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Den 27.11.2016 kjøpte Peder Ås litografiet «Smuget» av Edvard Munch på auksjon 
hos Blomsterkvist AS for kr 360 000,-, inkludert salær. Prisantydningen på litografiet 
var i auksjonskatalogen satt til kr 300 000 – 400 000,-. Det fremgikk av 
Blomsterkvists standardiserte kjøpsvilkår at siden det var mulig å besiktige 
objektene før auksjonen, tok kjøperen selv ansvaret for objektets tilstand. Videre 
fulgte det av vilkårene at eventuelle reklamasjoner måtte fremmes innen 30 dager 
etter auksjonen. Under punktet «Kataloger» sto følgende: «Blomsterkvist utarbeider 
kataloger med fotografi og beskrivelse av alle objekter som skal auksjoneres. Det 
legges stor vekt på at opplysningene skal være eksakte og mest mulig dekkende.» 

I august 2018 kontaktet Peder Ås Auksjonshuset AS med tanke på salg av 
litografiet. Auksjonshuset ga først Ås en minstepris på kr 400 000,-, basert på en 
markedsprisvurdering mellom kr 350 000,- og kr 450 000,-, men etter nærmere 
undersøkelse av litografiet ble tilbudet trukket tilbake 23.10.2018. Årsaken var at 
det ble oppdaget fire vertikale revner som strakk seg nesten over hele papirets 
høyde. I tillegg var det et lite hull og papirbortfall oppe til venstre og nede under 
motivet. Ny markedspris ble anslått å ligge i intervallet kr 150 000 til 250 000. 

Ås reklamerte til Blomstekvist 27.12.2018 og krevde å få heve kjøpet, men ble etter 
noe e-postkorrespondanse avvist. Blomsterkvist sendte Ås en udatert 
tilstandsrapport, som angivelig hadde blitt utarbeidet forut for auksjonen i 2016. 
Eksemplaret ble i rapporten beskrevet å være i god stand, men det var anmerket 
flere forhold. I tilstandsrapporten sto blant annet følgende: «Antagelig restaurert 
etter gammel montering. Restaurert rift fra nedre marg inn i motivet H: 310 mm. 
Rifter og hull i nedre og øvre marg restaurert. Tre restaurerte rifter i øvre marg inn i 
motivet H: 100 mm, 60 mm og 160 mm. Ca. 10 syreflekker over arket. Arket løftet 
noe fra doubleringspapiret i nedre høyre hjørne. Svak fargeendring i papiret ytterst 
langs alle marger.»  

Ås anførte at Blomsterkvist verken i kjøpsvilkårene eller auksjonskatalogen 
informerte om at det fantes en tilstandsrapport eller innholdet av denne. Ås hevdet 
at han aldri ville kjøpt litografiet hvis han hadde blitt gjort kjent med denne 
rapporten. Han mente Blomsterkvist prøvde å fraskrive seg ansvar ved å vise til 
kjøperens undersøkelsesplikt, og mente at det var det som hadde detaljert 
fagkunnskap om objektene de auksjonerte bort. Ifølge Ås kunne det ikke forventes  

 

at han som privatperson hadde tilstrekkelige forutsetninger for å vurdere ekthet, 
tilstand, papirkvalitet o.l. Videre var Ås uenig i at kjøpesummen på kr 360 000,- 
tilsvarte markedsprisen inkludert de tekniske svakhetene. Han hevdet at prisen var 



 

 

riktig for et feilfritt eksemplar, og opplyste at det ikke var andre budgivere enn han 
selv og auksjonarius.  

Blomsterkvist forklarte at tilstandsrapportene, som kunne være svært omfattende, 
aldri inntas i auksjonskatalogen, men at potensielle kjøpere kunne få tilgang til disse 
ved forespørsel. Blomsterkvist opplyste at dette er vanlig praksis på kunstauksjoner, 
også internasjonalt. Tilstandsrapportene var utarbeidet av Blomsterkvists intendant 
for kunsthistorie, Marte Kirkerud, og kunne være meget detaljerte. Prisantydningen 
ble fastsatt på bakgrunn av innholdet i rapporten, og Ås hadde full mulighet til å 
undersøke litografiet utav rammen, men valgte ikke å gjøre dette. Blomsterkvist 
påpekte at siden litografiet var utstyrt med passepartout, slik at man ikke kunne se 
hele arket uten å ta trykket ut av rammen, måtte Ås forstå at det kunne skjule seg 
lyter, ikke minst tatt i betraktning objektets alder. Blomsterkvist mente det ikke 
kunne stå ansvarlig for Ås’ brudd på egen undersøkelsesplikt. Det var ifølge 
Blomsterkvist uansett reklamert for sent.  

Ås krevde subsidiært prisavslag på kr 150 000.  

Ettersom partene ikke ble enige, stevnet Ås Blomsterkvist for retten i Tromsø. 

 


