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1. Innledning
- Du vet hva vi sier i kunstbransjen? «Possession is nine-tenths of the law», fortalte en
rutinert kunsthandler oss da vi gjorde research til denne artikkelserien om kunstmarkedet.
Kort forklart betyr det at den som har et kunstverk i sin besittelse, er den rettmessige
eieren. Så enkelt er det nok ikke alltid, men der vi i vårt moderne samfunn har registre der vi
kan se hvem som eier et hus, en aksje, en bil og en båt, finnes det ikke noe slikt register for
eierskap til kunst. Selskaper som operer profesjonelt i kunstmarkedet slipper også i stor grad
unna kontrolloppgaver som sjekk av kunder og rapportering av mistenkelige transaksjoner,
oppgaver selskaper i mange andre bransjer i dag er pålagt gjennom lov. Det er heller ikke
noe forbud mot innsidehandel i kunstbransjen, og reglene for når gevinst på salg av kunst
skal oppgis i selvangivelsen, er vidåpne for triksing. Journalistisk skapte kunstmarkedets
mangel på dokumentasjon nye metodiske utfordringer.
Til tross for at investorer over hele verden i dag anser kunst som en investering på lik
linje med tradisjonelle verdipapirer, er regelverket som skal sørge for et transparent,
rettferdig og velfungerende marked fraværende. Kunst har blitt en egen internasjonal valuta
med et marked der du kan kjøpe spesialiserte tjenester innen logistikk og finansiell og
juridisk rådgivning. Og det regnes av mange som verdens største uregulerte marked.
Kunst har dukket opp i flere store saker vi har arbeidet med tidligere. Vi har sett
hvordan kunst er blitt brukt som betalingsmiddel i kriminelle transaksjoner, hvordan kunst er
blitt brukt til å hvitvaske penger og hvordan eierskap til kunst skjules i skatteparadiser. Vi har
lest at både EU og amerikanske myndigheter er bekymret over de mange usynlige
transaksjonene i det uregulerte kunstmarkedet, og vi har lest historier om russiske oligarker
og arabiske sjeiker som har lagret kunst for milliarder av kroner i frihavner og tollagre i
Sveits, Luxembourg, Monaco og Singapore.
Vi har også registrert de astronomiske summene som oppnås for de flotteste
verkene. For å sette det i perspektiv: Norges dyreste bolig kostet den nåværende eieren 200
millioner kroner. Da Edvard Munchs «Skrik» satte ny verdensrekord i kunstmarkedet i 2012,
måtte den nye eieren ut med nesten 700 millioner kroner. Dagens verdensrekord er de 3,7
milliarder kronene som skiftet hender da Leonardo da Vincis «Salvator Mundi» gikk på
auksjon for drøyt to år siden.
Det var et kortfattet tips som ga oss inngangen til å skrive en større artikkelserie om
de mørkere krokene av kunstmarkedet. Også i Norge finnes det et anonymt tollager for
kunst. Det drives av et globalt logistikkselskap, med velsignelse fra norske myndigheter.
Kunne vi slå sprekker i lagene av konfidensialitet dette lageret tilbyr sine kunder, hadde vi
kanskje en inngang der vi kunne følge dyre kunstverk inn og ut av Norge. Fra auksjoner og
kunsthandlere via varebiler og fly til utstillinger og private hjem – «follow the painting».

2. Arbeidsflyt
Vi startet arbeidet med dette prosjektet i februar og jobbet med det gjennom hele 2019.
Teamet har bestått av to dokumentarjournalister og en nyhetsjournalist.
Vi deler arbeidet med denne saken inn i fire faser. Den første er idefasen. Der skriver
vi om det første tipset, hvordan vi vurderte den nye informasjon vi hadde fått, og hvordan
det konkrete tipset ledet frem til den første dokumentaren, samt ga oss ideer til hvordan vi
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kunne komme på innsiden av det lukkede kunstmarkedet. Fase to har vi kalt analysefasen.
Der skriver vi om hvordan vi analyserte og bearbeidet informasjonen, og hvordan vi
videreutviklet ideen til hypoteser, som igjen medførte konkrete problemstillinger som måtte
løses. I metodefasen utdyper vi hvordan vi har jobbet for å teste ut hypotesene, og hvordan
vi har løst problemstillingene. Publiseringsfasen omfatter publiseringen av fire
dokumentarer og en lang rekke nyhetsartikler.

Idefase

Tipset

Ideen

Analysefase

Grunnresearch

Problemstilling 1:
Kunstverk

Metodefase
Publiseringsfase

Kilder

Hypoteser

Problemstilling 2:
Eiere av kunst

Kartlegging

Kilder

"Follow the painting"

Dokumentar:
Munch-mysteriet

Dokumentar:
Milliardær-kuppet

Dokumentar:
Uppstrøm-saken

Nyhetsartikler

Nyhetsartikler

Nyhetsartikler

Dokumentar:
Nazi-trøbbel

3. Idefasen
3.1 Tipset
Arbeidet med denne saken startet med at vi fikk en telefon fra en kilde i slutten av februar
2019. Kilden fortalte at en bekjent hadde havnet i en forsikringskrangel knyttet til et bilde
som hadde blitt borte. Den bekjente var havnet i en desperat situasjon som opplevdes som
sterkt urettferdig. I utgangspunktet hørtes det ut som en nyhetssak, men vi bestemte oss for
å ta en prat med denne personen.
Etter samtalen med eieren av bildet som hadde forsvunnet, visste vi litt mer: Det var
snakk om et verdifullt Munch-bilde som hadde forsvunnet fra et lager i Oslo. Lageret hadde
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ikke informert eieren om at bildet var borte før eieren skulle ta det ut fra lageret. Da hadde
det vært borte i flere år. Politiet hadde etterforsket saken som mulig grovt underslag, men
hadde ikke løst saken. Hverken lagerets eller eierens forsikringsselskap ville dekke tapet.
Situasjonen var fastlåst.
Men det var ikke forsikringskrangelen som først og fremst vakte vår journalistiske
nysgjerrighet: Det var lageret der Munch-bildet var oppbevart. Hva slags lager var det? Vi
hadde ikke hørt om det før, noe som var rart fordi vi hadde vært innom kunstbransjen i
tidligere saker. Da vi undersøkte nærmere fant vi ut at kunstlageret aldri var omtalt i norske
medier. Lageret, som lå på baksiden av henteterminalen til Ikea på Kalbakken i Oslo, var helt
anonymt. Det het DHL Exel Fine Art, var eid av den tyske logistikkgiganten DHL, og hadde
spesialisert seg på å oppbevare verdifull kunst for mange av Norges rikeste.
I en epost til eieren av bildet hadde direktøren for kunstlageret skrevet: «Vi har
foretatt en total lagergjennomgang og må dessverre meddele at vi ikke er i stand til å
lokalisere verket». Nå begynte journalistklokkene virkelig å ringe. Hvordan opererte dette
kunstlageret når bilder bare kunne bli borte uten at noen la merke til det? Vi gjorde noen
undersøkelser og forsto at kunstlageret hadde såkalt tollagerstatus, altså var det et lager
som også oppbevarte ufortollede varer fra utlandet.
Vi hadde mottatt et tips og opplysninger om en konkret sak som opplevdes som viktig
for den det gjaldt, men kunne tipset også være utgangspunkt for et større graveprosjekt?
Kanskje kunne denne lille konflikten gi oss et innblikk i kunstbransjens skjulte økonomi?

3.2 Ideen
Vi har vært innom kunstbransjen i flere tidligere større gravesaker vi har jobbet med. Vi har
sett konturene av en lyssky bransje hvor enorme penger flytter på seg under radaren for
både myndigheter og alle oss andre, og det er lite dokumentasjon som har vært tilgjengelig.
I saken om narkobaronen Gjermund Cappelen i 2014 så vi på nært hold hvordan
kunst ble brukt til hvitvasking av kriminelle penger. Og i saken om den russiske oligarken
Dmitrij Rybolovlev i 2016 omtalte vi hvordan kunst for milliardverdier flyttet på seg utenfor
myndighetenes kontroll gjennom internasjonale frihavner og tollagre. Og vi så hvordan
internasjonale milliardærer oppbevarte kunst på tollagre i Singapore og Genève.1 I 2014
skrev vi om hvordan private lånehaier tok pant i verdifull kunst.2
Vi hadde sett på nært hold over lang tid hvordan verdifull kunst ble brukt som et rent
finansielt instrument. Men siden bransjen var så hemmelighetsfull og uregulert, hadde vi
ikke sett hvordan vi kunne trenge inn i denne lukkede verdenen.
Eierskapet til et dyrt kunstverk fremstår som en privatsak. Det finnes ikke noe
offentlig register der rettigheten til et bilde skal registreres, slik Grunnboka er for eiendom
og Verdipapirsentralen er for aksjer. Det betyr at offentligheten og pressen mister
muligheten til å følge med på hvem som eier de dyreste kunstverkene.
Løsøreregisteret er et annet stort register der heftelser og pant kan registreres. Du
kan også registrere pant i kunstverk i Løsøreregisteret, men det er frivillig. I vår research har
vi sett svært få tilfeller av at panthavere har tinglyst pant i kunst. Så heller ikke her er det
hjelp å få for oss journalister.
Salg av kunst er skattefritt hvis du sier at du driver med kunst på hobbybasis. Regelen
er at du kan selge innbo og løsøre uten å skatte av gevinsten, og kunst kan regnes som
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innbo, på lik linje med en sofa. Så selger du et bilde som henger på veggen hjemme, er det
skattefritt uansett pris. Driver du profesjonell kunstvirksomhet, må du registrere deg som
næringsdrivende på vanlig måte, og skatte av inntektene dine. Men hvor går grensen? I vår
research har vi sett flere aktører som har brorparten av inntektene sine fra kunstsalg, men
som ikke har registrert seg med eget foretak, har svært liten registrert inntekt, og dermed
trolig driver under radaren. Det er åpenbart at flere utnytter slingringsmonnet i regelverket.
Opplysninger om dyr kunst som selges gjennom gallerier og auksjonshus er også
minimal. Både selger og kjøper er som hovedregel anonymisert. Og den kunsten som blir
solgt i gråmarkedet, går under alle radarer.
Nå hadde vi hadde kommet over et kunstlager som fungerte som en
oppbevaringssentral og logistikksentral for kunst. Og det måtte nødvendigvis være flere
kilder og dokumenter knyttet til dette lageret. Et tollager har en avtale med myndighetene,
og det ville kanskje være offentlige dokumenter det gikk an å be om innsyn i? Ideen vår var
at dette kunstlageret kunne være en inngang til det lukkede kunstmarkedet.

4. Analysefasen
4.1 Hypotesene
Vi hadde mange konfidensielle kildesamtaler med personer med god kjennskap til
kunstbransjen. Kilder fortalte oss at kunstlageret var godt kjent i kunstkretser, men at det
var strengt hemmelig hvilke bilder som oppbevares der, og hvem som var kunder. Det ble
antydet for oss at det kunne være kunst for milliarder av kroner på dette lageret, og at det
også eksisterte egne rom der potensielle kjøpere kunne inspisere bilder som ikke var
fortollet i Norge og dermed ikke ble del av offisielle statistikker over salg av kunst.
Kulturrådet publiserer hvert år tall over omsetningen i kunstbransjen. I 2017 ble det
omsatt kunstverk for i rundt 1,4 milliarder kroner i Norge, ifølge statistikken. Men
omsetningen i det private gråmarkedet er det ingen som kjenner. Selv ikke de mest garvede
kunsthandlerne vi snakket med ville gi oss et kvalifisert overslag. Er DHLs kunstlager på
Kalbakken et ubeskrevet verktøy for omsetning av kunst i gråmarkedet? Dette ledet oss frem
til den første overordnede hypotesen vi ville jobbe utfra:
• Ble DHLs kunstlager brukt til å skjule deler av omsetningen i kunstmarkedet i Norge,
altså nærmest som et skatteparadis?
Historien om Munch-bildet som hadde forsvunnet fra lageret var underlig. Hvorfor hadde
ikke eieren blitt informert om at bildet var borte?
• Var flere bilder borte fra lageret?
Hvis DHL ikke har kontroll med hva som står på lageret, åpnet det seg også et mer
skremmende perspektiv. Lageret kunne i så fall være et perfekt sted for kriminelle og andre
som vil skjule verdier for myndigheter og kreditorer. Dette ledet oss til den tredje hypotesen:
• Ble DHLs kunstlager brukt til å skjule verdier for myndigheter og private kreditorer?

4.2 Problemstillingene
Med tre klart definerte hypoteser, var det enklere å definere hvilke overordnede
problemstillinger vi måtte gripe tak i for å komme videre. For å vise at DHL Exel Fine Art
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fungerte som en markedsplass for kunstomsetning i gråmarkedet, måtte vi skaffe mer
informasjon om hva som befant seg bak veggene på Kalbakken:
• Hvilke kunstverk stod på kunstlageret?
Og for å finne ut om kriminelle utnyttet sekretessen som lageret bidro med, var det en
annen problemstilling som måtte belyses:
• Hvem eier kunstverkene som stod på kunstlageret?
Men hvordan skulle vi gå frem for å løse disse problemstillingene? Blant folk i kunstbransjen
var kunstlageret kjent for å være like sikkert som banken, og både hvilke bilder som sto der
og hvem som var kunder var underlagt den «ypperste konfidensialitet», som DHL Exel Fine
Art selv reklamerer med. Vi bestemte oss for å starte med å kartlegge alle potensielle
skriftlige og muntlige kilder knyttet til dette kunstlageret.

5. Metodefasen
5.1 Kartleggingen
Hver bransje genererer sin egen type dokumentasjon med sitt eget stammespråk. Vi måtte
knekke den koden, og vi måtte vite hva vi skulle lete etter før vi begynte å samle inn data til
de konkrete undersøkelsene våre, som vi omtaler i kapittel 5.2.
5.1.1 Relasjon til offentlige myndigheter
En av de første oppgavene vi ga oss i kast med var å kartlegge DHL-lagerets dialog med
norske myndigheter. Dette ble dels gjort ved å be om innsyn i alle dokumenter relatert til
kunstlageret i eInnsyn (offentlig elektronisk postjournal), og dels ved å ta direkte kontakt
med flere av de aktuelle offentlige etatene.
Viktigst var kontakten med Tolletaten, som hadde gitt DHL myndighet til å drifte et
tollager, noe som var en sentral del av forretningsideen til DHL Exel Fine Art. Innholdet i
dette avtaleverket drøftes senere i rapporten.
DHL har også en egen avtale med Luftfartstilsynet, som har gitt selskapet status som
såkalt sikkerhetsgodkjent fraktleverandør. Det betyr blant annet at DHL Exel Fine Art kan
sende folk og biler som står parat på rullebanen når dyr kunst lander i Norge.
Kulturrådet er også en viktig aktør for kunstlageret. Når norsk kunst skal føres ut av
landet, eksempelvis til utstillinger i utlandet, må det søkes tillatelse til dette for kunst som er
laget før 1950. Å håndtere denne søknadsprosessen er en av tjenestene DHL Exel Fine Art
tilbyr sine kunder. Vi tenkte at innsyn i disse søknadene kunne gi oss mye informasjon om
kunstlagerets kunder, som var en av våre sentrale problemstillinger. Det skulle imidlertid
vise seg at vi møtte motstand hos Kulturrådet, noe vi drøfter nærmere senere.
DHL Exel Fine Art hadde også hatt omfattende korrespondanse med Arbeidstilsynet,
Utenriksdepartementet, Miljødirektoratet, Norad og Oslo kommune. Den var interessant
for å få et innblikk i kunstlagerets virksomhet, men ikke sentral for å belyse våre hypoteser.
Kartleggingen viste at DHL Exel Fine Art hadde omfattende kontakt med norske
myndigheter og var en betrodd leverandør av tjenester til flere offentlige etater. Den ga oss
også informasjon om hvordan kunstlageret var organisert og hvordan de ansatte jobbet.
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5.1.2 Kunst i bevegelse
Det ble tidlig klart for oss at det er når bildene er i bevegelse inn eller ut av lageret at det
genereres dokumentasjon. Derfor tok vi utgangspunkt i tre forskjellige konkrete hendelser
rundt et kunstverk hvor kunstlageret har en sentral rolle, og kartla disse:
1. Hva finnes av kilder/dokumentasjon når et bilde blir plassert på lageret?
2. Hva finnes av kilder/dokumentasjon når et bilde som er oppbevart på lageret, selges?
3. Hva finnes av kilder/dokumentasjon når et bilde som er oppbevart på lageret sendes
ut av landet til en utstilling?
5.1.3 Et kunstverk plasseres på tollageret

8. Pantedok.

Eier av maleriet

9. Rettsdok.

Panthaver

Maleri

1. Kvittering

5. Moms
Tollager/DHL

Advokat/Stråmann

3. Faktura

7. Spedisjonspapirer

Tollvesenet
6. Tollregnskap

2. Forsikring

4. Interne dok.

10. Ansatte

11. Tollavtaler

13. Merknadsjournal

12. Lagerliste

a) DHL Exel Fine Art

DHL Exel Fine Art tilbyr frakt og oppbevaring av kunst, men hjelper også til med forsikring av
kunst og gir bistand ved utstillinger. Selskapet har også et eget team med konservatorer og
et stort rammeverksted. Det betyr at det finnes en rekke potensielle muntlige kilder (10)
knyttet til lageret, og det finnes skriftlig intern kommunikasjon (4). Gjennom kilder fikk vi
tak i en oversikt over DHL Exel Fine Arts organisasjon med navn på de ansatte. De kunne
potensielt være kilder som kunne hjelpe oss med å skaffe dokumentasjon.
b) Tolletaten

Vi satte oss inn i driften og regelverket rundt private tollagre. Et privat tollager påtar seg i
praksis myndighetsoppgaver og må derfor ha en avtale (11) med Tolletaten. Det er et lager
der ufortollede varer kan lagres innenfor frister og betingelser som Tolletaten har bestemt,
ifølge loven. Og når kunsten importeres inn i landet, skal det som hovedregel betales moms
(5). Denne momsen skal DHL Exel Fine Art kreve inn på vegne av myndighetene. I den
forbindelse må det nødvendigvis finnes en del dokumentasjon, men hva?
Da vi undersøkte dette, oppdaget vi noe vi stusset over. Systemet med at private
logistikkselskaper som DHL får lov til å håndtere tollbehandling av varer er laget for at flyten
av varer over landegrenser skal bli mer effektiv. Og det er jo logisk siden folk vanligvis vil ha
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varene de bestiller fra utlandet umiddelbart. Men i loven er det ikke angitt noen spesifikk
tidsbegrensning på hvor lenge varer kan ligge ufortollet på et tollager. Våre undersøkelser
viste at DHL har utnyttet dette smutthullet til å tilby lagring av ufortollet kunst på ubestemt
tid. Våre undersøkelser har vist at enkelte har hatt kunst lagret ufortollet på tollager i Norge i
mer enn ti år. Det åpnet et par nye perspektiver:
1. Eierskapet til et bilde kan endres mange ganger uten at bildet flytter på seg rent
fysisk, og uten at det registreres som importert til landet.
2. Kunst som ikke importeres til Norge, blir heller ikke en del av Tolletatens statistikker
over import av varer.3
For å få en oversikt over DHLs relasjon til Tolletaten startet vi med å be om innsyn i alle
avtalene DHL Exel Fine Art hadde med det som da het Tollregion Oslo og Akershus. Men der
var det ikke mye hjelp å få. Innsynsbegjæringen ble avslått.
Men Tolloven og Tolletatens «Tollager - lover og regler» ga oss en viss oversikt over
en del av dokumentasjonen som var pålagt et privat tollager. Ved innlegg av ufortollede
varer på tollager skal tollagerholder lagerføre disse i et tollagerregnskap (6). I tillegg skal
tollagerholder føre merknadsjournal (13) ved eventuelle uoverensstemmelser. Tollageret
har også ansvar for å innkreve toll og offentlige avgifter. Og hvis en ufortollet vare blir stjålet
eller på annen måte blir borte fra tollageret, må tollagerholderen betale merverdiavgiften
(5), som ville blitt belastet varen hvis den hadde blitt fortollet på ordinær måte.
c) Eieren/stråmannen/panthaveren

Personen som har et bilde stående i sitt navn på lageret, trenger ikke være den reelle eieren.
Ofte bruker eieren en stråmann eller advokat som et ledd mellom seg selv, lageret og bildet.
Bilder kan også være belånt. I så fall kan det finnes rettsdokumenter (9) og
pantedokumenter (8) som kan belyse eierskap, og hvilke bilder som er hvor. Men vi måtte
også ta høyde for at det var panthaveren som disponerte kunstverket, og at det var lagret i
panthaverens navn. Men denne uoversiktlige eiersituasjonen kunne også hjelpe oss. Jo flere
personer som hadde en relasjon til bildet, desto flere kilder og mer dokumentasjon fantes.
For å forstå hvordan innlegg og uttak av varer på tollageret fungerer, og hvilke rutiner
som følges, bestemte vi oss for å selv bli kunde og plassere et bilde hos DHL Exel Fine Art.
Målet var å få mer informasjon om hva som kreves av dokumentasjon, og hvilke kontroller
som ble gjort. Vi brukte reelt navn, men opplyste ikke om at vi var journalister, altså en slags
Wallraffing light. Bildet vi leverte inn var en kopi av et dyrt Munch-litografi, pakket inn i
gråpapir. Ingen kunne se hva som skjulte seg bak innpakningen. Ved innlevering av bildet
måtte vi ikke legitimere oss. Vi måtte heller ikke opplyse om hvem som var den reelle eieren
av bildet, og ingen sjekket hva som skjulte seg bak gråpapiret.
Det viste seg at det eneste som senere skulle identifisere kunsten vi plasserte på
lageret, var et artikkelnummer som samsvarte med et nummer i en lagerliste (12) (et Excelark). Vi fikk en kvittering (1) på at bildet var levert inn. Fakturaene (3) mottok vi på epost.
Det ble aldri inngått og undertegnet noen skriftlig avtale/kontrakt. Vi stilte oss spørsmålet
om hvem som helst kunne plassert hva som helst på dette lageret? Hva om pakken vår var
full av narkotika eller tjuvgods?
Men lagerleien må betales og en dialog mellom kunde og tollageret må eksistere.
Lageret må nødvendigvis også motta spedisjonspapirer (7), og registrerer sannsynligvis
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verkene i en database. I tillegg blir de fleste dyre kunstverk forsikret (2). Dette var
dokumenter som kunne hjelpe oss når vi skulle løse de to problemstillingene våre.
5.1.4 Salg av kunstverk på tollageret

Kunstekspert

Selger

23. Takst

Advokat/Stråmann

16. Politirapport

18. Auksjonskatalog

17. Fraktdok.

19. Avgift BKH

15. Faktura

Auksjonshus/
galleri

Kjøper

Kunsthandler i
gråmarkedet

Kjøper

Maleri

24. Klientkonto
22. Skatt

20. Besøksprotokoll

25. Valutareg

21.
Årsrapport
14. Kontrakt
Tollager/DHL

Showroom

15. Faktura

a) Selger

Kilder opplyste oss om at det for dyre kunstverk ofte utarbeides rapporter der bildene blir
beskrevet i detalj, eksempelvis hvilket papir det er trykket på og hva som er eksakt størrelse
på bildet. Ut av dette lages det ofte en egen forsikringstakst (23) og en egen salgstakst (23).
En salgstakst tar utgangspunkt i dagens markedsverdi. Mens en forsikringstakst ofte er
basert på tidligere omsatte objekter i samme kvalitet på offentlige auksjoner. Slike
dokumenter ville det være viktig for oss å få tak i.
I forbindelse med et salg vil det som oftest finnes en kjøpekontrakt (14) og en
faktura (15). Men vi skjønte underveis at profesjonelle kunstsamlere som selger ofte bruker
en oppgjørsadvokat i forbindelse med salget. Dette så vi på som en mulighet, og ikke et
problem. For en oppgjørsadvokat vil operere med en klientkonto (24). Riktignok er det ofte
en utfordring å få ut informasjon om bevegelser på klientkontoer, men hvis enten selgeren
eller kjøper har konto i utlandet, vil det oppstå en post i valutaregisteret (25). I
valutaregisteret blir alle grensekryssende banktransaksjoner registrert, med opplysninger og
navn på betaler og mottaker av pengene. I tillegg vil jo personer som opptrer som
mellommenn være potensielt gode kilder.
Hvis selgeren selger et bilde som henger på veggen hjemme skal det som tidligere
nevnt ikke beskattes. Men kilder fortalte oss at hvis bildet selges fra en bankboks så skal det
betales skatt (22), sannsynligvis gjelder det også hvis bildet står på et tollager. Uansett skal
opplysningen oppgis i selvangivelsen (22). Hvis det er et selskap som eier bildet, kan det
finnes spor av det i årsrapporter (21) i Brønnøysundregisteret.
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b) Kjøper via galleri/auksjonshus

Hvis bildet selges via auksjonshus eller et galleri er det en del tilgjengelig dokumentasjon. I
forkant av auksjonen publiseres det en auksjonskatalog (18), som etter auksjonen blir
oppdatert med tilslagssum. Men navn på kjøper og selger er utelatt. Alle som lever av å drive
brukthandel i Norge, deriblant profesjonelle auksjonshus, må søke politiet om tillatelse,
regulert i brukthandelloven. Og alle salg over 25.000 kroner skal rapporteres (16) til politiet.
Et annet interessant spor, som legges igjen ved salg via galleri og auksjonshus, er en
lovpålagt avgift (19) på 5 % av salgsprisen til Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) etter
Kunstavgiftsloven. Men også her blir kjøper og selger beskyttet og anonymisert. I tillegg vil jo
alltid kjøperen motta en faktura (15) fra auksjonshuset med pris og navn på bildet.
c) Kjøper via kunsthandler i gråmarkedet

DHL Exel Fine Art på Kalbakken har et spesielt visningsrom for sine kunder, som de kan
bestille. Våre kilder fortalte oss at dette visningsrommet har spilt en sentral rolle i
forbindelse med salg av kunst i gråmarkedet. I forbindelse med at vi selv ble kunde av DHL
Exel Fine Art, ble vi klar over at de som skal besiktige et bilde på lageret må skrive seg inn i
en besøksprotokoll (20). Dette fant vi ut da vi selv gjennomførte en visning på lageret.
5.1.5 Et kunstverk oppbevart på tollageret sendes på utstilling

Maleri

33. Kunstkatalog
26.
Eksporttilatelse
Eier

30. Fraktdok.
Tollager

Utstilling
31. Forsikring

27. Eposter

28. Kontrakt

29. Eposter

Kunstkonsulent

32. Tilstandsrapport

a) Eieren

Det er stor interesse for Edvard Munchs bilder i museumsverdenen, og Munch-bilder eid av
nordmenn sendes ofte til utstillinger utenlands. Men også bilder av Peder Balke og Andy
Warhols serie basert på Munch-motiver, sendes jevnlig ut av landet. Vi hadde opplysninger
om at mange av disse bildene ble oppbevart hos DHL i Oslo. Som tidligere nevnt må det
søkes om eksporttillatelse (26) for utførsel av malerier laget før 1950. Slike dokumenter ville
være av stor interesse for oss. I tillegg utfører Tolletaten kontroll med eksport av varer fra
norsk tollområde. Tolletaten vil etterlyse gyldig eksportlisens ved utførsel. Dersom dette ikke
foreligger, vil varene bli holdt igjen inntil lisensplikt er avklart med Utenriksdepartementet.
b) Kunstkonsulenten

Det er ofte en kunstkonsulent som har kontakten med eieren av kunstverket på vegne av
museer og utstillinger, og som ordner mye av det praktiske. Både i forhold til selve
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utstillingen, i forhold til tollageret og i forhold til eieren. Her kunne det eksistere mye
dokumentasjon som var av stor interesse for oss, hvis vi fikk tilgang til den. Det gjaldt
eposter (27 og 29), forsikringsdokumenter (31), og tilstandsrapporter (32), men også
dokumenter knyttet til transporten til og fra utstillingene var interessante. Kilder fortalte oss
at DHL Fine Art har hatt ICEFAT-status (International Convention of Exhibition and Fine Art
Transporters) helt siden 1997, og at de utfører såkalt dør-til-dør transport. Vi bestemte oss
for å prøve å få tak i transittdokumenter og fraktdokumenter/tollpassfraktbrev (30).
c) Utstillingen
De fleste store kunstutstillinger publiserer utstillingskataloger (33) i bokform. Disse er
tilgjengelig på museer og hos bokhandlere. I katalogene blir kunstverket beskrevet, en
sjelden gang står det hvem som eier verket. Mer vanlig er det at eieren blir takket i forordet.
Disse katalogene kunne være viktig dokumentasjon når vi skulle prøve å følge bildenes
bevegelser og eierskapshistorikk.

5.2 «Follow the painting»
Vi hadde identifisert mange potensielle kilder. For å belyse de to hypotesene våre, måtte vi
lete etter konkret dokumentasjon. Undersøkende journalistikk handler i stor grad om å jakte
på informasjon ved å følge sporene etter noe eller noen. En vanlig metode for å avdekke
økonomiske misligheter er å følge pengene. Selv om det har vært viktig også i denne saken,
viste kartleggingen vår at vi trolig ville nå lenger ved å følge bildene. Det er flere årsaker til at
det å følge bildene ble nøkkelen til suksess i denne saken:
• DHLs kunstlager var utgangspunkt for researchen vår. DHL driver fortrinnsvis med
logistikk. Selskapet flytter varer fra A til B. Som kartleggingen viste oss, etterlater
logistikk konkrete spor vi kan følge.
• Kunstverk har, i motsetning til penger, en særegen identitet. Og denne identiteten
burde det være mulig å følge og dokumentere.
• Det er vanskelig å vite hvem som egentlig eier et bilde til enhver tid. Noen ganger
flytter eierskapet seg raskt gjennom en kjede av transaksjoner mellom
kunsthandlere, advokater og investorer. Da blir det nesten umulig å følge både
pengene og eierskapet til bildene. Men bildet kan dukke opp i dokumenter som
skissert tidligere i rapporten, eller på utstillinger, og dermed etterlate seg spor.
I de påfølgende avsnittene har vi plukket ut fire sentrale kunstverk som illustrasjon på
hvordan vi gikk frem for å finne den dokumentasjonen vi antok eksisterte basert på
kartleggingen vi har redegjort for over. Numrene i de påfølgende illustrasjonene
samsvarer med tilsvarende numre i illustrasjonene i 5.1.3, 5.1.4 og 5.1.5. Eksempler på
mange slike dokumenter ligger som vedlegg til rapporten.
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5.2.1 Hypotese: Flere Munch-bilder forsvunnet fra lager
"Døden i sykeværelset" av Edvard Munch (litografi)
1896
Litografiet
trykket

2012

2013

2015

2017

2019

Plasseres på
kunstlager

Utstilling,
London

Litografiet
flyttes

Registrert som
forsvunnet

Anmeldt til
politiet

Stevning til
Oslo tingrett

3. Faktura

32. Tilstandsrapport

4. Interne dok.

2. Forsikring

7. Spedisjons
papirer

26. Eksporttilatelse

12. Lagerliste

5. Moms

2008

30. Fraktdok.

29. Eposter

1. Kvittering

Tipset som innledet arbeidet med denne saken omhandlet Munch-litografiet «Døden i
sykeværelset», som hadde forsvunnet på mystisk vis fra DHLs kunstlager. Vi fikk innsyn i
granskningen av forsvinningen. Mye av dette materialet lå i dokumenter i en pågående
rettsprosess mellom eieren og DHL og i dokumentene fra Oslo-politiets etterforskning, som
vi fikk innsyn i av politiet. Da vi fikk tilgang til dette materialet, viste det seg at det var nok et
Munch-bilde som hadde blitt borte. Hypotesen vår viste seg med andre ord å stemme.
Kunne det være enda flere?
Etter at vi begynte å grave i saken, og hadde tatt kontakt med mange aktører i
kunstbransjen, fikk vi vite at flere Munch-samlere hadde begynt å undersøke samlingene
sine hos DHL. En dag fikk vi en telefon. «Det er ett til som er borte», fortalte kilden. I den
første dokumentaren kunne vi dermed fortelle historien om tre verdifulle Munch-bilder som
hadde forsvunnet fra et lager som ble beskrevet som like sikkert som Fort Knox.
«Døden i sykeværelset» illustrerte to av de tre konkrete hendelsene som vi
identifiserte i kartleggingen. Det hadde blitt plassert på lageret og det hadde blitt sendt ut av
landet til en utstilling. Det hadde ikke blitt solgt mens det var på lageret, men det hadde blitt
borte, og forsvinningen hadde generert mye dokumentasjon som var nyttig.
Som illustrasjonen over viser var det særlig da Munch-litografiet var i bevegelse at
det ble generert dokumentasjon. Da eieren kjøpte det hos auksjonshuset Christie’s i London i
2008 ble litografiet transportert til DHL Exel Fine Art i Oslo. I den forbindelse fant vi faktura
(3) på kjøp og faktura på lagerleie (3), spedisjonspapirer (7) på forsendelsen og kvittering
(1) på mottak. Alle disse dokumentene inneholdt nyttig informasjon som konkrete navn,
adresser, detaljer rundt transport og informasjon om bildet.
I 2012 var «Døden på sykeværelset» på to utstillinger i London. I den forbindelse ble
det generert mye dokumentasjon. Det ble søkt om eksporttillatelse (26), det var skriftlig
dialog i form av eposter (29) mellom DHL, utstiller og eier, det var fraktdokumenter (30) og
en tilstandsrapport (32). Alle disse dokumentene inneholdt mye informasjon. I 2013 flyttet
DHL lageret sitt til dagens adresse. Da ble det utarbeidet en lagerliste (12) og vi fikk tilgang
til intern skriftlig dialog (4). Også da bildet forsvant ble det generert nyttig dokumentasjon.
Forsikringsselskaper (2) kom på banen, det ble innhentet takster (23) og DHL måtte betale
moms (5) til staten siden litografiet ble ansett som importert til Norge da det ble borte fra
lageret på Kalbakken.
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I tillegg til denne dokumentasjonen, inneholdt retts- og politidokumentene også
annen nyttig informasjon, blant annet detaljerte tegninger av bygget der DHL holder til,
eposter som kartla alle aktørene som hadde vært involvert i forflytning av litografiet og
konklusjonene DHL hadde trukket etter å ha gransket forsvinningen. Denne
dokumentasjonen var sentral for å belyse den konkrete krimgåten knyttet til hva som hadde
skjedd med «Døden på sykeværelset», men dokumentene fortalte lite om hvilke andre bilder
som var lagret hos DHL, og hvem som eide dem.
Gjennom researchen i denne fasen av arbeidet skaffet vi oss god forståelse for hva vi
kunne forvente å finne i de ulike dokumentene som genereres i forbindelse med logistikk og
kjøpt og salg av kunst. Og ikke minst, vi lærte oss den spesielle terminologien som benyttes i
slike dokumenter. Denne kunnskapen skulle bli svært nyttig da vi i neste fase skulle forsøke å
dokumentere store gråmarkedsaktører og ukjente transaksjoner i kunstmarkedet. Vi visste
mye mer om hva vi skulle lete etter. Og vi hadde gjennom kartleggingen også fått ideer om
noen aktuelle aktører vi kunne kartlegge for å illustrere hypotesene våre.
5.2.2 Hypotese: Store deler av omsetningen i kunstmarkedet er skjult
Begrepet «gråmarked» brukes tradisjonelt om aksjer som selges utenom børs. Men
gråmarked kan også brukes i videre betydning om varer som selges utenfor etablerte og
autoriserte distribusjonskanaler. Kilder fortalte oss at svært mye kunst omsettes privat,
utenfor etablerte gallerier og auksjonshus. Og det skjer stadig at det er transaksjoner for
titalls millioner som aldri blir kjent for andre enn de involverte. Å dokumentere alle slike
transaksjoner ville bli umulig, men å finne noen store transaksjoner i gråmarkedet som
involverte DHL, burde være innen rekkevidde.
Fra kilder hadde vi informasjon om flere rike nordmenn som samler på kunst, og
særlig Edvard Munch. Men følgende spørsmål gjensto: Var de kunder hos DHL Exel Fine Art?
Hvilke bilder eide de? Når og hvor kjøpte de disse bildene? Og av hvem?
Vi bestemte oss for å konsentrere oss om Norges største billedkunstner, Edvard
Munch. Frem til han døde, malte han i underkant av 1800 bilder. Snaut totredeler av disse
eies av Munchmuseet, mens noen hundre andre eies av andre museer. Det er derfor et
begrenset antall som er på private hender. Ved å følge en del av disse privateide bildene
bakover i tid, både i auksjonskataloger og ved å snakke med kilder, registrerte vi at flere
svært dyre oljemalerier trolig hadde skiftet eier en gang mellom 2008 og 2010.
Vi hadde også tilgang til eiendomsmilliardær Pål Georg Gundersens bok om egen
Munch-samling, som i dag trolig er verdens største samling av såkalt håndkolorert Munchgrafikk. Det eksisterer langt flere grafiske arbeider av Munch enn det eksisterer malerier,
men det sto noe i boken fra 2010 som gjorde oss nysgjerrige: Gundersen hadde da nylig
kjøpt et stort antall grafiske arbeider i en og samme transaksjon fra samme selger. Men det
sto ikke navn. Var vi på sporet av en stor Munch-samling som hadde blitt solgt i denne
perioden? Ytterligere kildearbeid ga oss navn på aktører i Norge og Storbritannia som kunne
ha kjennskap til denne aktuelle transaksjonen.
Nå ble kartleggingen vi hadde gjort av potensiell dokumentasjon helt avgjørende. Vi
visste hva vi skulle spørre kildene om. Og det var å følge bildene som ble nøkkelen. Vi fikk
tilgang til fraktdokumenter (17) som viste at DHL Exel Fine Art hadde fraktet 11 oljemalerier
av Edvard Munch fra London til Oslo i 2008. Det ledet oss videre til forsikringsdokumenter
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(2) som fortalte mer av historien, samt etter hvert både kontrakt (14) og faktura (15) som
fortalte oss hvem aktørene var og hvor stor transaksjonen hadde vært. I tillegg fikk vi tilgang
til eposter (27 og 29) både mellom eier og konsulenter og DHL og konsulenter.
Basert på denne dokumentasjonen kunne vi fortelle historien «Milliardærenes
hemmelige kunstkupp» om hvordan 11 Munch-malerier og 54 grafiske arbeider hadde blitt
kjøpt av henholdsvis skipsreder Per Arneberg og Pål Gundersen i 2008 for til sammen 170
millioner kroner. Det kanskje mest verdifulle av maleriene var Munchs portrett av den tyske
professoren Felix Auerbach, som vi har brukt til å illustrere det metodiske arbeidet vårt.
"Felix Auerbach" av Edvard Munch
1906

1980

2008

2008

2018

Malt av
Munch

Sotheby's

Kjøp på tollager
i London

Frakt til
tollager i Oslo

Van Gogh-museet

18. Auksjonskat.

14. Kontrakt

2. Forsikring

33. Kunstkat.

27. Eposter

29. Eposter

15. Faktura

17. Fraktdok.

Alle bildene hadde stått ufortollet på et tollager i London i flere tiår og hadde etter kjøpet
blitt fraktet til tollageret til DHL i Oslo, som benyttet avtalene det har med Luftfartsverket og
Tolletaten til å hente maleriene rett ut fra flyet og kjøre dem til Kalbakken. Mange av disse
bildene har aldri blitt fortollet inn i Norge og har dermed ikke blitt del av den offisielle
statistikken over omsetning i kunstmarkedet. Historien var aldri fortalt tidligere og den
dokumenterer hvordan store kunsttransaksjoner skjer helt under radaren både for
myndigheter, eksperter og markedet generelt.
I kartleggingsarbeidet brukte vi også mye tid på å gjennomgå kunstkataloger (33) fra
utstillinger mange år tilbake i tid. Det var særlig Munch-utstillinger vi konsentrerte oss om.
Dette var alt fra store utstillinger på kjente museer verden over, til mindre og mer obskure
utstillinger på små gallerier i Europa og USA. Mange kataloger måtte vi skaffe oss fysisk.
Det står sjelden under bildene av maleriene hvem som eier dem i slike kataloger,
men det er ofte lange takkelister til kunstsamlerne som har lånt ut bilder til slike utstillinger.
Dette, koblet med kunnskapen vi hadde om den omfattende logistikken til og fra
internasjonale utstillinger, logistikk som genererer fraktdokumenter (30) og eposter (29),
ledet oss frem til historien om Edvard Munchs maleri «Badende gutter». Ved hjelp av
kataloger dokumenterte vi at dette maleriet hadde vært utstilt i New York (1982 og 1995),
Basel (2007), Chicago (2009), Paris og Rotterdam (2010), München (2012) og Genova (2013).
Rent konkret fant vi frem til eieren av «Badende gutter», en norsk
eiendomsmilliardær, ved at det var rettet en takk til ham i en utstillingskatalog. Vi fikk tilgang
til fraktdokumenter (30) og eposter som dokumenterte transporten, og der fremkom navnet
på eieren i relasjon til «Badende gutter». Transporten var organisert av DHL. På den måten
kunne vi dokumentere hvem som eide maleriet, at han hadde kjøpt det i gråmarkedet i 2006
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for rundt 25 millioner kroner, og at han hadde det stående hos DHL Exel Fine Art. Nok en
stor transaksjon som ikke ble registrert i den offisielle salgsstatistikken for kunstmarkedet.
Eierskapshistorikken til «Badende gutter» ble del av dokumentaren «Nazi-trøbbel for
norske Munch-samlere». Som tittelen indikerer, illustrerer denne dokumentaren også en
annen potensiell utfordring knyttet til eierskap av eldre kunst. Den problemstillingen er det
grundig redegjort for i dokumentaren.4
Det ovenstående er eksempler på hvordan vi dokumenterte store
gråmarkedstransaksjoner med kunst i Norge der DHL Exel Fine Art var sentral både som
oppbevaringssentral for kunsten og som leverandør av logistikktjenester.
Men hvordan kunne vi dokumentere vår andre hypotese? Blir DHLs kunstlager brukt
til å skjule verdier for myndigheter og kreditorer?
5.2.3 Hypotese: Kunstlageret brukes til å skjule verdier fra myndigheter og kreditorer
Gjennom samtaler med kilder i kunstmarkedet hadde vi skaffet oss god oversikt over de
sentrale aktørene som opererer i den gråeste delen av denne bransjen. Flere konkrete navn
ble kartlagt gjennom søk i ulike databaser og innsyn i rettsdokumenter i konflikter der de
hadde vært involvert. Personen vi lette etter måtte drive stort i kunstbransjen, være kunde
av DHL Exel Fine Art, og ikke minst, ha noe å skjule. Etter omfattende kartlegging, var det et
navn som fremsto som særlig interessant: Den fallerte investoren Tor Arne Uppstrøm. Han
fremsto som selve eminensen i det norske gråmarkedet for kunst.
Det var ikke en spesiell hendelse eller et spesifikt dokument som ledet oss frem til
Uppstrøm. I det omfattende materialet vi hadde samlet var navnet hans fraværende. Men
det var andre interessante navn som stadig dukket opp i dette materialet, særlig i
fraktdokumenter (30), forsikringsdokumenter (31) og eposter (29) relatert til transport av
dyr kunst av Edvard Munch og Andy Warhol. Ved å kartlegge disse personene fremsto det
lite sannsynlig at de hadde økonomisk evne til å eie så dyr kunst. Det var sannsynlig at de
opererte på vegne av noen, at de var mellommenn. En kartlegging av og dialog med slike
mellommenn, kunstkonsulenter og advokater, var første fase i jakten på Uppstrøm.
Men hvilken informasjon eksisterte offentlig om Uppstrøms virksomhet? Det var
lenge siden han hadde vært i Norge. Nå bodde han på ukjent adresse, angivelig i London.
Han hadde ingen selskaper eller registrert eierskap til eiendom i Norge lenger. Men i
domstolene dukket det opp interessant informasjon. I en sak Uppstrøm hadde hatt gående
mot skattemyndighetene i flere år, og tapt, fremkom det at han hadde blitt etterlignet for
store beløp her i Norge. Det sto ikke hvor mye, men at han hadde etterlatt seg en
omfattende skatteregning i Norge, var hevet over tvil. Det skulle vise seg at denne regningen
var på mer enn 60 millioner kroner. Han skyldte også et tresifret millionbeløp til private i
Norge. Var det mulig at Uppstrøm drev kunstvirksomhet med base hos DHL Exel Fine Art i
Oslo, samtidig som han skyldte den norske staten 60 millioner kroner? I så fall hadde han
åpenbart behov for å skjule denne virksomheten for kemneren.
Men hvordan kunne vi dokumentere relasjonen hans til DHL Exel Fine Art og til
konkrete bilder? Og hvordan kunne vi dokumentere at han fortsatt drev virksomhet i Norge,
rett under nesen til kemneren?
Gjennom kartleggingen hadde vi fått tilgang til fem lister over bilder. Den eldste, fra
2008, stammet fra en epost (27) sendt til en kunstkonsulent fra et av Uppstrøms
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utenlandske selskaper. Den andre, fra 2010, var en kunstkatalog (33) fra en Andy Warholutstilling i London. Den tredje, også denne fra 2010, stammet fra et pantedokument (8) som
igjen var del av et rettsdokument (9) mellom Uppstrøm og en privatperson som hadde lånt
ham penger. Den fjerde var del av et fraktdokument (30) i forbindelse med en stor Munchutstilling i Italia i 2013, mens den femte (29) og siste var del av en epost-korrespondanse
(29) relatert til frakt (30) og forsikring av en stor kunstforsendelse til Zürich i Sveits i 2015.
Totalt inneholdt disse listene 159 malerier og grafiske arbeider som var interessante i
relasjon til Uppstrøm. Informasjonen ble plottet inn i Excel for å se hvor mange som gikk
igjen i de ulike listene, og hvor mange av dem vi kunne greie å linke til DHL-lageret.
De bildene som viste seg mest interessante, var et titalls grafikker og tegninger av
den amerikanske popkunstneren Andy Warhol. De fleste hadde vært på utstillingen på
galleriet i London i 2010 som vi hadde katalogen fra. I en britisk avis så vi en referanse til at
det hadde blitt en rettskonflikt mellom galleriet og Tor Arne Uppstrøm i kjølvannet av denne
utstillingen. Det var en mulig åpning. Galleriet er nedlagt i dag, men vi fikk kontakt med den
tidligere eieren. Han fortalte oss at det var Uppstrøm som hadde levert alle bildene til
utstillingen. Han sendte oss også bilder fra åpningen av utstillingen som viste at Uppstrøm
var hovedmannen denne dagen.
I den tredje listen, som stammet fra et pantedokument fra 2010, fremkom det at
Uppstrøm hadde pantsatt flere av de samme Warhol-bildene han hadde utstilt på galleriet i
London. Med Uppstrøms signatur på pantedokumentet, var det ingen tvil: Det var
Uppstrøms bilder. Og i dokumentene vi hadde tilgang til, var det epostkorrespondanse
mellom panthaveren og DHL Exel Fine Art. Den fortalte at Warhol-bildene hadde blitt sendt
til DHL Exel Fine Art i Oslo etter utstillingen i London.
Vi hadde nå oversikt over et titall bilder Uppstrøm hadde hatt eierskap i, og vi kunne
knytte både ham og bildene til DHLs kunstlager i Oslo. At skatterømlingen Uppstrøm hadde
lånt penger i Norge mot pant i dyre bilder som var lagret i Oslo, var interessant. Men kunne
vi også knytte mannen som skylder kemneren 60 millioner til ferske salg av bilder i Norge?
Den femte og siste av listene vi brukte til å følge bildene skulle vise seg å bli nøkkelen.
I 2015 ble 20 bilder av Andy Warhol og Edvard Munch, forsikret for 100 millioner kroner,
sendt fra Norge til Zürich i Sveits. Dokumentene, deriblant en faktura (15), viste at
forsendelsen ble håndtert av en advokat på Sørlandet og DHL Exel Fine Art. Halvparten av
bildene hadde vært utstilt av Uppstrøm i London fem år tidligere. Men hadde han fortsatt en
eierinteresse i dem?
For å komme helt til mål, måtte vi følge pengene. Og da var advokaten mest
interessant. Av erfaring vet vi at advokaters klientkontoer (24) er flittig brukt for å skjule
transaksjoner. Men advokater gjemmer seg bak taushetsplikt angående klientforhold, så der
var nok døren stengt. Og Tor Arne Uppstrøm bodde i England, landet som i praksis oppfant
banksekretesse. Så der ville vi ikke få innsyn i transaksjoner. Men kunne vi vri denne
utfordringen til en fordel? Når noen gjemmer seg for norske myndigheter i utlandet, men er
avhengig av pengeoverføringer fra Norge for å klare seg, finnes det et register der disse
transaksjonene fanges opp – det norske valutaregisteret (25). Dette registeret er ikke åpent
for journalister, men informasjon fra dette registeret dukker av og til opp i rettstvister,
gjerne i saker der skattemyndighetene jakter på verdier i utlandet.
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I kartleggingen hadde vi kommet over et interessant rettsdokument (9) fra april
2019. Dommen beskriver en konflikt mellom en Oslo-advokat og skattemyndighetene. Osloadvokaten hadde blitt dratt med i dragsuget da skattemyndighetene gransket Uppstrøm. Det
var denne advokaten som i mange år var Uppstrøms sentrale mellommann for kunsthandel i
Norge, og det var han som hadde stått som leietaker hos DHL Exel Fine Art på vegne av
Uppstrøm. Rettspapirene viste at Uppstrøm hadde handlet med kunst i nærmest industrielt
omfang, og mye hadde blitt solgt i Norge, ofte med DHL som mellomstasjon i handelen. Og
pengene hadde advokaten håndtert gjennom klientkontoer i en stor norsk bank.
Som bevis i saken hadde skattemyndighetene lagt frem utskrifter fra valutaregisteret
(25) som viste at enorme pengebeløp hadde gått fra klientkontoer hos denne advokaten og
til Uppstrøm i årene fra 2006 og til 2010. Dette var noen år før transaksjonene vi var
interessert i. Av kildehensyn kan vi ikke fortelle hvordan vi fikk tilgang til den konkrete
transaksjonen som skulle bli avgjørende for oss, men den omfattende kartleggingen av
muntlige og skriftlige kilder, samt det å følge bildene, ble avgjørende for suksess. Ved bare å
følge pengene eller mannen, hadde det vært umulig for oss å dokumentere Uppstrøm-saken.
Å følge bildene var helt avgjørende for å dokumentere følgende:
Sommeren 2014 gikk det et millionbeløp fra en klientkonto i en liten bank i Norge til
en privatbank i London. På overføringene står blant annet navnet «Uppstrøm». Da vi
konfronterte den aktuelle advokaten med denne informasjonen, bekreftet han noe motvillig
at pengene var Uppstrøms andel etter salg av ett av bildene som ble sendt til Zürich, Andy
Warhols versjon av Edvard Munchs «Eva Mudocci». Uppstrøm hadde med andre ord tjent
store penger på salg av kunst i Norge ved hjelp av mellommenn, klientkontoer og DHL Exel
Fine Art. På samme tid jaktet kemneren på de 60 millionene han skylder den norske staten.
Med dokumentaren «Kunsthandlerens hemmelige Andy Warhol-operasjon» hadde vi
dokumentert den andre av de sentrale hypotesene våre: DHL Exel Fine Art har, sannsynligvis
uvitende, blitt brukt til å skjule verdier for myndighetene.
"Eva Mudocci" av Andy Warhol

1984

2014

2015

Laget av Andy Warhol

Penger til Uppstrøm

Sendes til Zürich

15. Faktura

31. Forsikring

24. Klientkonto

29. Eposter

25. Valutareg

30. Frakttdok.

Vi knyttet også Uppstrøm til salg av et annet Andy Warhol-bilde på et auksjonshus i Oslo
sommeren 2018. Dette bildet, som også hadde vært lagret hos DHL Exel Fine Art, var del av
et låneforhold og oppgjøret gikk til panthaveren. En verdifull Buddha-figur, som kemneren
tok utlegg i etter at vi hadde omtalt at den fortsatt sto på DHL-lageret, var også del av det
samme låneforholdet.
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Oslo-advokaten, som hadde kommet i klammeri med skattemyndighetene etter å ha
jobbet for Uppstrøm, var kanskje den som best satte ord på hva DHL Exel Fine Art har betydd
for Uppstrøms kunstvirksomhet i Norge:
«Hadde Uppstrøm satt 50 millioner kroner i banken, så hadde alle de røde
varsellampene begynt å blinke. Men bildene hans kunne stå på DHL-lageret helt i det stille,
og store verdier ble aldri kartlagt, rapportert eller logget av myndighetene.»

6. Spesielle erfaringer
6.1 Når hovedpersonen gjør seg utilgjengelig
En av de største utfordringene vi hadde i denne saken var å finne og få kontakt med
personen som skulle eksemplifisere en av hypotesene våre: kunsthandleren Tor Arne
Uppstrøm. At ressurssterke personer vi ønsker å rette et kritisk søkelys mot, gjør seg
utilgjengelig, opplever vi stadig oftere. Til tross for at det med moderne teknologi er blitt
enklere å kommunisere, er det en tiltagende utfordring å opprette dialog.
Informasjon fra offentlige registre viste at Uppstrøm hadde utvandret til
Storbritannia. Videre undersøkelser dokumenterte at alle spor etter ham i London forsvant
etter at skattekravet fra Norge ble rettskraftig i 2014. Selskapene hans ble oppløst og boligen
hans i 1 Hans Crescent ble solgt. Vi gjorde research i offentlige registre, sjekket nettdomener
og sosiale medier, men fant ingen ferske spor etter kunsthandleren. Uppstrøm hadde valgt å
gå under jorden. Det er langt vanskeligere å finne noen som skjuler seg i London enn det er i
Norge. I London er det mulig å leve nærmest inkognito. Derfor måtte vi starte arbeidet med
å lokalisere Uppstrøm tidlig.
• Gjennom research hadde vi sikker informasjon om Uppstrøms nåværende epost og
mobilnummer. Vi forsøkte å nå ham på disse gjentatte ganger i perioden fra mai til
august 2019, uten å lykkes.
• Vi tok kontakt med sju advokater som har representert ham de ti siste årene. Ingen
ville påta seg rollen som Uppstrøms talsmann.5
• Vi dro til London og oppsøkte hans tidligere adresse i Knightsbridge. Vi besøkte en
adresse nær Heathrow der Uppstrøm har oppbevart kunst. Vi oppsøkte også
treningsstudioet der han pleide å trene, og kunstgalleriene han tidligere hadde
frekventert. En gang var vi veldig nære. Gallerist Anthony Brown i Mayfair fortalte oss
følgende da vi var innom: «Dere hadde uflaks. Han var her for to timer siden.»
• Vi fant en sivil rettssak i England han var involvert i. Vi innledet dialog med
motpartens advokater for å se om de kunne hjelpe, men uten suksess.6
Vi følte vi hadde gjort alt som sto i vår makt, for å få tak i Uppstrøm. Men uten å lykkes. Han
ville tydeligvis ikke snakke med oss. Hva skulle vi gjøre? Vær Varsom-plakaten 4.14 åpner
opp for at en slik situasjon ikke skal stoppe en sak: «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må
ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.» Men hvor
mye arbeid forventes det at vi må legge ned for å få dialog med folk som aktivt skjuler seg?
Og er det strengere krav for oss som publiserer omfattende dokumentarer? Etter at vi hadde
gjennomført arbeidet skissert over, satt vi i praksis med tre alternativer:
• Legge bort eller tone ned saken fordi vi ikke fikk dialog med Uppstrøm.
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•

•

Publisere saken uten samtidig imøtegåelse fra Uppstrøm, basert på at vi hadde gjort
det som rimeligvis kunne forventes av oss. Og så håpe at PFU, ved en eventuell klage,
ville vurdere at vi hadde gjort nok for å få tak i ham.
Fortsette arbeidet med å finne ham, koste hva det koste vil av tid, ressurser og
ubehag. For alle parter, både for ham, oss og ikke minst leseren, ville det være det
beste om vi fikk Uppstrøm i tale.

Vi valgte å fortsette jakten. Kilder fortalte oss at Uppstrøm fortsatt oppholdt seg i
Knightsbridge i London. Vi jobbet nå parallelt på to forskjellige plan (hvem og hvor), basert
på informasjonen om at han fortsatt bodde «et par kvartaler unna», og stort sett oppholdt
seg og frekventerte Knightsbridge-området og gatene rundt luksuskjøpesenteret Harrods. Vi
bestemte oss for å fokusere på dette avgrensede området.
• Hvor kunne vi finne Uppstrøm? Mennesker er vanedyr, og har en tendens til å gå i
opptråkkede spor. Restauranter og spisesteder er slike steder. Vi bestemte oss for å
kartlegge restauranter i Knightsbridge-området der Uppstrøm var observert flere
ganger de siste årene: Zafferano, Sale e Pepe, Le Colombier, Zuma, og ikke minst den
italienske restauranten Scalini.7
• Hvem kunne føre oss til Uppstrøm? I to britiske selskaper Uppstrøm hadde vært
involvert i, var det andre som stod oppført som direktører. Det var særlig en av dem
som var interessant: Rita Khatri. I en moteblogg på nettet blir Rita Khatri omtalt som
«Miss Knightsbridge» (se vedlegg 10.32), og kilder fortalte oss at hun hadde en nær
relasjon til Uppstrøm. Vi sjekket alle tilgjengelige registre på hennes navn, som for
eksempel «The electoral register», som inneholder navn og adresse på
stemmeberettigede i England. Til sist var det et telefonnummer i en tidligere versjon
av et register som førte oss til en ny adresse i Pont Street i Knightsbridge. Men på
ringeklokkene i bygården sto det ikke navn, og verken Uppstrøm eller Khatri er
registrert som eier av noen av leilighetene i bygården.8
Vi jobbet nå systematisk opp mot disse restaurantene og adressen i Pont Street, for å se om
han dukket opp. Etter flere dager med spaning uten resultat, kom Uppstrøm 4. september
2019 ut fra leiligheten i Pont Street og satte kursen mot den italienske restauranten Scalini.
Vi tok kontakt med ham inne på restauranten og prøvde å overrekke ham en konvolutt med
spørsmål. Han svarte: «Dere kan skrive hva faen dere vil». Han nektet riktignok å ta imot
spørsmålene våre, men nå hadde vi videodokumentasjon på at han ikke ville medvirke.
Noen dager senere tok en advokat kontakt og fortalte at han representerte Uppstrøm
i denne saken. Vår erfaring, fra denne og flere andre store saker, er at når vi til slutt oppnår
personlig kontakt, blir dialogen i etterkant ofte både effektiv og konstruktiv.

6.2 Tausheten
Offentlige myndigheters taushet om relasjonen til DHL Exel Fine Art ble et problem for oss.
Den var også overraskende. Vi hadde som nevnt bedt om innsyn i alle dokumenter vi fant i
eInnsyn relatert til kunstlageret. Vi har også gjentatte ganger tatt direkte kontakt med
offentlige etater med spørsmål. Ofte kom tilbakemeldingene tregt, og noen ganger har vi
ikke fått svar i det hele tatt. Vi satt flere ganger med en følelse av at offentlige etater
nærmest beskyttet kunstlageret.
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Mange offentlige institusjoner var eller hadde vært kunde av lageret, deriblant Oslo
kommune, Utenriksdepartementet, Det kongelige slott, Munchmuseet og Nasjonalmuseet.
Og andre, som Tolletaten og Kulturrådet, hadde i mange år hatt tett dialog med DHL Exel
Fine Art. Kunne det være forklaringen på det vi opplevde nærmest som aktiv trenering?
For vårt prosjekt var det særlig Kulturrådets postlister som virket lovende.
Kulturrådet håndterer eksporttillatelser av kunst. Denne søknadsprosessen er det ofte DHL
som håndterer for sine kunder. Hadde vi fått tilgang til denne informasjonen, ville jobben
med å kartlegge hvem som har kunst lagret hos DHL, og hva de har lagret der, vært mye
enklere. Og innsynsprosessen startet lovende. De to første dokumentene fikk vi usladdet.
Det første viste en søknad der DHL søker om tillatelse til midlertidig utførsel av et oljemaleri
på vegne av Det kongelige slott. Dokumentet inneholdt detaljer vi ønsket oss i en kartlegging
av DHLs kunder: Navn på eier og mottaker, navn på kunstverket, fotografi av kunstverket og
kunstverkets verdi. Men så var det stopp på velvilligheten fra Kulturrådet.
Etter en intern diskusjon hadde Kulturrådet bestemt at de ikke ville gi oss disse
dokumentene usladdet, ble vi fortalt. Og hva var forklaringen? At «uønskede elementer»
kunne få informasjon om mennesker og institusjoner som eide dyr kunst. Det var vanskelig å
tolke dette annerledes enn at Kulturrådet ønsket å beskytte bemidlede mennesker og
organisasjoner på bekostning av informasjonsfriheten vi vanligvis nyter godt av i dette
landet. Enden på visa ble at vi fikk dokumentene vi hadde bedt om innsyn i, men navn både
på eier, mottager og kunstverk var sladdet. Dermed var dokumentene verdiløse for oss. Om
konsekvensen av den omfattende sladdingen har medført at aktører med urent mel i posen
har sluppet unna vårt søkelys, kan vi bare spekulere i.
Dialogen med Tolletaten har også vært krevende. Vi sendte tidlig en
innsynsbegjæring der vi ba om innsyn i avtalene DHLs kunstlager har med Tolletaten. Den
ble avslått med følgende begrunnelse: «Opplysninger om hvorvidt et selskap har
tollagerbevilling eller ikke, må anses som opplysninger om bedriftsmessige forhold. Slike
opplysninger er etter toll. § 12 - 1 (1) taushetsbelagte og kan dermed ikke gjøres kjent for
deg.». Svaret overrasket oss og virket urimelig. Det betydde at et tollager, som utfører
oppgaver på vegne av norske myndigheter, kan operere helt uten pressens innsyn, med
myndighetenes beskyttelse.
Etter flere klagerunder fikk vi til slutt en kort bekreftelse på at kunstlageret hadde
bevilling for å drive et tollager av typen A. Men vi fikk ikke dokumentene.
DHL har ikke ønsket å stille til intervju i noen av dokumentarene og nyhetsartiklene.
Vi var i kontakt med daglig leder ved lageret både på telefon og epost. Det endte med at vi
ble kontaktet av en talsmann fra DHL-konsernets hovedkontor i Bonn i Tyskland. Svaret har
vært det samme på samtlige spørsmål vi har stilt:
«As already stated, because investigations and legal procedure are still ongoing, we
are not entitled to comment on this any further. This includes also interviews.»

7. Dette er nytt
DNs artikkelserie har avdekket og vist frem flere ukjente sider ved det store, uregulerte og
lite transparente kunstmarkedet:
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

DN har vist at flere av Norges rikeste oppbevarer verdifull kunst på et tollager på
Kalbakken i Oslo. Virksomheten til lageret er ikke tidligere omtalt i norske medier.
DN har vist at DHLs kunstlager har blitt brukt som base for kjøp og salg av dyr kunst.
Mange av transaksjonene har foregått uten at kunsten har vært fortollet i Norge.
DN har vist at verdifull kunst kan ligge ufortollet på lager i årevis. Der kan kunsten
kjøpes og selges uten at moms betales til myndighetene.
DN har vist at DHLs kunstlager har blitt brukt til å skjule transaksjoner for hundrevis
av millioner i kunstmarkedet.
DN har vist at kunstlageret har blitt brukt til å skjule store verdier for myndigheter og
private kreditorer.
DN har lokalisert skatterømlingen Tor Arne Uppstrøm. Han skylder 60 millioner i skatt
til Norge, og kemneren har jaktet på ham i mange år. Likevel har han kjøpt og solgt
kunst for store beløp med DHL Exel Fine Art som base for virksomheten.
DN har vist at det har forsvunnet flere verdifulle Munch-bilder fra DHL Exel Fine Art.
To av bildene har fortsatt ikke kommet til rette.
DN har vist hvem som eier flere av de mest verdifulle bildene etter Edvard Munch.
Selv ikke Munchmuseet kjente hele eierskapshistorikken til flere av disse bildene.
DN har vist at det var Tor Arne Uppstrøm som i realiteten forsynte markedet med
den mye omtalte serien «Munch by Warhol» av Andy Warhol.
DN har vist at etablerte aktører i kunstbransjen ikke er pålagt å rapportere
mistenkelige transaksjoner til Økokrim.
DN har vist at den offentlige statistikken over kunstmarkedet i Norge er svært
mangelfull. Ingen vet i realiteten hvor stort dette markedet er.

8. Konsekvenser
DNs artikkelserie om kunstmarkedet har fått omfattende konsekvenser:
•
•
•
•

•
•
•
•

Tolletaten, Kemneren og Skattekrim har aksjonert mot lageret etter DNs artikler.
Kemneren i Oslo har tatt utlegg på totalt 60.177.399 kroner i en Buddha-figur som
står på DHLs kunstlager.
Oslo-politiet har skjerpet kravene til rapportering av eierskap til kunst som selges hos
auksjonshus.
Finansdepartementet vurderer å innføre krav til at auksjonshus og
oppbevaringssentraler for kunst rapporterer mistenkelige transaksjoner, som en del
av implementeringen av EUs femte hvitvaskingsdirektiv.
Tolletaten har varslet at regelverket som gjelder tollagre skal opp til vurdering.
Tolletaten har varslet at DHLs praksis med å tilby et eget rom for visninger av kunst i
salgsøyemed ikke er i tråd med tollageravtalen. DHL har stoppet denne praksisen.
DHL har utbetalt erstatning til de etterlatte etter eieren av Munch-litografiet «Døden
på sykeværelset», som forsvant fra DHLs kunstlager.
Eiendomsinvestor Pål Georg Gundersen har saksøkt DHL med krav om erstatning på
inntil 12 millioner kroner etter at Munch-litografiet «Madonna» forsvant fra lageret.
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9. Artikler i Dagens Næringsliv
Hvis det oppstår problemer med å åpne lenkene i Adobe Acrobat Reader, åpne
metoderapporten i en nettleser – for eksempel Google Chrome.
Dokumentarene:
31. mai 2019: Kunstlageret kalles «Fort Knox» – så forsvant tre Munch-bilder
25. oktober 2019: Kunsthandlerens hemmelige Andy Warhol-operasjon
14. november 2019: Milliardærenes hemmelige kunstkupp
19. desember 2019: Nazi-trøbbel for norske Munch-samlere
Nyhetsartiklene:
2. juni 2019: Milliardærtvist om Munchs «Madonna»
3. juni 2019: Kunsteksperter sjokkerte etter Munch-avsløring
6. juni 2019: Dette er historien om «Madonna» som forsvant fra «Fort Knox»
11. juni 2019: To av de tre store norske auksjonshusene dropper register
14. juni 2019: Kunstlagerets konfidensielle «show room»
19. juni 2019: Tidligere ansatt slo alarm om sikkerheten på DHLs kunstlager
2. september 2019: Milliardær Pål Gundersen saksøker lagergigant
25. oktober 2019: Aksjonerte mot kunstlager i Oslo
27. oktober 2019: Toll, Skattekrim og Kemneren aksjonerte mot kunstlager
28. oktober 2019: Visste at Warhol-bilde kom fra Uppstrøm – solgte likevel
30. oktober 2019: Politiet strammer til i auksjonshusene
3. november 2019: Hørte ikke på ekspertene: – Svart hull i hvitvaskingsloven
8. november 2019: Kemneren fant den mystiske Buddha-figuren under aksjon på kunstlager
17. november 2019: Ingen har oversikt over kunst i gråmarkedet: – Jeg ville holdt meg unna
25. november 2019: «Madonna» forsvant: Nå har kunstlageret en ny teori om mysteriet
30. november 2019: Munch-trykk ble inndratt fra hasjsmugler Gjermund Cappelen
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10. Vedlegg
Her er et utvalg dokumenter som viser deler av dokumentasjonen vi klarte å skaffe, og som
var avgjørende for metoden «follow the painting». Numrene i de påfølgende illustrasjonene
samsvarer med tilsvarende numre i illustrasjonene i 5.1.3, 5.1.4 og 5.1.5.

10.1 Kvittering på utlevering av «Døden på sykeværelset» - dokument 1

24

10.2 Bekreftelse på forsikring sendt til DHL fra Wells Fargo – dokument 2

25

10.3 Faktura for kjøp av «Døden på Sykeværelset» - dokument 3

26

10.4 Faktura på lagerleie for «Døden i sykeværelset» – dokument 3

27

10.5 Brev fra DHL om flytting av lager – dokument 4

28

10.6 Brev fra Tolletaten til DHL om betaling av moms – dokument 5

29

10.7 Spedisjonspapir for grensepassering av Munch-kunst – dokument 7

30

10.8 Pantedokument Tor Arne Uppstrøm – dokument 8

31

10.9 Endring av tollagerbevilling DHL – dokument 11

32

10.10 Lagerliste DHL Exel Fine Art – dokument 12

33

10.11 Kontrakt for kjøp av Munch-malerier – dokument 14

34

10.12 Del av faktura fra kunstkonsulent – dokument 15

35

10.13 Faktura fra DHL i forbindelse med transport til Zürich – dokument 15

36

10.14 Flytransport fra London til Torp – dokument 17

37

10.15 Verdivurdering «Døden i sykeværelset» - dokument 23

38

10.16 Betaling til klientkonto for kunst av Warhol og Munch – dokument 24

39

10.17 Utskrift fra valutaregisteret – dokument 25

40

10.18 Søknad om eksporttillatelse - dokument 26

41

10.19 Epost mellom eier og konsulent – dokument 27

42

10.20 Epost mellom DHL og konsulent – dokument 29

43

10.21 Zürich-liste hentet fra epostkorrespondanse – dokument 29

44

10.22 Epost mellom DHL og eier angående transport – dokument 29

45

10.23 Fraktbrev Oslo-Zürich – dokument 30

46

10.24 Fraktbrev utstilling i Genova – dokument 30

47

10.25 Tollpassfraktbrev Storbritannia-Norge – dokument 30

48

10.26 Fraktdokument «Badende gutter» - dokument 30

49

10.27 Forsikringsdokument «Eva Muddoci» - dokument 31

50

10.28 Tilstandsrapport «Døden i sykeværelset» - dokument 32

51

10.29 «Badende gutter» i utstillingskatalog fra 1982 – dokument 33

52

10.30 Katalog utstilling Hay Hill i London – dokument 33

53

10.31 Excel-ark med analyse av de fem Uppstrøm-listene

54

10.32 Artikkel fra moteblogg

11. Sluttnoter
1

Les Skup-rapporten for saken «Hvitvaskingen» her:
https://www.skup.no/sites/default/files/metoderapport/metoderapport-hvitvaskingen-dn-skaalmo-gjernes1.pdf (Lest 7. januar 2020)
2
Les Skup-rapporten for saken «Lånehaien» her:
https://www.skup.no/sites/default/files/metoderapport/17%2520-%2520L%25c3%25a5nehaien.pdf (Lest 7.
januar 2020)
3
Tall på varer som innføres til Norge er søkbare på Tolletatens nettside:
https://tolltariffen.toll.no/templates_TAD/Tolltariffen/Chapter.aspx?id=369345&epslanguage=no
For at søkene skal bli effektive, trenger du de nødvendige kodene til aktuell varegruppe – eller «posisjon», som
det heter i Tolltariffen. «Posisjonene» for kunst og antikviteter finner finnes her:
https://tolltariffen.toll.no/templates_TAD/Tolltariffen/Chapter.aspx?id=369345&epslanguage=no
4
Tre kilder som var sentrale i arbeidet med denne dokumentaren, er som følger:
1. Munchmuseet har en åpen database der mye av Edvard Munchs korrespondanse med venner,
gallerister og andre er gjort søkbar: https://www.emunch.no/browseLetters.xhtml
2. German Lost Art Foundation har en åpen og søkbar database som inneholder informasjon om
titusenvis av kunstverk, mange av Munch, som ble plyndret av nazistene mellom 1933 og 1945.
http://www.lostart.de/Webs/EN/Datenbank/Index.html
3. Art Loss Register i London, som drifter verdens største private database over stjålet kunst, er en god
kilde. Det er dyrt å abonnere på databasen, men selskapet var svært velvillige til å hjelpe oss med søk.
5
De sju advokatene var: Mørten Mulvad Mørch, Axel M. Hansson, Cato Schiøtz, Dag Drevvatne, Erling O.
Lyngtveit, Jan Heftye Blehr, samt den britiske advokaten Tim Bienias i advokatfirmaet Clintons i London.
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Advokat Dag Drevvatne kunne kanskje hjelpe oss hvis omtalen ble positiv: «Han er skjør på presseomtale. Send
meg en epost med positivt ladede spørsmål, så kan jeg kanskje videresende.»
6
Saken var «Ekaireb v Uppstrom» og omhandlet en eiendomstvist i Knightsbridge i London.
7
Kartutsnitt av området i London der vi lette etter Tor Arne Uppstrøm. Sentrale adresser til boliger og
restauranter er plottet inn.

8

Vi gjorde mange søk på eiendommer i London i det britiske eiendomsregisteret, HM Land Registry.
https://www.gov.uk/government/organisations/land-registry
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