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SOLGT PA AUKSJON!Se prisene!

Det aller størstekobberstikkverkom Norge selges!

HEFTIGE priser betales!

Kostbarlekebil!

Diadem  

fra 1810!

Lesernes marked100-vis av rubrikk-annonser med bilde.
Se hva som skal selges!



SAMLER & ANTIKKBØRSEN

Postboks 1500 

3007 Drammen 

Tlf.: 32 98 84 00

Foretaksnr.: 9683 18136  

Mva. reg. nr.: 099 941 57 

Bankgiro: 2200 05 56150 

E-post: sab@samler.no

• Alle ferdige annonser skal leveres med bilder i CMYK, 300 dpi og lagres som høyoppløselig pdf-fil.

• Alle ferdige annonser skal sendes til cecilie@samler.no med kopi til sab@samler.no innen oppgitte frister.

Markedet ønsker informasjon om hva som skal skje når, hva som  

skal selges hvor, og vi opplever alt for ofte at interesserte kjøpere  

går glipp av deltagelse.

 

Blant våre lesere finnes det et stort antall kjøpere av kunst, 

antikviteter, design og eldre gjenstander i absolutt alle prisklasser.  

I den senere tid har en rekke gjenstander i høyere prisklasser raskt 

blitt solgt etter at de har blitt vist frem i vårt blad.

 

Vår lesermasse følger populasjonen geografisk, mange av våre  

lesere har høyere utdanning og bor i enebolig.  

Våre lesere er særlig opptatt av samling, investering og historie, samt 

kjøp og salg av gamle/eldre ting.  Når ti-tusenvis av interesserte blir 

klar over hva du skal selge, da øker muligheten for gode priser og  

høy omsetning.  Vi kan tilby løsninger i både bladet og på nettsiden  

www.samler.no, Instagram og Facebook, eller i en kombinasjon av 

disse.  Dette kan være alt fra informasjon om auksjonsdatoer, hva  

som skal selges eller hva man ønsker innlevert for salg.

Mediefolder

NR. MATERIELLFRIST UTGIVELSE
1 9. desember 2022 6. januar

2 18. januar 10. februar

3 1. mars 24. mars

4 19. april 12. mai

5 7. juni 30. juni

6 2. august 25. august

7 13. september 6. oktober

8 25. oktober 17. november

Utgivelsesplan

2/1 side B: 416 mm x H: 271 mm / B: 436 mm x H: 291 mm 14 175 kr.

1/1 side B: 198 mm x H: 271 mm / B: 218 mm x H: 291 mm 9 450 kr.

1/2 side stående B: 96 mm x H: 271 mm 4 975 kr.

1/2 side liggende B: 198 mm x H: 133 mm 4 975 kr.

1/4 side liggende B: 198 mm x H: 64 mm 2 950 kr.

1/4 side stående B: 96 mm x H: 133 mm 2 950 kr.

1/8 side liggende B: 96 mm x H: 64 mm 1 800 kr.

Utfallende: Legg til 5 mm for beskjæring på utfallende sider.

Formater og spesifikasjoner

40 41

 LEGO MURSTEN. Vel-
dig fin eske til gavesett nr. 
1310. Uten innhold. Pro-

dusert av Svein Strømberg 
på lisens fra Danske Lego. 

Innholdet kunne kjøpes 
hver for seg i 4 sett. Sett 

1236, 1237, 1247 og 1250. 
PRIS: KR 3 500.

 LEGO. Kranbil. 
Produsert i Norge 

av Svein Strømberg 
på lisens fra Danske 

Lego. Litt slitasje. 
PRIS: KR 11 600.

 LEGO. ESSO tankbil. 
Produsert i Norge av Svein 

Strømberg på lisens fra Danske 
Lego. Litt slitasje, mangler den 
lille trekanten på styring på tak. 

PRIS: KR 4 500.

 LEGO. ESSO tankbil.  
Produsert i Norge av Svein 

Strømberg på lisens fra 
Danske Lego. Litt slitasje. 

PRIS: KR 4 000.

 EGO. Lastebil. Produsert i Norge 
av Svein Strømberg på lisens fra 
Danske Lego. Litt slitasje,  
mangler den lille trekant  
for styring på tak og  
bakluke på plan. 
PRIS: KR 2 700.

 LEGO. Lastebil. Produsert i Norge 
av Svein Strømberg på lisens fra 

Danske Lego. Litt slitasje, mangler 
bakluke på plan. PRIS: KR 2 950.

 LEGO SYSTEM. Lott sett 1308, uten innhold, sett 700/5 uten 
innhold, sett 233 og 280, begge med innhold. Eske oppe til 

venstre er produsert i Norge av Svein Strømberg på lisens fra 
Danske Lego.  God kvalitet på eskene. PRIS: KR 9 500.

 LEGO. Lastebil. Produsert 
i Norge av Svein Strømberg 
på lisens fra Danske Lego. 

Litt slitasje, mangler den lille 
trekant for styring. 

PRIS: KR 2 950.

 LEGO. Pose med eldre  
Lego-klosser. Noen fra 1950-tallet. 

Ca. 3 kg. PRIS: KR 16 750.

LEGO MURSTEN. Lott med 
seks små esker. Produsert i 

Norge av Svein Strømberg på 
lisens fra Danske Lego.  En 
med noe innhold, de andre 

tomme. Den med noe innhold 
er nr. 1224, ellers medfølger 

eskene 1222, 1223, 1234, 1241 
og en liten eske uten nummer 

med skyvelokk.  
PRIS: KR 7 500.

AVHOLDTE AUKSJONER – OPPNÅDDE PRISER

Betalte 16 750 kroner for  
pose med Lego-klosser!

Det ble bonanza-tilstander da norskproduserte Lego-leker ble 
ropt ut på Heurekaauksjon 23. Dette er leker som ble produsert 
i Norge fra 1953 til 1962 på lisens fra Lego i Danmark.  
Prisene som blir oppnådd i dag er imponerende, og 
dette vil trolig resultere i skattejakt i de tusen hjem.

 LEGO MURSTEN. Sett 
700/3. Norskprodusert 
hos Svein Strømberg, 
ca. 1954-55. Nesten 

komplett, mangler nok 
bare noen få brikker. 

PRIS: KR 3 350.
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PRIVATE SAMLINGER

Karins fargerike 
samling

Karin Lampe i Bergen elsker de glade fargene  
fra 1950-, 1960- og 1970-årene – gjenstander som  

fremstår som fargerike minner fra barndommen. Hennes  
første samleområde var Inger Waages kunstflint, deretter  

Cathrineholm og siden har mer kommet til.
AV ELLEN ØRNES  |  FOTO: ARNE VINDEDAL

Karin Lampe er 55 år og den eldste 
av fem søsken i en storfamilie i Bergen. 
Hun vokste opp i et frodig hjem spekket 
med antikviteter, bøker og gamle snur-
repiperier. Faren var storsamler og bibli-
ofil og det er nok fra ham hun har arvet 
samlergenet. Han forærte henne et stort 
trekantfat fra Stavangerflint med Inger 
Waages dekor: Dame med fugl på hodet. 
Dette skulle legge grunnlaget for en 
systematisk og omfattende samling av 
Inger Waages kunstflint. Men er man 
samler, så er man samler og det viste seg 
at Inger Waages gjenstander bare repre-
senterer en liten del av Karins samlein-
teresse. 

Skattejakt med 
pappa

– Vi koste oss 
alltid veldig i 
brukt butikker 
og på markeder 
jeg og pappa, jeg 
elsket å gå å lete 

etter skattene i 
hyllene med han. Da 

han gikk bort plutselig i 
2011 begynte jeg å samle i stor 

skala. Jeg tror det var en slags reak-
sjon på savnet etter pappa i tillegg til 
at jeg alltid har vært nostalgisk. Karin 
utviklet deretter samlingen videre. 

– Til å begynne med kjøpte jeg alt 
mulig, men uten noen klar plan. Etter 

hvert ble det mer spesifikt. Jeg lot meg 
fascinere av Inger Waages kunstflint og 
begynte å jakte på vase modell nr. 13, 
som finnes med en rekke ulike dekorer. 
Senere gikk jeg i gang med vase nr. 14. 
Jeg syntes dekoren Pike med øreringer, 
dekor 49, er utrolig vakker og fargerik, 
det samme med Pike med blomsterkurv, 
dekor 137. Jeg samler på mye forskjellig, 
men vasene står høyt i kurs og det er 
fremdeles noen dekorer jeg mangler. Jeg 
kjøper Inger Waage i bruktbutikker, på 
markeder og på nett. Det har vært fasci-
nerende hvor i verden man kan få fatt i 
en liten skatt, og jeg har kjøpt både fra 
USA og Australia, forteller hun.

Inger Waage og Stavangerflint 
Stavangerjenta Inger Waage (1923–

1995) ble uteksaminert ved Keramiker-
linja på Statens håndverks- og kunstin-
dustriskole i (SHKS) i 1946 da hun var 
23 år gammel. Etter å ha drevet eget 
keramikkverksted ble hun i 1953 ansatt 
som leder for den nyetablerte bruks-
kunstavdelingen ved Stavangerflint 
AS. Med et sikkert og personlig form-
språk med livlige farger og uttrykks-
fulle dekorer designet hun nyskapende 
gjenstander. Dette var kunstflint som 
skulle komme til å bli ettertraktet blant 
samlere internasjonalt. 

I 1955 fikk fabrikken en formidabel 
bestilling på 20 000 kunstflintskåler fra 
et amerikansk firma. Den store etter-

 Vaser modell 
nr. 65 og 66 
med ulike 
dekorer.

Karin Lampe viser frem 
noe av Inger Waage-

samlingen sin. Fatet hun 
holder frem, som hun fikk 
av sin far, var årsaken til at 

hun begynte å samle.
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AVHOLDTE AUKSJONER – OPPNÅDDE PRISER

Innreder du med nye objekter 
kjøpt hos store møbelkjeder eller inte-
riørbutikker som selger «massevare» 
så skal det mye til for at du skal klare 
å skape et interiør uten like. Skal du 
finne de spennende, coole og raffe 
tingene bør du følge med i auksjons-
markedet. Du er da nærmest garantert 
å kunne finne gjenstander for å kunne 
sette sammen og presentere et interiør 
verken nabo eller venn er i nærheten 
av å matche. Og se ikke bort fra at det 
er nettopp disse tingen som blir temaet 
når du får besøk! 

Kjøp av gamle eller eldre interi-
ørobjekter er dessuten ofte å anse som 
en ganske trygg investering. Mange 
av de gamle tingene man kan få kjøpt 
på auksjonsarenaen er ofte skapt av 
dyktige håndverkere og slikt represen-
terer varig kvalitet. Om du er påpas-
selig og kun velger ting i rimelig god 
originalstand og med ubetydelige repa-
rasjoner så er muligheten for å få igjen 
pengene ved et senere salg ganske så 
god. For mangt og mye vil man faktisk 
kunne oppleve å oppnå fortjeneste. 

Følger du godt med på hva som 
frembys på auksjon vil du ikke bare få 

gode ideer, du vil også få rikelig med 
anledninger til å gjøre gode kjøp – og 
noen ganger også det som kan karak-
teriseres som kupp. Stort sett får man 
et tilstrekkelig inntrykk av det man 
vurderer å kjøpe i bildepresentasjonen 
på auksjonens nettside. Det følger 
gjerne fler bilder av objektet i ulike 
vinkler og fra flere sider, og som regel 
oppgis øvrig informasjon som både mål, 
tilstand og historisk opphav. Les eventu-
elle merknader nøye. Har du anledning 
til å se objektet før du skal gi ditt bud så 
bør du absolutt gjøre det. Og bestem deg 
på forhånd for hvor mye du er villig til 
å betale, det er nemlig fort gjort å la seg 
rive med. Husk også at salæret kommer 
i tillegg til budet, normalt er dette 25%.

På disse og de neste sidene viser 
vi frem et utvalg gjenstander som har 
blitt solgt i ulike prisklasser på Blom-
qvist nettauksjon i løpet av de siste 
ukene. Her er en rekke eksempler på 
originale gjenstander fra både 1800- 
og 1900-tallet av svært ulik karakter, 
stil og materiale. De er alle eksemplarer 
på gjenstander som kan bli en del at 
et særegent og personlig interiør uten 
like. n

Skap et unikt     interiør
Kreativiteten blomstrer blant folk med  

interesse for å skape spennende interiører.  
På auksjon kan man få inspirasjon og ikke minst 

finne de objektene man trenger for å skape  
et personlig interiør uten like.

AV ATLE KILDEBO  I  FOTO: BLOMQVIST

– finn tingene          på auksjon  DESSERT-
GAFLER. Forgylt 

sterling sølv og emalje. 
J. Tostrup. 1900-tallets 

første halvdel. Skaftene 
med ulikefarget speilemalje 

og stjerne dekor på begge sider. 
Antall 9. L. 13. PRIS: KR 4 375.

 VINGLASS. 12 stk. Ukjent 
produsent. Jugend. 1900-tallets første 

halvdel. Bringebærfargede klokker 
med pregede ranker. Fasettslepne 

stetter. H. 17. PRIS: KR 5 750.

 STOLER. 2 stk. Ingolf Misund (1920–1981). «Valmuen», Misund Møbler, 
1950/60-tallet. Understell i bøk og armlener i teak. Trukket i blågrønt ullstoff. 

H. 77. Sittehøyde 40. PRIS: KR 3 750.

 SJESELONG. Biedermeier. Slutten av 1800-tallet. Svungen form, stående på 
fire dreide ben. Stoppet og trukket i mønstret stoff, omramming med tvunnede 

pyntebånd og frynser. L. 180. PRIS: KR 3 250.

KONTORSTOL. Skandinavia, 
1900-tallets første del. Eik. Sete og 

ryggtrukket i brunfarget duk. Snurr- og 
vippefunksjon. H. 94. Sittehøyde 44. 

PRIS: KR 2 875.



 •  Enkeltannonser oppføring 30 dager kr. 2 500.

 •  Ekstra profilering

 •  Toppbanner: kr. 4 000 / 30 dager.

 •  Wallpaper: kr. 6 900 /30 dager.
 

 Alle priser er eks. mva og basert på ferdig levert annonsemateriell.

På samler.no treffer du mennesker som er særlig opptatt av samling, investering og historie,  

samt kjøp og salg av gamle/eldre ting.

Portalen er også attraktiv som startside for både våre abonnenter og andre som er opptatt av 

å finne det de leter etter eller som bare vil orientere seg i markedet.

Samler.no tilbyr også abonnement på e-post varsel med nyhetsoppdateringer.

Alle våre annonsører får i tillegg gratis oppfølging via våre plattformer på Facebook og Instagram.

samler.no


