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Keramikkvaser opp i markedet
Gode arbeider signert kunsthåndverkets eldre 
eller døde pionerer lokker nå også betalingsvillige 
kjøpere på annenhåndsmarkedet i Norge.

Auksjonshus i Europa og USA har i de seneste årene 
vært med på å surfe på bølgene i et kunstmarked 
som fremdeles, i en tid preget av bred økonomisk 
nedgang, evner å lokke pengesterke kjøpere. 

Slik annenhåndsomsetning av kunst er ikke 
like solid etablert i Norge, og auksjonshusene som 
her har delt dette markedet mellom seg, har heller 
ikke kastet seg over den kontemporære kunsten. 
Auksjons firmaene konkurrerer dermed ikke om den 
omsetningen som galleristene lever av, men kan 
heller ikke for bestandig vedbli å tilby primært eldre 
kunst, selv om denne delen av markedet fremdeles 
har flest kunder. Da auksjonsfirmaet Kaare Bernt-
sen, som ble etablert i 1930, nylig kunngjorde at de 
stenger dørene neste år, ble dette faktumet enda 
tydeligere.

Et av auksjonshusene som i det senere har forsøkt 
med en utvidelse av sin portefølje, er Blomqvist 
kunst handel. Firmaet, som har eksistert i over 140 år, 
har i likhet med Kaare Berntsen as gjort god butikk 
på å formidle arbeider av Edvard Munch.

Hos Blomqvist har man gjennom noen år også 
satset på å utvikle det norske kundegrunnlaget for 
kunsthåndverk, og deres nettauksjoner er i dag et av 
de viktigste på området etter at nettauksjonsfirmaet 
Lauritz.com for flere år siden ga opp sin Oslo-filial. 
Blomqvist har gjennom noen år nå videreutviklet 
det norske kundegrunnlaget for kunsthåndverk. 
Viktigst er nettauksjonene, men også i deres hov-
edsete i Oslo sentrum, der Blomqvist avholder sine 
«klassiske auksjoner», har det lyktes å omsette viktig 
norsk keramikk. Senest i mars i år, da en 56 cm høy 
vase i porselen signert Leif Heiberg Myrdam (Asker 
1938) gikk under hammeren i de samme lokalene 
som E. Munchs arbeider ble vist i i hans egen samtid. 
Myrdam vasen skiller seg markant fra hans øvrige 
serier av arbeider, som er holdt i brune eller blå 
 glasurer. Den gule glasuren laget han ved hjelp av 

uran, og den utgjorde et svært begrenset unntak. 
Sammen med vasens dimensjon bidro dette til at 
budrunden endte på kr 21 600 (inklusiv auksjons-
husets salær), godt over estimatet.

En av Blomqvists nettauksjoner i slutten av 
oktober i år dro derimot mye lenger avgårde enn det 
forhåndsvurderingen på mellom fire og seks tusen 
la opp til for et steingodsarbeid signert L. H. Myr-
dams læremester, Erik Pløen (1925–2004). Vasen, 
som var 40 cm høy, ble solgt for kr 13 000, til tross 
for at den hadde fått et par dype skår i munningen. 
Denne budrunden pågikk i over en time lenger enn 
fastsatt og fordi et lite knippe budgivere la inn sine 
bud i siste sekund, slik at serveren hver gang måtte 
forlenge auksjonen med noen minutter. Sist gang 
et motsvarende arbeid av Pløen var på auksjon var 
i 2011, da et stockholmsfirma solgte en litt mindre og 
noe senere variant for nærmere 9 000 norske kroner 
(inklusiv salæret). I september i fjor solgte Malmø- 
filialen til Bukowski’s et 34 cm høyt Pløen-arbeid 
som endte over fire ganger høyere enn estimatet på 
4 000 svenske kroner.

Det ligger med andre ord også muligheter for 
fortjeneste i annenhåndsmarkedet ved salg av 
kunsthåndverk. Blomqvist har i samarbeid med 
andre aktører tidligere i år også satset på å gjøre 
modernistiske «norske design-ikoner» mer kjent og 
tilgjengelig på andre kontinenter. Salgsutstillingen 
Norwegian Icons har vært vist i Tokyo, og vil bli tatt 
videre til New York neste vår. Blant arbeidene på 
denne utstillingen fantes flere signert blant annet 
Erik Pløen og Benny Motzfeldt og andre som regnes 
som viktige aktører for nybrottsarbeidet innenfor 
brukskunstbevegelsen, som den gang dominerte de 
materialbaserte kunstformene.

christer dynna

Erik Pløen, vase i steingods (u.å), 40 cm.
Tilslag til 13 000 på Blomqvists nettauksjon i oktober. 

Erik Pløen, vase (u.å), 31 cm høy, glasert steingods.
Solgt for 8260 svenske kroner hos Stockholms
Auktionsverk i oktober 2011.

Erik Pløen, vase (u.å), 34 cm høy, glasert steingods.
Solgt hos Bukowskis Market, Malmø, for 16 
500 svenske kroner i september 2012.

Leif Heiberg Myrdam, vase fra 1970-tallet, 56 cm.,
glasert porselen. Solgt hos Blomqvist i mars i år 
for kr 18 000.
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