
NILS SKARPMOEN (1832-1915)

Ragnvald Blakstads sjåfør fyller tanken

Fotografi, 28x36cm

NORSK FAMILIEALBUM
Ø 007a – Fotografier, 19 verk

Gjennom en rekke umiddelbare fotografier fra slutten av 1800-tallet bringes vi på nært

hold av våre forfedre. Vi følger dem til hverdag og fest, fra reportasjebilder av

fattigfolks matkøer og oksrasjoneringen under 1. verdenskrig til

konfirmasjonssøndager, på utflukter og under fritidsaktivitet. Som kultur og

fotohistorie er disse bildene interessante, og de viser oss hvilken verdi som kan 

ligge i eldre, ikke alltid så påaktede fotografier.

Les mer om utstillingen på kpa.no/utstillinger/280

Kunsten er levert av Kunst på Arbeidsplassen - en medlemsorganisasjon som leier ut kunst til arbeidsplasser over hele Norge.

Organisasjonen forvalter en samling på over 6000 kunstverk av 700 norske, nordiske, og internasjonale kunstnere.

Kunstverkene er fordelt på 300 utstillinger med 10- 18 verk per utstilling og består av malerier, grafikk, fotografier, tegninger,

skulpturelle objekter, tekstilarbeider og akvareller.

WWW.KPA.NO



NORSK FAMILIEALBUM
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NILS SKARPMOEN (1832-1915)

Ragnvald Blakstads sjåfør fyller

tanken

Fotografi, 28x36cm

UKJENT FOTOGRAF

Phonograf vist frem under et

dyrskue i Snåsa

Fotografi, 27.5x30.5cm

UKJENT FOTOGRAF

Skyttere ved skytterhuset på Skui i

Bærum

OLE TOBIAS OLSEN (1830-1924)

Konfirmasjonssøndag på

prestegården, Hattfjelldalen.

Fotografi, 30.5x45cm

BAUG

Datter av Tallak ble gift samtidig

med Simen, rift i , E.H. Torjussen

Fotografi, 30x32cm

CARL NEUPERT (1803-1857)

Fra Larkollen (1910)

Fotografi, 39x30cm

ERIK OLSEN (1835-1920)

Fra Sjøbadeanstalten på St. Olafs

pier (1892)

Fotografi, 29x39.5cm

JACOB REIDAR BRUN (1921-1995)

Lillehammermalere bader i Mjøsa

Fotografi, 28x41cm

ANDERS BEER WILSE (1865-1949)

På kjøretøyet skal storfolk kjennes

F, 37x49cm

ANDERS BEER WILSE (1865-1949)

Fotografen i aksjon (1908)

Fotografi, 82x61cm

ANDERS BEER WILSE (1865-1949)

Kø utenfor matutsalget (1913)

F, 23x29.5cm

ANDERS BEER WILSE (1865-1949)

Festmiddag (1904)

F, 22x29.5cm

UKJENT FOTOGRAF

Den må tidlig krøkes som...

Fotografi, 49.5x40cm

UKJENT FOTOGRAF

Og så samles vi på valen

Fotografi, 54x83cm

AXEL LINDAHL (1841-1906)

Høyt mot nord. Fra Karlsøy

Fotografi, 60x50cm

Kunsten er levert av Kunst på Arbeidsplassen - en medlemsorganisasjon som leier ut kunst til arbeidsplasser over hele Norge.

Organisasjonen forvalter en samling på over 6000 kunstverk av 700 norske, nordiske, og internasjonale kunstnere.

Kunstverkene er fordelt på 300 utstillinger med 10- 18 verk per utstilling og består av malerier, grafikk, fotografier, tegninger,

skulpturelle objekter, tekstilarbeider og akvareller.
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AXEL LINDAHL (1841-1906)

Skysstasjon. Fra Gudbrandsdalen

(1880)

Fotografi, 61x61cm

CHR. HANSEN (1863-1935)

Piperøkeren (1880)

Fotografi, 80x55cm

OLAF MARTIN PEDER WÆRING

(1837-1906)

Laurentius Urdahl, Roald

Amundsen og Wilhelm Holst

JAN GREVE (1840-1905)

Den første verdenskrig

F, 45x60cm

Kunsten er levert av Kunst på Arbeidsplassen - en medlemsorganisasjon som leier ut kunst til arbeidsplasser over hele Norge.

Organisasjonen forvalter en samling på over 6000 kunstverk av 700 norske, nordiske, og internasjonale kunstnere.

Kunstverkene er fordelt på 300 utstillinger med 10- 18 verk per utstilling og består av malerier, grafikk, fotografier, tegninger,

skulpturelle objekter, tekstilarbeider og akvareller.
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