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

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

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

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

kunnskap og entusiasme med deg. Du tre£er oss 
i Tordenskiolds gate 5 i Oslo. Våre erfarne
eksperter kan også vurdere ut ifra innsendte 
fotografier, samt foreta vurdering online. Hjem-
mebesøk gjøres også.
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B L O M Q V I S T  K U N S T H A N D E L
TORDENSKIOLDS GATE 5, 0160 OSLO

DAGLIG LEDER: ANNA THORUD HAMMER

KUNST@BLOMQVIST.NO

TELEFON 22 70 87 70
WWW.BLOMQVIST.NO

Samt id  og  Moderne
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 

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

Å P N I N G
Tirsdag  4. oktober

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

Annen visningstid etter avtale

A U K S J O N
Tirsdag 11. oktober kl. 18.00
Tordenskiolds gate 5

 5. oktober
 6. oktober
 7. oktober
 8. oktober
 9. oktober
10. oktober

FRANS WIDERBERG
«Beskyttere» 1993
Kat. nr. 23

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 
magistergradsavhandling fra Universitetet i Oslo 1992
 
Feldmann Schellman  Frayda Feldman og Jörg Schellmann: ”Andy Warhol 
Prints” catalogue raisonné 1962-1987, USA 2003
 
CMB  Cecilie Malm Brundtland: ”Fra flukt til konfrontasjon. Et bidrag til forståelse 
av Knut Roses billedverden med hovedvekt på perioden 1973-1994”, upublisert 
magistergradsavhandling, del 2, Oslo 1995

18.00 - 20.00

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

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

Å P N I N G
Tirsdag  4. oktober

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

Annen visningstid etter avtale

A U K S J O N
Tirsdag 11. oktober kl. 18.00
Tordenskiolds gate 5

 5. oktober
 6. oktober
 7. oktober
 8. oktober
 9. oktober
10. oktober

FRANS WIDERBERG
«Beskyttere» 1993
Kat. nr. 23

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 
magistergradsavhandling fra Universitetet i Oslo 1992
 
Feldmann Schellman  Frayda Feldman og Jörg Schellmann: ”Andy Warhol 
Prints” catalogue raisonné 1962-1987, USA 2003
 
CMB  Cecilie Malm Brundtland: ”Fra flukt til konfrontasjon. Et bidrag til forståelse 
av Knut Roses billedverden med hovedvekt på perioden 1973-1994”, upublisert 
magistergradsavhandling, del 2, Oslo 1995

18.00 - 20.00

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

http://f.nr/
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Utsnitt av:«Kitchen counter» Roger Ballen, 2001 Kat. nr. 52
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FOKUS PÅ FOTO

Vi ville ønske et fotomuseum hjertelig velkommen til Oslo. Inntil videre kan 
du se og kjøpe god fotokunst hos oss i Blomqvist Kunsthandel. 

Her i Tordenskiolds gate ser vi klare indikasjoner på at fotografiet omsider er 
etablert, både som viktig nyere kunsthistorie og som kunst det er interesse for 
i markedet. 

Høsten 2015 stilte det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg spørsmålet: «Is 
photography the best deal in the art market?» Etter å ha analysert tall fra de 
siste ti årene konkluderte man med at fotografi må regnes blant de beste 
investeringene man kan gjøre for øyeblikket. De sterkeste verkene er frem- 
deles underpriset både i første og annenhåndsmarkedet, og mulighetene for 
å gjøre gode kjøp er derfor absolutt til stede.

Også i det norske markedet ser vi en økende interesse for fotokunst av 
høy kvalitet. På vårens siste auksjon ble Per Manings ikoniske bilde av selen     
“Oscar” solgt for rekordpris. I februar ble utstillingen Kåre Kivijärvi – «Min 
verden er en annen» vist i Blomqvist Kunsthandel – og  ga oss salgsrekord for 
en utstilling med fotokunst. Vi ser at interessen for fotografi er økende både 
hos private samlere og o�entlige institusjoner, nasjonalt og internasjonalt.

Til høstens auksjon er vi derfor glade for å kunne inkludere en rekke sterke 
verk av viktige norske fotokunstnere. Per Manings “Leo” er kanskje enda 
mer ikonisk enn “Oscar”, AK Dolvens “1.15 am north” er kjent fra kunstnerens 
Festspillutstilling i Bergen i 2004 mens Tom Sandbergs “Untitled (Fly)” fra 
2001 også er blant klassikerne innen norsk fotokunsthistorie. 

Neste år presenterer vi dessuten i samarbeid med Strømholm Estate en 
salgsutstilling med et eksklusivt utvalg verk av den svenske fotografen            
Christer Strømholm. Utstillingen vil kunne fungere som en introduksjon til en 
viktig nordisk fotograf som kanskje ikke er like godt kjent for et stort publikum, 
men som vi mener fortjener en økt oppmerksomhet.

Denne høsten presenterer vi, i samarbeid med Arnold Haukeland Samling, 
en utstilling med den norske modernistens skulpturer og modeller i stor- 
format. Utstillingen viser mindre eksempler på Haukelands eksperimentelle 
side som kunstner, samt større modeller til kunstnerens velkjente o�entlige 
skulpturer. Denne siste kategorien verk fungerer som en oversikt over  
Haukeland som urbanist, og som en påminnelse om hans viktige og synlige 
tilstedeværelse i så mange norske byrom. Kanskje er dette siste gang, i hvert 
fall på en god stund, at det vil være mulig å se disse arbeidene samlet. 

Auksjonen er presentert her, og vi ser at utvalget er svært godt med tanke 
på samtidskunsten. Samtidig finnes svært ettertraktede moderne verk, som 
Andy Warhols portrett av Dronning Margrethe II og, ikke minst, Synnøve 
Anker Aurdals billedvev “Solen” som, blant annet ble vist som en del av ut-
stillingen da kunstneren representerte Norge ved Biennalen i Venezia i 1982. 
Sistnevnte er en svært sjelden mulighet til å sikre seg en moderne klassiker 
som også er et høyaktuelt verk i lys av dagens kunst. 

Neste auksjon er 15. november og vi har fremdeles muligheter for å ta inn 
moderne og eldre kunst til denne auksjonen.

Foreløpig håper vi denne katalogen vil glede og inspirere.

Vi ser frem til å se dere her.  Auksjon 11.oktober kl 18.00 og visning fra              
4. oktober.

Vennlig hilsen

ANNA T. HAMMER
Daglig leder

Blomqvist Kunsthandel
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1 JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

Uten tittel, 1959
Olje på plate, 50x70 cm 
Signert og datert nede til venstre: Weidemann 59
Dedikasjon bak på platen: Personlig hilsen fra kunstneren

UTSTILT «Jakob Weidemann», Henie-Onstad kunstsenter, 1975, 
kat. nr 59-8

LITTERATUR «Jakob Weidemann», Henie-Onstad kunstsenter, 1975, 
utstillingskatalog, kat. nr 59-8

100 000 - 120 000 / €10 400 - 12 500

4



55

2 GUNNAR S. GUNDERSEN
Førde 1921 - Bærum 1983

Komposisjon, 1958
Olje på plate festet på plate, 25x49 cm, 
inklusiv bakplate 36x68 cm 

Signert og datert nede til venstre: Gunnar S G 58

PROVENIENS Kunstnerens familie

Maleriet er ifølge nåværende eier tilegnet kunstnerens bror som 
Gunnar S flere ganger losjerte hos mens han arbeidet på Arkitekt-
avdelingen ved Norges Tekniske Høgskole. I samarbeid med arbeids-
kollegaene arkitekt Arne Korsmo og interiørarkitekt Bim Witte tok 
Gunnar S ansvar for innredning og fargesetting av brorens leilighet. 
Som del av innredningen malte Gunnar S  to malerier som var 
øremerket for prosjektet. Se også kat. nr 26 

80 000 - 100 000 / €8 300 - 10 400
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3 ULF NILSEN
Trondheim 1950
«Mirage» 2003
Olje på lerret, diptyk, 200x280 cm 

PROVENIENS Bergens Tidende

50 000 - 60 000 / €5 200 - 6 200

6



7

ØRNULF OPDAHL
Ålesund 1944

«Bre» 2005
Olje på lerret, 65x82 cm 
Titulert, signert og datert bak på lerretet: Ørnulf Opdahl 2005

50 000 - 70 000 / €5 200 - 7 300

4

7
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BÅRD BREIVIK
Bergen 1948 - Oslo 2016

«Anekdote» sent 1980-tallet
Diabas, HØYDE 52 cm BREDDE 73 cm DYBDE 57 cm 
Unikat

PROVENIENS Privat samling, Bergen

Bård Breivik var en av våre fremste billedhuggere. I løpet av 
kunstnerskapets mange tiår utforsket Breivik både formale 
og filosofiske spørsmål med like mengder grundighet og 
vilje til eksperimentering. I den omfattende publikasjonen 
«I’d Love The Key To The Master Lock», som utkom kort 
tid etter Breiviks død i 2016, møter man en kunstner med 
en utpreget interesse for antropologiens spørsmål, ikke 

minst med tanke på hvordan bestemte kunstneriske former 
henger sammen med kulturene de springer ut fra. 
«Anekdote» er trolig laget i tiden rundt Breiviks 
Festspillutstilling i Bergen i 1988 og er utført i samme type 
svart diabas som var så fremtredende i denne utstillingen. 

150 000 - 180 000 / €15 600 - 18 800

5

8



9

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), Sammenknyt-
tet (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 - 200 000 / €15 600 - 21 000

6

9
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SYNNØVE ANKER AURDAL
Kristiania 1908 - Oslo 2000

«Solen» 1968
Billedteppe, ull og lakkert kobbertråd, 300x225 cm 
Signert nede til høyre: Synnøve Aurdal

PROVENIENS Norsk Elektrisk Kabelfabrikk A/S
Privat eie

UTSTILT La Biennale di Venezia, Norges paviljong, 1982 (avbildet i katalog)
«Synnøve Anker Aurdal», Bryggens Museum, Bergen 1978

«Gjensyn med Synnøve Anker Aurdal», Blaafarveværket 2008 (avbildet i 
katalog)

Synnøve Anker Aurdals «Solen» fra 1968 er et av de monumentale arbeidene 
kunstneren viste på Veneziabiennalen i 1982. Verket er et eksempel på 
kunstnerens tekniske dyktighet innenfor vev som håndverkstradisjon, men 
viser ikke minst en formsikkerhet på et meget høyt nivå. Anker Aurdals evne 
til romkomposisjon og øye for farge gjør «Solen» til et høydepunkt innen norsk 
modernistisk kunst.

550 000 - 600 000 / €57 000 - 62 000

7
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12

VANESSA BAIRD
Oslo 1963

Uten tittel, siste del av 1990-tallet
Pastell på papir, 106x78 cm 
Signert nede til høyre: V. Baird

30 000 - 35 000 / €3 100 - 3 600

9VANESSA BAIRD
Oslo 1963

Uten tittel, siste del av 1990-tallet
Pastell på papir, 106x78 cm 
Signert nede til høyre: V. Baird

30 000 - 35 000 / €3 100 - 3 600

8
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10 RYSZARD WARSINSKI
Gdynia, Polen 1937 - Oslo 1996

Komposisjon
Akvarell, 89x158 cm 
Signert nede til venstre: Warsinski

50 000 - 60 000 / €5 200 - 6 200
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ANDY WARHOL
amerikansk 1928 - 1987

«Flowers (Black and white)» 1974
Serigrafi, 103,8x69,2 cm, 69/100 ifølge sertifikat 
Signert med initialer nede til høyre: AW
Trykket av Alexander Heinrici, New York
Utgitt av Peter M. Brant, Castelli Graphics and 
Multiples, Inc., New York
Feldman-Schellmann II.109

LITTERATUR Frayda Feldman og Jörg Schellmann: 
«Andy Warhol Prints» catalogue raisonné 1962-1987, 
USA 2003, side 150

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 200

11
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KJELL NUPEN
Kristiansand 1955 - d.sst. 2014

«Sommernatt 20 juni» 1990-91
Olje på lerret, 190x140 cm 
Signert nede til høyre: K Nupen
Titulert, signert, datert og dedikert bak på
lerretet: K Nupen aug 1991

100 000 - 120 000 / €10 400 - 12 500

12
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HÅKON GULLVÅG
Trondheim 1959

Uten tittel (møte), 1997
Olje på lerret, 150x100 cm 
Signert nede til høyre: Gullvåg
Signert og datert bak på lerretet: Gullvåg 1997

PROVENIENS Galleri Dobloug, Oslo
Privat eie

LITTERATUR Gunnar Sørensen: «Håkon Gullvåg» Oslo 
1999 side 39
Øivind Storm Bjerke: Håkon Gullvåg, Trondheim Kunstmu-
seum 2001, variant avbildet side 57
Gunnar Sørensen: Håkon Gullvåg, 2002, variant avbildet 
side 77 og 78

«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 oppmerksomhet først i hans 
bilder.» Sørensen side 39 

80 000 - 100 000 / €8 300 - 10 400

13
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14 OLIVIER DEBRÉ
fransk 1920 - 1999

«Après-midi d’automne à Laerdal» 1989
Olje på lerret, 120x150 cm 
Titulert, stedsbestemt, datert og signert bak på lerretet: 
O. Debré sept 89

LITTERATUR Magne Malmanger: «Olivier Debré i 
Norge» Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst 
Haaken A. Christensen: «Olivier Debré» Paris 1998, 
avbildet side 40-41

Olivier Debré stilte ut hos Galleri Haaken i Oslo første 
gang i 1966, og deretter en rekke ganger senere. I 
Norge stilte han også ut flere andre steder, blant annet 
Trondheim, Stavanger og Rosendal. Tilknytningen til 
Norge ble etter hvert synlig, og mange av kunstnerens 
bilder vitner om at norsk natur fengslet ham. Med disse 
maleriene kan Debré sies å ha bidratt til en fornyelse av 
landskapsmaleriet. 

250 000 - 270 000 / €26 000 - 28 000
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15 KAI FJELL
Skoger 1907 - Bærum 1989

«Gartnersken» 1955
Olje på lerret, 110x100 cm 
Signert nede til høyre: Kai Fjell

UTSTILT «Kai Fjell malerier pasteller» Riksgalleriets 
utstilling i Bergens Kunstforening 1971 
Kunstnernes Hus 1971, kat. nr 43

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

«I sitt arbeid klarte Fjell å smelte innflytelser og impulser 
fra mange kanter til sitt eget formspråk. Fjells bilder er ofte 
kompliserte og rike i utførelse, så vel som i det følelsesmes-
sige innholdet. Dette er i tråd med hans egne uttalelser om 
at arbeidene hadde en indre utforming, hvor ting foregikk 
på et indre plan. Bildene gir oss hans livsoppfatning samti-
dig som han ønsket at de stadig skal forundre og avdekke 
nye sider ved livet. Et av Kai Fjells grunntemaer er kvinnen, 

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

300 000 - 400 000 / €31 000 - 42 000
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16 TIRIL SCHRØDER
Asker 1969

«Ferme Ornèe 1» 2005
Photoshop, trykket på akvarellpapir, montert på 
aluminiumsplate, 80x150 cm 

PROVENIENS Privat samling

UTSTILT «Daydreams Nightmares», Stenersenmuseet, 2007
Norske Bilder, Galleri Brandstrup/ Rådhusgalleriet, 2005

25 000 - 30 000 / €2 600 - 3 100



23

KNUT ROSE
Trondheim 1936 - Oslo 2002

«Triptych» 1981
Olje på lerret, triptyk, 56x145 cm 
Signert nede til høyre: Knut Rose
Hvert bilde signert og datert bak på lerret: Knut Rose 81
CMB 81.16

UTSTILT «Knut Rose malerier», 1973-1983, Kunstneres Hus, 1983

LITTERATUR Cecilie Malm Brundtland: «Fra flukt til konfrontasjon. Et 
bidrag til forståelse av Knut Roses billedverden med hovedvekt på 
perioden 1973-1994», upublisert magistergradsavhandling, del 2, Oslo 
1995, kat.nr. CMB 81.16

110 000 - 130 000 / €11 500 - 13 500

17

http://kat.nr/
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JOHS. RIAN
Overhalla 1891 - Oslo 1981

Kone fra Arabygdi i Telemark, 1932
Olje på lerret, 100x80 cm 
Signert og datert nede til høyre: J Rian 1932

LITTERATUR Vibeke Hurum: «J Rian Tema med variasjoner Johs. Rians 
Billedspråk 1950-1981», upublisert magistergradsoppgave, Oslo 1996

«Rians omskiftelige sinn og stadige søken etter en adekvat uttrykksform 
avspeilet seg gjennom 1930-årene i en konstant skiftning av motiver og 
formspråk. Det kunne variere mellom en heftig malemåte med Henrik 
Sørensen og Jorunn Sitje som impulsgivere og et mere dekorativt og 
forenklet uttrykk med forsiktige kubistiske innslag.» Hurum side 35  

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 200

18
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ARNE EKELAND
Eidsvold 1908 - d. sst. 1994

Pike ved vaskefat
Olje på plate, 73x92 cm 
Signert nede til høyre: Arne Ekeland
Maleriet minner om andre bilder Ekeland 
malte tidlig på 1950-tallet.

PROVENIENS Storebrand kunstsamling 
Privat eie

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 200

19



26

KJELL ERIK KILLI OLSEN
Trondheim 1952

«The Secret Beach» 1985
Mixed media på plate og modellerte figurer, 202x91 cm 

PROVENIENS Privat samling siden 1997 

UTSTILT New Math Gallery, New York 1985

LITTERATUR «Kjell Erik Killi Olsen» Ulf Renberg/Harald 
Flor, Oslo 1992

«I Killi Olsens bilder er de tredimensjonale elementene 
vanligvis formet og ikke funnet. De kan settes inn med 
brutal kontraste�ekt som maske og monster, føyes 

stillferdig på plass eller »gro« fram av et figurmønster i 
flaten på en nesten organisk måte:»...«Innenfor maleriets 
smeltedigel forvandles de ulike impulsene til en ny billed-
messig blanding, hvor kontraster av fjernt og nært, harmløst 
og truende, flatefigur og skulpturell gestalt balanserer 
hverandre og finner sin posisjon. Gjennom komposisjon og 
koloritt styrer og stemmer Killi Olsen sine syner og kunst-
historiens bilder inn i et kreativt kretsløp, der de framtrer 
som et konglomerat av samtidige scener.» Harald Flor side 
94-95

Kjell Erik Killi Olsen er en av de mest profilerte kunstnerne 
i Norge de siste 30 årene. Han hører til blant kunstnerne 
som slo gjennom på 1980-tallet, med fargerike, figurative 

arbeider med visuelt sterke elementer av både ekspressiv 
og mer postmoderne karakter. De særegne figurene som 
går igjen i Killi Olsens kunstnerskap, både som maleriske 
elementer og selvstendige skulpturer, for ikke å snakke om 
i ulike kombinasjoner av maleri og skulptur, utgjør en av vår 
tids mest tydelige signaturer. I motiv etter motiv møter vi 
disse elementene i feberaktige, burleske og surrealistiske 
bilder. I Killi Olsens visuelle univers kan man spore inspira-
sjon fra varierte uttrykk som gra¤ti, kitsch, mote, tegnese-
rier og religiøs ikonografi. Alt samlet i et maksimalistisk og 
sanselig formspråk.

180 000 - 220 000 / €18 800 - 23 000

20
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RYSZARD WARSINSKI
Gdynia, Polen 1937 - Oslo 1996

Uten tittel (Profet), 1970-tallet
Blandingsteknikk, 117x98 cm (lysmål) 
Usignert

UTSTILT «Warsinski 1937-1996», Galleri Asur, Oslo 1998

LITTERATUR Hilde Mørch: «Ryszard Warsinski. 
Confabulari. Bildets vesen og den grusomme skjønnhet», 
2015, variant avbildet side 196

80 000 - 100 000 / €8 300 - 10 400

21
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22 HÅVARD VIKHAGEN
Hjørungavåg 1952

Uten tittel 
Olje på lerret, 150x205 cm 
Signert med initialer nede til høyre: H V

80 000 - 100 000 / €8 300 - 10 400
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FRANS WIDERBERG
Oslo 1934

«Beskyttere» 1993
Olje på lerret, 145x205 cm 
Signert midt på til venstre: Frans
Titulert nede til venstre
Titulert og signert bak på blindrammen

PROVENIENS «Norske bilder», Oslo 1993, kat. nr 255 
Privat samling 

UTSTILT «Polaris» var en nordisk kunstrnergruppe på høyt 
nivå der utstillingen vandret i de nordiske land samt Tjekkia 
og Slovakia, 1994.

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 virke-
midler. 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 prismer, deres farger syntes mindre viktige enn deres 
lyskraft. Enhver annen farge enn disse primærfargene 
ville forurense og kompromittere det rene lyset de skulle 
romme. Widerberg begynte det møysommelige arbeidet 
med å utvikle en palett på grunnlag av disse prismatiske 
fargene.« Brun/Ustvedt side 25

450 000 - 550 000 / €47 000 - 57 000
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MARI SLAATTELID
Notodden 1960

«Oppslått Landskap» 1999
Olje på aluminiumsplate, diptyk, 66x100 cm 
Signert og datert bak på hver plate: Mari Slaattelid 1999
Titulert og datert bak på platen: Oppslått Landskap 1999

UTSTILLING ”Maleri”,  Galleri Voss, Voss

30 000 - 40 000 / €3 100 - 4 200
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VEBJØRN SAND
Bærum 1966

«Utsyn mot Jøkulkyrkja» 1994
Olje på lerret, 120x140 cm 
Signert nede til høyre: V. Sand

UTSTILT «Dronning Maud land - Vebjørn Sand», 
Blomqvist Kunsthandel, 1994

PROVENIENS Auksjon Blomqvist Kunsthandel, 
Samtid 2007 kat. nr. 9

160 000 - 180 000 / €16 700 - 18 800
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GUNNAR S. GUNDERSEN
Førde 1921 - Bærum 1983

Komposisjon
Olje på lerret, 35x30 cm 
Signert nede til venstre: Gunnar S G

PROVENIENS Kunstnerens familie

70 000 - 90 000 / €7 300 - 9 400
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27 ARNOLD HAUKELAND
Verdal 1920 - Oslo 1983

«Jimmy’s Dream, 2. versjon» 1962
Korrodert jern, HØYDE 158 cm 
Usignert
Aamold C7
 
PROVENIENS Gave fra kunstneren til kunsthistoriker, 
kritiker og direktør for Oslo Kommunes Kunstsamlinger 
1972-76 Pål Hougen (1930-2007) i 1966 
Privat eie

LITTERATUR Svein Aamold: ”Arnold Haukeland - 
Liv og verk” upublisert magistergradsavhandling fra 
Universitetet i Oslo 1992

150 000 - 180 000 / €15 600 - 18 800
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RYSZARD WARSINSKI
Gdynia, Polen 1937 - Oslo 1996

Rytter
Blandingsteknikk på papir, 93x93 cm 
Signert nede til høyre: R W

60 000 - 80 000 / €6 200 - 8 300
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JENS JOHANNESSEN
Orkdal 1934

«Hallingdal, Blåstrupe» 1997-98
Olje på lerret, 140x208 cm 
Signert nede til høyre: Jens J.
Signert og titulert bak: Jens J. JJ. Hallingdal Blåstrupe

200 000 - 220 000 / €21 000 - 23 000
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MORTEN VISKUM
Helsingør, Danmark 1965
«Monochrome» 2013
Akryl på lerret, 71x71 cm 

25 000 - 35 000 / €2 600 - 3 600

30

ANNA-EVA BERGMAN
Stockholm 1909 - Grasse, Frankrike 1987

«L’or de Vivre» 1974
Mappe med 9 tresnitt + 2 tresnitt på omslaget, 43/100
Alle trykkene nummerert og signert: AE Bergman
Papirmål 70x53 cm
Trykkmål 50x40 cm
Utgitt av Galerie Im Erker, St. Gallen, Sveits 1974
Mappen inneholder syv dikt av Jean Proal og 11 
illustrasjoner i tresnitt av Anna-Eva Bergman
Fire av trykkene illustrert 

30 000 - 40 000 / 3 100 - 4 200

31



39

KJELL ERIK KILLI OLSEN
Trondheim 1952

«Mot høst» 1996-97
Olje på lerret, 150x120 cm 
Merket på baksiden med etikett fra Galleri Wang. 

UTSTILT «Kjell Erik Killi Olsen - Den avkledde tiden» 
Trondheim Kunstmuseum 1998 
«Kjell Erik Killi Olsen - Den avkledde tiden» 
Christiansands Kunstforening 1998 

90 000 - 110 000 / €9 400 - 11 500

32



40

NICO WIDERBERG
Oslo 1960

«Figur IV» 1999
Bronse og diabas, 10/10, HØYDE 44 cm 
Signert, titulert, datert og nummerert under 
sokkelen: Nicolaus Widerberg

30 000 - 35 000 / €3 100 - 3 600
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34 NICO WIDERBERG
Oslo 1960

Torso 1997
Bronse og diabas, HØYDE 183 cm 
LENGDE 25 cm BREDDE 49 cm
Signert, datert og nummerert nede til venstre på 
skulpturen: Nicolaus Widerberg 1997 Org. nr 2

LITTERATUR Cecilie Malm Brundtland:
”Nicolaus Wideberg”, Oslo 2000

140 000 - 160 000 / €14 600 - 16 700



42

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.» 

150 000 - 200 000 / €15 600 - 21 000
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CHU TEH-CHUN
kinesisk 1920 - 2014

«No. 27» 1960
Blandingsteknikk på papir, 38x57 cm 
Signert nede til venstre: Chu teh Chun
Titulert, signert og datert bak på arket

Chu Teh-Chun (Kina 1920-Frankrike 2014) var en kinesiskfødt kunstner 
som fra slutten av 1950-tallet til sin død i 2014 for det meste virket i 
Frankrike. Etter utdannelsen ved National College of Arts i Hangzhou, 
flyttet Chu til Frankrike i 1955 hvor han debuterte med en utstilling i Paris 

i 1958. Chu regnes som en av de viktigste representantene for kinesisk 
abstrakt maleri, og han er representert i over 50 museer verden rundt. 
Da kunstneren døde omtalte Art Asia Pacific Chu som en av de viktigste 
bidragsyterne til moderne kunst i Kina. Arbeidene hans kjennetegnes av 
et sterkt og kraftfullt formspråk med elementer av tradisjonell kinesisk 
kalligrafi.

200 000 - 250 000 / €21 000 - 26 000
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HÅKON BLEKEN
Trondheim 1929

«Hommage à Baudelaire, Hårprakten» 2005
Olje på lerret, 160x150 cm 
Signert nede til høyre: Håkon Bleken

UTSTILT Galleri Brandstrup 2005

LITTERATUR Stein Slettebak Wangen (red.): 
”Håkon Bleken - et portrett”, Oslo 2008, avbildet side 297, 
kat nr 297 i billedlisten

220 000 - 250 000 / €23 000 - 26 000
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SVERRE WYLLER
Oslo 1953

Uten tittel, 1986
Blandingsteknikk på papir, 99x69 cm 

UTSTILT Galleri Riis, Oslo 1986, kat. nr 2

20 000 - 25 000 / €2 100 - 2 600
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OLA ENSTAD
Lesjaskog 1942 - 2013

Uten tittel (portrett) 2002
Granitt, HØYDE 32 cm LENGDE 40 cm 
DYBDE 31 cm 

PROVENIENS Kjøpt av nåværende eier direkte 
av kunstneren 

UTSTILT «Baroque», Christiansands 
Kunstforening 2002 

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 200
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KÅRE TVETER
Sør-Odal 1922 - Lillestrøm 2012

«Tåke i liene» 1983
Olje på lerret, 50x60 cm 
Signert nede til venstre: Kåre Tveter
Titulert og datert bak på blindrammen

25 000 - 30 000 / €2 600 - 3 100
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THORE HERAMB
Kristiania 1916 - Oslo 2014

«Blåner» 1980
Olje på lerret, 79x97 cm 
Signert og datert nede til venstre: Th. Heramb -80
Titulert bak på blindrammen: «Blåner» 80

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 200
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BJØRN CARLSEN
Oslo 1945

Uten tittel, 1982
Blandingsteknikk på papir, 89x125 cm inklusiv ramme 
Signert og datert nede til høyre: Bj Carlsen 82

Donald Duck har siden 1980-tallet vært et hyppig brukt 
motiv i Bjørn Carlsens produksjon. Kunstneren har plassert 
Disneyfiguren i en rekke situasjoner og sammenhenger 
langt utenfor det vi kjenner fra tegneseriene. For Carlsen 
har Donald vært et symbol på en «kommersiell super-      

kultur» som er kjent over hele verden. Samtidig er han 
et «malerisk objekt» som alltid kan benyttes i det som er  
Carlsens hovedinteresse, å komponere stadig nye bilder.

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 200
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OLIVIER DEBRÉ
fransk 1920 - 1999

Blått landskap, 1985
Olje på lerret, 50x61 cm 
Signert bak på lerretet: O. Debré
Signert, titulert og datert bak på lerretet: O Debré sept 85 

60 000 - 80 000 / €6 200 - 8 300
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ANDY WARHOL
amerikansk 1928 - 1987

«Vesuvius» 1985
Serigrafi på Arches 88 papir oppklebet på kartong, 151/250, 80x100 cm 
Signert nede til høyre: Andy Warhol
Trykket av Rupert Jason Smith, New York
Feldman-Schellmann II.365

LITTERATUR Frayda Feldman og Jörg Schellmann: «Andy Warhol 
Prints» catalogue raisonné 1962-1987, USA 2003, side 150

150 000 - 200 000 / €15 600 - 21 000
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ANDY WARHOL
amerikansk 1928 - 1987

«Queen Margrethe II» 1985
Serigrafi på Lenox Museum board, 40/40, 100x80 cm 
Nummerert  og signert nede til venstre: Andy Warhol
Trykket hos Rupert Jasen Smith, New York
Utgitt av George C. P. Mulder Amsterdam 
Feldman-Schellmann II.344

LITTERATUR Frayda Feldman og Jörg Schellmann: 
«Andy Warhol Prints» catalogue raisonné 1962-1987, USA 
2003, side 144 

Med serien ”Reigning Queens” fra 1985 portretterte Andy 
Warhol de fire kvinnelige monarkene som på det tidspunk-
tet regjerte kongedømmer verden over. Danske Dronning 
Margrethe II var en av disse. Motivet er typisk for kunstne-
rens interesse for ikoner, kjendiser og personer som på en 

eller annen måte har en bestemt aura. Warhols fascinasjon    
for disse menneskene kan sees som en forløper til dagens 
populærkulturelle kjendisfokus, men er samtidig et eksem-
pel på kunstnerens evne til å transformere popkultur til 
popkunst. Portrettet av Dronning Margrethe II viser tydelig 
hvorfor Warhol er blitt stående som en av etterkrigstidens 
viktigste og mest populære kunstnere.

100 000 - 120 000 / €10 400 - 12 500

45
eller annen måte har en bestemt aura. Warhols fascinasjon    
for disse menneskene kan sees som en forløper til dagens 
populærkulturelle kjendisfokus, men er samtidig et eksem-
pel på kunstnerens evne til å transformere popkultur til 
popkunst. Portrettet av Dronning Margrethe II viser tydelig 
hvorfor Warhol er blitt stående som en av etterkrigstidens 
viktigste og mest populære kunstnere.

100 000 - 120 000 / €10 400 - 12 500
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FOTO

Utsnitt av:«1.15 am north» Anne Katrine Dolven 2003 Kat. nr. 50
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46 PER MANING
Oslo 1943

”Leo -3” 1983-87
Archival pigment print on cotton paper, 100x100 cm 

PROVENIENS Galleri Brandstrup, Oslo 2013

UTSTILT (i utvalg) Per Maning, «A man does things», Emma Espoo 

Museum of Art, Finland, 2013. ett eksemplar utstilt. Per Maning, «Now 
You See Me. Now You Don’t» Museet for Samtidskunst, Oslo 2002, ett 
eksemplar utstilt

LITTERATUR Eva Klerck Gange og Per Maning: «Per Maning», Museet 
for Samtidskunst, 2002, avbildet side 100
Cecilie Malm Brundtland: Norske Kunstfotografier 1970-2007, utgitt 2007, 
ett eksemplar avbildet side 101 

130 000 - 150 000 / €13 500 - 15 600
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PER MANING
Oslo 1943

«Cow 1» 1989-93
Archival pigment print on cotton paper, 110x103 cm 
Signert på ark bak: Per Maning
Ed. 2/5 
Produksjonsår 2012

PROVENIENS Galleri Brandstrup, Oslo

UTSTILT (i utvalg) Per Maning, ”A man does things”, 
Emma Espoo Museum of Art, Finland, 2013, 
ett eksemplar utstilt.
Museum Folkwang, Essen, Tyskland, 1990, 
ett eksemplar utstilt

LITTERATUR Cecilie Malm Brundtland: Norske 
Kunstfotografier 1970-2007, utgitt 2007, ett eksemplar 
avbildet side 98

120 000 - 140 000 / €12 500 - 14 600
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48 ELSE MARIE HAGEN
Stavanger 1963

«Connecting Moments (No 2)» 2003
C-print på Diasec mounted, 145x125 cm 
Titulert, datert og signert på etikett bak: Else Marie Hagen 2003
Ed. 1/3 + AP

UTSTILT «Else Marie Hagen, The Move before the next move» 
Galleri K, Oslo, 2005

LITTERATUR «Else Marie Hagen, The Move before the next move»
Galleri K, Oslo, 2005, utstillingskatalog, avbildet side 19

30 000 - 35 000 / €3 100 - 3 600
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CRISPIN GURHOLT
Oslo 1965

«Paris» Live Photo #24, 2013
C-print, face mounted, 126x193 cm 
Motivet er Place des Vosges, Paris
Ed. 2/5 

UTSTILT Galleri K, Oslo 2013

Crispin Gurholt har gjennom prosjektet Live Photo 
skapt et helt særegent kunstnerisk rom mellom 
performance, installasjon og fotografi. De iscenesatte 
tablåene er befolket av ulike karakterer og presenterer 
forskjellige historier og stemninger, ofte preget av 
«makt, politikk, penger og sex». I Live Photo # 24, Place 
des Vosges, Paris er alle disse elementene til stede. 

60 000 - 80 000 / €6 200 - 8 300
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ANNE KATRINE DOLVEN
Oslo 1953

«1.15 am north» 2003
C-print på aluminium, 177x143 cm 
Ed. 3/5 + 2 AP
Produksjonsår 2016

Signert sertifikat følger kunstverket
Motivet er fra en serie på åtte fotografier

UTSTILT «A K Dolven, Moving mountain» ,
Galleri MGM, Oslo, ett eksemplar utstilt 
 «A K Dolven, Moving Mountain», Bergen Kunsthall, 
ARoS Aarhus Kunstmuseum og Contemporary Art 
Centre (Vilnius, Lithuania), 2004, ett eksemplar utstilt

LITTERATUR «A K Dolven: moving mountain»
 Anne K Dolven, Anne Katrine, Aarhus Kunstmuseum; 
Contemporary Art Centre (Vilnius, Litauen), Bergen 
Kunsthall, ett eksemplar avbildet omtalt side 16 og 126
A K Dolven, moving mountain, utstillingskatalog 
Bergen Kunsthall, 2004, avbildet side 18-19

90 000 - 120 000 / €9 400 - 12 500
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ROGER BALLEN
amerikansk 1950

«Kitchen counter» 2001
Gelatin silver print, 36x36 cm 
Nummerert, titulert, datert og 
signert bak: Roger Ballen
Ed. 10/20
Produksjonsår 2005

20 000 - 25 000 / €2 100 - 2 600

52

ROGER BALLEN
amerikansk 1950

«Boys with a baby carriage» 1997
Gelatin silver print, 36x36 cm 
Nummerert, titulert, datert og 
signert bak: Roger Ballen
Ed. 8/35
Produksjonsår 2001

25 000 - 30 000 / €2 600 - 3 100
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TOM SANDBERG
Narvik 1953 - Oslo 2014

«Untitled» (fly) 2001
Ink-jet print på lerret, 200x249 cm 
Ed. 1/3

UTSTILLING «Tom Sandberg New pictures», Galleri 
Riis, Oslo 2001 

Sertifikat fra Galleri Riis

70 000 - 90 000 / €7 300 - 9 400
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NANNA HÄNNINEN
finsk 1973

«12 boxes» 2001 
«From potential objects and spaces»
C-print på Diasec mounted, 110x140 cm 
Signert og datert bak: Nanna H 2001
Ed. 4/5

Nanna Hänninen tilhører den unge, banebrytende 
generasjon av finske eksperimenterende 

fotografer som tilhører den såkalte Helsinkiskolen 
som har fått stor oppmerksomhet på den internasjo-
nale kunstscenen i det siste. Hänninen jobber ofte 
med et svært begrenset materiale og hennes bilder 
befinner seg i spenningsfeltet mellom det figurative og 
abstrakte.

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 200
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KNUT ÅSDAM
Trondheim 1968

Vilinus - Klaipeda «Unfinished Blurred House» 2009 
C-print montert på aluminium, 70x120 cm 
Ed. 3 + 1 AP
Fra serien «Oblique» 2008-2009

50 000 - 60 000 / €5 00 – 6 200
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Utsnitt av: «Untitled» (Injection day) Bjarne Melgaard 1967 Kat. nr. 60
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BJARNE MELGAARD
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BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Untitled», siste del av 1990-tallet
Bronse og blandingsteknikk, HØYDE 20 cm 
Unikat
Finnes i 11 forskjellige varianter alle unike.

120 000 - 150 000 / €12 500 - 15 600
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58 BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Untitled» (Day Ghost) 2000

Olje på lerret, 200x200 cm 
Signert og datert nede til høyre: Melgaard 2000

PROVENIENS Privat samling

UTSTILT «Bjarne Melgaard» Kaare Berntsen, 
Oslo 2012

320 000 - 350 000 / €33 000 - 36 000
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BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Untitled» (Global underground)
Akryl og tusj på lerret, 87x147 cm 
Signert nede til venstre: Melgaard

200 000 - 250 000 / €21 000 - 26 000
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BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Untitled» (Injection day)
Blandingsteknikk på papir, 48x62 cm 

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 200
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BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Untitled» (Snu�) 2004
Olje på lerret, 100x100 cm 
Signert og datert bak på lerretet: Bjarne Melgaard 2004

120 000 - 150 000 / €12 500 - 15 600
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BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Untitled» 2004
Olje på lerret, 100x100 cm 
Signert og datert bak på lerretet: Bjarne Melgaard 2004

120 000 - 150 000 / €12 500 - 15 600
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BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Untitled» (Miss my octo, ung psykopat)
Tusj og akvarell på papir, 100x70 cm 

45 000 - 50 000 / €4 700 - 5 200
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BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Untitled» (A Jack Smith penguin floating 
in happy bliss in outer space)
Collage og blandingsteknikk, 105x70 cm 
Signert nede til høyre: Melgaard

60 000 - 70 000 / €6 200 - 7 300
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BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Untitled» (Incident within a Ray Johnson Monument)
Kull og fargestift på papir, 55x79 cm 
Signert nede til høyre: Melgaard

30 000 - 35 000 / €3 100 - 3 600
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BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Untitled» (Cheers feels smug) 1999
Blandingsteknikk på papir, 50x64,5 cm 
Signert og datert nede til høyre: Melgaard 99

20 000 - 25 000 / €2 100 - 2 600
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BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Untitled» (Virgilo) 1994
Blyant på papir, 28x20 cm 
Signert og datert nede til høyre: Bjarne Melgaard 1994

20 000 - 25 000 / €2 100 - 2 600
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B LO M QV I S TS  A U K S J O N S V I L K Å R 
KATALOG
Blomqvist står inne for katalogens utforming og riktighet. 
Kunst verkene og gjenstandene har en viss alder, og kjøper 
oppfordres til å undersøke objektet før auksjonen. Tilstand 
er som regel ikke beskrevet i katalogen. Kjøper har selv 
ansvaret for å besiktige objektets tilstand. Hvis maleriet 
eksempelvis er dublert og dette ikke er nevnt i katalogen, 
gir dette ikke grunnlag for heving av kjøpet. 

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

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

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

– Budgivning fra auksjonsalen 
Ønsker man å være tilstede i våre lokaler og by ber vi om 
at man registrerer seg og får utdelt en spade med bud-

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

– Forhåndsbud
Har man selv ikke anledning til å være til stede på auksjo-
nen kan det avgis et skriftlig forhåndsbud. Blomqvist byr så 
på dine vegne om nødvendig opp til angitt høyeste beløp. 
Forhåndsbud kan avgis per post, e-post, telefaks eller via 
vår nettside, www.blomqvist.no. Forhåndsbud behandles 
fortrolig og må være innlevert Blomqvist senest tre timer 
før auksjonen starter. Blomqvist vil forsøke å behandle bud 
som kommer inn etter fristen, men kan ikke garantere at 
disse vil vurderes. Benytt gjerne skjemaet for forhåndsbud 
bak i katalogen. Hvis det foreligger to like forhåndsbud 
og klubbnedslag tilfaller disse, vil det forhåndsbud som 
ble registrert hos Blomqvist først få tilslaget. Bud via vår 
nettside må være registrert av Blomqvist senest tre timer 
før auksjonen starter for å være gyldig. Blomqvist kan ikke 
holdes ansvarlig for eventuelt feil som gjøres i forbindel-
se med forhåndsbud. Dersom man ønsker å trekke et 
forhåndsbud må dette kommuniseres senest to timer før 
auksjonen begynner. 

– Budgivning på telefon
Ønsker man å by per telefon kan dette avtales ved 
henvendelse til Blomqvist frem til tre timer før auksjonen 
starter. Dersom avtale er gjort etter denne fristen, tilstreber 
Blomqvist å få registrert dette slik at man kan bli ringt opp. 
Ved budgivning per telefon vil Blomqvist ringe budgiver og 

etablere kontakt i god tid før det aktuelle katalognummer 
ropes ut. Den som bestiller telefonbudgiving må ha inten-
sjon om å by opp til minimum 90% av laveste vurdering. 
Blomqvist kan ikke holdes ansvarlig for feil som gjøres i 
forbindelse med telefonbudgivning.

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

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

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

http://www.blomqvist.no/
http://www.blomqvist.no/
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BETALING OG HENTING
Kjøp på auksjon kan betales og hentes samme kveld. Risi-
koen går deretter over på kjøperen. Vi gjør oppmerksom 
på at kjøpte kunstverk som er uavhentet 14 dager etter 
auksjon vil bli transportert til eksternt lager på kjøpers 
regning, med mindre transport og henting er avtalt. Lager-
leie vil påløpe med kr 140 pr påbegynt uke. Betaling må 
skje innen en uke etter auksjonen. Fra og med den åttende 
dagen etter auksjonen påløper den gjeldene morarente, 
etter lov om forsinket betaling. 
 
I tillegg til tilslagsbeløpet skal kjøper betale 20% omkost-
ninger, som inkluderer 5% kunstavgift (gjelder kun bildende 
kunst og design). Vi gjør oppmerksom på at en del kunst 
faller inn under loven om følgerett. Denne loven omfatter 
kunst kjøpt i kunstnerens levetid og fortsetter å gjelde 
70 år etter kunstnerens død. Kjøp i denne kategorien har 
reduserte avgiftssatser ved høyere beløp: 
Fra 50.000,01 Euro til og med 200.000 Euro: 3% Fra 
200.000,01 Euro til og med 350.000 Euro: 1% Fra 
350.000,01 Euro til og med 500.000 Euro: 0,5% Alt over 
500.000 Euro: 0,25% Maksimal følgerettsavgift er 12.500 
Euro. Totalbeløpet på faktura for kunstverk dette omfatter 
reduseres tilsvarende. Se www.kunstavgiften.no.
 
Er ikke kunstverket eller gjenstanden betalt innen én uke 
etter purring er Blomqvist berettiget til å annullere kjøpet 
og eventuelt selge det på ny auksjon og avkreve første-
gangskjøper ethvert tap. Blomqvist har ingen plikt til å 
informere kjøper om at kjøpet vil bli hevet når betaling 
uteblir. Eventuelt overskudd ved resalg tilfaller opprinnelig 
selger. Blomqvist kan også tilby objektet til nest høyeste 
budgiver. Alt tap vil bli avkrevd første kjøper. Blomqvist står 
også fritt til å velge å fastholde salget.

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

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

Euro kurs brukt i katalogen er 1 Euro = 9,6 NOK. I vår 
online katalog vil valutakursen være oppdatert med sving-
ningene i valutamarkedet

Disse vilkår fra Blomqvist gjelder fra 16.09.16.

ØNSKER DU Å ABONNERE 
PÅ VÅRE AUKSJONSKATALOGER?

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

http://www.kunstavgiften.no/
mailto:maria@blomqvist.no
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C O N D I T I O N S  O F  B U S I N E S S

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

ABSENTEE BIDS
Blomqvist accepts absentee bids. This service is free of charge. 
Written bids can be submitted by 3 PM at the latest on the 
day of the auction. This can be done by mail, telefax to our 
o�ce or via internet at www.blomqvist.no. A bidding form 
can be found in the catalogue and is also available at our 
o�ce. Blomqvist treats absentee bids confidentially and bids 
as favourably as possible on behalf of the client. In the event 
of equal bids, the first incoming bid will confer the right of 
purchase.

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

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

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

PAYMENT AND CHARGES
A premium of 20% on the hammer price is payable for lots 
staying in Norway. For lots to be exported, the premium is 
17,1% plus 25% VAT for art and 16% plus 25% VAT for other 
objects. The VAT will be refunded (see EXPORT). Payment 
can be made immediately after the hammer has fallen or made 
within one week of the purchase. We accept major credit 
cards.

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

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

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

DEFECTS AND CONDITION
Defects and conditions are usually not indicated in the 
catalogue. It should not be possible to claim cancellation of a 
purchase in pursuit of the above provisions if:

a) The catalogue description on the day the lot was knocked 
down to the buyer was in accordance with the then generally 
accepted opinion of scholars and experts.
b) The only way of establishing whether the lot was a 
forgery at the time of the publication of the catalogue was 
the implementation of scientific process, the validity of 
which was only acknowledged after the time, and required 
a disproportionate amount of cost or would have been 
impossible to carry out without damaging the lot in question.

EXPORT
a) Exemption from the Norwegian VAT when exported by 
a forwarding agent. Lots exported within one month from 
the auction through a forwarding agent approved by us are 
exempted from Norwegian VAT. Let us know if you need 
more details.
b) Exemption from the Norwegian VAT when exported by the 
buyer personally as luggage.
The following rules apply to a foreign buyer with a permanent 
address abroad who wishes to take his/hers purchased lot 
along as luggage. The lot must have been paid in full and the 
Norwegian VAT of 25% must be deposited with us. Blomqvist 
does not refund the VAT for a lot with a hammer price of 
NOK 4000 or less unless purchased and exported together 
with other lots of higher value. The VAT will be refunded as 
soon as we have received the export papers with the o�cial 
custom clearance stamps.

EXPORT LIMITATION
Please note that lots covered by the provisions of the Cultural 
Heritage Act of 9th of June 1978, no. 50 with changes latest 
3rd of March 2000 no. 14, need a written export permission 
before being exported. Blomqvist will help with the application 
free of charge, but any charge by the institutions will be added 
to the purchase price.

The exchange rate used in this catalogue is 1 Euro = 9,6 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 
16.09.16.

http://www.blomqvist.no/
http://www.blomqvist.no/
http://www.blomqvist.no/
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Det er to muligheter for å by på objektene i denne katalogen uten å være 
til stede under auksjonen, gjennom forhåndsbud eller telefonbud. 
FORHÅNDSBUD  Undertegnede gir Blomqvist Kunsthandel AS i oppdrag 
å by på nedenfor angitt(e) katalognummer. Det forutsettes at Blomqvist 
etterstreber å kjøpe nevnte kunstverk til lavest mulig pris. Omkostninger 
på til sammen 20% kommer i tillegg til klubbnedslag. Jeg er kjent med 
gjeldende auksjonsbetingelser for denne auksjonen og binder meg til å 
oppfylle mine forpliktelser i henhold til disse. Blomqvist er ikke ansvarlig 
for feil som gjøres i forbindelse med oppdraget. Forhåndsbud utføres 
kostnadsfritt og behandles konfidensielt. Hvis det foreligger to like 

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

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

N AV N

A D R E S S E

T E L E F O N

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

E-P OS T

S I G N AT U R

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

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

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

16HM

mailto:kunst@blomqvist.no
http://www.blomqvist.no/
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A R NO L D  HA UK E L A ND
U T S T I L L I N G  F R A  1 3 . O K TO B E R  -  6 . N O V E M B E R
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I N N L E V E R I N G  T I L  A U K S J O N 

Blomqvist Kunsthandel har eksperter på Edvard Munch, og norsk 

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

etterspurte kunstnere. Tidlig innlevering sikrer best markedsføring 

og resultat.

Vi tilbyr kostnadsfri verdivurdering av markedspris med tanke på en 

av våre auksjoner. Verdivurderingen utføres enten ved besøk i våre 

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

hjembesøk.

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

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

vurdering.

Elisabeth Vik Forsberg  / elisabeth@blomqvist.no

Birgitte C Schiøth / birgitte@blomqvist.no

Knut Forsberg / knut@blomqvist.no

Toril Winger Johnson  / toril@blomqvist.no

Erlend Hammer / erlend@blomqvist.no

EDVARD MUNCH, Selvportrett II 1895

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

1   Ingenting er så spennende som en fullsatt auksjonssal. 
Hos Blomqvist er du velkommen til å delta på våre auks-
jonskvelder i historiske omgivelser i Tordenskiolds gate 5. 

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

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

til å by. Budrunden er over når auksjonarius 
slår klubben i bordet. Før dette skjer, vil hun gi 
tre varsler som indikerer siste mulighet til å by: 
«første, andre og tredje gang». Auksjonarius 

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

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

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

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

Hvis du skulle få tilslaget, har du mulighet til å ta 
med deg objektet hjem på auksjonskvelden. Du må 
da betale for objektet i resep sjonen før du går. Vi 
hjelper deg med å pakke det inn. Ønsker du å betale 

og hente senere, kan du få med deg faktura hjem, eller vi sender 
den i posten eller på e-post. Husk at det alltid kommer 20 % i 
tillegg til tilslagssummen, hvorav 5 % er lovpålagt kunstavgift. 

Vi ønsker deg en god auksjonsopplevelse hos Blomqvist!

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

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

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

Å P N I N G
Tirsdag  4. oktober

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

Annen visningstid etter avtale

A U K S J O N
Tirsdag 11. oktober kl. 18.00
Tordenskiolds gate 5

 5. oktober
 6. oktober
 7. oktober
 8. oktober
 9. oktober
10. oktober

FRANS WIDERBERG
«Beskyttere» 1993
Kat. nr. 23

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 
magistergradsavhandling fra Universitetet i Oslo 1992
 
Feldmann Schellman  Frayda Feldman og Jörg Schellmann: ”Andy Warhol 
Prints” catalogue raisonné 1962-1987, USA 2003
 
CMB  Cecilie Malm Brundtland: ”Fra flukt til konfrontasjon. Et bidrag til forståelse 
av Knut Roses billedverden med hovedvekt på perioden 1973-1994”, upublisert 
magistergradsavhandling, del 2, Oslo 1995

18.00 - 20.00

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

http://f.nr/
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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 

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

Å P N I N G
Tirsdag  4. oktober

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

Annen visningstid etter avtale

A U K S J O N
Tirsdag 11. oktober kl. 18.00
Tordenskiolds gate 5

 5. oktober
 6. oktober
 7. oktober
 8. oktober
 9. oktober
10. oktober
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Kat. nr. 23

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 
magistergradsavhandling fra Universitetet i Oslo 1992
 
Feldmann Schellman  Frayda Feldman og Jörg Schellmann: ”Andy Warhol 
Prints” catalogue raisonné 1962-1987, USA 2003
 
CMB  Cecilie Malm Brundtland: ”Fra flukt til konfrontasjon. Et bidrag til forståelse 
av Knut Roses billedverden med hovedvekt på perioden 1973-1994”, upublisert 
magistergradsavhandling, del 2, Oslo 1995
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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.
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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

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

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

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