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Cornelia Svedman er ny representant for det 
internasjonale auksjonshuset Christie’s i Nor-
ge. Etter snart 15 år i utlandet har 34-åringen 

vendt nesen hjem til Oslo, hvor hun skal få pengester-
ke nordmenn til å handle mer hos auksjonsgiganten, 
og da særlig kunst.

– Norge er litt unchartered territory. Jeg trodde 
aldri jeg skulle bo her igjen. Jeg tenkte mer på Paris, 
London og New York. Det har skjedd så mye her og 
særlig i Oslo. Det var rett og slett et fantastisk positivt 
sjokk med all den nye arkitekturen: Operaen, muse-
ene – og alle galleriene, sier Svedman.

Nå promoterer Svedmean et maleri som den 
franske impresjonisten Claude Monet malte i Norge 
på slutten av 1890-tallet. Det er en norsk samler som 
skal selge bildet. Vedkommende kjøpte det på auksjon 
for 125.000 pund for ca. 20 år siden. Nå er det priset 
til et sted mellom 800.000 og 1,2 millioner pund, til-
svarende et sted mellom 8,7 og 13 millioner kroner.

Hvis bildet skulle bli solgt for en million pund, 
innebærer det at bildet som investering tar syv-
ganger’n. Vi har da ikke tatt hensyn til omkostninger.

– Man må kjøpe kunst man liker, men kunst kan 
være en veldig god investering, påpeker Svedman.

Nylig omtalte Finansavisen salget av et Francis 
Bacon-maleri for nesten 50 millioner dollar, eller ca. 
400 millioner kroner. Det ble solgt på en auksjon i regi 
av Christie’s i New York. Selgeren var den Monaco-ba-
serte nordmannen Magnus E. Konow. Ifølge Finans-
avisen kjøpte trolig nordmannen maleriet for omtrent 
50.000 dollar for 40 år siden, så gevinsten tilsvarer en 
sum på rundt 42 millioner dollar.

Vil ha klokker og vesker
Lenge har Midtøsten, Russland, India og Kina vært 
vekstområder for Christie’s. 

Christies’ nye norske representant:

Skal selge Monet  
for opp mot 13 millioner

Tekst:  
Kari Nestaas 
kari.nestaas@kapital.no

– Nordmenn er mer opptatt av hytter enn kunst. Vi burde selge hyttene våre og 
kjøpe kunst, sier norske Cornelia Svedman, som nå bistår en norsk klient med 
å selge et Monet-maleri til skyhøy pris i norsk sammenheng.

 Foto: Rune Kongsro

Miniprofil
Navn: Cornelia Svedman (34)
Aktuell fordi: Svedman er den nye representan-
ten for Christie’s i Norge. Hun markedsfører nå 
et Claude Monet-maleri som en nordmann skal 
selge på auksjon i London i juni, anslått til en pris 
mellom 8,7 og 13 millioner kroner.
Bakgrunn: Diplomatbarn, født og oppvokst i 
Washington D.C. Har også bodd i Bonn, Tel Aviv 
og Oslo. Har en master i historie fra University of 
St Andrews i Skottland og en master i kunsthis-
torie fra Courtauld Insitute of Art i London. Swed-
man startet karrieren med graduate traineeship 
hos det internasjonale auksjonshuset Christies’ 
i 2007. Hun fikk siden tilbud om fast jobb som 
spesialist og så director i impresjonistisk og 
moderne kunst.
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Mulig syvganger: Den 
norske Christie’s-rep-
sentanten Cornelia Sved-
men viser frem et Claude 
Monet-maleri som en 
norsk samler selger. Det er 
priset til 8,7 til 13 millioner 
kroner. Foto: Rune Kongsro
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– Norge har endel til felles med de markedene. 
Det er riktignok et lite marked, men også et marked 
i stor vekst. Christie’s registrerer stadig flere norske 
kjøpere, særlig på auksjoner med etterkrigskunst, sam-
tidskunst og fotografier, forteller Svedman.

Hun har jobbet ti år som kunstspesialist for 
Christie’s i London, hvorav de siste i avdelingen for 
impresjonistisk og moderne kunst. 

I tillegg til to spennende jobbtilbud var det med-
virkende til beslutningen om å flytte hjem til Norge at 
paret hadde fått barn og oppdaget at småbarnslivet 
her langt lettere kan kombineres med krevende jobber 
enn i Storbritannia, selv om de “stortrivdes” i London.

Nå jobber Svedman med hele spekteret av ob-
jekter som auksjonshuset formidler, og tilrettelegger 
kjøp og salg for norske klienter. Enn så lenge er det 
klart hva som etterspørres i Norge.

– Klokkekatalogene rives bort. Det er mange 
som ønsker seg en Rolex eller en Patek Philippe. Men 
det er også interesse for smykker og vesker. Vesker fra 
Hermès, for eksempel, kan det være flere års vente-
tid på. Kjøper man via Christie’s, får man dem med 
en gang. Ofte er ikke klokkene eller veskene brukt en 
gang, reklamerer hun.

Pris = butikkpris
Prisene på klokkene og veskene ligger som regel på 
det samme som i butikk. Forskjellen er at man unngår 
lange ventelister.

– Man kan også få tak i en limited edition-klokke 
eller veske som ikke lenger er i produksjon, sier hun.

Av og til kan man også gjøre kupp, avhengig 
av type objekt, etterspørsel, tilstand – eller selgers 
motivasjon for å kvitte seg med klokken eller vesken.

Christie’s er mest kjent for auksjonene sine, men 
kunsthandel, eller såkalte private sales, er en stadig 
større del av auksjonshusets virksomhet. De har også 
en egen butikk ved navn Christie’s Private Sales.

– Om det du ønsker deg ikke er i inventaret, så 
er det bare å spørre. Man kan komme til oss og si hva 
man er på jakt etter. Det vi driver med er jo skredder-
søm. Vi vet jo oftest hvor man kan få tak i ting, sier den 
nye, norske representanten for Christie’s.

Interessen for kunstsamling i Norge er todelt, 
mener Svedman.

– På den ene siden har vi en håndfull super-
samlere på internasjonalt, høyt nivå. De bygger opp 
viktige samlinger som kan komme til å være morgen-
dagens “Rockefeller Collection”. Men mellommarke-

Millionklokke: Denne 
Rolex-klokken selges på 
auksjon hos Christie’s i 
New York noen dager før 
Kapital kommer ut og er 
forhåndsvurdert til ca. 4,1 
til 8,1 millioner kroner. Foto: 
© Christie’s Images

Blir aldri din: En Patek 
Philippe-klokke selges 
på auksjon hos Christie’s 
noen dager før Kapital 
kommer ut. Prisantydnin-
gen er 3,2 til 6,5 millioner 
kroner.  Foto: © Christie’s 
Images

→

→ →

– Klokkekatalogene rives bort.
Cornelia Svedman
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det er nesten ikke-eksisterende, mener Svedman, som 
håper å få gjort noe nettopp med det.

Internasjonalt er mellommarkedet vanligvis 
definert som kunst til mellom en halv og ti millioner 
kroner. 

– Betalingsviljen i Norge er lavere. Det er riktig-
ere å snakke om kunst til mellom 100.000 kroner og 
fem millioner kroner. Det er mange nordmenn som 
har råd til å kjøpe god kunst av internasjonal kvalitet, 
men som kanskje ennå ikke har fått øynene åpne for 
mulighetene, sier hun.

Monet bodde i Norge
I det internasjonale kunstmarkedet har det vært en 
vanvittig prisoppgang de siste årene med den ene re-
korden etter den andre. En samlet kunstbransje ble li-
kevel overrasket da et Leonard da Vinci-bilde ble solgt 
for 450 millioner dollar, omkostninger inkludert. Det 
tilsvarer 3,6 milliarder kroner.

Optimistene tror oppgangen vil fortsette for re-
kordtilslagene.

– Alle i bransjen snakker om og venter på the 
billion dollar picture, sier Svedman.

En av kunstnerne som har vært med på prisgall-
oppen, er nettopp Monet. I mai solgte Christie’s et av 
de kjente vannliljebildene til Monet på Rockefeller-
auksjonen, også tidligere omtalt i Kapital. Bildet ble 
klubbet for 75 millioner dollar, tilsvarende 607 millio-
ner kroner. Det er ny rekord for Monet.

Monet bodde det meste av livet sitt i Frankrike, 
men hadde et opphold i Norge vinteren 1895 da han 
var 55 år gammel.

– Stesønnen hans jobbet med tømmersalg og 
hadde reist til Kristiania for å lære seg norsk. Monet 
kom på besøk, men hovedsakelig kom han for å male 
den norske vinteren. Reisebøker fra den tiden tok 
utgangspunkt i at man dro til Skandinavia om våren 
og sommeren. Folk trodde nok han var gal som reiste 
hit midtvinters, sier Svedman. 

Monet ønsket seg ut i naturen, men kunne ikke 
gå på ski, så han måtte holde seg til steder han kunne 
komme seg til med hest og slede. Han dro til Sandvika 

Etterspurt: En Hermès-
veske fra 2008 legges ut 
for salg hos Christie’s i 
London dager før Kapital 
kommer ut. Forhåndsvur-
deringen er 950.000 til 1,4 
millioner kroner. 
Foto: Foto: © Christie’s Images 
Limited 2017

– Vesker fra Hermès, for eksempel, kan det være 
flere års ventetid på. Kjøper man via Christie’s, får 
man dem med en gang.

Cornelia Svedman 
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og malte en serie bilder med Kolsåstoppen, som han 
kalte Mont Kolsås. Oljemaleriet som nå selges heter 
“Sandviken, Norvège”, eller “Sandvika, Norge”.

– NHO eide tidligere en annen versjon av 
bildet, som hang på Nasjonalgalleriet. Art Institute 
of Chicago har også en vakker versjon, forteller Chris-
tie’s-representanten.

Nasjonalgalleriet var det første museet uten-
for Frankrike som gikk til innkjøp av et Monet-bilde. 
Allerede i 1890 kjøpte de “Pluie, Étretat”, eller “Regn-
vær, Étretat” etter anbefaling av maleren Erik Weren-
skiold.

Sandvika-motivet ligger i det nedre sjiktet for 
hva Monet selges for i auksjonsmarkedet. Men sum-
men ligger på nivå med rekorden i det norske auk-
sjonsmarkedet. Den ble satt i 2007 da et Munch-trykk 
ble klubbet for 11,8 millioner kroner.

I utlandet settes de beste bildene opp på kvelds-
auksjoner, og Monet-bildet skal nå også selges på 
en kveldsauksjon.

Rammen kan bety millioner
Monet-bildet har ifølge Svedman en helt riktig 
ramme. Av og til anbefaler auksjonshuset å bytte 

I manesjen: Cornelia 
Svedman (med telefon) 
formidler bud på Claude 
Monet-bildet “Nymphéas” 
i New York i 2014. Bildet 
ble klubbet for 24 millioner 
dollar, omkostninger kom 
i tillegg. Foto: © Christie’s 
Images Limited 2017

– Alle i bransjen snakker om og venter på the  
billion dollar picture.

Cornelia Svedman

ramme for å få frem bildet skikkelig.
– I London fikk vi en gang inn en Picasso. Det 

hadde en rød ramme og plexiglass og så forferdelig ut, 
og alle i teamet angret på at vi hadde verdsatt det så 
høyt som ti millioner dollar. Men vi byttet rammen til 
noe enkelt og pent, og maleriet gikk for 50 millioner 
dollar. Jeg skal ikke si at det bare var grunnet rammen, 
men litt styling skader ikke, sier hun.

Svedman er også med i nettverket 2020, som 
består av unge kunstelskere, og som Kapital omtalte 
for noen utgaver siden i forbindelse med at det hadde 
gitt et verk til Nasjonalmuseet, som står ferdig i 2020, 
derav navnet. Styreleder der er Katinka Traaseth, som 
Svedman overtok jobben etter hos Christie’s. Før det 
var Aase Bach og Benedicte Løvenskiold Dyvik den in-
ternasjonale auksjonsgigantens representant i Norge.

Konkurrenten Sotheby’s’ representant i Norge er 
Ingeborg Astrup, som har hatt stillingen i en årrekke.

I fjor solgte Sotheby’s kunst og antikviteter på 
auksjon for 37 milliarder kroner, mens Christie’s’ to-
taltall endte på 45 milliarder kroner, ifølge markeds-
analyseselskapet ArtTactic. Online-salg var ikke med-
regnet. n
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