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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi ønsker deg en god auksjonsopplevelse hos Blomqvist!

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

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

 

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

Aamold Svein Aamold: «Arnold Haukeland - Liv og verk» upublisert magister-
gradsavhandling fra Universitetet i Oslo 1992
 
 
 
 
 

M Å L ,  F O R K O R T  E L S E R
Alle oppgitte mål er omtrentlige. 

Signert  Verket er signert av kunstneren. Der verket ikke er signert skriver vi

ingenting, det er mer og mer   vanlig at kunstnere velger å ikke signere sine verk.

Blomqvist står allikevel inne for at bildet er malt av angitte kunstner. 

d. sst. Død samme sted

Forside:
TOM SANDBERG
«Untitled» 1998
Kat. nr. 15

Å P N I N G
 

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

Annen visningstid etter avtale

A U K S J O N
Torsdag 12. oktober kl 18
Tordenskiolds gate 5

Harald Fenn
«Pastorale - madder crimsonlake deep» 2000
Kat. nr. 33

4. 
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

Tirsdag 3. oktober kl 18-20
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I løpet av de første ti årene av 2000-tallet pågikk et generasjonsskifte 
i norsk kunst. Særlig i Oslo fant det sted en betydelig vekst i antallet 
kunstnerdrevne visningssteder. Flere av kunstnerne vi presenterer i 
denne auksjonen hadde tidlig i sine karrierer tilknytning til dette miljøet i 
Oslo, etablert rundt – nå nedlagte – visningssteder som Galuzin Gallery, 
Dortmund Bodega og Rekord. Nå, litt over ti år senere, begynner disse 
kunstnerne å være etablert, med gallerirepresentasjon, museumsinnkjøp 
og interesse fra norske og internasjonale samlere. På høstens første auk-
sjon er det flere kunstnere fra denne generasjonen enn på noen tidligere 
auksjon hos Blomqvist. Fra kunstnere som Are Blytt, Ida Ekblad, Jan 
Freuchen, Tarjei Bodin Larsen og Lars Morell presenterer vi verk som i stor 
grad er representative for kunstnerskapene og som til sammen gir et godt 
innblikk i mye av det som har foregått på den unge, norske kunstscenen de 
siste ti årene.

Felles for mange av de kunstnerne som kom ut av kunstakademiene på 
midten av 2000-tallets første tiår var et fokus på selvorganisering – både 
av midlertidig og mer profesjonell karakter. Blant annet gjennom UKS- 
Unge kunstneres samfunn har det unge norske kunstfeltet ivaretatt arven 
fra 70-tallets kunstnerkampanje, der sentrale spørsmål har dreiet seg om 
vederlag, visningsplasser og kunstnernes generelle kår.

Samtidig var kunsten også preget av en utpreget interesse for sosiale 
spørsmål, slik at det i mange tilfeller kunne være vanskelig å skille mellom 
hvor kunstverket sluttet og visningssituasjonen begynte. De potensielt 
sterkeste kunstnerskapene som vil bli stående fra denne perioden var 
imidlertid samtidig preget av den type formal bevissthet som kreves for at 
arbeidene på sikt også skal kunne stå seg i kunstmarkedet. Det er noen av 
disse kunstnerne vi har gleden av å presentere i denne katalogen. Her fin-
ner vi også kunstnere som fremdeles befinner seg på et rimeligere prisnivå, 
og som derfor kan være tilgjengelig også for samlere i startfasen. 

«Kjøp kunst fra din egen samtid» er det enkelte som trekker frem som 
et godt prinsipp når man skal begynne å samle kunst. Selv om det kan 
være gode grunner til å følge et slikt råd, er det selvfølgelig slik at vi hos 
Blomqvist også ser verdien av å blande kunst fra ulike tidsperioder, og at 

det på ingen måte er utenkelig eller uten verdi å henge kunstnere som for 
eksempel Lars Hertervig og Fredrik Værslev sammen. Slike spørsmål er 
dessuten høyaktuelle i den perioden vi nå er på vei inn i. 

3. september stengte Museet for samtidskunst dørene på Bankplassen 
for godt. Om tre år skal museet etter planen gjenåpne på Vestbanen. 
I mellomtiden kommer kunstpublikummet i hovedstaden til å se sam-
tidskunst på Nasjonalgalleriet, side om side med den historiske kunsten 
i denne museumsavdelingens faste visninger. Samtidig er det ikke til å 
unngå at mange nok spør seg hvorvidt museet i denne perioden vil evne 
å opprettholde et utstillingsprogram som både ivaretar publikums ønsker 
og fagmiljøenes behov. I følge Kunstkritikks redaktør Jonas Ekeberg er 
dette programmet allerede «i ferd med å kollapse» og en av de største 
utfordringene for museets nye direktør Karin Hindsbo. 

Hos Blomqvist vil man i alle tilfeller fremdeles kunne se både samtidskunst, 
moderne og klassisk kunst, ofte i skjønn forening. Og i løpet av denne 
høsten er vi glade for å kunne presentere noen virkelige høydepunkter fra 
norsk kunsthistorie innen alle disse kategoriene. I forbindelse med denne 
første auksjonen vil vi trekke frem sterke verk av kunstnere som Ida Ekblad, 
Dag Erik Elgin og Gunnar S. Gundersen.

Velkommen til visning og auksjon!

UNG NORSK SAMTIDSKUNST

ANNA T. HAMMER
Daglig leder
Blomqvist Kunsthandel



4

1 HÅKON GULLVÅG
Trondheim 1959

«Rytterportrett» 2006
Pastell på papir, 112x75 cm 
Signert og datert nede til høyre: Gullvåg 2006

UTSTILT ”Håkon Gullvåg pasteller, Transit Art 
Space” Stavanger og Galleri Dobloug, 2006

Utstillingen er i følge kunstneren den eneste 
pastellutstilling han har hatt.

30 000 - 35 000 / €3 200 - 3 700
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2 FRANK BRUNNER
Kristiansand 1971

«The collector» 2007/09
Olje på papir, 128x91cm 

UTSTILT «Mirror Matter», Haugar Vestfold 
Kunstmuseum, 2012

LITTERATUR Tone Lyngstad Nyaas: «Frank 
Brunner malerier», 2012,  avbildet side 216-217, 
varianter avildet side 210 og 211
«Frank Brunner, Abaton» Galleri Haaken, Galerie 
Nordine Zidoun, Paris 2009, variant avbildet 
side 79

50 000 - 55 000 / €5 300 - 5 900
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3 IRMA SALO JÆGER
Soini, Finland 1928

«Gjennomskinnelig, husker du» 1966
Olje på lerret, 141x105 cm 
Signert og datert nede til høyre: 
Irma Salo Jæger -66

LITTERATUR «Irma Salo Jæger» utstillingska-
talog Henie Onstad Kunstsenter 2016, Timo 
Valjakka (skribent, kurator og kritiker)
 
«Når Irma Salo Jæger begynner på et nytt maleri, 
opptrer hun spontant. Hun flekker til det hvite 
lerretet. Tilintetgjør den rene flaten ved å spre 
farger tilfeldig utover, kanskje ned en vag idé i 
tankene, men uten noen mer bestemt plan. Så 
fortsetter hun med å påføre maling til hun blir 
oppmerksom på en eller annen uventet form 
eller fargekombinasjon. Denne tilsynelatende 
tilfeldige oppdagelsen danner et utgangspunkt, 
og herfra begynner bildet å utvikle seg. Dette 
utgangspunktet er bare tilsynelatende tilfeldig, 
ettersom det bestandig inneholder en tidligere 
erfaring, for eksempel en erindring av en lykkelige 
stund på stranden. «Jeg gjør aldri noe som ikke 
har betydning for meg på det personlige plan», 
bekrefter Salo Jæger. Valjakka side 123

70 000 - 80 000 / €7 400 - 8 500
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4 KNUT RUMOHR
Frønningen, Lærdal 1916 - Oslo 2002

«Fjellandskap» 1965
Tempera på lerret, 95x130 cm 
Signert og datert nede til høyre: 
Knut Rumohr -65
Titulert bak på blindrammen

UTSTILT Gummesons Konstgalleri, Stockholm, 1965, kat. nr 298
Bukowskis Oslo 1990, kat nr 119

40 000 - 50 000 / €4 300 - 5 300
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5 GUNNVOR ADVOCAAT
Kristiania 1912 - Oslo 1997

Komposisjon 1978
Olje på lerret, 85x100 cm 
Signert nede til høyre: Advocaat - 78

35 000 - 45 000 / €3 700 - 4 800
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6 JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

Komposisjon 1959
Olje på lerret, 80x95 cm 
Signert og datert nede til høyre: Weidemann-59

PROVENIENS «Høstens Moderne», Blomqvist 
Kunsthandel, 2008, kat. nr 54

150 000 - 170 000 / €16 000 - 18 100



10

KÅRE TVETER
Sør-Odal 1922 - Lillestrøm 2012

Blått landskap
Olje på lerret,  64x78 cm 
Signert nede til høyre: Kåre Tveter
Trolig malt 1987-1988

30 000 - 40 000 / €3 200 - 4 300

8

KÅRE TVETER
Sør-Odal 1922 - Lillestrøm 2012

Hvitt landskap
Olje på lerret, 64x78 cm 
Signert nede til høyre: K Tveter
Trolig malt 1987-1988

30 000 - 40 000 / €3 200 - 4 300

7
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9 KÅRE TVETER
Sør-Odal 1922 - Lillestrøm 2012

«Svalbard» 1991
Olje på lerret, 110x140 cm 
Signert nede til høyre: Kåre Tveter
Titulert, datert og signert bak på blindrammen

Tveter besøkte Svalbard for første gang i 1982, og har 
siden da vært bergtatt av lyset på øya. Han hverken maler, 
fotograferer eller tar skisser mens han er på Svalbard. Han 
samler i stedet sine inntrykk og henter disse frem når han 
kommer hjem til sitt atelier. Tveters landskaper kjenneteg-
nes ofte ved duse avtoninger og minimal fargebruk. 

100 000 - 120 000 / €10 600 - 12 800
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10 ERIK HARRY JOHANNESSEN
Stockholm 1902 - Oslo 1980

«Gamle Stockholm» 1962
Olje på lerret, 130x180 cm 
Monogramsignert nede til venstre: EHJ
Titulert, signert og datert bak på lerretet

Erik Harry Johannessen ble født i Stockholm i 1902. I be-
gynnelsen av sin karriere arbeidet han som dekoratør, blant 

annet for Freia. I 1930-årene tilhørte han en liten gruppe av 
norske surrealister. Han var i den perioden sterkt påvirket 
av kunstneren Kai Fjell. I 1950- og 60-årene oppnådde han 
stor anerkjennelse for sine dekorative folkelivsbilder og 
landskaper.

70 000 - 90 000 / €7 400 - 9 600
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11 XAN KROHN
Bergen 1882 - Oslo 1959

Canal St. Martin, Paris
Olje på lerret, 120x89 cm 
Signert nede til høyre: Xan Krohn

Tilsvarende motiv avbildet side 135 i utstillings-
katalog fra Kournikova Gallery, Moskva 2014

LITTERATUR Kari Lien: «Xan og 
Julie Krohn - liv og kunst», Bergen 2015  
«Med statsstipend ankom Krohn den franske 
hovedstaden i månedsskiftet oktober-november 
1906. Han bodde på adresse 73, Rue St. Jacques, 
som lå sentralt ved den gotiske katedralen Notre 
Dame, et område som var kjent for stor 
kunstnerisk aktivitet, med mange atelierer.» 
Lien side 24 

40 000 - 50 000 / €4 300 - 5 300
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12 FRANS WIDERBERG
Oslo 1934 - 2017

Svevende figur
Olje på lerret, 178x210 cm 
Signert nede til høyre: Frans

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

«Enhver som har fulgt Widerbergs produksjon gjennom 
en årrekke, har måttet legge merke til at det dreier seg om 
et målbevisst arbeid med et visst begrenset utvalg av vir-
kemidler. Først og fremst gjelder det fargene. Widerbergs 
farger har i mange år nå begrenset seg til en viss skala av 
tilsynelatende rene, lysende gule, sterkt røde og kraftig 

klingende blå. Kanskje supplert av en saftig grønnfarge og 
en tindrende kald blåhvit. (...) Fra begynnelsen var det klart 
at vi her sto overfor en konsekvens av Widerbergs arbeid 
med å fange lyset i sine bilder. Bildenes motiv var som sett 
gjennom et prisme, oversatt til de reneste, mest lysende 
grunnfargene. Etter hvert ble bildene selv som malte pris-
mer, deres farger syntes mindre viktige enn deres lyskraft. 
Enhver annen farge enn disse primærfargene ville forurense 
og kompromittere det rene lyset de skulle romme. Wider-
berg begynte det møysommelige arbeidet med å utvikle 
en palett på grunnlag av disse prismatiske fargene.« Brun/
Ustvedt side 25

200 000 - 250 000 / €21 000 - 27 000
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13

14

TOM SANDBERG
Narvik 1953 - Oslo 2014

«Portraits» 1985-94
Silver gelatin print 
Papirmål 60x50 cm
Motivmål 29x19 cm
Alle seks portretter signerte og daterte: 
Tom Sandberg 1985-1994
Ed. 8/15

Edition Erling Neby utgitt 1994 med tekst av 
Ole Henrik Moe. Mappe med portretter num-
merert fra TS 1 - TS 6: Iannis Xenakis, Krzysztof 
Penderecki, John Cage, Javacheº Christo, 
Maurice Estève og Ben Okri

65 000 - 70 000 / €6 900 - 7 400

TOM SANDBERG
Narvik 1953 - Oslo 2014

«Untitled» 2001
Fotografi på baryttpapir 
Motivmål 76,5x98 cm
Lysmål 70x90 cm
Ed. 6

UTSTILT «Diptych /Tom Sandberg», 
Kunstnernes Hus, 2015, et eksemplar utstilt
«Tom Sandberg, Photographs» OSL 
contemporary, 2014, et eksemplar utstilt

LITTERATUR Objektiv # 11, 2015, avbildet side 6

Fotografiet var avbildet på forsiden av New York 
Times Magazine 6. mai 2011. Da Air France Flight 
447 forsvant, ble Sandbergs bilde valgt for å 
illustrere den dramatiske hendelsen. 

50 000 - 55 000 / €5 300 - 5 900
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15 TOM SANDBERG
Narvik 1953 - Oslo 2014

«Untitled» 1998
Silver gelatin print montert på aluminium, 102x153 cm 
Ed. 6

UTSTILT «Photographs by Tom Sandberg», 
Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, 2000, et 
eksemplar utstilt
Nils Stærk, København, et eksemplar utstilt
«Tom Sandberg Photographs 1989-2006», MOMA PS1 
Contemporary Art Center, New York, 2007, et eksemplar 
utstilt
«Tom Sandberg» Galleri Riis, 2007
«Diptych /Tom Sandberg», Kunstnernes Hus, 2015, et 
eksemplar utstilt

LITTERATUR «Tom Sandberg Photographs 1989-2006», 
MOMA PS1 Contemporary Art Center, New York, 2007, 
et eksemplar avbildet side 59
«Photographs by Tom Sandberg», Astrup Fearnley
 Museet for Moderne Kunst, 2000, avbildet side 1

130 000 - 160 000 / €13 800 - 17 000
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16 ANNE KATRINE DOLVEN
Oslo 1953

«Gammel morgen» 1988
Olje på lerret, 200x256 cm 
Signert og datert bak på lerretet: AK Dolven 
Berlin 1989
Titulert og datert på etikett bak på blindrammen, 
samt AKD 1M

60 000 - 80 000 / €6 400 - 8 500
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17 IDA LORENTZEN
New York 1951
«My dear screen, how grand you look in peoples eyes» 
2000
Olje på lerret, 131x161 cm 
Signert nede til høyre: IL
Signert og datert bak på blindrammen: Ida Lorentzen 2000

UTSTILT «Ida Lorentzen - Views of a Room painting», 
Henie Onstad Kunstsenter 2001, kat. nr 5 

100 000 - 120 000 / €10 600 - 12 800
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18 JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

Komposisjon
Olje på plate, 126x120 cm 
Usignert
Maleriet er trolig utført rundt 1946

LITTERATUR Karin Hellandsjø: «Jakob Weidemann», 
«Norsk Kunstnerleksikon», Oslo 1986, bind 4, side 436-439
 
Jakob Weidemann regnes som en av de viktigste 
kunstnerne innenfor modernismen i Norge. Med sine 
nonfigurative malerier var han en forløper for det abstrakte 
maleri i Norge i tiårene etter andre verdenskrig. 
Weidemann jobbet i begge retningene figurativ og non-
figurativ, og var kanskje den som bevegde seg lengst i 
begge retninger. Han var en av mange kunstnere som har 
latt seg inspirere av naturen, noe som kommer tydelig frem 
i hans storslåtte verker.

 

Etter sin utdanning ved blant annet Kunstakademiet i Oslo, 
hadde Weidemann sin første separatutstilling i Bergen. 
Bildene viste allerede da et lovende talent og vakte stor 
oppsikt. Det var imidlertid først etter krigen at han fikk 
sitt store gjennombrudd, etter en utstilling hos Blomqvist 
Kunsthandel i 1946. Utrykket hans hadde virkelig utviklet 
seg. Fargene var renere og klarere, og formspråket var 
mer ekspressivt. Dette formspråk som kjennetegnes 
gjennom resten av hans karriere. Weidemann beveger seg 
fra det geometriske og abstrakte til det naive naturlyriske, 
forbundet med det ekspressive. Naturen blir utgangspunkt 
og inspirasjonskilde. Dette ble viktige elementer i mye av 
Weidemanns produksjon.

300 000 - 350 000 / €32 000 - 37 000
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19 JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

Komposisjon, 1948
Olje på plate, 92x73 cm 
Signert og datert nede til høyre: Weidemann 48

PROVENIENS Galleri Kaare Berntsen, Oslo
Privat samling

100 000 - 120 000 / €10 600 - 12 800
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20 GUNNAR S. GUNDERSEN
Førde 1921 - Bærum 1983

Komposisjon, 1950-tallet
Olje på lerret, 70x55 cm 
Signert nede til høyre: Gunnar SG

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

«Selv om Gundersen nå utviklet et gjenstands-
løst billedspråk og alle broer til naturalismen 
kunne synes brent, så slapp han aldri helt taket i 
den norske natur. Hans beundring for de ville fjell 
og de svimlende stup fornemmer man helt klart 
selv i de mest presise, metallaktige, konstruk-
tivistiske bilder fra 60- og 70-årene (...) Om 
maleprosessen sa han selv: Når jeg begynner å 
male, går jeg ut fra en første opplevelse. Det er 
gjerne et rytmisk fragment som har utkrystallisert 
seg fra noe jeg har betraktet, enten en naturopp-
levelse eller en opplevelse av en annens malerier. 
Dette fragmentet utløser så en organisk sam-
menhengende rekke av formuttrykk, så en etter 
hvert får mer og mer tak på hele bildet, som er en 
sammenstilling av alle disse inntrykkene. Så kutter 
jeg ut og legger til inntil relasjonene virker som 
jeg vil. Da skal elementene danne en levende og 
harmonisk helhet.» Hellandsjø, Hoº og 
Sæthre-McGuirk side 11 og 14

140 000 - 180 000 / €14 900 - 19 100
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21 ARNE EKELAND
Eidsvold 1908 - d. sst. 1994

«Appell»
Olje på lerret, 90x100 cm 
Signert nede til venstre: Arne Ekeland
Titulert på etikett på blindrammen: Appell

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

«Arne Ekeland ble født på Bøn 14. august 1908. Hans 
fødested er ikke uten betydning for kunstnerens livsbane. 
Ekeland følte livet igjennom en sterk tilhørighet til stedet og 
det sosiale miljø,» Bjerke 1979, side 26

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 oppmerksom på 
hans kunst, blant annet kjøpte Nasjonallgalleriet sitt første 
maleri dette året «Vi arbeidsløse» og allerede året etter 
kjøpte de sitt andre maleri. Ekelands virkelig stor gjennom-
brudd kom med utstillingen i Kunstnernes Hus våren 

1940. Utstillingen inneholdt ca. 125 malerier hvorav han 
solgt 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. I 1949 reiste 
Ekeland til Sovjetunionen og kom der i kontakt med 
sosialrealismen. Bjerke skriver om Ekelands opphold i 
Sovjetunionen; «Ekeland påla seg selv å utprøve den sosia-
listiske realismens teori. Folket var ikke modent for den mer 
avanserte kunsten han hittil hadde representert, og nå skulle 
forståeligheten settes i høysetet.» Bjerke 1979 side 31

Ekeland blir i 1958 tildelt Statens Kunstnerlønn.  I 1963 
holdt han sin andre store utstilling i Kunstnernes Hus, han 
presenterer oss her for første gang for den stilen han selv 
betegnet «tannhjulstilen». 1966 reiste Ekeland til Kina og 
ble svært begeistret for det han så der og fikk en fornyet 
tro på kommunismen, noe vi også kan se på hans malerier 
etter hans tilbakekomst. Ekeland representerte Norge på 
Biennalen i Venezia  i 1972. «I 1980 fikk han St. Olavs Orden, 
ridder av 1. Klasse et uttrykk for at samfunnsstormen nå var 
å anse som en av bærebjelkene i landets kulturliv.« Bjerke 
1979 side 31

160 000 - 180 000 / €17 000 - 19 100
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22 THORE HERAMB
Kristiania 1916 - Oslo 2014

«Mot Ferder» 2002
Olje på lerret, 80x100 cm 
Signert nede til venstre: Heramb 02

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, blussen-
de palett, gjerne forankret i et mettet svart.»  Østby side 176 

50 000 - 60 000 / €5 300 - 6 400



27

23 HÅVARD VIKHAGEN
Hjørungavåg 1952

Landskap 1990-tallet
Olje på lerret, 147x200 cm 
Signert nede til høyre: H V

LITTERATUR Dag Solstad og Holger Koefoed: 
«Festspillutstillingen i Bergen 1996» utstillingskatalog
Holger Koefoed og Ståle Finke: «Håvard Vikhagen 
Maleri/Painting» 
«En vital sorgarbeider» Intervju med Ståle Finke om 
Håvard Vikhagen i Klassekampen 03.01. 2006

Håvard Vikhagen er født i 1952 og fikk sin utdannelse ved 

Statens håndverks- og kunstindustriskole fra 1973 til 1975 
og ved Statens Kunstakademi fra 1975 til 1983. Han debu-
terte i Kunstnerforbundet i 1985 og regnes som en av sin 
generasjons viktigste norske kunstnere. «Håvard Vikhagen 
henter opp igjen maleriets historie fra modernismens 
begynnelse og overbeviser om at maleriet ikke døde med 
postmodernismen» sa filosofiprofessor og medforfatter av 
boken om Vikhagen Ståle Finke i et intervju med Klasse-
kampen i 2006. Vikhagens motiver er først og fremst lett 
abstraherte landskap malt i en ekspresjonistisk tradisjon. 
Både i koloritt og malemåte er bildene lett gjenkjennelige 
og karakteriseres gjerne av kunstnerens særlige sto¿ighet. 
Ved hjelp av overmalinger, sand, grus og treflis bygger 
han nesten tredimensjonale partier som gir en kontrast 
mot de mer nøkternt behandlede partiene 

av lerretet. Finke utdyper dette videre:
«Det er gjennom denne materialiteten at maleriet oppnår 
et slektskap til verden. Usikre og diºuse motiver etablerer 
seg i bildene, samtidig som de hele tiden truer med å 
forsvinne. Bildene holder på disse motivene som hem-
meligheter de bare vil gi fra seg hvis man lar det sto¿ige 
virke på sine egne premisser. Med dette oppnår Vikhagen 
en form for representasjon som gjør det naturlig å bringe 
Aristoteles’ gamle begrep om mimesis - etterlikning - 
tilbake i kunstkritikken. Det dreier seg selvsagt ikke om 
fotografisk gjengivelse, men om anerkjennelsen av noe 
utenfor en estetisk formverden.»

80 000 - 90 000 / €8 500 - 9 600
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24 TOM SANDBERG
Narvik 1953 - Oslo 2014

«Untitled» (Diptyk) 1993
Silver gelatin  
To fotografier innrammet separat
Motivmål 83x54,5 cm 
Motivmål 55,5x83 cm 

UTSTILT «Diptych/Tom Sandberg», Kunstnernes Hus, 
2015, et eksemplar utstilt. «Tom Sandberg, Collectors 
choice», Shoot Gallery, Oslo 2015, et eksemplar utstilt
«Black & White», Kaare Berntsen Galleri, Oslo 2008
«Photographs by Tom Sandberg», Astrup Fearnley Museet 
for Moderne Kunst, 2000, et eksemplar utstilt
«Det ubehageliges estetikk», Drammens Kunstforening, 
1997
Haugar Vestfold Kunstmuseum, 1998
Bergen Billedgalleri, 1998

LITTERATUR Objektiv # 11, 2015, avbildet side 79
Tom Sandberg, Collectors Choice, Shoot Gallery, Oslo 
2015, et eksemplar avbildet i katalog, side 7
«Black & White», Kaare Berntsen Galleri, Oslo 2008, 
katalog side 114, avbildet side 116-117
«Photographs by Tom Sandberg», Astrup Fearnley Museet 
for Moderne Kunst, 2000, avbildet side 73 kat 42
«Det ubehageliges estetikk», kat 4, avbildet. Drammens 
Kunstforening, 1997
Haugar Vestfold Kunstmuseum, 1998
Bergen Billedgalleri, 1998

200 000 - 220 000 / €21 000 - 23 000
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25

26

HÅVARD VIKHAGEN
Hjørungavåg 1952

Uten tittel
Olje på plate, 58x78 cm 
Signert bak på platen: Håvard Vikhagen

30 000 - 40 000 / €3 200 - 4 300

LEONARD RICKHARD
Tvedestrand 1945

«Figurer og handlinger i krattskogen» 2006-07
Olje på papp og tre, 35x42 cm 
Signert nede til høyre: LR

UTSTILT «Leonard Rickhard - Maleri og 
tegning», Kunstnerforbundet 2007 kat. nr 14

45 000 - 55 000 / €4 800 - 5 900
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28 ARNOLD HAUKELAND
Verdal 1920 - Oslo 1983

«Havdronning»
Syrefast stål på sokkel av sort stein, HØYDE 70 cm inklusiv 
sokkel 
Usignert
Aamold A 16C (skulpturene varierer i størrelse)

LITTERATUR Svein Aamold: «Arnold Haukeland - Liv og 
verk» upublisert magistergradsavhandling fra Universitetet 
i Oslo 1992
Erik Dæhlin: «Arnold Haukeland» Oslo 1980

«Havdronning» sies å være et av Arnold Haukelands mest 
vellykkede arbeider. Dæhlin side 68

«Havdronning« ble laget på oppdrag for A/S Thor Dahls 
skipsrederi, som et bymonument for Sandefjord. Skulptu-
ren ble ferdigstilt i 1975-76, og står i dag på plassen foran 
Rådhuset.  

Skulpturen består av massive, myke stålformer som folder 
seg ut. Formene er bløte og bryter med det ekspressive og 
strittende, som vi finner i mange av Haukelands øvrige 
arbeider. Havet har i all tid vært livsgrunnlaget for 
Sandefjord, og det er opplagte referanser til hav, bølger og 

seil i monumentet. Det vitalistiske ved Haukelands kunstut-
trykk kan sees i hans skulpturers skildring av konflikt mellom 
tyngde og løftelse. Dette kan direkte tolkes som mot-
setningen mellom liv og død. De motstridende krefter er 
synlig til stede i «Havdronning». Skulpturen skildrer havets 
skjønnhet, men også dets voldsomme kraft.

Arnold Haukeland er en av Norges viktigste billedhoggere, 
best kjent for sine monumentale skulpturer. De fleste er 
utført i et nonfigurativt formspråk og materialet er syrefast 
stål. Haukeland var en forkjemper for modernismens inntog 
i landet, og brakte tidlig strømninger fra samtidskunsten 
ellers i Europa til Norge, etter lange studiereiser til Hellas, 
Frankrike og Italia. Gjennom et drøyt tiår fra begynnel-
sen av 1960-årene var han trolig den mest markante og 
omtalte skikkelsen i norsk skulptur. Fra tidlig på 1970-tallet 
og frem til hans død var det mye aktivitet rundt kunstneren, 
både i Norge og internasjonalt. «Air» (1962) er den første 
monumentale abstrakte skulptur som ble reist i Norge. 
Haukelands arbeider kan sees i sammenheng med billed-
huggere som Henry Moore, Constantin Brancusi og Lynn 
Chadwick.

200 000 - 250 000 / €21 000 - 27 000
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29 ARE BLYTT
Bergen 1981

«Ashes #2» 2014
Olje på lerret, 200x145 cm 
Signert, datert og titulert på baksiden: 
Are Blytt 2014
Signert og datert på baksiden på blindramme og 
lerret

30 000 - 35 000 / €3 200 - 3 700
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30 NICO WIDERBERG
Oslo 1960

«Fremover» 2011
Glass/ diabas, HØYDE 52,5 cm (uten sokkel) 
Signert, titulert, nummerert og datert på plinten: 
Nico Widerberg
Opplag 4/7 

40 000 - 50 000 / €4 300 - 5 300
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31 MARIANNE HESKE
Ålesund 1946

«Fanaråken» 1990
Inkjet på håndlaget koreansk papir, 162x270 cm 

UTSTILT Stockholm Art fair 1991 

Kunstneren har jobbet med dette motivet tidligere, ved 
«Fragment av Fanaråken I» fra 1986 som nå tilhører 
Nasjonalmuseet. Teknikken på dette er inkjet på lerret. 

70 000 - 90 000 / €7 400 - 9 600
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32 ANDERS KJÆR
Stockholm 1940

«Mørk vår II» 1990
Olje på lerret, 145x195 cm 
Signert nede til høyre: Kjær
Titulert, signert og datert bak på blindrammen

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600



38

33 HARALD FENN
Oslo 1963

«Pastorale - madder crimsonlake deep» 2000
Akryl på plate, 135x300 cm 
Titulert, signert og datert bak på platen: 
H Fenn 2000

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600
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34 KJELL NUPEN
Kristiansand 1955 - d.sst. 2014

«Uten tittel» 1996-1997
Olje på plate, 130x216 cm 
Signert og datert bak på lerretet: N Nupen 1996-1997 
Tvedestrand

1990-tallet hos Nupen domineres av hans utforskning av 
lokal kulturhistorie og maleriets muligheter med flittig 
bruk av rosemaling og readymades i form av kistelokk og 
lignende. 

200 000 - 230 000 / €21 000 - 24 000
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35 AXEL HÜTTE
tysk 1952

«Atlanta, CNN» 2005
Duratrans med mirogardglass, 157x207 cm 

Påskrift på baksiden:
Signed on plate
3/4 Atlanta CNN 2005 Axel Hütte

UTSTILT Axel Hütte, Waddington Galleries, 2006, 
et eksemplar utstilt
Axel Hütte, «Las Vegas - Atlanta - Miami», Patricia Low 
Contemporary, Gstaad Switzerland, 2008, et eksemplar 
utstilt

LITTERATUR Axel Hütte, «After Midnight»,  2006, omtalt 
og avbildet kat. side 12-13

«After Midnight» er en serie på 21 store fotografier av 
amerikanske storbyer om natten, som New York, 
Los Angeles, Atlanta, Las Vegas og Houston, tatt over en 
fire års periode på reiser i USA. Hüttes enestående        
duratransfotografier gjenskaper storbyene i en sublim 
atmosfære som kan oppleves som malerier såvel som 
fotografier.

370 000 - 400 000 / €39 000 - 43 000
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36

37

MITCH EPSTEIN
amerikansk 1952

«Club Med Martinique» 1986
C-print, 35x52 cm 
Signert, titulert, datert og nummerert på
 bakplaten
Ed. 10
Fra serien «Common practice»

LITTERATUR «Mitch Epstein: Work» 
Göttingen 2007 avbildet side 61

25 000 - 30 000 / €2 700 - 3 200

MITCH EPSTEIN
amerikansk 1952

«Miami Beach II, Florida (girls in bikinis on pay 
phones)» 1976
C-print, 35x52 cm 
Signert, datert, nummerert og titulert bak
Ed. 4/10

LITTERATUR Mitch Epstein: «Recreation: 
American photographs 1973-1988» Epstein, 2005, 
avbildet side 41

20 000 - 30 000 / €2 100 - 3 200
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38 CRISPIN GURHOLT
Oslo 1965

«Havana» Live Photo #23, 2012
C-print, face mounted, 125x159 cm 

Fotografiet Grace (Havanna, Cuba 2012) er del av 
Crispin Gurholts Live Photo #23 som ble produsert for 

Havanna Biennalen 2012. Verket er like aktuelt i dag, hvis 
ikke mer. Her fra Havanna biennalens katalog om Live 
Photo #23: Vi befinner oss i enden av en æra, ikke bare 
på Cuba men i store deler av verden hvor ideologi og 
religion ikke lenger har den samme kraft og posisjon. 
Menneskene har ikke lenger den samme tro og respekt 
for autoriteter og lederskikkelser, forbildene og idealene 
er utydelige eller borte. I dette rommet av resignasjon og 
melankolsk stillstand konfronteres vi i Gurholts  Live 

Photo «Havana» med en ung jente i en førerløs bil, gutten 
med en sprayboks i trappeoppgangen klar til å sette sitt 
merke på veggen, et eldre ektepar i hver sin stol som vok-
tere av det tomme rommet. Vil de gå inn i den nye tiden, 
eller forbli her med hodet og tankene vendt bakover, i det 
som en gang var? 

60 000 - 70 000 / €6 400 - 7 400
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39 TORBJØRN RØDLAND
Stavanger 1970

Untitled (Illness), 2005/07
C-print, Fuji Crystal Archive papir montert på 
aluminiumsplate, 140x110 cm 
Ed. #2/3+1 AP

UTSTILT «Torbjørn Rødland – More Whenever 
Minutes», Standard (Oslo) 2007, et eksemplar 
utstilt

50 000 - 60 000 / €5 300 - 6 400
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40 AASE TEXMON RYGH
Langhamn, Troms 1925

«Møbius stående» 1981
Bronse, HØYDE 40 cm 
Signert under på plinten: Aase Texmon Rygh
Opplag 6/6

LITTERATUR Randi E.V. Godø «Et stykke 
uendelig modernisme.Aase Texmon Ryghs 
abstraksjon.» Nasjonalmuseet 2014

Texmon Rygh har utforsket og arbeidet mye med 
kvalitetene til møbiusbåndet og oversatt dette til 
skulpturer. […] I Texmon Ryghs kunstnerskap er 
møbiusserien uttrykk for en bredere kunstnerisk 
utvikling basert på konsentrert arbeid og 
stringens. Serien har for henne kommet fra en 
logisk og tydelig rendyrking av abstraksjons-
problemet. Godø side 26

200 000 - 250 000 / €21 000 - 27 000
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41 HÅKON BLEKEN
Trondheim 1929

Ikaros 2001
Olje på lerret, 200x150 cm 
Signert nede til høyre: Håkon Bleken 01

LITTERATUR Stein Slettebak Wangen (red.): 
”Håkon Bleken - et portrett”, Oslo 2008, avbildet 
side 294, kat nr 294 i billedlisten

180 000 - 220 000 / €19 100 - 23 000
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42 INGER SITTER
Trondheim 1929 - Tjøme 2015

Komposisjon 1995
Olje på lerret, 180x200 cm 
Signert nede til høyre: Sitter
Datert og påtegnet bak på lerretet: ISM 63  1995 

LITTERATUR Niels Chr. Geelmuyden og Gunnar 
Danbolt: «Inger Sitter, et portrett» Oslo 2009, side 229

«På 1990-tallet malte hun en serie med mørke bilder med 
titler som Aggresjon (1992), Europa (1994), Sammen-
knyttet (1994), Sort blod (1995), Ragnarok (1995) og 

lignende, hvor hun ved hjelp av svart, grått, hvitt og av og 
til en stripe med rødt ga uttrykk for sine følelser ved de 
massakrer som ikke bare forekom i fjerne strøk som Afrika, 
Syd-Amerika og Asia, men også i det hjemlige Europa - i 
1990-årene på Balkan». Danbolt side 229

150 000 - 180 000 / €16 000 - 19 100
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43 GUNNAR S. GUNDERSEN
Førde 1921 - Bærum 1983

Komposisjon, trolig 1955
Blandingsteknikk på papir, 35x70 cm 
Signert nede til høyre: Gunnar SG

120 000 - 140 000 / €12 800 - 14 900
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44 TARJEI BODIN LARSEN
Arendal 1974

«Semiautomatic» 2007
Olje på plate, 120x180 cm 

LITTERATUR Line Ulekleiv: «Semiautomatic» 
utstillingskatalog Galleri A, Oslo 2007

«Prosessen er alfa og omega for disse male-
riene, en prosess som preges av oppfinnsom 
besluttsomhet. Bodin Larsen benytter seg 
av en spesialkonstruert innretning, en enkel 
maskin som kombinerer et fundament med en 
skinnekonstruksjon og en lang nal som føres i en 
rett bevegelse over en liggende plate. Når nalen 
dras over nedtegner et nesten perfekt maskinelt 
mønster seg.» Ulekleiv

20 000 - 25 000 / €2 100 - 2 700

45 TORBJØRN RØDLAND
Stavanger 1970

«Five Signed» 2004
C-print, montert på plexiplate, 50x40 cm 
Signert bak: Rødland
Ed. #1/3

20 000 - 25 000 / €2 100 - 2 700
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46 MARIANNE HESKE
Ålesund 1946

«Mountain of the mind» 2014
Inkjet på lerret, videomaleri, 60x160 cm 
Signert nede til venstre: Marianne Heske

UTSTILT Stor forsommerutstilling, Solli Brug, 2015

50 000 - 60 000 / €5 300 - 6 400
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47 GUNNAR S. GUNDERSEN
Førde 1921 - Bærum 1983

«Sort Sol» 1972
Serigrafi trykket i farger, IX/XXX 

Papirmål 102x74 cm 
Trykkmål 80x64 cm
Signert nede til høyre: Gunnar S

50 000 - 60 000 / €5 300 - 6 400
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48 IDA EKBLAD
Oslo 1980

Uten tittel 2009
Olje på lerret, 150x120 cm 
Signert nede til høyre: I E
Fra serien «Febermalerier» utført i 2009-2010 

Ida Ekblad stilte ut «Febermalerier» på utstillingen 
«Poem Percussion», Bergen Kunsthall, 2010, samt 
hos Greene Naftali, New York, 2011. Maleriene er 
utførte med fysiske og pastose strøk. De viser en 
klar inspirasjon fra den ekspresjonistiske kunstens 
historie, fra Cobra-malerne, via den abstrakte 
ekspresjonismen, til 1980-tallets graÈtiinfluerte 
New York-maleri.

110 000 - 130 000 / €11 700 - 13 800



54

ROGER BALLEN
amerikansk 1950

«Sullen» 2002 (2006)
Gelatin silver print, selenium toned, 36x36 cm 
Nummerert, titulert, datert og signert bak på 
arket: Roger Ballen
Ed. 9/20

Roger Ballen tilhører de mest anerkjente og 
innovative kunstfotografer av sin generasjon. 
Han er født i New York i 1950, og har bodd og 
arbeidet i Sør-Afrika siden tidlig på 1980-tal-
let. Ballen arbeider i økende grad med maleri, 
tegning, skulptur og graÈti. Han fokuserer på 
fotografiet som en manifestasjon av sinnet eller 
sjelens tilstand. Hans arbeider kan minne om 
Jean Dubuºet eller grafitti-serien til Brassaï, og 
er vist i prestisjetunge institusjoner rundt om i 
verden. Ballen er representert i museumssamlin-
ger som Centre Georges Pompidou, Paris, Tate 
Modern i London, Museum of Modern Art, New 
York og Louisiana i København. Han har publisert 
24 bøker siden 1979, og BALLENESQUE, Roger 
Ballen - En Retrospective, lanseres på Thames & 
Hudson i September 2017.

40 000 - 50 000 / €4 300 - 5 300

49

ROGER BALLEN
amerikansk 1950

«Tommy, Samson and a mask» 2000 (2002)
Gelatin silver print, selenium toned, 36x36 cm 
Nummerert, titulert, datert og signert bak på 
fotografiet: Roger Ballen
Ed. 20/35

40 000 - 50 000 / €4 300 - 5 300

50
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DAG ERIK ELGIN
Oslo 1962

«Sinthome» 1996-1997
Olje på lerret, 200x150 cm 

PROVENIENS Galleri Opdahl, Stavanger

LITTERATUR Dag Erik Elgin «Amor Vacui» 
2006 , varianter avbildet:
side 1 «Sinthome SS1», 2004, Statoil Collection 
og side 4 «Sinthome 12», 2003 
Johannes Rød, Arnt Fredheim «Malerier - en 
omvisning i norsk kunsthistorie» 2004, en variant i 
serien «Sinthome» omtalt og avbildet side 258 

Verket tilhører billedserien «Sinthome» påbegynt 
på denne tiden. Det viser en inngående presisjon 
i utførelse og komposisjon, avstand mellom 
punkter og forholdet punkt - flate - 
bevegelse. Tittelen «Sinthome» har utgangspunkt 
i et begrep psykoanalytikeren Jacques Lacan 
introduserte som en avgrensning av begrepet 
Symptom. Et «Sinthome» beskriver en ikke 
definerbar erfaring, et begrep som unndrar seg 
enhver beskrivelse. 

Takk til kunstneren for informasjon om verket.

70 000 - 80 000 / €7 400 - 8 500

51



56

GUNNAR S. GUNDERSEN
Førde 1921 - Bærum 1983

Komposisjon, 1950-tallet
Olje på plate, 78x30 cm 
Signert nede til venstre: GSG

70 000 - 90 000 / €7 400 - 9 600

52



57

JAKOB SCHMIDT
Sarpsborg 1947 - Oslo 1992

«Valencia» 1987
Olje og bengalakk på lerret, 100x80 cm 
Signert, datert og titulert bak på lerretet

Jakob Schmidt studerte ved Statens Kunstakademi i 

Oslo under Ludvig Eikaas, Arne Malmedal og Per Richard 
Olsen fra 1971 til 1977. Han hadde en særegen posisjon på 
den norske kunstscenen på 1980-tallet med sitt kompro-
missløse maleri. 

120 000 - 150 000 / €12 800 - 16 000

53
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MARIANNE HESKE
Ålesund 1946

«Feigumfossen» 1986
Inkjet på lerret, videomaleri, 110x73 cm 
Signert nede til høyre: Marianne Heske 86

40 000 - 50 000 / €4 300 - 5 300

54



59

FRANS WIDERBERG
Oslo 1934 - 2017

«Himmelglobus»
Olje på lerret, DIAMETER 180 cm 
Signert med initialer nede til venstre og nede til 
høyre: FW
Titulert bak på blindrammen

200 000 - 220 000 / €21 000 - 23 000

55
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57 JAN FREUCHEN
Kristiansand 1979

«Problem» 2010
C-print på aluminium, 94x74 cm 

UTSTILT F.A.Q. (Frequently Asked Questions) 
Galleri Erik Steen, Oslo 2010, et eksemplar utstilt

LITTERATUR Freuchen, Jan «Retreat Center», 
2010. Gjengitt på forsiden og side 24.

20 000 - 25 000 / €2 100 - 2 700

56 BERT STERN
amerikansk 1929

«Marilyn Monroe - Crucifix II, (from the Last Sitting)» 1962 
(2010)
Chromogenic print (c-print), 44/62, 31x31 cm 
Signert og nummerert nede: 44/62 Bert Stern
Sertifikat signert og nummerert av kunstneren på baksiden av 
rammen

Motivet er hentet fra siste fotoshoot Bert Stern gjorde med 
Marilyn Monroe. Fotoseansen ble bestilt av Vogue magazine og 
fant sted i slutten av juni 1962 på Bel Air Hotel i Los Angeles, 
bare seks uker før Marilyn Monroe døde.

LITTERATUR Hans-Michael Koetzle,«Photo Icons, The story 
behind the pictures Volum 2» 2002,  omtalt og avbildet, samt 
avbildet på forsiden av boken
Bert Stern/ Marilyn Monroe «The Last Sitting», 1996, avbildet 
og omtalt

50 000 - 60 000 / €5 300 - 6 400



61

DIANE ARBUS
amerikansk 1923 -  1971

«Mexican Dwarf in his hotel room in New York» 1970 (1973)
Silver gelatin print 

Signert titulert og datert av kunstnerens datter på
baksiden av fotografiet
Papirmål 50,2x40,5 cm
Motivmål 37,8x36.5 cm

Fotografiet er stemplet med kunstnerens eget fotostempel

Stemplet på baksiden av fotografiet «The print is part of a
limited edition portfolio of ten Diane Arbus
photographs», nummerert 41/50

Stemplet på baksiden av fotografiet: «Not to be reproduced
in any way without written permission from Doon Arbus»
Påskrift med blyant nede til høyre: 3  36 sec 2 min
Påskrift  med blyant nede til venstre: # 510

Fotografiet er et portrett av Lauro Morales og er fra
mappen «The King and Queen of a Senior Citizens
Dance», New York 1970. Diane Arbus påbegynte sin
eneste portfolio i 1969, og den inneholder 10 av hennes
ikoniske fotografier. Hun printet kun opptil 12
eksemplarer av opplaget på 50 før hun døde, og solgte
noen få mapper. Disse ble solgt til samlere som Richard
Avedon og Jasper Johns.

Etter kunstnerens død, ferdigstilte Neil Selkirk mappen

og printet dem slik Arbus hadde påbegynt dem, med
myke uklare kanter. Mange av portofolioene, samt
enkeltfotografier fra mappen, er representert i flere
viktige museer og kjente samlinger.

UTSTILT «Diane Arbus, Revelations» SF MOMA, The
San Francisco Museum of Modern Art, 2003-2004, et 
eksemplar utstilt

LITTERATUR «Diane Arbus, Revelations» utstillings-
katalog, 2003, kat. nr 66 side 325, avbildet side 66
Phillips, Sandra S. «The Question of Belief», «Diane Arbus, 
Revelations», Schirmer/ Mosel, München 2003

360 000 - 380 000 / €38 000 - 40 000

58



62

IRMA SALO JÆGER
Soini, Finland 1928

«Neppe til å hviske» 1966
Olje på lerret, 53x60 cm 
Signert og datert nede til høyre: ISJ 66
Signert, titulert og datert bak på blindrammen

40 000 - 50 000 / €4 300 - 5 300
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63

PETER ESDAILE
Montreal, Canada 1947

«Moonlight rescue» 2015
Olje på lerret, 240x195 cm 
Signert, titulert og datert bak på lerretet

UTSTILT «Peter Esdaile - Windows in Time» 
Haugar Vestfold Kunstmuseum 2015, kuratert av 
professor i kunsthistorie Øivind Storm Bjerke

«Foruten av en rekke støpte masker og egg-
former fra senere år, vil denne utstillingen uteluk-
kende bestå av utvalgte verk fra Esdailes male-
riske produksjon. Her kan vi følge hans utvikling 
fra 1970-årenes mer realistiske og politisk vinklede 
maktkritikk, over 80-årenes visuelt frodige og i 
økende grad fabulerende billedverden, før den 
etter hvert går over i en mer konstruktivistisk 
tendens inntil han i begynnelsen av 2000-tallet 
syntetiserer det hele i malerisk rike, surrealistiske 
figur- og landskapsscener med en helt særegen 
historiefortelling. I disse sene arbeidene blir ofte 
figurene i hans innholdsrike tablåer til symbol-
tunge møter mellom samtiden og det tidløst 
menneskelige. Populærkulturelle fenomener kon-
fronteres med klassisk mytologi og arkitektoniske 
former støter sammen med mennesker og natur. 
Resultatet kan ofte være både slående vitalt og 
poetisk. I de to siste årene har hans malerier fått 
et roligere preg der de ofte dramatiske scenene i 
hans tidligere produksjon har fått vike for en mer 
kontemplativ fremstilling av naturelementene.»  
Storm Bjerke  

50 000 - 60 000 / €5 300 - 6 400
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64

61 ANNE-KARIN FURUNES
Trondheim 1961

«Wang Yuan Yuan» 2006
Akryl på Arches papir, 76x57 cm 
Signert, datert og titulert bak på papiret: 
Shanghai 13.08.2006
2006 Anne Karin Furunes

25 000 - 30 000 / €2 700 - 3 200

62 KÅRE KIVIJÄRVI
Hammerfest 1938 - Oslo 1991

«Distrikslegen, Porsanger» 1970 (2016)
Pigment print, 40x50 cm 

Ed. 1/6  
Stiftelsen Kivijärvi sertifikat nummerert og signert 

PROVENIENS Privat fotosamling, Oslo

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

LITTERATUR «Kåre Kivijärvi - Min verden er en 
annen» Blomqvist Kunsthandel,  2016, avbildet 
side 42, omtalt og avbildet side 69
Kristin Aasbø «Kåre Kivijärvi Fotografier 1956-
1991», 2011, side 189
Eli Høydalsnes, «Kåre Kivijärvi Fotografier», 2001, 
avbildet og omtalt side 92-93

25 000 - 30 000 / €2 700 - 3 200



65

63 DOLK
Bergen 1979

«Lofoten» 2007
Spraymaling på trebord, 227x109 cm 

120 000 - 150 000 / €12 800 - 16 000



66

64 JØRGEN DOBLOUG
Oslo 1945

«Time i parken» 1998
Akryl på lerret, 140x130 cm 
Signert og datert bak på lerretet: 
Jørgen Dobloug 98
Titulert på utstillingsetikett bak på blindrammen

UTSTILT Galleri Christian Dam, Oslo 

25 000 - 30 000 / €2 700 - 3 200

65 LARS MORELL
Kristiansand 1980

«No 7» 2010
Stål og polyetan maling, LENGDE 92 
BREDDE 82 HØYDE 43 cm 

UTSTILT «Balls. Bubbles. Blisters.» GAD Oslo, 
2010

Lars Morell  har tatt utgangspunkt i en brettet, 
krøllet og kastet Post-it-lapp og laget en serie 
skulpturer av kaldpresset stål. Deler av serien var 
utstilt på Høstutstillingen 2010. 

40 000 - 45 000 / €4 300 - 4 800



67

66 JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

«Grålysningen kommer» 1965
Olje på lerret, 115x199 cm 
Signert nede til høyre: Weidemann
Nummerert bak på lerretet: 34
Signert og titulert på bak på lerretet 

UTSTILT Festspillutstillingen, Bergen Kunstforening 1965, 
kat. nr 25 

LITTERATUR Karin Hellandsjø: «Jakob Weidemann» 
Høvik 1975 

Karin Hellandsjø: «Jakob Weidemann», «Oeuvre-katalog 
1939-1975» del II, upublisert magistergradsavhandling, Oslo 
1977, kat. nr 65-47

Maleren Jakob Weidemann var en sentral og toneangiven-
de kunstner og kulturpersonlighet i Norge gjennom hele 
50 år. Hans kunst gjenspeiler som et prisme de forskjellige 
kunstretninger som dominerte her i landet i etterkrigstiden. 
Som mange andre av sin generasjon arbeidet han seg etter 
hvert over i et nonfigurativt formspråk i sin søken etter en 
fornyelse av maleriet, for så til sist å ende opp med selveste 
blomsterengen som sitt motiv.

150 000 - 200 000 / €16 000 - 21 000



68

67 IDA EKBLAD
Oslo 1980

«Air Jordan # 2» 2008
Lightjet print og silver-gelatin print, 1/3, 
213x110cm 
Ed. 3+1 AP

PROVENIENS Fotogalleriet, Oslo
Phillips, London, Contemporary  Art,  Lot. 111, 
2014
Privat samling, Oslo

UTSTILT «Ida. Ekblad. Silver Ruins» 
Fotogalleriet, Oslo 2008, et eksemplar utstilt

«Ekblads fokuserte omgang med tvetydigheter 
og utvetydigheter i amerikansk visuell kultur 
kommer også til uttrykk i Silver Ruins.; som likefullt 
antyder en ny og melankolsk undertone i Ekblads 
kunstnerskap. Sentralt står 1980- og 90-tallets 
hip-hop-fenomen i form av tagging, graÈti og 
gangsta rap.» 
Kilde: Fotogalleriets hjemmeside 
http://fotogalleriet.no/utstillinger/arkiv/silver-ruins 

110 000 - 130 000 / €11 700 - 13 800

http://fotogalleriet.no/utstillinger/arkiv/silver-ruins
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68 SVERRE KOREN BJERTNÆS
Trondheim 1976

Uten tittel, 2014
Olje på lerret, 121x101 cm

UTSTILT «Sverre Koren Bjertnæs - Cold Reading II» Galleri K, Oslo 2014 

60 000 - 80 000 / €6 400 - 8 500



70

69 HÅKON GULLVÅG
Trondheim 1959

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

UTSTILT «Håkon Gullvåg» Formuesforvaltning, 
Oslo 2008

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

«Det kunne altså virke tilfeldig at Gullvåg begynte å 
arbeide figurativt, men egentlig må dette ha fremstått 
for ham som et svært nærliggende alternativ. For enten 
man ser Gullvågs maleri som rene billedfantasier eller 
som formuleringer med utgangspunkt i litterære eller 
psykologiske betonede temaer, er det figuren som setter 

de billedmessige forløp i gang. Den synes å være de 
første som materialiseres i hans bilder, i den betydning 
at figuren utgjør en hovedforutsetning for billedrommet. 
Uten figurer oppstår ikke rommet, og uten rommet er det 
få muligheter til å utvikle scener og handlinger. Derfor er 
det figuren som gjerne fanger betrakterens oppmerksom-
het først i hans bilder.» Sørensen side 39 

150 000 - 180 000 / €16 000 - 19 100



71

70 JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

«Dans» 1948
Olje på lerret, 100x97 cm 
Dobbeltsignert nede til høyre: Weidemann
Signert, datert og nummerert bak på lerretet

LITTERATUR Karin Hellandsjø: «Jakob Weidemann», 
Høvik 1975, kat. nr. 47-17

Karin Hellandsjø: «Jakob Weidemann og det abstrakte 
maleris gjennombrudd i Norge 1945-1965», Oslo 1978, 
maleriet avbildet side 29, men der datert  1947

Jakob Weidemann vekslet mellom det figurative og det 
abstrakte i 1940- og 50-årene i sin søken etter et adekvat 
formspråk eller som han selv sa, sin egen «håndskrift.» 

100 000 - 150 000 / €10 600 - 16 000
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71 TOR HOFF
Kristiansand 1925 - Oslo 1976

Uten tittel 1969
Olje på papir på plate, to selges samlet, 
40x40 cm og 40x40 cm 
Signert og datert nede til høyre: Hoº 1969

25 000 - 30 000 / €2 700 - 3 200

72 TOR HOFF
Kristiansand 1925 - Oslo 1976

Grå komposisjon 1973-74
Olje på plate, 83x122 cm 
Signert og datert nede til høyre: Hoº 1973-74

30 000 - 40 000 / €3 200 - 4 300
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73 ANDY WARHOL
amerikansk 1928 - 1987

«Speed Skater»
Blyant på papir, 80x60 cm 
Usignert
Fotografi av verket med stempler og num-
merering 99.001 fra The Estate of Andy Warhol 
festet på baksiden  

Andy Warhol (født Andrew Warhola 1928-1987) 
ble raskt den ledende skikkelsen blant popkunst-
nerne på 1960-tallet, og regnes i dag som en av 
de mest betydningsfulle kunstnere fra forrige 
århundre. Warhol hentet inspirasjon fra reklame- 
og moteverdenen, alminnelige gjenstander i 
amerikansk kultur, og i de senere årene også fra 
fotografier. Warhols bilder har en klar inspirasjon 
fra reklame og tegneserier. Mange av hans verk 
dreier seg om hva amerikansk kultur er og hva 
en anser som typisk amerikansk. Warhol ble den 
store pioneren innen popkunsten, som skulle 
influere svært mange av kunstnerne i Vesten. 
Dagens store samtidskunstnere som Jeº Koons 
og Richard Prince inspireres av Warhol. 

130 000 - 150 000 / €13 800 - 16 000
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B LO M QV I S TS  A U K S J O N S V I L K Å R 
KATALOG
Blomqvist står inne for katalogens utforming og riktighet. 
Kunst verkene og gjenstandene har en viss alder, og kjøper 
oppfordres til å undersøke objektet før auksjonen. Tilstand 
er som regel ikke beskrevet i katalogen. Kjøper har selv 
ansvaret for å besiktige objektets tilstand. Hvis maleriet 
eksempelvis er dublert og dette ikke er nevnt i katalogen, 
gir dette ikke grunnlag for heving av kjøpet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disse vilkår fra Blomqvist gjelder fra 15.09.17.

ØNSKER DU Å ABONNERE 
PÅ VÅRE AUKSJONSKATALOGER?

Blomqvists kataloger er meget omfattende, rike på
informasjon, vakkert laget og rikelig illustrert med alle 
katalognummer beskrevet av våre eksperter. Katalogene 
inneholder betydningsfulle kunstverk og antikviteter illustrert 
i farger med mål og vurderingspriser. Vi planlegger 
å avholde seks auksjoner i året og ett års abonnement koster 
640 kr for abonnenter bosatt i Norge og Norden. 
Abonnement kan bestilles: maria@blomqvist.no
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Blomqvist er Norges ledende og mest engasjerende auk-
sjonshus grunnlagt i 1870. Vi har i over 145 år vært en av de 
aller betydeligste og største aktører i markedet for kunst av 
høy kvalitet og verdifulle gjenstander. I alle år har ekspertise 
stått i sentrum for virksomheten og Blomqvist tilstreber å ha 
de til enhver tid beste ekspertene på markedet. Virksomhe-
ten består av to datterselskaper i tett samarbeid. Blomqvist 
Kunsthandel AS i Tordenskiolds gate 5 sentralt i Oslo og 
Blomqvist Nettauksjon AS med beliggenhet på CCvest i 
Lilleakerveien 14 på Lysaker. 

Blomqvist Kunsthandel AS avholder auksjoner for kunst og 
antikviteter i høyere prisklasser innenfor alle tidsepoker fra 
eldre mestere til samtidskunst. Vi er eksperter på norsk kunst 
og spesielt Edvard Munch. Formidlingssalg direkte mellom 
selger og kjøper besørges også. Vi arrangerer separatutstil-
linger, salgsutstillinger, vinauksjoner og kunstkurs. Blomqvist 
eies av Elisabeth Vik Forsberg, tredje generasjon kunsthand-
ler og auksjonarius i firmaet i det som i dag er norges mest 
tradisjonsrike og mest innovative auksjonshus.

MODERNE, 
KLASSISK, MUNCH  

OG PRIVATSAMLING 
ELDRE GLASS

ONSDAG 11 .  MAI  2016
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Blomqvist er Norges ledende og mest engasjerende auksjonshus grunn-
lagt i 1870. Vi har i over 145 år vært en av de aller betydeligste og største 
aktører i markedet for kunst av høy kvalitet og verdifulle gjenstander. I alle 
år har ekspertise stått i sentrum for virksomheten og Blomqvist tilstre-
ber å ha de til enhver tid beste ekspertene på markedet. Virksomheten 
består av to datterselskaper i tett samarbeid. Blomqvist Kunsthandel AS 
i Tordenskiolds gate 5 sentralt i Oslo og Blomqvist Nettauksjon AS med 
beliggenhet på CCvest i Lilleakerveien 14 på Lysaker. 

Blomqvist Kunsthandel AS avholder auksjoner for kunst og antikviteter 
i høyere prisklasser innenfor alle tidsepoker fra eldre mestere til samtids-
kunst. Vi er eksperter på norsk kunst og spesielt Edvard Munch. Formid-
lingssalg direkte mellom selger og kjøper besørges også. Vi arrangerer 
separatutstillinger, salgsutstillinger, vinauksjoner og kunstkurs. Blomqvist 
eies av Elisabeth Vik Forsberg, tredje generasjon kunsthandler og auk-
sjonarius i firmaet i det som i dag er norges mest tradisjonsrike og mest 
innovative auksjonshus.

SAMTID,  MODERNE 
OG KLASSISK

SAMT ET EKSKLUSIVT 
UTVALG ELDRE NORSK SØLV

TIRSDAG 21 .  JUNI  2016
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SAMTID OG
MODERNE

TIRSDAG 11 .  OKTOBER

Blomqvist Kunsthandel er Norges ledende og mest engasjerende 
auksjonshus grunnlagt i 1870. Vi har i 146 år vært en av de aller betyde-
ligste og største aktører i markedet for kunst av høy kvalitet og verdifulle 
gjenstander fra alle epoker. I alle år har ekspertise stått i sentrum for 
virksomheten og Blomqvist tilstreber å ha de til enhver tid beste 
ekspertene på markedet. Blomqvist Kunsthandel i Tordenskiolds gate 5 i 
Oslo avholder auksjoner for kunst i høyere prisklasser innenfor alle tids-

epoker fra eldre mestere til samtidskunst. Vi er eksperter på Edvard 
Munch, og norsk klassisk og moderne maleri av høy kvalitet. Fortrolig for-
midlingssalg direkte mellom selger og kjøper besørges også av Blomqvist. 
Vi arrangerer separatutstillinger, historiske utstillinger, salgsutstillinger, 
vinauksjoner og kurs. Blomqvist eies av Elisabeth Vik Forsberg, tredje 
generasjon kunsthandler og auksjonarius i firmaet i det som i dag er 
landets mest tradisjonsrike og mest innovative auksjonshus.

NESTE AUKSJON

13.  DESEMBER 2016
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Knut Forsberg
Senior kunstekspert   
knut.forsberg@blomqvist.no
Tlf: 951 60 660

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

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

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

Elin Forsberg
Prosjektleder
elin.forsberg@blomqvist.no
Tlf: 413 59 050

Toril Winger Johnson  
Senior kunstekspert
toril@blomqvist.no
Tlf: 920 35 966

Benedicte Sunde
Programsjef
benedicte@blomqvist.no
Tlf: 450 49 307

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

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

Blomqvist Kunsthandel er Norges ledende og mest engasjerende 
auksjonshus grunnlagt i 1870. Vi har i 146 år vært en av de aller betyde-
ligste og største aktører i markedet for kunst av høy kvalitet og verdifulle 
gjenstander fra alle epoker. I alle år har ekspertise stått i sentrum for 
virksomheten og Blomqvist tilstreber å ha de til enhver tid beste 
ekspertene på markedet. Blomqvist Kunsthandel i Tordenskiolds gate 5 i 
Oslo avholder auksjoner for kunst i høyere prisklasser innenfor alle tids-

epoker fra eldre mestere til samtidskunst. Vi er eksperter på Edvard 
Munch, og norsk klassisk og moderne maleri av høy kvalitet. Fortrolig for-
midlingssalg direkte mellom selger og kjøper besørges også av Blomqvist. 
Vi arrangerer separatutstillinger, historiske utstillinger, salgsutstillinger, 
vinauksjoner og kurs. Blomqvist eies av Elisabeth Vik Forsberg, tredje 
generasjon kunsthandler og auksjonarius i firmaet i det som i dag er 
landets mest tradisjonsrike og mest innovative auksjonshus.

VÅRE EKSPERTER: Blomqvist Kunsthandel 
har Norges mest kunnskapsrike og erfarne stab 
av eksperter med kunnskap om alt - fra Flintoe,    
I C Dahl gjennom Edvard Munch til Bjarne 
Melgaard og Fredrik Værslev. Vår ekspertise 
favner således om alle tidsepoker fra samtid, 
moderne og klassisk norsk kunst av høy kvalitet. 

Vi legger stor vekt på høy kvalitet på alt vi gjør 
for våre kunder, som personlig service og så lave 
omkostninger som mulig for kunden. Ekspertene 
foretar omfattende reisevirksomhet i inn- og ut-
land for vurdering av kunst, og har et stort norsk 
og internasjonalt kontaktnett, både på kjøper- 
og selgersiden og deres oppgave er å dele sin 

kunnskap og entusiasme med deg. Du tre�er oss 
i Tordenskiolds gate 5 i Oslo. Våre erfarne
eksperter kan også vurdere ut ifra innsendte 
fotografier, samt foreta vurdering online. Hjem-
mebesøk gjøres også.

MODERNE, 
KLASSISK & MUNCH

TIRSDAG 15.  NOVEMBER
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http://kunnskapogentusiasmemeddeg.du/
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C O N D I T I O N S  O F  B U S I N E S S

BIDDING / BIDDING FROM ABROAD
Participant in the bidding should request in advance a 
numbered bidding paddle from the registration desk. Bids 
should be made with a loud voice or by clear signal, such as 
indicating with the bidding paddle. Any person bidding for 
another party will become liable as a debtor. The auctioneer is 
entitled to settle any dispute over the bidding.
If you would like to participate in our auction from abroad 
please contact us for registration in advance and no later 
than 48 hours before the auction starts.

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

TELEPHONE BIDS
Blomqvist can arrange for clients to bid by telephone. Bidders 
have to confirm by mail, letter or telefax before 3 PM on the 
day of the auction. As telephone lines are limited telephone 
bidders should have the intention to bid at least up to 90% of 
the estimate.

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

PAYMENT AND CHARGES
A premium of 22% on the hammer price is payable for lots 
staying in Norway. For lots to be exported, the premium is 
18,7% plus 25% VAT for art and 17,6% plus 25% VAT for other 
objects. The VAT will be refunded (see EXPORT). Payment 
can be made immediately after the hammer has fallen or made 
within one week of the purchase. We accept major credit 
cards.

DROIT DE SUITE AND ARTIST FEE 
The artist resale law (Droit de suite) covers the purchase of 
art by living artists and is applicable up to 70 years after the 
artist’s death. For more expensive work the royalty is reduced 
as follows: 50.000,01-200.000 Euro: 3%, 200.000,01-350.000 
Euro: 1%, 350.000,01-500.000 Euro: 0,5%, above 500.000 
Euro: 0,25% and the maximum royalty on any work is 12.500 
Euro. For the lots in question the invoice will be reduced 
accordingly. After 70 years of the artist’s death there will be a 
fee of 5% on the sale price plus the premium.

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

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

DEFECTS AND CONDITION
Defects and conditions are usually not indicated in the 
catalogue. It should not be possible to claim cancellation of a 
purchase in pursuit of the above provisions if:
a) The catalogue description on the day the lot was sold to 
the buyer was in accordance with the then generally accepted 
opinion of scholars and experts.
b) The only way of establishing whether the lot was a 
forgery at the time of the publication of the catalogue was 
the implementation of scientific process, the validity of 
which was only acknowledged after the time, and required 
a disproportionate amount of cost or would have been 
impossible to carry out without damaging the lot in question.

EXPORT
a) Exemption from the Norwegian VAT when exported by 
a forwarding agent. Lots exported within one month from 
the auction through a forwarding agent approved by us are 
exempted from Norwegian VAT. Let us know if you need 
more details.
b) Exemption from the Norwegian VAT when exported by the 
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Det er to muligheter for å by på objektene i denne katalogen uten å være 
til stede under auksjonen, gjennom forhåndsbud eller telefonbud. 
FORHÅNDSBUD  Undertegnede gir Blomqvist Kunsthandel AS i oppdrag 
å by på nedenfor angitt(e) katalognummer. Det forutsettes at Blomqvist 
etterstreber å kjøpe nevnte kunstverk til lavest mulig pris. Omkostninger 
på til sammen 22% kommer i tillegg til klubbnedslag. Jeg er kjent med 
gjeldende auksjonsbetingelser for denne auksjonen og binder meg til å 
oppfylle mine forpliktelser i henhold til disse. Blomqvist er ikke ansvarlig 
for feil som gjøres i forbindelse med oppdraget. Forhåndsbud utføres 
kostnadsfritt og behandles konfidensielt. Hvis det foreligger to like 

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

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

N AV N

A D R E S S E

T E L E F O N

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

E-P OS T

S I G N AT U R

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

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

K ATA LO G N R K ATA LO GT E K S T  H ØY E S T E B U D (OMKOSTNINGER KOMMER I  T ILLEGG)  

17HM

mailto:kunst@blomqvist.no
http://www.blomqvist.no/
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S E L G E S  H O S  O S S  I  H Ø S T

INNLEVERING PÅGÅR TIL VÅRE AUKSJONER 

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

Thorvald Torgersen «Syrinene blomstrer» 1902

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

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

en verdivurdering. Vi tilbyr kostnadsfri vurdering av markedspris med tanke 

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

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

tilfeller også foreta hjemmebesøk.

Blomqvist Kunsthandel har eksperter på Edvard Munch, samt norsk og 

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

etterspurte kunstnere. Tidlig innlevering sikrer god markedsføring og 

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

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

Vi utfører dessuten takst i forbindelse med forsikring og skifte.

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

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

Birgitte C Schiøth / bigitte@blomqvist.no

Erlend Hammer / erlend@blomqvist.no

Elisabeth Vik Forsberg / elisabeth@blomqvist.no

Knut Forsberg / knut@blomqvist.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi ønsker deg en god auksjonsopplevelse hos Blomqvist!

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

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

 

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

Aamold Svein Aamold: «Arnold Haukeland - Liv og verk» upublisert magister-
gradsavhandling fra Universitetet i Oslo 1992
 
 
 
 
 

M Å L ,  F O R K O R T  E L S E R
Alle oppgitte mål er omtrentlige. 

Signert  Verket er signert av kunstneren. Der verket ikke er signert skriver vi

ingenting, det er mer og mer   vanlig at kunstnere velger å ikke signere sine verk.

Blomqvist står allikevel inne for at bildet er malt av angitte kunstner. 

d. sst. Død samme sted

Forside:
TOM SANDBERG
«Untitled» 1998
Kat. nr. 15

Å P N I N G
 

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

Annen visningstid etter avtale

A U K S J O N
Torsdag 12. oktober kl 18
Tordenskiolds gate 5

Harald Fenn
«Pastorale - madder crimsonlake deep» 2000
Kat. nr. 33

4. 
5.
6.
7.
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9.
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11.
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kl 11-17
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Tirsdag 3. oktober kl 18-20
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Blomqvist Kunsthandel er Norges ledende og mest engasjerende 
auksjonshus grunnlagt i 1870. Vi har i 147 år vært en av de aller betyde-
ligste og største aktører i markedet for kunst av høy kvalitet og verdifulle 
gjenstander fra alle epoker. I alle år har ekspertise stått i sentrum for 
virksomheten og Blomqvist tilstreber å ha de til enhver tid beste 
ekspertene på markedet. Blomqvist Kunsthandel i Tordenskiolds gate 5 i 
Oslo avholder auksjoner for kunst i høyere prisklasser innenfor alle tids-

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

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

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

alle tidsepoker fra eldre mestere til samtidskunst. 
Vi er eksperter på Edvard Munch, og norsk 
klassisk og moderne maleri av høy kvalitet. Vi 
tilbyr dessuten fortrolig formidlingssalg direkte 
mellom selger og kjøper når dette er av interesse. 
I tillegg til våre auksjoner arrangerer vi salgsut-
stillinger, separatutstillinger, historiske utstillnger, 
vinauksjoner og kurs i våre historiske lokaler 
hvor vi har vært i over 103 år. Blomqvist eies av 
Elisabeth Vik Forsberg, som er tredjegenerasjons 
kunsthandler og auksjonarius i det som i dag er 
landets mest tradisjonsrike og mest innovative 
auksjonshus.
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Blomqvist Kunsthandel er Norges ledende og mest engasjerende 
auksjonshus grunnlagt i 1870. Vi har i 147 år vært en av de aller betyde-
ligste og største aktører i markedet for kunst av høy kvalitet og verdifulle 
gjenstander fra alle epoker. I alle år har ekspertise stått i sentrum for 
virksomheten og Blomqvist tilstreber å ha de til enhver tid beste 
ekspertene på markedet. Blomqvist Kunsthandel i Tordenskiolds gate 5 i 
Oslo avholder auksjoner for kunst i høyere prisklasser innenfor alle tids-

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

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

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

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