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FOLG ENDE KUNSTVARKER BORTAUKTIONERES

739.
ARNE TIAUGEN SORENSEN (foctr 1932)
Abraham og lsak, radcring/akvarel, 199{
{{r{l

Arne Haugen Sorensen er en afsin generations storste kunstnere. Han har
scnnellr rnange ir fastholdt et helt personligt udtryk. Gennem venlige og munrre
tar'er har han skildret Iivets uhygge og menneskits angst. I de seneie ir nar
udtbrt en rckke spendende kirkeudsmyknin-eer, og efter datterens dod ved en
oveldosis har han til stadi-ehed kredset om religiose rnotiver.

Haugen Sorensen har siden l9gl veret bosati Spanien, men har holdr
lbrbindelsen til Danrnark ved lige. Br.a. har han somrnerbolig i Rorvig, og han
udstiller hvert 6r pi Gronningen pi charrottenborg. "Abraham og Isaf" kan
be.fagres soln et originart verk, idet den trykte radering ved h6nJkraft er
kolorcret med akvarel.

Kobspris: 3.000 kr. Solgt fo

Tit:

710.
IvAR TONSBERG (fodr 196l)
Sort Upfront, akryl pi hrred, 1998
53,5 .t .13,5

lvar-l-o.sberg e. uddannet pi Kunstakademiet under Freddie A. Lerche, Stig
Brogger og Bjorn Norgaard i arene 19g6-92. r I994 begyndte en nyorientering i
Tonsbergs nraleri rned serien The suntan set.ies, 

"n 
.-kk. billeder, hvor



745.Erk Orfvad

741. Kehnet Nielsen



solcrenle er blevet hindstroget pi lerredet og lagt til bruning i solen. Serien
blev indledning til rekker af malerier af overvejende monokiom karakter.

Sort upfi'ont var udstillet pi Esbjerg Kunstmuseum sammen med en hel serie
sorte malerier, hvor kompositionen opstar i kaft af lysets indfald pa de blanke,
pastose og de matte flader.

Kobspris: 4.000 kr. Solgt ror /9o. -
Tir:

141.
KEHNET NIELSEN (fodt 1917)
llonra Notcs, Gouache, l99J
53 r .12,5

Kelrrret Nielsen i fbrmuler.ing en af Det vilcle ntaleri
rrred gennernbrrrd hovedet. Efter den vilcle periocle valgte
Kehrret Nielsen a gdets tradition

Dc-t er siledes blevet til malerier, hvor det forte llende og det figurati'e
'ckslcr rned dybe, morke og tavse rurn af nrrmest minirnalistisk karakt.r.

I nridten af halvf'ernserne har han intensiveret nraleriets stoflige og strukturu'lle
kalakter rned tekster sorrr markelin_e af fladen og af det ternatiske inanoio.

Kobspris: 2.490 kr. Solgt fo

712.
LISIIET OLRIK (fodt 1936)
Olickridt/bla nd teknik. I 996
-13 r 55

Lisbc't olrik var elev af Preben Hornung. pa Kunstakademiet gik hun hos
Solen lljorth Nielsen og HolgerJ. Jensen iarene lg57-61. Lisbet olrik har idet
rneste af sit verk kredset onr sportsbegivenheder med oprnerksomheden rettet
dels rnod den enkelte udover, dels mod det omgivende miljo. Hun anvender en
liv'lig og dynarnisk fugurgengivelse nred perspektiviske forkortelser og sterke
fhrr,cr'.



744 Loui Michael

747. Christian Lemmerz



I sine papirarbejder anvender hun ofte en blanding aftusch og voks, men
tillige olie og akvarelfarver.

Lisbet Olrjk 9r b-Osat i Rorvig, hvor hun lever sammen sin and, Loui
Michael, af hvem'vi ogsi har et maleri i ir.
Kobspris: 2.000 kr. '

Tit:

713.
oLE CHRTSTENSEN ( l 932-2000)
Skulptur, bronze, granit
37x13x8

Ole Christensen er fsdt i Kobenhavn og blev her uddannet som stenhugger. I

halvtredserne gik han pA Kunstakademiet hos Einar Utzon-Franck og Mogens
Boggild.

I I 958 bosatte han sig pA Bornholm, hvor han kom som barn hos
bedsteforrldrene. Her var han ogsi teet pA sit foretrukne materiale, granitten.
Han var en mester i at forme den hirde sten til smukke, organiske former. Hans
motivverden var til stadighed naturens kraft, spiren og frugtbarheden. I 1970
blev han medlem af Gronningen.

Han forlod nodigt Bornholm, hvor han hver dag arbejdede flittigt i sit
verksted. Han dode i oktober 2000.

Kobspris: 6.00$kr.',' Solgt fo

Tir:

741.
LOUI MICHAEL (fodt 1933)
IVlaleri
80 x 100

Loui Michael med det borgerlige navn Poulsen, er gift med Lisbet Olrik. De er
bosat i Rorvig, hvor de begge har deres atelier. Han blev uddannet pi
Kunstakademiet hos Soren Hjorth Nielsen i irene 1957-60.

Loui Michaels billedverden er taet beslegtet med surrealisternes. Sere
v&sener modes i et drsmmeagtigt univers, frigjort af tyngdekraften. Billederne



afslorer en ukendt verden, som virker bide poetisk og skremmende. Er
repr€senteret i Esbjerg Kunstmuseum med 2 malerier.

Kobspris: 8.000 kr.

. .-t--J: t- r - , .]_.- !

745.
ERIK ORTVAD (fodt l9l7)
Oliekridt (2 rammer)
37r44

Solgt fo

{\a'i

Erik ortvad er en af de gamle i dansk kunst. Som fetter til den syv ar erdr,.'
Richard Moftensen kom han tidligt ind i Kobenhavn kunstnerkredse. Han rar er
vidunderbarn, der allerede som I 8irig debuterede pi Kunstnernes Efterirs-
udstilling. I Esbjerg Kunstmuseum findes et par af hans malerier, der er darerer
helt tilbage i 1934. I 1942 lrrte han Niels Larsen Stevns' malerier at kende. Det
tlk ham til at forlade surrealismen og arbejde med den spontane
ekspressionisme. Ortvad var medlem af COBRA-bevegelsen.

I6rene 1952-62lagde han penslen pi hylden og ernerede sig som saririsk
tegner under pseudonymet Enrico. Herefter genoptog han maleriet sarntidig
ttred, at han flyttede til Sverige, hvorhan stadigerbosat. Naturen ornkrin_q husct
spiller en stor rolle for ham. Et svigtende syn har gion, at han igen har forladr
maleriet til fordel for oliekridttegningerne.

746.
INGE ELLEGAARD (fodt 1953)
Amaryllis, Akryl pi papir
79 x 102

Inge Ellegaard blev uddannet pA Skolen for brugskunst, tegning og grafik
1972-76 og pi Kunstakademiet under wilhelm Freddie, Albert Merrz og Heirr
Heinsen 1976-82. Hun var en af de betydeligste kunstnere inden for De nte



L'ilde i l980erne. Hun var med i den legendariske udstilling Kniven pd hoveclet i
I 982.

Hurtigt vendte Inge Ellegaard sig mod de krassiske myter, der bruges som
grundfortrllinger til for-tolkning af nutiden. Sidelsbende har hun arbejdet som
illustrator bide af egne udgivelser og bl.a. for digteren og filosoffen per eage
Brandt.

Kobspris: 4.000 kr. Solgt for: $oo __--------_---_--

l'il: C

i.! tJ(' t!

717.
CFIRISTIAN LEMIlIERZ (fodt 1959)
Foto/nrircd nredia
60r60

Kender rnan ikke christian Lernmerz' navn, si kender man i hvert fald hans
rudstilling i Esbjerg Kunstnruseum af de sammensyede svinekroppe. TiI samrne
udstilling Lrdfbrte han det store blodmaleri: Blodspejl, der nu kan ses permanenr
ophcngt i Kunstnruseet.

Lc'rnnrerz er fbdt i'fyskland og han frk sin uddannelse f-orst i carrara i ltalien
1978-81 og siden pi Kunsrakademier i Kobenhavn l9g3-gg. Han fik en klassisk
billedhLrggeruddannelse i Italien, og det ses ogsi i mange af hans verker, at han
kan hAndvcrket tilbunds.

Solgt for:

i,.r)r

7t8.
ALBERT MERTZ ( I920-l990)
Gouachc
20x35

Albert l\lerlz gik allere'de pi Kunstakademiet som l6Arig hos Aksel
Jorgensen. Allerede efter 2 ar forlod han skolen. ogsi debuten kom tidligt. Han
rudstillede pi Kunstnernes Efterirsudstilling i t936. Modet med dadaismen fik

r -- l- i. t.l;'i .l

Kobspr:is: .1.000 kr.



afgorende betydning for ham. I en periode arbejdede han med andre medier.
Under 2. verdenskrig lavede han sammen med iorgen Roos den bersmte
kortfilm Flugten med Robert Jacobsen i hovedrollen.

| 1947 var Mertz medstifter af Linien 2 som fra l94g arbejdede med et
forenklet og konstruktivt formsprog. I 70eme indledte han arbejdet med de
karakteristiske rsd-bli malerier, der i deres enkle udformning forekom ham at
v&re mere objekter end malerier. Frllesnevneren for Mertz' verker er opgoret
med det traditionelle kunstbegreb, og han brev inspirator for en stor kreds af
yngre kurptnere. '

Kobspris: 4.000 kr. ,'.S6lgtfo

Tit:

749.
PETER MARTENSEN (fodt 1953)
Hvide skjorter i landskab, olie pi leerred, l99g
62x58

Peter Martensens billeder spejler verden saledes som han selv oplever den,
splittet og med anonyme menneskers kontaktlsshed som det samlende element.
Som mange yngre kunstnere laner han stirtrek og motivfragmenter rundt
omking i kunsthistorien.

H.un.r mal er dog ikke stilpastichen, men derimod at give sine billeder en solid
basis i den eldre traditions udtryksformer. Martensen beskeftiger sig iser rned
kompositioner, hvor isolerede skikkelser bringes sammen med motivfragrnenrer
ofte fra en lem fortid. Peter Martensen beskriver selv sin kunst som
mentalrealisme,-.,' .. 

-

750.
EGON FISCHER (fodt 1934)
Skulptur, bemalet jern
l4,5x16x8



7 46. lnge Ellegaard

750. Egon Fischer



Egon Fischer studerede fra 196r ved Den eksperimenterende Kunstskole i
Ksbenhavn. Modet med skorens eksperimenterinde holdning fik afgorende
betydning for hans kunstneriske udvikling.

I begyndelsen afhalvlerdserne udfsrte han en serie bronzeskulpturer kaldetBronzerfra verona. udtrykket fra disse brev viderefsrt i den.no.r. skulptur-
bro, der forbinder Birkersd Ridhus med biblioteket.

. Fischers tidlige skulpturer og relieffer er rige p6 kontraster. I de senere ir har
han beveget sig mod en strammere, mere konkret form. Hans foretruknc
materiale er jem og corten-stel. Et vesentligt red i det skulptureile er
bema-lingen i klare, rene farver eller monokiom sort og gri med meget branke
overflader.

Kobspris: 4.000 kr.

Arets gevinst er et litografi af Bjarne W. Troetstrup

De sidste fem irs vindere var: 1996 Thomsen (15)

Solgt fo

1997 Smidt Kristensen (l I )

l99E Poulsen (17)

1999 Sjorup/Vittemoes ( I 6)

2000 Svanholt (24)



743. Ole Christensen

7 40. lvar Tonsberg



ESBJBRG KUNSTCIRKEL

l. Anne Marie Dresing
Vibcvenget 7

6710 Esbjerg V

Ritta og Harald Stougaard
Kirkegade 176
6700 Esbjerg

'l'ove og Peter Schmitz
Nlgirdsvej 93
6700 Esbjerg

10. l-ise og Asger Juul
Stellas Alld 8

6715 Esbjerg N

13. llclga og Frank Madsen
Rvttervenget 8

6710 Esbjerg V

16. Ulla Sjorup
Anders Villemoes
Skjoldsgade 56
6700 Esbjerg

I 9. Hanne og Hans Erik
Laustsen
Granvangen 7

6715 Esbjerg N

22. llirgit og Ole Troelsen
Skippervenget 6.1

6710 Esbjerg V

MEDLEMSLISTE 2OOI

Bente Omskov Pedersen og
Ssren Pedersen
Skytevenget I I
6710 Esbjerg V

Kirsten H. og Helmer M. Jensen
Svaleveenget I

6710 Esbjerg V

Egon Moller Jepsen

Ruth Pedersen

Sylvestervej 6.1

6710 Esbjerg V

Lise og Hans
Richardsen
Flierting Strandlc'.j 67
6710 l:sbjcrg V

Wibeke og Bc'nn1

Jorgenscn

Bakkevcnget 6

6710 Esbjerg V

lnger og Ole Granr
Lodsvcngct I

6710 Esbjerg V

15. Marianne og Poul
la Cour
Lodsvcnget 2-5

6710 Esbjcrg V

18. Bente Norgaard
Lauridsen
Skippervrngct 53

6710 Esbjerg V

21. Aasc og Dan illatlscn
Fyrrcvangen l2
6715 Esbjcrg N

24. Inge og Flans Jorucn
Svanholt
Ostervingc 4

6700 Esbjcrg

5.

8. Lone og Frederik
Gislinge
@stervinge 28
6700 Esbjerg

I l. Anni og Ove Snridt
Kristensen
Vestervangen 73

6715 Esbjerg N

14. Elisabeth og Jorgen Broch
Havbakken 90
6710 Esbjerg V

17. Karen og Tage Poulsen
Haraldsgade 5 I

6700 Esbjerg

20. Liselotte Mouridsen
Poul Svanholnt
Birkedalsalld 5c
6700 Esbjerg

23. Annie og Truc'ls Varrrring
Lerhojs Alld l0
6715 Esbjerg N





748. Albert Mertz
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