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Knuthenborg Herregårdsauktion og Loppetorv

Eftersyn:
Lørdag d. 18. april kl. 9 – 16
Søndag d. 19. april kl. 9 – 11

Loppemarked:
Lørdag d. 18. april kl. 8 – 16

Herregårdsauktion:
Søndag d. 19. april kl. 12 – 17

Kun indkørsel til Parken gennem Bandholm Porten, 4941 Bandholm. Parkering efter
anvisning på Bandholm Marken. Entré incl. Parkering dkk 50,- For yderligere
oplysninger vedr. entré, parkering m.v. se venligst www.knuthenborg.dk

Købte varer på loppetorvet og på auktionen bedes venligst afregnet og afhentet på
loppetorvsdagen / auktionsdagen og allersenest onsdag 22. april kl. 16.00. Herefter
flyttes uafhentede lots til eksternt lager med et gebyr-pålæg på dkk 250,- + dkk 100,- pr.
påbegyndt uge. Vi modtager Dankort og visse kreditkort.

Knuthenborg Manor Auction and Flea Market

Preview:
Saturday April 18th, 9 am - 4 pm
Sunday April 19th , 9 am - 11 am

Flea Market:
Saturday April 18th, 8 am - 4 pm

Auction:
Sunday April 19th, 12 am - 5 pm

Access to the Park only via "Bandholm Porten", 4941 Bandholm. Parking directions will
be given at the "Bandholm Field". Admission including parking DKK 50,00. For further
information, please visit www.knuthenborg.dk

Lots purchased at the flea market as well as at the auction, are to be paid immediately,
and collected no later than Wednesday, April 22nd at 4 pm. Unclaimed lots will be
transferred to storage, in which case a fee of dkk 250.00 will be added plus dkk 100.00.
Most creditcards accepted.
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En Sjælden auktionsbegivenhed

18. april kl. 9.00 åbner Knuthenborg portene for en sjælden begivenhed - ikke siden
auktionen på Ålholm Slot i 1995 har der i Danmark været afholdt herregårds-auktion
”on location”.

Vi i Auktionshuset er såvel meget glade som taknemmelige for at Christoffer og
Stephanie Knuth har betroet os denne spændende opgave.

Auktionens mere end 450 numre rummer et righoldigt udvalg af finere kunst og
indbogenstande, herunder et særligt afsnit udsøgte orientalske antikviteter og
kunsthåndværk hjemtaget af Eggert Christopher lensgreve Knuth, under hans store
dannelsesrejse til Fjern Østen i årene 1862-63. Rejsen skulle have være en jordomrejse,
men den unge greve blev ramt af malaria og måtte afbryde rejsen for at få behandling.

Auktionens samlede udbudte materiale er resultatet af en større oprydning på godsets
ejendom herunder tiloversblevne genstande fra hovedbygningens nylige omfattende
renovering. Stort set alle kunst- og indbogenstande hidrører fra det tidligere nedrevne
enkesæde og den nuværende hovedejendom. Dertil en større samling af maritime
genstande, oldsager, almue redskaber, jagtudstyr, karet, vogne m.m.

Alt sammen anvendt, gennem generationer, såvel ”Upstairs” som ”Downstairs”

En enestående mulighed for såvel et nærkig som en chance for at erhverve et stykke
danske herregårdshistorie. Således vil alle udbudte lots på auktionen være mærkede
med våbenskjoldsetiket og eller brændemærkemonogram.

Loppetorv

Genstande, der af praktiske årsager ikke har været plads til på auktionen, udbydes på et
stort loppetorv under eftersynet lørdag d. 18 april. Se venligst detaljer om åbningstider,
vejvisning og parkering på auktionshuset.com og knuthenborg.dk

På Knuthenborgs og egne vegne byder vi Dem velkommen på eftersyn, loppetorv og
auktion i dagene 18.-19. april, 2015.

Med venlig hilsen
Auktionshuset
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Det nuværende Knuthenborg blev i stor
udstrækning skabt i den sidste halvdel af
1800-tallet, hvor både parkanlægget og
det nuværende Knuthenborg blev til.

En vigtig skikkelse i den sammenhæng er
Eggert Christopher lensgreve Knuth
(1838-1874). Som mange af tidens unge
adelsmænd blev han som 21-årig
udnævnt til attaché ved gesandtskabet i
Wien og siden i Berlin. Men i 1861 tog han
sin afsked og rejste til England, og herfra
drog han ud på sin store dannelsesrejse.
Via Kaplandet, hvor han tog på lange
safarier, rejste han videre til Singapore og
Hong Kong. Det var på denne del af
rejsen, at de store indkøb af orientalsk
kunst, hvoraf nogle findes på auktionen,
blev foretaget. På Java blev han syg af
malaria og selvom han rejste meget i
resten af sit liv, blev den planlagte jord-
omrejse aldrig fuldført.

I stedet kom Eggert Christopher Knuth
hjem og satte med stor aktivitet sit præg
på det nuværende Knuthenborg. I hans
tid blev parken omlagt i engelsk stil, der
blev hentet eksotiske planter hjem fra det
meste af verden og den imponerende,
kilometerlange stenmur omkring parken
blev bygget.

Flere af de nuværende bygninger i parken
kom til i denne periode og det nuværende
Knuthenborg slot blev bygget i 1864-66
som enkesæde til Eggert Christopher
Knuths mor Karen Knuth. I 1874 førte
malariaen og dens følgesygdomme til den
visionære greves alt for tidlige død, kun
35 år gammel.

Eggert Christopher
lensgreve Knuth

af Knuthenborg (1838-1874)
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1
H. G. F. Holm "Fattigholm"
(1803-1861)
Prospekt fra Københavns havnefront
med talrige promenerende figurer, i
baggrunden Frelserkirke spir. Pen og
laveret tusch, 11 x 24.

Proveniens: Museumsbygningens
Auktion, Boet efter Greve Preben
Ahlefeldt-Laurvig 2. marts 1999.

dkk 5.000-7.000

2
Elisabeth Jerichau Baumann (1819-1881)
Portræt af operasangerinde Jenny Lind.
Sign. Elisabeth Jerichau f. Baumann. Bly
og kridt, 22 x 19.

dkk 6.000-8.000

3
Pierre Mariette
Koloreret kort over Skotland. L'Escosse
Royaume.

Udgivet af Pierre Mariette, Paris 1665.
Lysmål 41 x 52.

dkk 1.200
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5
Barok pengekiste af sortmalet jern
Front med falsk nøglehul, i toppen skjult
nøglehul og under låget sindrigt låse-
system med syv paler. 18. århundrede. H:
45, L: 80, B: 48.

Proveniens: Købt hos Christies for £1300 i
1997. Kvittering medfølger.

dkk 10.000-15.000

4
Hall table. Renæssancebord af eg
Rigt udskåret stel med vrængemasker,
ranker, løvehoveder med mere. Ben i
form af kvindefigurer. H: 88, L: 126, B: 75.

dkk 18.000-25.000
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6
Carl Bøgh (1827-1893)
Bonde der kører en gris i kærre. Sign.
monogram CB. Olie på lærred monteret
på plade, 27,5 x 19,5.

dkk 8.000

7
Ubekendt kunstner, 17. årh.
Portræt af ung mand holdende
nøgle. Olie på kobber, betegnet
Anne 1635 1. maj 1670. 80 x 59.

dkk 15.000
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8
Ernst Wilh. Bernhard (17/18. årh)
Jagtstilleben med fuglevildt. Olie på
lærred, 39 x 31.

Monteret på nyt lærred. Oprindelig
signeret Ernst Wilh. Bernhard Fecit Anno
1709. Brev vedr. restaurering fra Det
Nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg Slot samt foto af signaturen
medfølger.

dkk 4.000

9
A. Seyer (Adrian Seyer?)
Ræven spotter jæger med
hund - vinterskov. Akvarel, 34
x 24, sign.

dkk 2.000-4.000
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12
Skibskompas i messinghus, Cornelius
Knudsen Kjøbenhavn
Kardanophængt. H: ca. 44. 19. årh.s
slutning. Kompas, Diam: 14.

Proveniens: Eggert Christopher Knuths
yacht Vesta.

dkk 4.000

11
Et par lanterner, styrbord og bagbord
I huse af rød- og grønmalet metal, top af
kobber. Ca. 1900, H: 46, D: 24,5, B: 25,5.

Proveniens: Antagelig hidrørende fra
Eggert Christopher Knuths yacht Vesta.

dkk 3.000

10
Flora Vaga, blomsterpresse samt scrapbog.
Dele af samling af tørrede vilde planter samlet omkring 1860. Indsat på nummererede
plancher i fire albums og med håndskrevne latinske betegnelser. Med håndskrevet
indledning på tysk. Exlibris fra Knuthenborg. Desuden blomsterpresse af træ, læder og
metal samt scrapbog med karikaturer, vittighedstegninger med mere, ca. 1880.

dkk 3.000
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15
Et par danske senempirespejle
I rammer af mahogni, indlagt i felter og
lister med lyst træ. D-formet spejltop
dekoreret med antikke motiver. Ca.
1820. H: 104, B: 42. (2).

dkk 3.000

14
Dansk empirekommode
Af mahogni, intarsia i lyst træ i form
af sfinxer, ranker og svaner.
Midterskuffen med bueslag.
Øverste skuffe indrettet med små
rum med låg. 19. årh.s første
tredjedel. H: 85, B: 74,5, D: 45.

dkk 4.000

13
Thorvald Bindesbøll (1846-1908)
Skønvirke lysekrone af mørkpatineret bronze. Seks lysarme samt indvendigt lys.
Skærme og kuppel af støbt, klart glas. Ca. 1900. H: 95, diam: 73.

dkk 12.000-15.000
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16
Otto Bache (1839-1927)
Græssende køer i en nyudsprungen
skovlysning. Sign. Otto Bache 1881. Olie
på lærred, 47 x 65.

dkk 15.000-20.000

17
Anton Melbye (1818-1875)
Sejlskib i søgang, måneskin. Sign. Anton
Melbye 1847. Olie på lærred, 73 x 105.

Knuthenborg inv. nr. 120.
dkk 20.000
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18
Pragt empire kassesofa af lys og mørk mahogni
Rigt indlagt med figurscenerier, maskeroner og bladslyng. Gen-
nembrudte sider med drejede sprosser. Profilerede fodstykker.
Rum i armlæn, i højre side med små rum. Ca. 1810. L: 200, H: 90,
D: 70.

dkk 12.000-15.000

19
Halvmodel af lystyacht (Vesta?) monteret på plade. Ca. 1900-20
Modellen dekoreret med sort og staffering til vandlinje, monteret
på plade bemalt med vandspejl i grønne nuancer. Denne med
kantforgyldning. L: 194.

dkk 8.000
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20
Kinesisk vase af lys grøn jade. Qing, 18.-19. årh.
Lyreformet, graveret i let relief med blomstrende grene.
Hals flankeret af fire rørformede greb. H: 24.

Proveniens: Nedarvet fra Eggert Christopher Knuth, f.
1838, d. 1874. Erhvervet under hans dannelsesrejse i
Fjern Østen i 1862-63.

A fine Chinese pale celadon jade vase, Qing period,
18th-19th century
Pear shaped body engraved with blooming branches.
Neck flanked of four tubular lug handles. H: 24.

Provenance: In descent of Count Eggert Christopher
Knuth, b. 1838, d. 1874. Acquired during his travels to
the Far East in 1862-63.

dkk 40.000-60.000
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23
Ubekendt kunstner, 18.-19. årh.
Portræt af Rigsfriherre Georg Philip
Nicolai Pechlin von Lövenbach. Født i
Segeberg 2 Dec. 1790. død i Köbenhavn 8
Jan. 1856. Olie på lærred, 74 x 60.
Knuthenborg inventarnr. 69.

dkk 3.000

22
Ubekendt kunstner, 18. årh.
Portræt af ung mand iført brystplade
og rød jakke. Olie på lærred, 78 x 63.
Knuthenborg inventar nr. 75.

dkk 5.000

21
Ubekendt maler, 18. årh.
Portræt af Sophie Grevinde Gøertz Schletz med blomsterdekoreret hat, kjole og
hårpynt. Olie på lærred, 77 x 62. UR. Mrk. Løvenborg No 57 a fexit 1760. Ny
blændramme.

dkk 8.000-12.000
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24
Fransk bureau plat af rosentræ
Front med tre skuffer indlagt med forskellige træsorter i
rombemønster. Rigt monteret med bronzebeslag, kvindetorsoer,
rocailler, bladværk og fødder som dyrepoter. Plade med guldtrykt
læder. Frankrig 19. årh.s slutning. L: 180, B: 85, H: 78. Skind på
plade revnet.

dkk 40.000-50.000



16

25
Buddha af delvist forgyldt bronze, Siam, 17. årh.
Siddende i dhyanasana med hænderne i
bhumisparsamudra. H. 65.

Proveniens: Nedarvet fra Eggert Christopher Knuth, f.
1838, d. 1874. Erhvervet under hans dannelsesrejse i
Fjern Østen i 1862-63.

Figure of Buddha, partially gilt bronze, Siam 17th.
century.
Seated in dhyanasana with the hands in
bhumisparsamudra, clad in a diaphanous sanghati. Head
with benevolent expression and pendulous earlobes.
Ushnisha topped with a knop. H: 65.

Provenance: In descent of Count Eggert Christopher
Knuth, b. 1838, d. 1874. Acquired during his travels to
the Far East in 1862-63.

dkk 40.000
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27
Peter Ølsted (1824-1887)
Alle i dyrepark, sommer. Sign. P.
Ölsted 1859. Olie på lærred, 32
x 46,5.

dkk 2.000

28 CD
Johan Thomas Skovgaard
(1888-1977)
Parti fra Knuthenborg Park, i
skovbrynet køer. Olie på
lærred, 30 x 41. Betegnet på
blændrammen Knuthenborg
inv. nr. 99.

dkk 2.000

26
Carl Christian Andersen (1849-1906)
"Gyldensteen i april 1880". Sign. C. Chr. Andersen - Gyldensteen i april
1880. Olie på lærred, 39 x 57. Uden ramme. Knuthenborg inv. nr. 105.
(Tre huller i lærred).

dkk 4.000-6.000
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30
Hans Friis (1839-1892)
"Hvidkilde". Sign. H. Friis 1879.
Olie på lærred, 47 x 78.

dkk 6.000

31
Joakim Skovgaard (1856-1933)
Landskab fra Laaland. Olie på
lærred, 30 x 43, sign.

dkk 2.000

29
Janus la Cour (1837-1909)
Tidlig morgen, udsigt fra et bakkedrag, i forgrunden duggede edder-
koppespind. Sign. på etiket verso J. la Cour. Olie på lærred, 111 x 179.

dkk 20.000-30.000
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32
Wilhelm Camphausen (1818-1885)
Slagscene - rytterangreb på fæstning. Olie på lærred, 28 x
44, sign. (Lærred dubleret).

dkk 10.000

33
Tidlig baroklågkiste
Af eg, smukt dekoreret med gennembrudte
pousserede jernbeslag, knop i form af kogle,
kugleben. Lås og nøgle intakt. 18. årh.s. første
halvdel. 142 x 85 x 65.

dkk 8.000-12.000
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34
Frisisk barokskab
Af nød, rodtræ med mere. Underdel med fire skuffer,
tilbagetrukket overdel med to døre. Intarsia i
forskellige træsorter i form af stjerner og stiliserede
blomster på front og sider. Kugleben, profileret top.
18./19. årh. B: 122, D: 59. (Top med nyere
bagklædning).

dkk 10.000-15.000
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35
Stefan Sinding (1846-1922)
"Moder Jord's Skød". Marmor, H: 45, sign. S. Sinding. Ca.
1900. Den symbolistiske skulptur er et forarbejde til et af
Sindings hovedværker Moder Jord, Vejen Kunstmuseum.
Ligesom herværende skulptur er den karakteristisk ved
figurerne, der organisk vokser ud af klippen.

Litteratur: Kunst i Privat Eje Bd. III, ill. og omtalt s. 102:

”Jeg byggede Moder Jord op. I hendes Skød begravede jeg
mine Sorger. Naar jeg vaagnede tung i Sindet om
Morgenen, sprang jeg op og skyndte mig til mit Atelier. Og
Arbejdet dulmede min Smerte”.

- Saaledes skriver Billedhuggeren Stephan Sinding om
”Moder Jord’s Tilblivelse. (Fig 7). Den her afbildede Gruppe er
et mindre Forarbejde til Glyptotekets Marmororiginal (i dag
deponeret på Vejen Kunstmuseum) og ejedes af Kunstnerens
Enke. Af Lerets graa og formløse Masse opstaar Mandens og
Kvindens hvide Legemer: Skabelsens Mesterværk. Kaos
forvandles til Kosmos, og Tilværelsen faar Mening. Den store
Moder giver og tager. Auguste Rodin, hvem Sinding
beundrede og skylder saa meget, havde et større Vingefang
end sin norske Kollega, som ikke evnede af frigøre sig fra
Tidens Strømninger, dels i naturalistisk, dels i symbolistisk
Retning.

I ”Moder Jord” har den nordiske Plastiker imidlertid tolket en
Ur-Ide med faa og ægte Midler, uden Praleri og
Selvforgudelse. Ikke for intet skaffede dette Værk sin Autor
europæisk Ry.

dkk 15.000-25.000
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36
Rejsekuffert beregnet til karet, 19. årh.s
slutning
Mrk. Made by J. B. Brooks & Co. Ltd. Brooks
(Regd. Trade Mark) Birmingham, England.
Indeholder to aflåsbare kufferter. 80,5 x 40.

dkk 3.000-5.000

37
Et par vognlygter i messing, C. A. Vandervell og
Co London
Hus af messing og med facetteret glas, 19. årh.
slutning. Antagelig hidrørende fra en af herre-
gårdens nu udbudte vogne. H: 27, D: 18. (2).

dkk 2.000

38
Diverse seletøj
Bl.a. "Komte" med rygstykke, hovedseletøj med skyklapper og meget andet.
Funktionsdygtighed og anvendelighed ikke nærmere gennemgået. Bør besigtiges.

dkk 2.500
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39
Karet
Karetmager ikke bekendt. Lædersæder. Uden lygter. Horisontale
trykfjedre. Vognstang og skagler medfølger.

Coupé.
Coach builder unknown. Twoseater. Leather seats. Lanternes are
missing. Horizontal elliptical springs. Pole of carrige and traces

dkk 20.000-30.000
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40
Et par rigt udskårne kinesiske armstole af
hardwood, Qing, 19. årh.s midte
Skåret af hardwood, gennembrudt sarg og kopstykke
skåret med bladslyng og ornamentik, armlæn i form af
dragehoveder, i gabene holdende fritskårne kugler,
fødder i form af dyrepoter. H: 120, D: 85, B: 72. (2).

Proveniens: Nedarvet fra Eggert Christopher Knuth, f.
1838, d. 1874. Erhvervet under hans dannelsesrejse i
Fjern Østen i 1862-63.

dkk 30.000-40.000
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40
A fine pair of Chinese Qing period hardwood chairs,
mid 19th century
Richly carved, partially pierced. Top rail and apron
with leaf heather and foliage. Armrest in the form of
sinuous dragons, their jaws holding free cut balls. Legs
in the shape of animal paws. Upholstery of later
dating. 18th-19th century. H: 120, D: 85, W: 72. (2).

Provenance: In descent of Count Eggert Christopher
Knuth, b. 1838, d. 1874. Acquired during his travels to
the Far East in 1862-63.

dkk 30.000-40.000
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41
Orientalsk tre-fløjet skærm af rigt udskåret og
gennembrudt træ
Felter indlagt med 12 hhv. vifteformede, organisk
firsidede og rektangulære messingplaketter
prydede med figurlige scenerier i let relief. Ca.
1900. H: 175, B: 120. (To løse plader, mindre afslag).

dkk 6.000-8.000
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42
Ottekantet orientalsk rygebord
Rigt dekoreret med indlagt træ og ben i
form af blomsterranker med mere.
Diam: 55, H: 52. 19. århundredes sidste
halvdel.

dkk 8.000-12.000

43
Orientalsk stol
Indlagt med ornamentik i form af
stjerner med mere. Med svungen ryg,
19. århundredes sidste halvdel, B: 33,
D: 40, H: 102.

dkk 4.000-6.000

44
Biblioteksstige / stol
Foldestol/biblioteksstige af udskåret og
drejet egetræ. Læder i sæde og ryg på
stol. H: 92. (støttepind mangler).

dkk 3.000
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46
Barok dragkiste af egetræ
Ligeknækket front med fire skuffer,
cabriole ben med skæringer i form af
bladværk. 18. årh.s anden halvdel, H: 107
cm, B: 120, D: 56.

dkk 4.000

45
Standkiste af egetræ
Beslag af gråligt metal, bærehåndtag af
jern, buet låg. H: 72, L: 160, B: 65.

dkk 2.000

47
Renaissance stolpeskab, 17. årh.
Af eg, overalt rigt udskåret med religiøse
motiver, ornamentik med videre.
Smæklåse og nøgle intakt. 70,5 x 49,5 x
154. Arm og personskæring medfølger.
Restaureret.

dkk 6.000-8.000
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48
Fransk Partners desk i russisk manér, 19. årh.
Mahogni, rigt prydet med lister og beslag af messing og
delvis forgyldt. Plade indlagt med guldtrykt skind, denne
flankeret af to ligeledes skindindlagte udtræksplader. H:
79, L: 160, D: 120. Låse mrk. Brevet V. F. Paris.

dkk 25.000-30.000



32

49
HEINRICH BREDENDICH: BAROK STANDUR MED
KOMPLIKATIONSVÆRK, KØBENHAVN 1714
Særdeles sjældent musik komplikationsværk
udført af Heinrich Bredendich i København 1714.
Værkets front sign.: Invent: H. Bredendich,
Organist til S' Nicolai, Kjøbenhavn. To urskiver hhv
med romertal og stjernetegn, og andre
funktionsvisninger. I senere kasse og hus af
sortmalet og guldstafferet træ. For yderligere
information om urets mange funktioner, se
venligst kopi af udtalelse på efterfølgende sider,
attesteret Carl Knudsen, Maribo, september 1975.
H. 242, B. 70. D. 70.

Proveniens: Hidrører fra det tidligere, nu
nedrevne, enkesæde.

A VERY RARE AND EARLY HEINRICH BREDENDICH
BAROQUE COMPLICATION LONG CASE MUSIC
CLOCK, Copenhagen 1714.
Movement with music function, numerous bells,
two dials with calendar for months and moon,
striking and repeating mechanism for quarter and
hour, and smaller calenders. The movement
driven by two weights of each 54 kilograms. Works
fully winded for up to four months. Music function
driven by 50 kilograms weights. Hour striking is
with 24 hour partial dial. The music movement
works every full hour except between 23 and 5
and 13-14. The music movement needs winding
once a week. H. 242. W. 70. D. 70.

A more detailled description, authenticated by Mr.
Carl Knudsen, Maribo Denmark 1975, of the clock
is mounted inside the case, and a copy of this
shown on the following pages.

dkk 200.000-250.000
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50
C. 21st Antiques våbenskab
Af forskellige mørke træsorter. Front med
hylder, disse del af udtræk bag hvilken
aflåseligt våbenskab. Åbnes via dobbelt
låsemekanisme. Underdel med to døre
bag hvilke ammunitionsbokse af stål. H:
207, B: 116, D: 46.

dkk 20.000-30.000
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52
Ubekendt kunstner, 18. årh.
Portræt af adelsmand iført
rustning og gevanter. Olie på
lærred, 78 x 63.

dkk 5.000

51
Ubekendt kunstner, 18. årh.
Portræt af Feltmarskal Michael
Numsen. Olie på lærred, 79 x 63.
Knuthenborg inventar nr. 63.

dkk 3.000

53
Barokbord
Af eg. På kugleben, tunget sarg, front med skuffe,
antageligt senere plade. 18./19. årh.

dkk 3.000
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55
Barokspejl
I ramme af sortmalet træ og messingblik rigt dekoreret med ornamentik i form af
blomster og bladværk. 18. årh. D: 11, H: 165, B: 105.

Proveniens: Hidrører fra det nedrevne Knuthenborg Slot
dkk 20.000-30.000

54
Peder Wichmann (1706-1769)
Et par portrætter af medlemmer af slægten Barner. På bagsiden af kvinde-
portrættet opmalet signatur P. Wichmann Pinxit 1758. Etiket på herreportættet:
Jfr. Grandjean, Dansk Heraldik s. 121. Olie på lærred, 77 x 63. Restaurerede. (2).

dkk 10.000
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57
Vilh. Th. Fischer (1857-1928)
Unika vase, Kgl. P. Dekoreret
med ænder og siv. Sign. og
dateret Vilh. Th. Fischer 15-6-
1922, monteret med forsølvet
fod. H: 45.

dkk 4.000

56
Carl Bøgh (1827-1893)
Den forlorne søn. Sign. Carl Bögh 1852. Olie på lærred, 29 x
39,5. (Krakeleret, indtrykning i lærred)

dkk 15.000
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59
Valdemar Engelhardt (1882-1931)
Vase med krystalglasur i lysgrøn og
lavendel. Kgl.P., sign. monogram og
K114. H: 37,5.

dkk 10.000-15.000

58
Walter Moras (1856-1925)
Skovparti, spadserende mand med hund.
Olie på lærred, 80 x 120.

dkk 10.000
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60
Kinesisk seksfløjet Canton lakskærm, 19.
årh's midte
Rigt dekoreret på for- og bagside i guld og
farver. Med figurer og bygninger i
vidtstrakt landskab, samt kinesisk
inskription. Bort dekoreret med drager og
ornamentik. Bagside med planter, fugle
og insekter i varierende kompostioner. H:
211, L: ca. 328.

Proveniens: Nedarvet fra Eggert
Christopher Knuth, f. 1838, d. 1874.
Erhvervet under hans dannelsesrejse i
Fjern Østen i 1862-63.

dkk 50.000-75.000
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60
A very fine Chinese Canton Six-leaf gilt-
lacquered screen, mid. 19th century
Front richly decorated with figures and
buildings in landscapes and villages. On
reverse plants, insects and birds in
various compositions. Border with
sinuous dragons and ornaments. Chinese
inscription stating dating and possibly
origin.

Provenance: In descent of Count Eggert
Christopher Knuth, b. 1838, d. 1874.
Acquired during his travels to the Far East
in 1862-63.

dkk 50.000-75.000
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61
Dansk todelt Louis XVI spejl
I ramme af hvidmalet og delvis forgyldt
træ, prydet med sløjfer og stiliseret
bladværk, profileret top. Ca. 1800. 188 x
62.

dkk 5.000

62
Stumtjener af formbøjet træ
På firpasfod med kuglefødder. Thonet's stil,
Østrig?, ca. 1920-1930. H: 198, diam: 60.

dkk 2.000

63
Standkiste, rødmalet med beslag og
greb af jern
Originalt låsetøj med cisellerede
englebuster og blomster. Fronten med
senere bemaling i form af våbenskjold og
navnetræk. Indvendigt to senere
sengebunde/rammer af fyrretræ. 17./18.
årh. L: 152, H: 66, D: 70.

dkk 3.000
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64
Nordtysk barok skilleskab, nøddetræ
Profileret top, profilerede fyldningsdøre med
skæringer i form af volutter og bladværk,
kugleben. 18. årh.s sidste halvdel.

dkk 25.000-35.000



48

65
Ubekendt maler, 18. årh.
Portræt af Frederik VI i rød jakke.
Olie på lærred, 78 x 61. Uden
ramme. Knuthenborg inv. nr. 1.
(Lærred dubleret).

dkk 6.000-8.000

66
Johann Salomon Wahl (1689-1765)
Portræt af adelsdame i blå kjole, i
baggrunden landskab.

På bagsiden betegnet J. Wahl pinxit
Peintre du Roi a Copenhagen 1749.
Olie på lærred, 78 x 61. Knuthenborg
inv. nr. 74. (Restaureret).

dkk 6.000
67
Fritz Nordahl Grove (1822-1885)
Skovparti med bondehus og åløb, solnedgang. Sign. F. F. Nordahl Grove pinx 1849. Olie
på lærred, 74 x 106.

dkk 4.000-6.000
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69
Champagnekasse, træ med
messingbeslag
Til 9 flasker, 19. århundrede, 35 x 35, H:
37. (et håndtag mangler).

dkk 2.000

68
Standkiste af læderbeklædt fyrretræ
Rigt prydet med beslag og lukke af messing på frontlåg og sider. 18. årh.s anden
halvdel. L: 125, D: 60, H: 71.

dkk 8.000-12.000

70
Søjle af mørkgrønlig
broget marmor
Firedelt. På otte-
kantet, profileret fod
og med profileret
top. 19. årh. H: 125.

dkk 4.000-6.000
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71
Et par store japanske ornamentale gulvvaser
Af delvist forgyldt bronze, rigt støbte med skild-
padder, drager, traner og blomstrende grenværk i
kraftigt relief. 19. årh.s første halvdel. H: 89. (2).

Proveniens: Nedarvet fra Eggert Christopher Knuth,
f. 1838, d. 1874. Erhvervet under hans dannelses-
rejse i Fjern Østen i 1862-63.

A fine pair of Japanese large ornamental
patinated bronze vases
Cast with sinuous dragons, cranes, flowering
branches and turtles in heavy relief, partially gilt.
Mid 19th century. H: 89. (2).

Provenance: In descent of Count Eggert
Christopher Knuth, b. 1838, d. 1874. Acquired
during his travels to the Far East in 1862-63.

dkk 40.000-60.000
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72
Et sæt kinesiske export indskudsborde af forgyldt og lakeret træ, ca. 1825
Sort lak, rigt dekoreret i guld med figurlige scenerier i landskaber og
beboelser. Buede sprosser, fødder som dyrepoter, 50 x 31, 19. århundredes
halvdel. (Skader på fødder fra hundebid).

Proveniens: Nedarvet fra Eggert Christopher Knuth, f. 1838, d. 1874.
Erhvervet under hans dannelsesrejse i Fjern Østen i 1862-63.

A fine set of Chinese export gilt-lacquered nesting tables, Qing ca. 1825
Each shaped rectangular top was minutely hand painted with figure scenes
and buildings, trailing down the sides. All four tables are raised on pierced
urn-form supports and splayed legs joined by a bow stretcher. Feet in the
shape of animal paws. (Partially damaged of dog-bites).

Provenance: In descent of Count Eggert Christopher Knuth, b. 1838, d. 1874.
Acquired during his travels to the Far East in 1862-63.

dkk 10.000-15.000

73
Kinesisk tripod røgelseskar af sortpatineret bronze, Qing 18. årh.s midte
Låg prydet med løvefigur, fødder som dyrepoter, H: 52, B: 5. Qing. 18./19.
årh. (Greb og et øre knækket).

Provenance: In descent of Count Eggert Christopher Knuth, b. 1838, d. 1874.
Acquired during his travels to the Far East in 1862-63.

dkk 8.000-12.000
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74
Litografier, Prospekter fra Dansk Vestindien
A. Nay efter daquerrotypier af H. Hansen, udg. af Emil
Bærentzen & Co. Ens rammer. Lysmål 26 x 33. (6).

dkk 4.000
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75
Kuffert af patineret kernelæder
Lærred indvendigt, med rejsemærkater,
læderstropper. 76 x 47.

dkk 2.500

76
Søkort, Santa Cruz og Christiansstad havn,
Vestindien
Udgivet 1856 with additions from Danish Gov.
Survey 1906. 100 x 69. Uden ramme.

dkk 1.500

77
Stort Søkortskuffedarium
Fem skuffer hvorunder rum, 153 x 92, H: 107. Ca.
1930.

dkk 4.000

78
Søkortskuffedarium af eg.
Affasede hjørner og 10 skuffer. 150 x 92, H: 107.

dkk 4.000



56

79
Stort dansk Louis XVI "Fløjte"-standur
Kasse af hvidmalet og forgyldt træ. På rund kanelleret base prydet med
forgyldte slanger. Firsidet urkasse med forgyldte skæringer i form af
musikinstrumenter, volutter og tandsnit, urhus afsluttet af cirkulær kuppel
med top med bladværk og kogle. Fløjteur med koncertvalser, fire med
koncerter af Haydn og to med hver seks mindre stykker. Emaljeret skive
med forgyldte visere. 19. årh.s begyndelse. H: 298, B: 60, D: 56.

Proveniens: Iflg. tradition i familien Knuth har uret tilhørt Grevinde Danner
(1815-1874). Hidrører fra det tidligere, nu nedrevne, enkesæde.

Forklarende dokumenter omhandlende håndtering af urets funktioner,
herunder isætning af de forskellige musikvalser samt proveniensforklaring
medfølger.

dkk 25.000-35.000
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80
Fuldmonteret udstoppet
krokodille
Nedlagt af Greve Adam
Knuth i Zimbabwe i 1998.

L: 364.

CITES-certifikat medfølger.
dkk 15.000-25.000

81
Brun bjørn, Ursa Major

Fuldmonteret udstoppet
brun bjørn, på jord-
lignende sokkel. Nedlagt af
Greve Adam Knuth i
Bulgarien i 1995. L: ca.178,
skulderhøjde: ca. 120.

CITES-certifikat medfølger.
dkk 10.000-15.000

82
Udstoppet Svalbard-ren
Monteret på klippe-
lignende sokkel med mos
og lav. Nedlagt af Greve
Adam Knuth i 2000. L: ca.
160, skulderhøjde: ca. 80.

dkk 8.000-12.000
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83
Åben hestevogn "Trap"
Åben vogn med fire pladser,
tremmesider (Sæder med defekter).
Originalt stofbetræk, slidt.
Horisontale trykfjedre. Vognstang
og skagler medfølger. Nav mrk. N.
Larsens Vognfabrikker. 19. årh.s 2.
halvdel.

dkk 8.000-12.000

84
Åben hestevogn "Victoria"
Malet træ. Kuskesæde og polstret
passagersæde. (Sædepolstring
defekt). Originalt stofbetræk, slidt.
Horisontale trykfjedre. Vognstang
og skagler medfølger. Nav mrk. J.
Petersens Vognfabrik Aarhus. 19.
årh.s 2. halvdel.

dkk 10.000-15.000
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85
Et par fuglekasser, stemplede Frederiksen
Patent Sparresholm
Brændt rødler, med ophæng af metal, H: 44,5.
(2).

dkk 1.500-2.000

86
Et par fuglekasser, stemplede Frederiksen
Patent Sparresholm
Brændt rødler, med ophæng af metal, H: 44,5.
En med revne. (2).

dkk 1.200-1.800

87
Et par fuglekasser, stemplede Frederiksen
Patent Sparresholm
Brændt rødler, med ophæng af metal, H: 44,5.
(2).

dkk 1.500-2.000

88
Fuglekasse, stemplet Frederiksen Patent
Sparresholm
Brændt rødler, med ophæng af metal, H: 44,5.

dkk 800-1.200
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89
Swarovski Optik, Kikkert 8.5x42 EL
Swarovski Optik, jagtkikkert, 8.5x42. Vandtæt. Roof
Prism Binocular med 7.4 grader View angle

dkk 3.000-5.000

90
Vintage Carl Zeiss kikkert
8 x 30 B, i originalt læderetui.

dkk 1.200

91
Leica LRF 800 kikkert Range Master
I originalt etui af lærred og skind.

dkk 1.000

92
Burberry, skuldertaske og jagttaske
Imprægneret kanvas og patineret kernelæder. L:
henholdsvis ca. 60 og 78.

dkk 1.000
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93
Langt sideboard, bejdset træ
Tre store skuffer. 269 x 34, H: 84.

Proveniens: Aalholm (Sotheby's salg lot 2028) nu Knuthenborg.
dkk 5.000

95
Vejrhane
Bemalet jern, H: 175.
Ca. 1900.

dkk 4.000

94
Vitrine af forgyldt træ, Louis XVI
stil
Buede sider og front med sprosser,
tilspidsede kanellerede ben. 19./20.
årh. H: 165, B: 95, D: ca. 40.

dkk 3.000-4.000
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96
Bemalet kiste
Dekoreret med fugle i træer, 79 x 48, H: 49. 19./20.
århundrede

dkk 2.500

98
Koloreret stik, Carte de l'Isle St. Thomas
28,5 x 42.

dkk 1.500

97
Koloreret kobberstik, Territoria Anglen et
Schwansen Anno 1649
Lysmål 44 x 55.

dkk 1.500

99
Max Grimm: Kobberstik i farver, Kort over Wien.
1794
Grundriss der KK Residenzstadt. Wien. Lysmål 49 x
58.

dkk 1.200



64

103 CD
Knud Kyhn (1880-1969), Engelsk Bulldog, Kgl. P., 1. sort.
Nr. 778, betegnet under fod Knud Kyhn 1906. L: 31, H:
17,5.

dkk 2.800

102
Tigermor med to unger, Kgl. P., 1 sort.
Nr. 1687, L: ca. 27,5 cm

dkk 3.000-4.000

100
Diverse figurer, B&G samt Kgl.P. (3)
Sæl, B&G nr. 1927, 1. sort. samt Gravhundehvalp, Kgl. P.
nr. 1407 og Fugl, Kgl.P. nr. 22261, 1. sort.

dkk 1.500

101
Christian Thomsen (1860-1921), Figurer, Kgl. P. (2)
Pan med frø, nr. 1713, H: 11 cm og Pan der slås med
bjørn, nr. 648, H: 16 cm

dkk 1.500

104
Kortholder til vægmontering, eg
Front mrk. Grevskabet, Lolland-Falster, Danmark samt
Europe. 180 x 21,5, H: 94.

dkk 2.000
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105
Louis Philippe blækhus af bronze
Rigt støbt og ciselleret med volutter, rocailler og
bladværk. Frankrig 19. årh.s midte. H: 16, B: 19.

dkk 1.500

106
Belle Époque skærm
Tre-fløjet skærm af udskåret, forgyldt træ. Foroven med
fransk flet og blomsterprydede rammer isat glas. H: 71,
B: udslået ca. 150 (enkelte afslag)

dkk 2.500

107
Halvskibsmodel monteret på plade
Kølbåd, mrk. Skibsværftet Gamle Hesthauge. Svenborg. L:
85,5.

dkk 2.000

108
Barok dragkiste, eg
Svungen ligeknækket front med fire skuffer, beslag og
greb af bronze. Tilhørende understel med cabriole ben
med skæringer i form af bladværk (understel bør
restaureres). B: 116, H; 116, D: 63.

dkk 2.000-3.000

109
Servanteskab, nød
To-fløjet med skuffer over døre. Plade og opsats af hvid
marmor. 89 x 52, H: 105.

dkk 1.200
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110
Gustaviansk kolossalspejl med konsol af forgyldt
og marmoreret træ, ca. 1800
Spejlet rigt prydet med ornamentik i form af fakler,
løvehoveder og bladværk, facetslebet glas. Konsol
båret af forgyldte delfiner på marmoreret
profileret fodstykke, top af hvid marmor. B: 113, D:
35, H: 80. Spejl H: 215, B: 80. Konsol forstærket
med nyere okkerbemalt bagklædning, marmor-
plade ikke oprindelig.

Proveniens: Hidrører fra det tidligere, nu nedrevne,
enkesæde.

dkk 25.000-30.000
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113 CD
T. Campbell Fraser (20. årh.)
Elefanter ved et vandhul. Figurgruppe i
bronze. Sign. og nummereret T. Campbell
Fraser 1/4. Støbemrk. Livingstone art
founders. B: ca. 45, H: 21,5.

dkk 1.800

112
Forstenet træ, fundsted Zimbabwe
L: 61, iflg. oplysninger over 25 mio. år
gammelt.

dkk 3.000

111
Narhvalstand, monodon monoceros
Ophæng medfølger. L: 149, vægt: 2,5 kg.

dkk 6.000
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114
Dino Paravano (f. 1935)
Et par bøfler i græsset. Sign. Dino Paravano 1994.
Olie på lærred, 51 x 76.

dkk 3.000-4.000

115
Ubekendt monogrammist, 20. årh.
Hundeslæde ved bjælkehytte. Antagelig
Nordamerika. Sign E.D. 18. Akvarel. 65 x 98.

dkk 2.000

116
Ubekendt monogrammist, 20. årh.
Indianer med kano i fjordlandskab. Antagelig
Nordamerika. Sign. E. D. Akvarel, 52 x 85.

dkk 2.000
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121
Halvskibsmodel
Skrog og køl opbygget af lamineret og poleret lyst træ. Ca. 1920-1930. L: 79.

dkk 2.000

120
Skibsmodel
Kravelbygget, opbygget af miniature
langskibsplanker af mahognilignende træ.
Køl beklædt med plader af bly. Ca. 1900-
1920. L: 65.

dkk 3.000

118
Skibsprojektør i hus af kobber og
messing, mrk. Bleriot Paris
Sandsynligvis hidrørende fra yachten
Vesta. Ca. 1900, projektørhus L: 24, diam:
ca. 27.

dkk 4.000-6.000

119
Skibsprojektør i hus af kobber og
messing, Mrk. Bleriot Paris
Sandsynligvis hidrørende fra yachten
Vesta. Ca. 1900, projektørhus L: 32, diam:
35.

dkk 4.000-6.000
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124
Halvmodel af lystyacht monteret på plade
Af lyst lamineret og delvist sortlakeret træ. Ca. 1900-1920. L: 87.

dkk 2.500

122
Et par engelske maritime
lanterner (2)
Kobber og messing,
kuppel af glas. I. Irgens &
Son. 20. årh.s første
tredjedel. H: ca. 38. eksl.
ophæng.

Proveniens: Sandsynligvis
hidrørende fra yachten
Vesta.

dkk 2.000

123
Søkikkert, teleskopkikkert C. B. Vaughan Strand London
Forkromet metal og kernelæder, etui mrk. Vesta KDY, ca.
1900. Variabel L: op til 70.

Proveniens: Eggert Christopher Knuths yacht Vesta
dkk 1.200
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125
Hans Fischer (1849-1866)
Under en Klippe, fra Neapels Golf. Sign. på bagsiden. Olie
på lærred, 28,5 x 38.

dkk 3.000

127
Et par portrætter, Grev J. Fr. Struense og Grev Enevold-
Brandt. 18./19. århundrede
Olie på træ, i oval indramning. Lysmål 13,5 x 9. (2).

dkk 1.800

126
Kiste, barok
Eg, udskåret front med indlagt træ, kugleben,
bærehåndtag af jern. Delvis 18. århundrede. 106 x 56, H:
63.

dkk 2.000

128
Barokkiste, eg
Buet låg, rigt monteret med jernbeslag med fugle,
tulipaner med mere. 18. årh. H: ca 76, D: 70, L: ca. 145. En
grebknop og et bærehåndtag mangler.

dkk 3.000
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129
P. Fyers og J.B. Harraden, This Line of Defence
before Copenhagen was attacked and defected
by a squadron of British Ships under the
command of Vice Admiral Lord Nelson
Koloreret akvatinte forestillende København og
den danske flåde set fra vandsiden. Med engelsk
tekst. P. Fyers del. Engraved and Published by J.B.
Harraden London 1 Jan 1802. Lysmål 50 x 104.

dkk 3.000

130
Kort, Dansk Vestindien St. Thomas Havn
Opmålt fra skonnerten Ingolf 1906. Udgivet af det
kongelige Søkort-Arkiv. København 1907. 77 x 86.

dkk 1.800

132 CD
Gerhard Henning (1880-1967)
Kyssende par. Blanc de Chine, Kgl. P., 19. årh., H: 20.

dkk 3.000

131
Christian Thomsen (1860-1921)
Figurer, Kgl. P. Pan med papegøje, nr. 752, 1. sort, H: 18
cm samt Fløjtespillende pan på søjle, nr. 433, 2. sort. H:
20,5. (2).

dkk 1.500
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133
Ubekendt kunstner, Jæger og hund i landskab,
Afrika?
Utydeligt sign. Olie på lærred, 59 x 47.

dkk 1.000

134
Vippespejl
Ramme af mahogni med profilerede lister.
19.årh.s slutning. 75 x 59.

dkk 400

135
Fridtjof Nansen, Brølende isbjørn i polarlandskab
Litografi. Stemplet litografi Fridtjof Nansen. Lysmål 45 x 55.
Dedikation: Til Fru Elisabeth Bruun Lysaker 15 juni 1931 fra
Kari og Ood Nansen.

dkk 1.500

136
Søkort, Anquilla To Puerto Rico
Showing the Approaches to the Virgin Islands.
1868/1924. Lysmål 66 x 105.

dkk 800

137
F. Roth (20. årh.), Canal de l'Yonne
Farveradering.Sign. F. Roth og stemplet Paris etching
Society USA made in France. Lysmål 50 x 63.

dkk 400

138
Kort over Møen Falster og Laaland
H. Skanke 1776, 67 x 94.

dkk 800

139
Koloreret kobberstik, Fædrelandsk Kirkegaard
En fortælling til Fordel for de i krigen Qvæstede
og de Faldnes efterladte Enker og Børn
etc...12de Marts 1814. Tegnet og stukket af
Sonn.

dkk 800
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140
Ubekendt kunstner, Svømmende tiger
Usign. Olie på lærred, 60 x 40.

dkk 400

141
Carl Schütz (1745-1800), Haupt Ansicht der
Residenzstadt Wien...
Koloreret kobberstik, Carl Schütz Wien 1784,
lysmål 49 x 64,5.

dkk 800
142
Gottfried Nicolai Angelo (1767-1816), Charte
over den Danske Öe St. Jan i America
Stik. Optaget 1780 og udgivet 1800 af P-L-Oxholm,
oberst af infanteriet. lysmål 61 x 103,5 (revne i papir).

dkk 800

145
Iohan Bapt. Homanno (1664-1724), Regni
Daniae
Koloreret kobberstik. Ca. 1720. Lysmål 48,5 x
56,5.

dkk 1.000
146
H. Sibbern, For børn og barnlige sjæle
Tegninger, bly. Ca. 15 x 16,5 til 25 x 30. (11).

dkk 1.200

143
Johannes Blaeu, Lalandia. Falstria et Mona
Insulae
Koloreret kobberstik, plademål 39,3 x 52,2. Udgivet som
del af Atlas Maior, Amsterdam ca. 1660. (revne i papir)

dkk 1.200

144
I. F. Clemens efter C. A. Lorentzen, Bataillen
d. 2 April 1801, paa Kiöbenhavns Reed
Lysmål 56,5 x 78, mahogniramme med
intarsia (ormehuller)

dkk 1.200
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147
En samling persiske miniaturer, Jagtscener
Gouache på guldgrund, lysmål ca. 20 x 12. (9).

dkk 1.000

148
Simon Simonsen (1841-1928), Arbejdsmand på
et hølæs
Blyantstegning, lysmål 26,5 x 20,5, sign. Simon
Simonsen 1880

dkk 400
149
J. E. C. Walter, Fugle fra Nordisk Ornitologi
Otte kobberstik, fra Nordisk Ornitologi, udgivet
1828-41 af Jens Anker. (8).

dkk 1.400

150
Ottekantet spejl
Hvid ramme med ornamenter, 19. århundrede,
46 x 62.

dkk 600

151
August Krogh (20.årh.), Krager i et træ
Radering. Sign. i trykket AR 1915 og med bly
Arnold Krogh W 6 eget tryk. Dedikeret til
Lensgreve Eggert Knuth. Plademål 40 x 30,5.

dkk 600

152
Et par bemalede skabe med blomster i farver
på rød bund (2)
To-fløjede, hylde indvendigt, 19./20.
århundrede, 47 x 37, H: 58.

dkk 2.000
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153
Flisebord, Louis XVI-form
Plade ilagt polykromt dekorerede fliser med
frugter. Kanellerede ben og sarg. Skuffe i
siden.19. årh. 85 x 58, H: 80.

dkk 2.000
154
L. Hjorth, bordlampe
Dekoreret med papegøjer, aftagelig fatning. I
bunden L. Hjorth Bornholm 51, H: 35.

dkk 1.000

155
Rundt lampebord
Hvidt med forgyldt kant, Ø: 41,5, H: 58.

dkk 300

156
Toiletspand
Hvid porcelæn med basthank, 19.
århundredes begyndelse. H: ca. 30.

dkk 300

157
Rullebord, guldfarvet metal
Øverste bakke aftagelig, 20. århundrede. 55 x
36, H: 68.

dkk 300

158
Standerlampe, patineret metal
20. århundredes begyndelse, 55 x 36, H: 68.

dkk 600

159
Standur i hvidmalet og forgyldt kasse
Hvidmalet urskive med romertal, H: 211.

dkk 1.500



78

160
Mogens Peter Westh (1817-1894), standur
I grønmalet kasse med forgyldte skæringer og
halvsøjler, skive sign. Mog. P. Westh Rönne. H:
200.

dkk 1.500

161
H. Smith Maribo, Standur
I rødmalet kasse med forgyldte skæringer og
halvsøjler, messingskive med tinkrans sign. H.
Smith Mariboe, H: 197.

dkk 1.500

162
Servanteskab
Cremefarvet med hvidbroget marmorplade,
skuffe og dør. 39 x 37, H: 76,5.

dkk 500

163
Loftbelysning, stel af patineret metal med
facetslebne prismer i kæder
Indvendigt lys, fire pærer. Ca.1900. Diam: 45, H: 21.

dkk 1.500

164
Hans Fischer (1849-1886), Udsigt fra Monte
Pincio, Rom
Tryksign. på bagsiden. Olie på lærred, 29 x 39.

dkk 2.000

165
Diverse africana
Skammel skåret af træ, H: 35 , beholder skåret
af tørret frugt-/frøkapsel samt tønde af træ, H:
44. (3).

dkk 400
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167
Piedestal i udskåret og forgyldt træ
Cabriole ben afsluttet foroven med vædder-
hoved og forbundet af blomsterguirlander.
19. århundredes anden halvdel. H: 60, diam:
55.

dkk 2.000

168
Sophus Theilgård (1845-1923), Landskab
med åløb
Sign. monogram ST 1905. Olie på lærred, 27
x 41.

dkk 800

169
Johann Ziegler (1749-1812), Der Wasserfall
mit dem obeliske in dem K. K. Garten von
Schönbrunn
Koloreret stik, lysmål 49 x 64,5, J. Ziegler 1785.

dkk 800

170 CD
T. Campell Fraser (20.årh.), Vandbøfler
Sign. T. Campbell Fraser 1996. Mixed media
på papir, 44 x 77.

dkk 1.500

171
Buddha, delvis forgyldt bronze
Siddende på rødmalet trone, 19.
århundrede, H: 48.

dkk 2.000

166
Diverse antikke rammer (7)
19. århundrede, indvendige mål ca. 31 x 26
til 37 x 42.

dkk 1.500
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174
Paul Küffner (18.årh.), Die Insel Sainte Croix
Koloreret kobberstik, Paul Küffner fc.
Norimberga 1767. Lysmål 17,5 x 31.

dkk 800

175
K. Jepsen (19. årh.), Interiør fra Maribo
Domkirke
Sign. K. Jepsen pinxit 1886. Bly, lysmål 24 x 30,5.

dkk 400

176
Emil Wennerwald (1859-1934), Udsigt fra
Knuthenborg Park mod vandet, i forgrunden
blomstrende buske
Sign. E. Wennerwald. Olie på lærred, 76 x 100. Uden ramme.

dkk 1.000

177
Johann Elias Ridinger (1698-1767) Hjortevildt
(2)
To kobberstik forestillende hjortevildt, tryksign.
J. E. Ridinger fec. Rammemål 52 x 44.

dkk 800
178
Plakat, Grindelwald - 100 Jahre Wintersport
1888-1988
101 x 63.

dkk 600

172
Ubekendt kunstner, Ræv
Olie på lærred, 30 x 25, sign. Helig Gintz?

dkk 500

173
Ubekendt maler, To landskaber (2)
Sign. JM, efter Hofmeister. Olie på lærred, 30 x
40.

dkk 500
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179
Koloreret stik, L'Afrique
Rammemål 62 x 70. Nummereret kopi efter
Gerhard Valck's kort udgivet 1680.
Nummereret 221/1000.

dkk 600
180
Timothy Pont (1565-c.1614), Ivra Insvla -
The Yle of Ivra
The Yle of Ivra - one of the westerne Iles of
Scotland. Auct. Timoth. Pont. Lysmål: 42 x 53.

dkk 1.000
181
Ubekendt, koloreret stik, Spitsberg
Lysmål 52 x 52.

dkk 800

182
Cecil Aldin (1870-1935): The Fallow Field
Hunt (4)
Serie på 4 litografier: The Breakfast at the Three
Pigeons, Breaking Cover, The Death og The Hunt
Supper. C. Aldin 1900. Rammemål 60 x 83. (Fugtskader)

dkk 2.000
183
Ubekendt, Et kobbel slædehunde på
kysten. Jolle med forsyninger
På bagsiden en flok bisonokser. Sign. utydeligt og
betegnet Victoria B. C. (British Columbia). Akvarel, 46x60.

dkk 1.500

184
Koloreret stik, Plan of the Battle of
Copenhagen
Published May 20th 1802 at Brydens 4 doors from St.
Markus Lane Charing Cross. Rammemål: 64 x 81.

185
Kaart over Iomfrueöerne i særdeleshed de
danske Westindiske Öers rigtige
Beliggenhed
P. de Löwenörn 1783. Stukket af O. N. Flint
1785
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186
Hermann Carl Siegumfeldt (1833-1912),
Skovlysning
Sign. Siegumfeldt 1882. Olie på lærred, 17,5x23.

dkk 1.600

187
Ubekendt, portræt af M. Giöe
Portræt af Staatsraad M. Giöe Rosenkrantz 1762-1834.
Usign. Olie på lærred, oval 70 x 55. Knuthenborg inv.nr. 66.
(Lærred dubleret, nyere blændramme).

dkk 4.000

188
Ubekendt (19. årh.), Fregat i hård sø
Olie på lærred, 18 x 30, sign. A. V. 78

dkk 1.200

189
Ubekendt, Kystparti med hjuldamper ved
landingsbro - jolle på vej ind
Olie på lærred, 31 x 40, usign.

dkk 1.600

190
Halvmodel af lystyacht, Kockums Mekaniske
Werkstads Aktiobolig Malmo
105 x 30. (afslag).

dkk 1.400

191
Ubekendt kunstner
Orkideer. Sign. Ingeborg 1908. Olie på lærred på
pap, 35 x 45.

dkk 1.000

192
Kinesisk tæppe
Mørkeblåt med lys bort og blomster. 270 x 180.

dkk 2.500
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193
Andreas Riis-Carstensen (1844-1906)
Grønlandsk fanger i kajak. Olie på plade, 26,5
x 34,5, sign.

dkk 1.000

194
Koloreret kobberstik: Fairburn's Plan of Parker and
Nelson's Victory before Copenhagen, April 2.d 1801

Udgivet af John Fairburn, London 1801. Rammemål: 57 x
49.

dkk 1.500

195
John Brydon
Plan and Disposition of the Danish Force
moored for the Defence of Copenhagen 2d
of April 1801. Koloreret radering.

dkk 1.500
196
Ole Johnsen Seboy (aktiv ca. 1800-1845), 1824

Slaget med Rangskibtth Prins Christian og Tvende
Engelske Rangskibe og Fregath i Belte. den 22
Marsia 1808.

dkk 1.800

197
Fran. Gibson and J. Walker
View of the City of Copenhagen from the
Outer Road April 2nd 1801. Koloreret stik.

dkk 1.500

198
Stik, Prospect af det Kongl. Slott ved
Nyekiobing imod Byen
Rammemål 45 x 50.

dkk 800

199
Hans Fischer (19-20. årh.), Fra Rosenvolds
Strand med Aahusene
Sign. H. Fischer. Olie på lærred, 39 x 60.
Knuthenborg inv. nr 106. (Afskalninger og
revne).

dkk 800
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200
M. Chr. Jørgensen Foergaard, Syrener i vase
Olie på lærred, 70 x 60, sign.

dkk 600

201
Valdemar Kongsdal, Havlitter i vinterdragt
Sign. V. Kongsdal 1912. Olie på lærred, 100 x 84.

dkk 1.500

202
Søren Hansen, Gamle huse i landsby - St.
Christoph (Cantal)
Olie på lærred, 74 x 60, sign. Søren Hansen 1915

dkk 800

203
Diverse dele porcelæn, Royal Worcester
Evesham med mere (37)
4 tall., 4 skåle, 11 kagetall., 15 par kopper,
lågfad, lille skål samt sukkerskål

dkk 1.200
204
En kasse diverse kobber- og messingtøj
Blandt andet stor kobberkedel, to malmklokker
samt skønvirke urtepotteskjuler. Kedel H: ca. 26,
L: ca. 30. (ca. 12 dele).

dkk 1.500
205
En lille samling almue redskaber (7)
To manglebrædter, tre valkebrædter og to
hjemme-fattede økser. 18/19. århundrede
(diverse skader og mangler)

dkk 1.000
206
Anton Saabye (1807-1878), tilskrevet,
Smeltevandsfos
Betegnet på blændramme A. Saabye 1847. Olie
på lærred, u.r. 60 x 51. (Adskillige afskalninger,
huller i lærred)

dkk 500
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207
Hatteæske, birkefinér samt to hatte
Den ene hat en Borsalino Bowlerhat. Æske H:
27, diam: 44. (Læderstrop itu).

dkk 800

208
Ampel
Glaskuppel med ananasslibning i messing-
ramme, delvis hvidmalet. 20. århundredes
begyndelse. H: ca. 20, diam: 42 incl fatning

dkk 800
209
Trappestige
Fyrretræ, H: ca 133.

dkk 500

210
Jagttaske i kernelæder
20. århundredes begyndelse, L: 83, H: 25.

dkk 500

212
Armstol i regencestil
Hvidmalet med forgyldte udskæringer i form
af kæmninger og muslingeskaller. D: 55, H:
110, B: 63.

dkk 800

211
Hovedvandsæg af forgydt sølv prydet med
egyptisk maske
Engelsk. 19/20. årh. H: 8,7.

dkk 1.500-2.000
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213
William Evans Ltd, Jagttaske af kernelæder-
betrukket asketræ
Indvendigt med rum beklædt med bordeaux stof. Heri
rensestok, blår, krudtflaske med mere. 20. årh.s første
halvdel. L: 80, B: 24, D: 8,5.

dkk 1.200
214
12-armet lysekrone af messing og messingblik
Arme til stearinlys, foroven med tre fatninger til
el. Oprindelig monteret med prismer. H: ca. 92,
diam: ca. 76.

dkk 1.500
215
Maritime flag
Alle monterede i rammer. 20. årh.s begyndelse.
L: hnv. 112 cm, 102 cm og 50 cm (Dårlig stand,
kraftige forvitringsspor efter sølvfisk). (3).

dkk 2.000
216
Facetslebet spejl
I ramme af kanelleret, hvidmalet og delvis
forgyldt træ. 20. årh.s begyndelse. H: 52, B: 75.

dkk 500

217
Kasse med telefoner
Blandt andet vægtelefon med tragt, Emil Møller
Horsens ca 1900-1930. (6).

dkk 2.000

218
Lille samling blyantstegninger, Simon
Simonsen, Fritz Jürgensen med flere
Figurer, dyr med mere. 19. årh. Ca. 11 x 5,5 - 19
x 26. (7).

dkk 1.500
219
Hall ampel af marmoreret glas
Prydet med perlekæde hvori monteret ophæng
af messingkæder. 20. årh.s første trediedel. H:
eksl. ophæng ca. 35, diam: 23.

dkk 1.000
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220
Lalaing champagneskåle (10)
Sekskantet fod og facetteret bæger, H: 17,5
cm

dkk 1.200

221
Lænestol og to skamler
Betrukket med grønt lærred prydet med
fugle og blomster. Skamler 59 x 59, H: 35.
Stol B: 70, D: 80. (3).

dkk 1.200
222
Lænestol
Betrukket med stribet bomuld i blåt, grønt,
rødt, gult og grønt, B: 90, D: 100.

dkk 800

223
Kinesisk taburet
Porcelæn dekoreret i blåt med landskaber og
træer. Kina 19./20. århundrede. H: 38, B: 35,
D: 28.

dkk 1.000
224
Koloreret kobberstik, Kort over
Jomfruøerne og Dansk Vestindien (St. Croix)
19. årh. Lysmål 30 x 25 cm (lysstribe i papir)

dkk 500

225
Kort over St. Thomas
Med titel St Thomas Dansk Amerikansk Ø.
Lysmål 44 x 70 (folder i papir, vertikalt og
horisontalt).

dkk 500
226
Ringetavler
Af mahogni med fronter af sort glas med
forgyldning, hver med 21 lokalnumre. 39 x
34, D: 6. (2).

dkk 2.000
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227
Delvis koloreret kort over Midt- og
Sydsjælland, 1763 Meriodionalis Siaelandiae
Visende baroniet Thotts besiddelser, lysmål 40 x
58.

dkk 800
228
Kort over Fyn Generalen Hanc Fioice, J. Haas,
1766
Lysmål 46 x 58.

dkk 500

230
Kort over Siælland og Mön med udgrænsende
kyster
C. Wessel og H. Skanke 1777. Lysmål 65 x 70.

dkk 700

231
To stik, Den sydvestlige fjerdedel af Sjælland
og Den nordøstlige fjerdedel af Sjælland
Lysmål 65 x 75. (2).

dkk 800

232
To stik: Aastrup og Borglum amter 1795 samt
Dronningborg og Kaløe Amter 1789
Lysmål ca. 63 x 96. (2).

dkk 1.000

233
Tre stik: Aalborghus og Seiglstrup Amter, 1791,
Ørum Amt samt stykker af Aalborghus og
Vestervig Amter 1795 samt Den Sydlige del af
Fyn 1783
Lysmål 65 x 95. (3).

dkk 1.200

229
T. Bugge og F. Wilster, Kort over Bornholm
Stukket af G. L. Angelo. 1805. Lysmål 80 x 66.

dkk 1.200
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234
Kobberstik, Hyldestblad over Holger
Rosencrantz, 1634
Lysmål 70 x 48 cm

dkk 800

235
Johann Ziegler (1749-1812), Schönbrunner
Garten
Håndkoloreret kobberstik. J. Ziegler efter L.
Janscha. Ca. 1780. (Fugtskade i højre side).

dkk 1.200

237
Johann Gotthard Müller (1747-1830), Louis
XVI i kroningsdragt
Kobberstik. J. G. Müller efter Joseph-Siffrein Duplessis.
Lysmål 72 x 64.(Ramme med afslag, glas revnet).

dkk 800

238
Tysk søkort, St. Thomas Havn
1923. Delvis koloreret. Lysmål 64 x 78.

dkk 800

239
Grafisk blad i farver, "Left at Home"
J. Harris efter R. B. Davis

dkk 500

240
Tre store Søkort, Vestindien og Antillerne
1919 og 1920, lysmål henholdsvis 87 x 107,
74 x 108 og 70 x 103. (3).

dkk 1.800

236
Tre kourantbanksedler
To stk. 1 rigsdaler kourant hnv. 1800 og 1804
samt Tolv skilling, 1809. Sieg 39 og 45. (3).

dkk 1.500
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241
Gérard Audran (1640-1703). Kobberstik efter
Raphael, Peter og Ananias
58 x 68 cm (Beskåret)

dkk 500

242
Diverse rammer med stik (5)
Heraf fire forgyldte/forsølvede. H: fra 55 - 68
(udvendigt mål).

dkk 1.200

247
Et par væglampetter af poleret bronze
Hver med arme til tre lys. Rokokostil, 19./20.
årh. H: 45, D: ca. 21. (2).

dkk 1.000

243
Bjørn Wiinblad, Rytterstage
Dekoreret i farver, H: 26. Sign. monogram '71
(arm repareret).

dkk 600

244
Middagstallerkener, Kgl. P.
Dekoreret i farver og med guld, bestående af 10
flade tall. samt 12 dybe tall. 19. årh. Diam: 26.
(22).

dkk 1.200-1.500
245
Et par messingstager
Cisellerede og profilerede, fodstykker med
forskellige motiver. 19. årh.s slutning. H: ca. 17.
(2).

dkk 600
246
Orientalsk thebord
Stel af rigt udskåret og gennembrudt træ med seks ben
indlagt med perlemor. Løs bakke af messing, ciselleret med
ornamentik og dyr. 19. årh. H: 48, diam: 60.

dkk 1.000
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248
Væglampet
Stel af messing, slebet dråbeformet
glaskuppel, ca. 1910.

dkk 800

249
Axel Locher (1879-1941), Mandsfigurer
Modellerede af gips, begge sign. Axel Locher,
den ene dateret 1913. (2).

dkk 800

250
En samling oldsager
Fossilt aftryk af plade i skiffer (2), tyknakket og
tyndnakket flintøkse samt køllehovede og lille poleret
stenredskab. L: hnv. 21, 20, 19, 9 og 10. (5).

dkk 1.500

251
Bondegårdshus og tilbehør
Hus af bemalet krydsfinér samt samling af
landbrugsredskaber, vogne, dyr med mere.
Ca. 1950. Gård H: 45, L: 84.

dkk 1.000
252
Et par trearmede væglampetter, messing
Lysarme i form af slanger båret af fakkel
med bladværk. 20. årh. Monteret til el. H:
inkl. fatning 42, B: 30, D: ca. 16. (2).

dkk 400
253
Transistorradio, ca. 1950
Kort,- mellem- og langbølge. Beklædt med
imiteret læder. B: 35, H: 25, D: 13.
Funktionsdygtighed ukendt.

dkk 600
254
Lille samling dyrefigurer
Blandt andet zebra og tigerunge af blødt
porcelæn samt andefugle og løver. Fra L: ca.
25 - 42. (7).

dkk 1.200
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255
Brevvægt i form af blæksprutte af patineret
metal monteret på rødbroget marmor
Ca. 1910-1920. H: ca. 5, L: 14, D: 4.

dkk 800

256
Samling af dyrefigurer i forskellige materialer
Af blandt andet ben, træ, porcelæn samt en i
malakit (denne restaureret). (80-100 stk)

dkk 800

257
En samling dyrefigurer
Udskåret træ samt patineret bronze. Varierende
str. fra ca. L: 20 - 45. (ca. 10)

dkk 800

258
Emaljeskilte
Motorcykelnummerplade samt DK skilt og to
Luk døren skilte, ca. 1920-1950. 5 x 22 til 25 x
25. (4).

dkk 1.500
259
Skomagerpendler af hvidt opalglas
Forskellige fatninger, diam: ca. 27. (3).

dkk 1.500

260
Lampe, cloisonné emalje
Firsidet med hanke i form af elefant-
maskeroner. 19. årh. H: eksl. fatning 55.

dkk 1.800

261
Et par halvkugleformede pendler af messing
Plastgitter i bund, diam: 39, H: 22. (2).

dkk 1.200
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262
Ridehest, model af formpresset patineret
skind
Med sadel og seletøj. 20. årh.s første halvdel.
H: ca. 30, L: ca. 40.

dkk 800

264
En samling stik og tryk med heste og
jagtmotiver
19./20. århundrede. Lysmål H: fra ca. 33 - 70. (ca. 10).

dkk 1.500

263
To stik: Den sydøstlige fjerdedel af Sjælland og Den
nordvestlige del af Sjælland

Udgivet 1770. Lysmål 65 x 74 og 60 x 71. (2).

dkk 800

265
Ske, skål og cigaretæske, sølv
Serveringsske, cigaretæske med
Danmarkskort graveret i låg samt rund skål
med cisellerede firkløvere på fanen. Vægt ca.
356 g. Skål diam: 16,5.

dkk 800

266
Johan Rohde: Dele til sølvbestik "Konge"
6 olivenspyd, 4 skeer med firsidet laf samt en
med aflangt laf. Vægt ca. 177 g. (11).

dkk 800

267
Planteskilte, Kgl. Porcelæn (ca. 100)
En samling mærkeskilte i hvidt porcelæn,
nogle blanke, de fleste med navne på danske
æblesorter. Antageligt hidrørende fra den nu
nedlagte æbleplantage på Knuthenborg. 6 x
5. 20. årh.s begyndelse. Desuden adskillige
mindre skilte af andet fabrikat, uden tekst,
3,5 x 2,5.

dkk 1.200



94

268
Diverse stik og tryk med dyremotiver
19./20. århundrede, ca. 13 x 15 - 33 x 40. (13).

dkk 1.200

269
Diverse stik og tryk med fuglemotiver
Lysmål ca. 16 x 10 - ca. 32 x 40. (17).

dkk 1.200-1.500

270
Udstoppede gæs
Monterede på plade med sand, L: ca. 45 og 50,
H: 37 og 44. (2).

dkk 1.000

271
Udstoppede fugle
Måge, andefugl og svømmefugl, den sidste på
klippe. H: 34 - 38. (3).

dkk 1.200

272
Udstoppede fugle
Svømmefugl og blishøne, H: ca. 30 og 45. (2).

dkk 800

273
Udstoppede fugle
To strandfugle og en rovfugl, H: 18 - 25. (3).

dkk 600

274
Udstoppede fugle
Spætte med mere, H: 29 - 32. (3).

dkk 800
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275
Et par bronzerede lampetter, rokokoform
Trearmede, til stearinlys. H: ca. 45, B: 34, D: 19. (2).

dkk 800

276
Servantestel, Franzant Mehlem Bonn
Cremefarvet med blåt og guld, fad diam 48.
(fad med afslag på fodrand).

dkk 800

277
Villeroy & Boch, diverse dele fajance
Blåglaseret fajance med hvide blade i relief. Servante-
kande, to tandbørsteskåle samt tre ovale og en rund
sæbeskål med låg. Kande H: 31 (En skål med afslag). (7).

dkk 1.200

278
Leonid Michajlowitsch (f. 1921)
Landskab med græsende dyr. Olie på lærred
klæbet på pap, 50x34, sign. Leonid Michajlowitsch

dkk 1.500

279
Diverse varmebækkener
Af kobber og messing med ornamentik, 19.
århundrede. L: 90, 94 og 100. (3).

dkk 3.000

280
Diverse Grønlandica
Ulo med skæfte af tand samt armbånd af ben bestående
af led udskåret som masker, armbånd l: 18. (2).

dkk 1.000

281
Dolke/jagtkniv
I skeder, heraf en uoriginal, skæfter af læder,
ben med mere. (3).

dkk 1.200
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282
Regnemaskine i kasse af bakelit
1930 - 40'erne. L: 34, H: 20.

dkk 1.500

283
Georg Jensen Golden Christmas (ca 26 æsker)
En samling lysholdere og ornamenter med
forskellige motiver.

dkk 1.500

284
Staldlampe
Kraftigt fatningshus af porcelæn, kuppel af glas. Skærm af
mørkerødt malet metal. Ca 1900. Skærm diam: ca. 28.

dkk 1.000

285
Medaljonstol, Louis XVI-stil
Af delvis forgyldt bøgetræ, stribet lysblåt og rosa
betræk, ca. 1900.

dkk 1.000

286
Medaljon armstole, Louis XVI-form
Næsten ens. Delvis forgyldt hvidmalet bøgetræ,
rødt stof med gyldne blade i ryg og sæde. (2).

dkk 1.800

287
Et par væglampetter af forgyldt messing, Louis XVI-stil

Rigt dekorerede med sløjfer, bladværk med mere. Tre
lysarme. Tidligere monteret til el, H: 46. (2).

dkk 1.000

288
Loftampel
Stel af bronzeret metal med mangekantet facetslebet
glaskuppel, ca. 1900. H: ca. 47, diam: ca. 33.

dkk 1.800
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289
En samling guld og sølvforgyldte rammer
Enkelte med stik. 19. århundrede. Fra 34 x
43,5 til 83 x 65 (ydermål). (5).

dkk 1.500

290
Diverse stik, blandt andet Slaget på Rheden
Lysmål 26 x 17 til 51 x 64. 19. årh. (12).

dkk 2.000

291
En samling ældre biltilbehør
Kølerfigur, hjulkapsel, oliebeholdere, svunget messing-
horn, FDM mærke i emalje, messing-forlygte mrk. C. A.
Vandervell & Co London med mere

dkk 2.000

292
Seksarmet lysekrone på stel af messing
Behængt med facetslebne prismer, monteret
til el. 20. årh.s begyndelse. H: 70, diam: 53.

dkk 1.200-1.500

293
Seksarmet lysekrone af bronzeret metal,
rokokoform
Svungne lysarme med støbt bladværk. 20.
årh.s begyndelse. H: 65, diam: 42.

dkk 1.500
294
Haner i fajance
Dekorerede i farver. Utydeligt stemplede,
Sydeuropa?. H: 31, L: 35 (en halefjer
knækket). (2).

dkk 1.500
295
Et par papegøjer, fajance
Polykromt dekorerede. E. Rainha Portugal,
20. årh. H: 27.

dkk 800
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296
Forskellige slebne vinglas
9 stk. med balusterformede stilke, bæger slebet med blomster
og insekter, H: 17, 7 med slibninger i form af vinløv, H: 15,5 cm
samt 4 med slibninger i form af buer, H: 17. (20).

dkk 800

297
Stor firsidet karaffel med stjerneformede slibninger

19. årh.s første halvdel, H: 31.
dkk 1.000

298
Porcelænsskilte, Kgl. Porcelæn
Otte skilte med dansk og latinsk tekst, henholdsvis
Europæisk Lærk og Jefferey Fyr mm, heraf to monteret på
jernspyd. 9 x 13, 20. årh.s begyndelse. (10).

dkk 1.500

299
En samling 78 plader (ca. 20)
Blues og jazz, blandt andet flere Louis
Armstrong, Sidney Bechet og Earl Heines. I
tilhørende originale covers.

dkk 1.500

301
Malet kasse af fyrretræ, med låg
Betegnet Knuthenborg Gods Bogkasse,
filtbeklædt indvendigt. 60 x 45, H: 39.

dkk 800

302
Øreklapstol
Betrukket med lyst gult bomuld med
rosenbuketter, ben på hjul, 19. årh.s slutning.
(Revne i betræk ved armlæn).

dkk 1.500

300
Bogværk: Gefiederte Freunde. I, II, III Serie
Bilder zur naturgeschichte der Nütlichen Vögel
Mittel-Europas. Tafeln in Folio (3 x 20).

dkk 1.000
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303
Cirkulært salonbord af egetræ
Hylde mellem seks delvis kanellerede ben. Plade
med felter i sekskant, 20. årh. H: 60, diam: 86.

dkk 1.000

304
Cirkulært salonbord i mørk eg og med
glasplade
Hylde mellem seks delvis kanellerede ben, plade
med felter i sekskant. 20. årh. H: 60, diam: 86.

dkk 1.000

305
Profilerede, hvidmalede paneler /
gardinstangsskjulere, Louis XVI form
Prydet med perlestaf og sløjfe, 19. årh. H: 9,
D: 9, L: 2 x 167 og 1 x 156. (3).

dkk 2.500
306
Piedestalskab af cremefarvet træ med
forgyldte kanelleringer på front og sider
Profileret top, Louis XVI stil. 19. årh.s anden halvdel. B:
49,5, D: 34, H: 86. (Afskalninger, revner)

dkk 1.200

307
Bar- / Anretterbord, mahogni
Opklappelige langsider og aftagelig top i form af bakke. Streg-
intarsia af lyst træ på front og sider. Stel med gennembrudte
sprosser, ben med messingsko. Ca. 1910-20. L: 61, B: 42, H: 73.

dkk 1.500-1.800

308
Bakkebord af grønmalet og guldstafferet metal

Sammenklappeligt stel. Ca. 1900. 54 x 50, H: 53.
dkk 1.200-1.500

309
Sofabord på stel af mahogni
Med profilerede ben og plade i form af
messingbakke, 20. årh.s anden halvdel. L:
110, B: 70, H: 56.

dkk 1.200
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310
Lille piedestalskab i renæssance stil, eg
Et-fløjet med skæringer på fronten. Nøgleskilt af
metalblik, 19./20. årh., B: 60, D: 42, H: 77.

dkk 1.000

311
Konsolbord, bejdset eg
Tilspidsede ben med skæringer i form af bladværk.
19. årh.s slutning. B: 133, D: 62,5, H: 78.

dkk 1.000

312
Lampebord, eg
Stjerneformet intarsia i pladen. Tilspidsede ben
med kanellering. 20. årh. 38,5 x 38,5, H: 47.

dkk 600

313
Gnistfang af messing
Fire-fløjet, 19. årh. H: 50, L: 135.

dkk 800

314
To næsten ens solsenge, teak
L: ca. 200. (2).

dkk 1.000

315
Vaskekumme med plade af sort- og
hvidbroget marmor
Med armatur. Ben af stål og stel til
vægmontering. 20. årh. B: 91, D: 61, H: 84

dkk 1.200
316
Fritstående vask af hvidt porcelæn
Med forkromet armatur. B: 94, D: 68, H: 80.

dkk 1.500
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318
Knager i form af hestehoveder (10)
Messing, hver ca. 12 høj. Monterede på to
trælister

dkk 800

319
Standkiste af mahogni
Messingmontering, ca. 1900. D: 65, L: 147
cm, H: 74. (Revne i låg).

dkk 1.500

320
Rullebord af bejdset træ med to plader af
messing
H: 70, L: 70, B: 46.

dkk 400

321
Kommode, mahogni
Tre skuffer med rombeformede nøglebeslag.
Tilspidsede ben. B: 52, D: 41, H: 80. (Finér-
skader på top).

dkk 500
322
Dækketøjsskab i renæssancestil
Af rigt udskåret egetræ med ranker og
ornamentik. Indvendigt skuffer og bestik-
skuffer. 20. årh. H: 120, B: 150, D: 49.

dkk 2.000
323
Lav støbejernsbrændeovn, C. M. Hess Veile
no 421
På siderne medaljoner med panfigur, D: 57,
B: 35, H: 86.

dkk 2.000

317 CD
Johannes Larsen (1867-1961)
Udsigt over en fjord. Sign. monogram JL 44.
Olie på lærred. 57 x 70.

dkk 6.000
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324
Hvidmalet skab af fyrretræ
Et-fløjet med fyldningsdør, hylder indvendigt.
Ca. år 1900. H: 142, B: 87, D: 50

dkk 1.000

325
Christian VIII chatol, mahogni
Cylinderklap med spejlskåret mahognifinér,
herunder 3 skuffer. Profileret top. H: 122, B:
110, D: 60. (Finérskader).

dkk 2.500

328
Christian IX spillebord af mahogni
Oplukkelig drejelig plade, afskårne hjørner,
drejede tilspidsede ben, 19. årh.s anden halvdel.
H: 79, B: 94, D:47.

dkk 1.500
329
Halvskibsmodel af lystyacht monteret på
plade
Af lamineret og delvist sortlakeret lyst træ. Ca
1900. L: 115.

dkk 3.000
330
Damesadel
Af læder, ca. 1900.

dkk 1.200

326
Rigt udskåret kabinet i renæssancestil, eg
Overdel og underdel hver med en dør, 20. årh.
H: 115, B: 61, D: 35.

dkk 1.000

327
Hvidmalet kommode af fyrretræ
Med skuffer, ca. 1900. H: 105, B: 97, D: 51.

dkk 800
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331
Trofæ, Bøffelkranie monteret på plade
Ene horn med brud

dkk 1.000

332
Mælkespande af poleret stål, mrk. Slottet
H: 20 - 32. (5).

dkk 1.000

333
Rejseskrivebord, mahogni
Svejfede ben med sprosser, indvendig med
rum med mere. 19. årh. Udslået 58 x 58.

dkk 3.000

334
Rigt illustreret bogværk Dictionaire
Med plancher om anatomi, landbrug,
arkitekter, militaria og meget andet.

dkk 2.000

335
Hulepindsvinpigge og tre krybskyttespyd,
monteret på plade
Konfiskeret under jagt i Dande North Safari
Area, August 1998 Zimbabwe. H: 149.

dkk 2.500

336
Antikke sølvrammer
Udvendige mål 40 x 35, 39 x 33 og 42 x 36.
(3)

dkk 1.200
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337
Hans Matthison-Hansen (1807-1890), Skitser
Mappe med mange skitser udført af Hans Matthison-Hansen.
Han startede som billedkunstner og var elev af Eckersberg, men
blev senere komponist og organist ved Roskilde Domkirke.

dkk 2.500

338
Et par forgyldte rigt dekorerede rammer i
rokokoform
Blændrammemål 79,5 x 63,5. 19.-20. årh. (2).

dkk 1.200

339
Et par forgyldte rigt dekorerede rammer i
rokokoform
Blændrammemål 79,5 x 63,5. 19.-20. årh. (2).

dkk 1.200

340
Et par forgyldte rigt dekorerede rammer i
rokokoform
Blændrammemål 79,5 x 63,5. 19.-20. årh. (2).

dkk 1.200

341
Et par forgyldte rigt dekorerede rammer i
rokokoform
Blændrammemål 79,5 x 63,5. 19.-20. årh. (2).

dkk 1.200

342
Et par forgyldte rigt dekorerede rammer i
rokokoform
Blændrammemål 79,5 x 63,5. 19.-20. årh. (2).

dkk 1.200

343
Et par forgyldte rigt dekorerede rammer i
rokokoform
Blændrammemål 79,5 x 63,5. 19.-20. årh. (2).

dkk 1.200
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344
To skønvirke rammer
Den ene med spejlglas. Begge udskåret med
kløver og tandsnit. 20. årh.s begyndelse. 82 x
66 og 99 x 83. (2).

dkk 1.500
345
Et par skønvirke rammer
Udskårede med kløver og tandsnit. 20. årh.s
begyndelse. 99 x 83. (2).

dkk 1.500

346
Dobbeltløbet hanegevær, mrk. C. Delcomyn
i Kiöbenhavn
Rigt ciseleret lås med delvis forgyldning

dkk 1.200

347
Dobeltløbet hanegevær, mrk. William
Dudley
Ciseleret lås

dkk 1.000

348
Luftgevær mrk. Weirauch HW77
Cal. 177/45 mm. No. 1033935

dkk 1.200

349
Sabler
Den ene med skæfte af ben med messing parerbøjle.
Skede af læder ligeledes med metalmontering. Den
anden med læder/messing skæfte, skede af læder.(2).

dkk 1.500

350
Jagtstok
Udført i bambusimitation, top i form af
udfoldeligt "sæde".

dkk 500



106

351
Trofæ, Kranie af Savanne Bøffel, Western
Herde
Monteret på plade. Cameroun

dkk 1.200

352
Trofæ, Kranie af Savanne Bøffel monteret på
plade

dkk 1.200

353
Rullekuffert mrk. Burberry's

dkk 800

354
Manglebrædt med stok
Håndtag i form af hest. Rigt dekoreret med
karvesnit. Ejerinitialer og datering 1801

dkk 2.000

355
Manglebrædt med stok
Håndtag i form af hest. Rigt dekoreret med
karvesnit og bemaling (spor efter ormeangreb)

dkk 1.200

356
Diverse manglebrædter (5)
Rigt udskårne. Håndtag i form af heste (spor efter
ormeangreb)

dkk 1.200

357
Lampebord
Stel af patineret metal i form af palmeblade.
Plade af glas

dkk 800
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358
Valkebrædt
H: 77 cm. Mærkat: Snedker Jørgensen
Svaning Bandholm. (Spor efter ormeangreb).

dkk 800

359
Sekstant af træ, messing og ben
Mrk. Parnell: London, L: 40. (Afslag på
mærkestålet).

dkk 3.000

360
Flintlåspistoler (2)
Den ene mrk. Anspach C.W.K.A. Mitau.
(Begge defekte). (2).

dkk 1.000

361
Stolpeskab, eg
Øverst med nedfældbar klap. Overdel rigt
udskåret. 20. årh. 81 x 44 H: 138.

dkk 1.000

362
Toiletspand, fajance
Hank af træ. Villeroy & Boch

dkk 600

364
Konsolskab, mahogni
Et-fløjet med skuffe over dør.

dkk 1.500

363
Buddha, forgyldt bronze
Siddende på rødmalet sokkel, 19
århundrede, H: 43. (Top brækket).

dkk 2.000
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365
Engelsk sideboard, frugttræ
To døre hvorimellem reolsektion, herover tre
skuffer. 153 x 30,5.

dkk 2.000

366
Amerikaner chatol, eg
Jalousilukke bag hvilket små skuffer, rum og
læderbeklædt skriveplade. To sideskabe hver
med fire skuffer. 135 x 75, H: 120.

dkk 3.000
367
Barok chatol med overdel af eg, 18. årh.s.
slutning
Skrå klap bag hvilken skuffer og rum. Lige-
knækket front med tre skuffer hvorover smal
skuffe. To-fløjet overdel med buet top. 111 x 60,
H: 234. (diverse lister på overdel samt nøgle
mangler).

dkk 6.000

368
Væghængt skab, eg
Et-fløjet. Dør flankeret af drejede halvsøjler.
63,5 x 33,5, H: 70.

dkk 1.000

369
Lågkiste, eg
Jernbånd med blomsterdekorationer. På
kugleben. 115 x 61, H: 80. (nøgle mangler).

dkk 2.000

370
Klædeskab, mahogni
Et-fløjet med skuffe under dør. 92,5 x 50,5, H: 178.

dkk 1.200
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371
Et par stor set identiske spilleborde
Mahogni. Let fliget pladekant og cabriole ben. 93 x 93, H:
77. Rød henholdsvis grøn beskadiget filt. (Brugspatine-
ring og finérafslag ved ene hjørne på det ene bord). (2).

dkk 2.500

372
Sofabænk, mahogni
Sæde med lyst læderbetræk, tremmeryg. L:
168. Dansk snedkermester (læder med
skader og mangler).

dkk 1.500
373
Sideboard, mahogni
To-fløjet med metalfletgitter i døre. Bag døre
stof. 132 x 38, H: 90.

dkk 2.000

374
Toiletmøbel, hvidlakeret
På plade. To små skuffer hvorimellem
skjoldformet spejl med lampetter monteret.
To skuffer og cabriole ben. 110 x 55.

dkk 1.200
375
Børge Mogensen, Folkestole
Eg, med papirsnorsflet i sæder. (5).

dkk 1.500

376
Skrivebord, mahogni
Gallerikant, plade med skrivefelt med grøn
filt. Tre skuffer og lige tilspidsede ben. 130 x
66, H: 79.

dkk 1.200
377
Ovalt sofabord, mahogni
Plade af sortbroget marmor, sarg med rig
bronzemontering. Lige tilspidsede ben med
kanelleringer. 20. årh. 110 x 53, H: 53.

dkk 2.000
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378
Lille rigt udskåret lågkiste
Eg, 81 x 48, H: 54.

dkk 1.200

379
Toiletbord
Opsats og plade af gråbroget marmor. På plade små
sideopsatser. To-fløjet underskab. Lige tilspidsede ben på
messinghjul. Intarsia. 19. årh.s slutning. 100 x 51, H: 78, eks.
opsats.

dkk 1.800

381
Lille lågkiste, eg
Rigt udskåret på tre sider. Bærehåndtag i sider.
Lås og nøgle intakt. 92 x 50 cm, H: 56 cm

dkk 1.000

383
Svensk kassesofa
Udskåret og bemalet, 187 x 62 cm

dkk 2.500

384
Rundt salonbord
Sprossede ben, plade rigt dekoreret med
intarsia. I centrum af plade orientalsk landskab
med hus. Ø: 90 cm, H: 76 cm

dkk 1.800

382
En samling postkort/fotos
Motiver fra Lolland

dkk 300

380
To kobberstik, 19. årh.
En jagt ved Kongesøen i de Baieriske Høilande og S. H.
Petersen efter Hobbema, Skovparti, ca. 46 x 56 og 42 x 55.
(Det første stærkt ormeangrebet). (2).

dkk 800
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385
Laboratorievægt
Messing i kasse af mahogni, 40 x 24, H: 48.

dkk 1.000

386
Bogpresse/blomsterpresse af støbejern.
Base: 47 x 31. 19./20. årh.

dkk 1.500

388
Kommode, hvidmalet med guldstaffering
Tre skuffer og lave cabriole ben. Håndtag i rokokoform,
låsebeslag med kroner. 38 x 40, H: 75.

dkk 800

389
Vægspejl, ramme hvidmalet og med
guldstaffering
Store spejlfelt todelt, bronzemontering. 188 x 58,5.

dkk 1.500

390
Sadel/seletøjsbuk, malet træ
L: 189, H: 143 (spor efter ormeangreb på hylde).

dkk 800

387
Bordlampe, patineret metal
Rund base. H: 68, incl. fatning.
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392
Kommode, hvidmalet fyr
Fem skuffer og runde hjørner i front. 105 x 52,
H: 107.

dkk 800

393
Bogskab/våbenskab, mahogni
To-fløjet overdel med glas i døre, underdel
ligeledes to-fløjet med træfyldninger. 33 x 126,
H: 229.

dkk 3.000

394
Rygebord, eg
Top rigt udskåret og med messingmontering i form af putti
bærende blomsterkurve samt rosetter. I plade indsat rundt
kobberfad, ligeledes dekoreret. Sarg med metalmontering,
drejede ben. Diam: 71, H: 45.

dkk 1.000

395
To-fløjet skab, mahogni
Profileret top med tandsnit. Disse flankerede af
kanelleringer. Døre med kanellerede fyldninger.
19. årh. slutning. 158 x 63, H: 203.

dkk 1.400

396
Rektangulært bord
Lige tilspidsede og sprossede ben.
Messingbakke. 77 x 57, H: 64.

397
Stor herrecykel mrk. Triumph
Med lædersadel af mærket Brooks, ca. 1950.
Original stand, men trænger til renovering.

dkk 1.000
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398
Vinreoler af jern
Varierende højde til 225 og bredde fra 100.
Typen afbildet th. (7).

dkk 2.000

399
Vinreoler af jern
Varierende højde til 225 og bredde fra 100. (7).
Typen afbildet th. (7).

dkk 2.000

400
Vinreoler af jern (7)
Varierende højde til 225 og bredde fra 100. (7).
Typen afbildet th. (7).

dkk 2.000

401 CD
Ib Eisner (1925-2003)
Opstilling med amaryllis og appelsiner. Sign.
Ib Eisner. Olie på lærred, 90 x 80.

dkk 2.000

402
Christian Blache (1838-1920)
Marine med sejl- og dampskibe. Olie på
lærred, 21 x 31, sign.

dkk 2.000

403 CD
Ole Kielberg (1911-1985)
Hus ved sø. Olie på lærred, 27 x 35, sign.
monogram

dkk 2.000
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406
En samling diverse metalgenstande
Blandt andet kedelkrog, pyntekroner med mere

dkk 500

407
Skrivebord, malet eg
Fritstående med tre skuffer og cabriole ben. 124
x 61,5, H: 79.

dkk 800

408
Gine, mrk. A. M. Sørnsen Bustefabrik, København
Beklædt med brunt stof. H: 115

dkk 500

409
Persisk løber, Nasirabad
Lyse og blå medaljoner samt heste og hjortedyr
på rød bund.

dkk 2.000

405
Skab, eg
Jalousilukke bag hvilket adskillige skuffebakker.
47 x 36, H: 171.

dkk 1.800

404
Musselmalet stegefad, Kgl. Porcelæn
19. årh. L: 54,5. Monteret med ophæng. 1. sort.

dkk 1.500



115

410
Løber, orientalsk design
Gentagelsesmønster i varierende farver på
rød bund. 400 x 75. (pletvis slidt).

dkk 600

411
Zendjan tæppe, semiantik
Firsidet hvid medaljon på rød bund med
gentaget mønster, mørkblå bort, 289 x 157.
(pletvis falmet).

dkk 1.500
412
Täbriz tæppe, semiantik
Lysbrun bort og medaljon på hvid bund med
rankemønster. 216 x 135. Sign.

dkk 2.500

413
Persisk tæppe
Aflang medaljon på rød bund med gentaget
geometrisk mønster. Mørkblå bort med
stjerner, 250 x 148.

dkk 1.500
414
Persisk tæppe (Täbriz), silke og uld
Vase og blomstrende ranker på beige bund,
lys sidebort med ranker og grene, 307 x 208.

dkk 3.500

415
Kirman? medaljontæppe
Semiantikt. Rødt midterfelt, bort med
gentaget mønster af stiliserede blomster.
178 x 292. (trænger til rens).

dkk 2.500
416
Stort persisk medaljontæppe, semiantik
Stor hvid og blå medaljon på rosa bund,
mørkblå og hvid bort med stiliserede
blomster. 380 x 260. (kanter slidte, pletvis let
falmet).

dkk 3.000-4.000
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417
Persisk Moud tæppe, m. silke, semiantik
Havemønster, bort med dyr og plantemotiver.
280 x 202. Signeret Armini.

dkk 3.000

418
Abadeh tæppe, semiantik
Firsidet medaljon på rødt midterfelt med
stiliserede, gentagne plantemotiver, blå bort.
226 x 320. (pletvis let slidt).

dkk 2.500
419
Persisk Luri
Med stort gult midterfelt med stiliserede figurer
og dyr. Frise med geometiske gentagelses-
mønstre. 250 x 175.

dkk 1.800
420
Kolossal persisk medaljontæppe, semiantik
Sekskantet lyst midterfelt med geometriske figurer, bort
med gentaget ornamentik på mørkblå bund. 560 x 360.
(Kraftig slitage, falmet, kanter slidte. Trænger til rens).

dkk 4.000

421
Empiresofa, mahogni
Svungne armlæn, svungen ryg. Front med felter ind-
rammede af profilerede lister og med medaljoner. L: 207, D:
64, H: 98. (Et ben limet, betræk defekt).

dkk 1.500

422
Et par store koniske skærme af materet glas,
nu som hurricanes
H: 42, diam: 1 - 24,5. Ca.1900. (Mindre kanthak). (2).

dkk 1.200

423
Top til udendørs lampe i patineret kobber
19. århundrede, H: ca. 54, diam: ca. 50.

dkk 1.000
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424
Forgyldte, rigt dekorerede rammer i
rokokoform (5)
19./20. århundrede. Blændrammemål 79,5 x
63,5. (diverse afslag og mangler).

dkk 1.000
425
Forgyldte, rigt dekorerede rammer i rokokoform
19./20. århundrede. Den ene monteret med spejlglas.
Blændrammemål 79,5 x 63,5. (Diverse afslag og
mangler). (5).

dkk 1.000

426
Kasse af fyrretræ med skydelåg med laksegl
Til opbevaring af landkort. Diverse
inskriptioner og påtegninger på låg. 19./20.
århundrede. 20 x 20, L: 103.

dkk 800
427
Stort persisk medaljontæppe
Rød medaljon på turkis baggrund. Bred bort med
gentagne ornamenter på rød bund. 427 x 295. (Pletvis
slidt, kanter og frynser slidte, trænger til rens).

dkk 4.000

428
Et par vinkander, danske
19. årh.s slutning. Klart mundblæst glas med
forgyldt kant. H: 30,5. (2).

dkk 1.500

429
Antik Singer symaskine
Pedaldrevet. Sort med dekoration i farver og guld.
Monteret i bord af støbejern og træ. Maskinen mrk. F
4434429. Bord L: 92/192, B: 46, H: 74. (Brugsslitage,
topplade fugtskadet. Maskinen med let rust).

dkk 1.000
430
Buffet/anretterbord af eg og marmor
Underdel med to-fløjet skab. Top- og bagplade af broget
marmor. Drejede ben med buede sprosser, intarsia i
døre og top. B: 122, D: 57, H: 140.

dkk 1.200
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431
Hvidmalet klædeskab i gustaviansk stil
Fyldningsdør med facetslebet glas, skuffe.
Profileret top, sider og bund. Top med tandsnit.
20. årh.s begyndelse. H: 203, B: 106, D: 63.

dkk 800
432
En samling elpærer og glødelamper (50-75)
Heraf mange i originalkartoner. 15-300 W. Bl.a.
Elstein, Philips, Osram og Tungsram. Ca. 1920-
70. I frugtkasse af træ, mrk. Knuthenborg Gods

dkk 1.200
433
Flyttekasse, J. Justesen, Faaborg
Kasse af fyrretræ med låg mrk. J. Justesen
Faaborg i rødt. Med splitlås. B: 76, D: 50, H: 53.

dkk 800

434
Rejseskriveskrin, olieret nøddetræ
Indvendigt med små rum. Skuffe. 20. årh.s
anden halvdel. H: 17, D: 34, B: 38.

dkk 800

435
Et par bergèrer af mahogni
Tilspidsede forben med hjul af messing. ca.
1900. Forskelligt betræk. (2).

dkk 1.500

436
Bogværk: Chr. X Konge af Danmark og Island
1912-1937
I pragt helbind af skind med guldsnit. Exlibris fra
Knuthenborg

dkk 500
437
Persisk prydvase af messing
Rigt ciselleret med ornamentik og skrift,
gennembrudt kant i mønstre. Uidentificerede
stempler og tegn i bund. 19. årh. (Indtrykning).

dkk 1.000
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438
Bogværk: Berømte Danske Mænd og
Kvinder, bd. 1- 3
I guldtrykt bind med læderryg.

dkk 500

439
Purdey geværkasse af mahogni
Cirkulær messingindlægning i låg graveret
med grevekrone og monogram. Etiketmærke
fra Purdey under låg. Talrige rum foret med
filt, med enkelte remedier til rensning af
våben. 83 x 24,5, H: 8. (Reparation i låg).

dkk 1.500

440
Afshar tæppe
Mørkblåt midterfelt med tre hvide
medaljoner, rød bund. 252 x 173.

dkk 2.000

441
Skomagerpendler
Hvidt opalglas med bakelit fatninger, ca.
1900. Skærm diam: ca. 26. (2).

dkk 1.000

442
Skomagerpendler
Hvidt opalglas med messingfatninger, ca.
1900. Skærm diam: ca. 26. (2).

dkk 1.000

443
Skomagerpendler
Hvidt opalglas med bakelitfatninger, ca.
1900. Diam: 24, H: 4 hhv. diam: 26, H: 8. (2).

dkk 1.000
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444
Skomagerpendler samt opalglasskærme
To næsten ens skomagerpendler med skærme af opalglas,
fatningshuse af messing. Skærm til pendel uden fatning
samt en klokkeformet skærm. Skomagerpendler diam: ca.
26, en H: 10, øvrige H: 6. Løs skærm H: 21, diam: 24. (4).

445
Vægtelefoner samt bordtelefon
Alle med manglende hørerør. Vægtelefoner
mærkede Emil Møller Horsens, ca. 1910-30. (3).

dkk 1.000

446
Væghængt telefon, bordtelefon og bordregnemaskine

I henholdsvis træ og bakelit. Vægtelefon mrk. Emil
Møller Horsens (ormeskader), regnemaskine mrk.
Facit. (3).

dkk 800

447
Et par transportable klapborde, mahogni
Svungne krydsben, cirkulære plader. 20. årh.
Sammenklappet H: 98, B: 95, diam: 100. (2).

dkk 1.000

448
Pierre-Jules Mène (1810-1879)
Jagtstilleben, relief i bronze. Forestillende hængende
vildt og jagttasker, 31 x 16,5. Sign. 1850.

dkk 1.000

449
Antik støvsuger
Støvbeholder af metal og kanvas. Ifølge oplys-
ning en af de tidligste motoriserede støvsugere

dkk 1.000

450
Amerikansk Rex brandslukker
Af patineret kobber. Mrk. New York Patented
jan. 10 1893 og Emil Henius Copenhagen. H: 55.

dkk 1.000
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451
En kasse bøger om kunst, jagt med mere
(ca. 50 bind)
Blandt andet monografier om Dankvart
Dreyer og andre, Game & Hunting med mere

dkk 1.000
452
En kasse bøger
Vilhelm Marstrand Arsenalet i Piræus og oldtidens
byggeregler, Herman Madsen Romantik og
historie fra danske herregårde med flere. (9).

dkk 400

453
Stel til empire sofabænk, mahogni, ca. 1810
Otte-benet stel med svungne tremmegavle. L:
197, D: 68.

Proveniens: Ifølge påskrift oberst i hus-
arregimentet Christian Flindt (1762-1831) og
videre til dennes efterkommere.

dkk 1.500

454
Gustaviansk spejl
I forgyldt, profileret ramme med orna-
menteret fodstykke. 175 x 64.

dkk 1.200

455
Kaminskærm af sortmalet metal
Buet skærm på svungne fødder. 19. årh. B:
56, H: 115. (Rustpletter).

dkk 800

456
Et par små salutkanoner
Jern. Mærkede W.R.A. Co. TRADE MARK
REGISTERED IN USA. L: ca. 47. Bundstykker
mangler. (2).

dkk 1.500
457
To næsten ens skomagerpendler af opalglas

Fatningshuse af messing. Ca. 1900. Diam:
25/26

dkk 1.000
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§ 1. Budgivning
Køber er den byder, der får hammerslag. Den, der byder
for andre, hæfter som selvskyldnerkautionist for berigti-
gelsen af købet.
På opfordring fra Auktionshuset A/S (herefter benævnt
Auktionshuset), skal alle bydere, hvadenten de ønsker at af-
give et bud ved personligt fremmøde på auktionsstedet
eller afgive en kommission pr. brev, fax eller hjemmeside
eller byde direkte pr. telefon eller hjemmeside, kunne dok-
umentere deres betalingsdygtighed samt til enhver tid
identificere sig. Auktionshuset er altid berettiget til at nægte
at acceptere et bud, hvis på forlangende ikke tilstrækkelig
sikkerhed er stillet eller en passende à conto betaling har
fundet sted.
Bud afgives af byderen ved personligt fremmøde på auk-
tionsstedet eller ved skriftlig kommission enten pr. brev, fax
eller hjemmeside. På net-auktioner afgives bud direkte fra
hjemmesiden. Afgivelse af bud pr. telefon er muligt under
visse forudsætninger, der afgøres af Auktionshuset. Auk-
tionshuset påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller
fejltagelser, der måtte opstå ved brug af denne service.
Auktionarius bestemmer overbuddets størrelse og træffer
ligeledes afgørelse i alle tvivlstilfælde om budgivningen.
For at kunne byde på Auktionshusets auktioner kræves
forudgående registrering.
§ 2. Betaling
Ved køb på alle net-auktioner tillægges hammerslagsprisen
25%, der dækker salær på 20% samt moms af salæret.
Ved køb på alle traditionelle auktioner tillægges ham-
merslagsprisen 25% der dækker salær på 20% samt moms
af salæret.
Visse numre handles efter særlige regler i fuldmoms, så
udover salær på 20%, beregnes moms på 25% af både
hammerslag og salær. Disse numre er mærket med en
stjerne (*).
Danske momsregistrerede købere skal overfor Auk-
tionshuset oplyse deres SE-/CVR-nr. (moms-nr.), da dette
skal anføres på de fakturaer, hvor varen købes i fuld moms.
For visse udenlandske købere gælder der særlige regler for
afgiftsfritagelse jvf. § 4. Afgiftsfritagelse omfatter ikke EU
private købere, som ligestilles med danske købere jvf.
gældende dansk lovgivning om handel med brugte varer,
kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter.
Købesummen forfalder til betaling ved tilslaget. Der kan
betales kontant op til DKK 50.000 eller med Dankort, bank-
noteret check, rejsechecks, Visa-, Master- eller Eurocard.
Personlige udenlandske checks kan kun anvendes efter
forudgående aftale.
Betaling kan også finde sted via bankoverførsel. 
På de traditionelle auktioner skal betaling af købte emner
finde sted under eller umiddelbart efter auktionen og un-
der alle omstændigheder senest 8 dage efter fakturada-
toen. På net-auktionerne tilsendes køber faktura.
Betales købesummen ikke rettidigt, skal der svares rente
heraf med 1,5% pr. påbegyndt måned.
Betales købesum og renter ikke inden 8 dage efter at Auk-
tionshuset har afsendt påkrav herom til køber, er Auk-
tionshuset berettiget til at annullere købet og bortsælge det
købte på ny auktion hos Auktionshuset eller underhånden
og afkræve køber ethvert herved opstået tab. Et eventuelt
overskud tilfalder den, der har indleveret det købte til auk-
tion.
Har den misligholdende køber tilgodehavender fra salg af
effekter hos Auktionshuset, er Auktionshuset berettiget til

at berigtige ethvert tilgodehavende hos køber ved mod-
regning.
Har den misligholdende køber indleveret andre effekter til
salg, er Auktionshuset berettiget til at bortsælge sådanne
effekter på auktion hos Auktionshuset uden at være bundet
af en af den misligholdende køber fastsat mindstepris. Den
misligholdende køber er ikke berettiget til at kræve udlever-
ing af effekter indleveret til salg, så længe forfalden gæld til
Auktionshuset ikke er betalt, uanset om værdien af
sådanne effekter må anses at overstige forfalden gæld.
Auktionshuset er berettiget til at afvise bud afgivet af en
køber, der er i misligholdelse med sine betalingsforplig-
telser over for Auktionshuset eller et bud afgivet af en an-
den på den pågældendes vegne, ligesom Auktionshuset er
berettiget til at kræve et depositum som betingelse for ac-
cept af fremtidige bud.
§ 3. Fortrydelsesret
For privatkøb af emner på en net-auktion gælder loven om
fjernsalg, herunder også 14 dages fortrydelsesret. Even-
tuelle omkostninger forbundet med transport af købte em-
ner retur fra køber, betales af køber selv.
Såfremt køber benytter sig af sin fortrydelsesret, refunderer
Auktionshuset betalingen umiddelbart efter, at varen er
sendt retur og modtaget af Auktionshuset. Auktionshuset
gør opmærksom på, at det herefter er op til
bankerne/kreditkortselskaberne, hvornår refusionen indgår
på købers konto.
§ 4 Momsfritagelse
Udenlandske købere, der opfylder en af nedenstående
betingelser, betaler de gældende salærsatser jf. oven-
stående, men bliver ikke belastet af dansk moms. Den
danske moms deponeres dog hos Bruun Rasmussen, indtil
eksporten er gennemført på dokumenteret lovpligtig vis.
Købere, som er momsregistreret i et andet EU-land, kan
fritages for at betale dansk moms, når det kan doku-
menteres, at købet er transporteret til den adresse, som
køber har angivet over for Auktionshuset og som er anført
på fakturaen. I sådanne tilfælde skal der afregnes moms i
henhold til de gældende regler i det land, hvor virksom-
heden er momsregistreret. Det tilrådes at søge oplysning
hos de lokale myndigheder.
Købere med bopæl uden for EU kan fritages for dansk
moms, når det kan dokumenteres, at købet er transporter-
et ud af EU. Auktionshuset udsteder så vidt muligt de
fornødne eksportpapirer, som skal fremvises ved toldmyn-
dighederne, og forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr
herfor. Foretages eksporten af en af Auktionshuset
godkendt speditør skal momsen ikke deponeres. 
§ 5 Momsbetaling
Momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande kan un-
dlade at gøre brug af muligheden for momsfritagelse og i
stedet betale dansk brugtmoms/fuldmoms. Dette skal
meddeles Auktionshuset inden kl. 10 dagen efter købet.
Momsregistrerede virksomheder i Danmark kan vælge at
betale fuldmoms jf. ovenstående. Dette skal meddeles
Auktionshuset inden kl. 10 dagen efter købet.
§ 6. Udlevering
Købesummen skal være betalt, inden det købte kan ud-
leveres til køberen. Det købte henligger fra hammerslaget
for købers regning og risiko. For varer, der ikke afhentes
ifølge aftale efter hammerslaget, vil blive kørt på fjernlager
på købers regning og risiko. Købte varer, der er betalt, men
ikke afhentet, vil efter 1 år blive videresolgt for købers regn-
ing ved auktion eller underhånden.
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§ 7. Forsendelse
Såfremt Auktionshuset påtager sig at emballere og frem-
sende købte varer, sker dette på købers regning og risiko.
Auktionshuset kan således ikke drages til ansvar for skader
forvoldt på købte varer under forsendelse eller for fors-
vundne forsendelser.
§ 8. Kunstnerafgift til Copydan
Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret skal der
opkræves følgeretsvederlag for værker af nyere danske og
visse udenlandske kunstnere, som enten er nulevende eller
ikke har været døde i mere end 70 år. Følgeretsvederlaget
opkræves af Auktionshuset på vegne af kunstnernes or-
ganisation Copydan. Disse værker er mærket (CD) for Copy-
dan ud for katalognummeret.
Den såkaldte Copydan-afgift tillægges hammerslagsprisen
inkl. salær, når beløbet overstiger 300 euro. Copydan-af-
giften er:
• 5% af den del af hammerslagsprisen og salæret (ekskl.
moms), der udgør indtil 50.000 euro.
• 3% af den del af hammerslagsprisen og salæret (ekskl.
moms), der ligger mellem 50.000 euro og 200.000 euro.
• 1% af den del af hammerslagsprisen og salæret (ekskl.
moms), der ligger mellem 200.000 euro og 350.000 euro.
• 0,5% af den del af hammerslagsslagsprisen (ekskl. moms),
der ligger mellem 350.000 euro og 500.000 euro.
• 0,25% af den del af hammerslagsprisen (ekskl. moms),
der ligger over 500.000 euro.

Copydan-afgiften kan ikke overstige 12.500 euro for det en-
kelte kunstværk.
Euro-kursen er fastsat af Copydan i 2015 til kurs 744,01
(7,4401 kr. pr. euro).
§ 9. Eksporttilladelse
Kulturværdiudvalget er blevet ansøgt om eksporttilladelse,
hvor dette kræves iflg. gældende dansk lovgivning om
sikring af kulturværdier i Danmark. Foreligger en sådan
ikke, vil dette blive meddelt den udenlandske køber umid-
delbart efter hammerslaget. Derefter vil Auktionshuset igen
ansøge Kulturværdiudvalget på købers vegne, nu hvor pris-
en kendes. Gives eksporttilladelse ikke, er Kulturværdiud-
valget forpligtet til at overtage det købte til den opnåede
pris, hvilket betyder at købet bliver hævet for køber.
§ 10. Beskrivelse af emner
Alt sælges i den stand, hvori det ved hammerslaget er at
forefinde og som beskrevet i katalog eller hjemmeside med
senere offentliggjorte ændringer og modifikationer.
Beskrivelsen er foretaget efter bedste overbevisning og un-
der anvendelse af de anførte katalogiseringsprincipper.
De solgte effekter er ofte af en alder eller af en art, der
bevirker, at de kan være behæftet med fejl, mangler, res-
taurering eller beskadigelser, der ikke nødvendigvis angives
i katalog eller på hjemmesiden. Afbildninger i katalog eller
på hjemmesiden er blot til identifikation og kan ikke an-
vendes til vurdering af effekternes stand.
Enhver der ønsker at byde på auktion, bør derfor ved
selvsyn på de før auktionen afholdte eftersyn forvisse sig
om de ønskede effekters stand.
Beskrivelsen er udtryk for den på salgstidspunktet blandt
lærde og eksperter herskende opfattelse.
Skulle der efter købet opstå tvivl om det købtes ægthed
eller dettes overensstemmelse med beskrivelsen, skal dette
straks meddeles til Auktionshuset.
Såfremt det må erkendes, at det købte er en forfalskning,
eller såfremt beskrivelsen har været behæftet med væsent-
lige fejl, der har medført en væsentlig højere hammerslags-

pris, end en korrekt beskrivelse må antages at ville have
resulteret i, er køber berettiget til at annullere købet, hvore-
fter den samlede erlagte købesum tillagt auktionsomkost-
ninger og evt. moms, vil blive refunderet køber.
Væsentlige fejl i beskrivelsen relateret til mål eller vægt er-
stattes kun procentuelt i forhold til differencen.
Retten til under de her anførte betingelser at annullere et
køb kan kun udøves af den, der købte den pågældende ef-
fekt hos Auktionshuset og er betinget af, at krav om an-
nullering fremsættes skriftligt over for Auktionshuset inden
2 år efter købsdagen, og af at det købte inden samme frist
returneres til Auktionshuset i den samme stand i enhver
henseende, som det købte var i på hammerslagstidspunk-
tet.
Køber kan i tilfælde af annullering ikke gøre krav på betaling
af renter af købesummen og er ej heller berettiget til at
kræve anden udgift eller tab, herunder eventuel mistet
videresalgsfortjeneste, dækket.
Et køb kan ikke kræves annulleret efter ovenstående be-
stemmelser, såfremt:
a. beskrivelsen i katalog eller på hjemmesiden på ham-

merslagsdagen var i overensstemmelse med den på
dette tidspunkt gældende opfattelse blandt lærde og ek-
sperter.

b. den eneste måde til på salgstidspunktet at få fastslået et
falskneri var iværksættelsen af videnskabelige processer,
hvis gyldighed først blev anerkendt efter salgstidspunktet,
eller som ville have været uforholdsmæssigt omkostning-
skrævende eller uigennemførlige uden beskadigelse af
den pågældende effekt.

I tillæg til ovenstående frist gælder de almindelige
forældelsesregler i forældelsesloven, efter hvilke køber ikke
under nogen omstændigheder kan gøre noget krav
gældende over for Auktionshuset, når der er forløbet mere
end 5 år fra købsdagen.
Auktionshuset A/S 

Kommissioner
Auktionshuset påtager sig at byde i kommission for bydere,
der ikke kan være til stede ved auktionen. Det er en forud-
sætning, at kommissioner indleveret pr. brev eller fax er
Auktionshuset i hænde i 24 timer før auktionens start, så
om nødvendigt bydernes kreditværdighed kan undersøges.
Via hjemmesiden er det muligt at afgive kommissionsbud
helt frem til auktionsstart. Auktionshuset påtager sig intet
ansvar for eventuelle fejltagelser, der måtte opstå ved brug
af denne service.
Konditionsrapporter
Auktionshuset påtager sig, hvis det er muligt, at orientere
nærmere om numrenes kondition og tilstand. Dette er
ment som en service for kunder, der ikke selv har mulighed
for ved selvsyn at undersøge numrene på eftersynet. Det
understreges, at de givne oplysninger ikke kan gøres til
genstand for reklamationer; her henvises til beskrivelsen.
Fritagelse for dansk fuldmoms
Købere skal ifølge § 2 betale fuldmoms af de varer der i
katalog eller på hjemmesiden er markeret med stjerne (*).
Når virksomheder, der er momsregistrerede i andre EU-
lande, køber hos Auktionshuset og videresælger til private,
skal der ikke betales dansk moms, men moms i henhold til
de regler der gælder, hvor den udenlandske virksomhed er
momsregistreret. Det tilrådes at søge oplysning hos de
lokale myndigheder.
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§ 1. Bidding
The buyer shall be the highest bidder at the “hammer pri-
ce”. Any person bidding on behalf of a third party shall be li-
able in surety for completion of the sale.
At the request of Auktionshuset A/S (hereinafter called
Auktonshuset), all bidders, whether they wish to make bids
in person at the place of auction or commission bids by let-
ter, fax or the homepage direct telephone bids or the ho-
mepage, should be able to document their ability to pay
and be able to provide proof of identity at any time.
Auktionshuset is entitled to refuse to accept a bid if, when
requested, adequate security or adequate payment on ac-
count has not been rendered.
Bids should be made by the bidder in person at the place of
auction or by written commission by letter, fax or the ho-
mepage. For online auctions alle bids are submitted via the
homepage. Telephone bidding is possible within certain
conditions made out by Auktionshuset. Auktionshuset is
not to be held responsible for any errors that may occur
using this service. The auctioneer shall have absolute di-
scretion as to the increment of the bids. The auctioneer will
also make decisions in all cases of doubt regarding the bid-
ding.
Buyer must be registered with Auktionshuset before bids
can be submitted.
§ 2. Payment
Purchases made at all Auktionshuset’s online auctions are
subject to a 25% fee, which covers 20% buyer’s premium
and VAT of the premium.
Purchases made at all Auktionshuset’s traditional sales-
room auctions are subject to a 25% fee, which covers 20%
buyer’s premium plus VAT of the premium.
Certain lots are sold in accordance with specific rules on
normal VAT arrangement (hereinafter called normal VAT),
so that the purchase price is the hammer price plus an ad-
ditional 24% (for online auctions, wine, coins and stamps
20%) in buyer’s premium and VAT of 25% levied on both the
hammer price and the buyer’s premium. The lots subject to
Full VAT are indicated as such in the catalogue and on the
homepage with an asterisk (*).
Danish VAT registered buyers shall provide Bruun Rasmus-
sen with documentation of their SE-/CVR -number (VAT No.)
as this has to be quoted on the invoice for goods bought at
full VAT.
For some foreign buyers, specific VAT-exemption rules ap-
ply (cf. Article 3). VAT-exemption does not apply to private
buyers from the EU who are considered as Danish buyers
(cf. current Danish legislation on Special VAT Scheme for Sa-
les of Works of Art, Collectors’items and Antiques by Public
Auction).
The purchase price falls due for payment when the goods
have been knocked down. Payment may be made in cash
up to DKK 50,000, by Dankort, banker’s cheque, traveller’s
cheque, Visa-, Master- or Eurocard. Personal foreign
cheques may only be used for payment by prior arrange-
ment.
Payment can also be made by bank transfer. 
At traditional auctions payment for purchased items must
be made during or immediately after the auction. Under all
circumstances payment must be made no later than eight
days from the date of the invoice. With online auctions an
invoice will be sent to the purchaser.
Should the purchase price not be paid by the due date,
interest at 1.5 % per new month will be charged.
If the purchase price and interest are not paid within eight
days after Auktionshuset has sent its demand to the buyer,
Auktionshuset shall be entitled to rescind the sale and resell
the goods at a Auktionshuset auction or privately, and to
demand reimbursement of any related losses from the de-
faulting buyer. Any further profit on the sale shall be payab-
le to the person who had deposited the goods for sale by
auction.

If the defaulting buyer is entitled to proceeds from a sale of
goods by Auktionshuset, Auktionshuset shall be entitled to
set off its receivables against its payables to the defaulting
buyer.
If the defaulting buyer has deposited other goods for sale,
Auktionshuset shall be entitled to sell such goods at an
Auktionshuset auction without being bound by the reserve
stipulated by the defaulting buyer. The defaulting buyer
shall not be entitled to demand the surrender of goods
deposited for sale as long as the debt payable to Auktions-
huset has not been discharged, regardless of whether the
value of such goods may be deemed to exceed the debt
payable.
Auktionshuset shall be entitled to refuse a bid made by a
buyer who is in default in respect to his payment obliga-
tions to Auktionshuset, as well as a bid made by a third par-
ty on behalf of such a defaulting buyer. Auktionshuset shall
further be entitled to demand a deposit as a condition of
accepting any future bids from such a purchaser.
§ 3. Return rights
Online purchase of items by private individuals is subject to
Danish consumer law, which extends 14 days of money-
back guarantee. The purchaser is liable for any costs related
to the transport of returned items.
Should a purchaser seek to avail himself or herself of the
money-back guarantee, Auktionshuset will refund the pay-
ment on receiving the returned items. Please note that the
date on which accounts are debited is subject to the policy
of the purchaser’s bank/credit card company.
§ 4. VAT Exemption
Foreign buyers who meet the following conditions pay the
applicable auction fees, cf. above, but are not charged Da-
nish VAT. However, the Danish VAT must be deposited at
Auktionshuset until documentation has been provided to
show that the goods have been exported as required by
law.
Buyers who are VAT-registered in another EU country are
exempt from paying Danish VAT when it can be documen-
ted that the item purchased has been transported to the
address declared by the buyer to Auktionshuset and speci-
fied on the invoice. In such cases, VAT must be settled in ac-
cordance with the rules in force in the country where the
company is VAT-registered. It is advisable to check with the
relevant local authorities.
Buyers domiciled outside the EU may be exempt from Da-
nish VAT when it can be documented that the purchase has
been transported out of the EU. As far as possible,
Auktionshuset issues the necessary export documents to
be presented to the customs authorities, and reserves the
right to charge a fee for doing so.
If the goods are being exported by a freight forwarder aut-
horised by Auktionshuset, the VAT need not be deposited.
§ 5. VAT Payment
VAT-registered businesses in other EU Member States may
opt out of exercising the option of VAT exemption and in-
stead pay Danish VAT on second-hand goods/full VAT.
Auktionshuset must be informed of this before 10 am on
the day after the purchase.
VAT-registered businesses in Denmark may choose to pay
full VAT, cf. above. Auktionshuset must be informed of this
before 10 am on the day after the purchase.
§ 6. Collection of purchases
The purchase price must be paid in full before the purcha-
sed lot can be passed over to the buyer. From the time of
the lot being knocked down to the buyer, until its collection,
the purchased lot will be held at the buyer’s own expense
and risk.
A storage fee will be charged for lots which have not been
collected according to agreement. Lots which have been
paid for but not collected will be storaged at buyers expen-
se. Lots not collected within 1 year will be resold at auction
or privately at the buyer's expense.
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§ 7. Dispatch
Should Auktionshuset undertake the packaging and
forwarding of purchased goods, this shall be done at the
buyer’s own expense and risk. Auktionshuset shall thus not
be held liable neither for any damage caused to purchased
goods during dispatch nor for any missing consignments.
§ 8. Droit de Suite
In accordance with Danish copyright law, an additional roy-
alty fee is to be paid for the purchase of works by contem-
porary Danish artist and some international artists who are
either still alive or who have been dead for less than 70
years. The additional royalty fee will be collected by
Auktionshuset on behalf of Copydan, which is a Danish-ba-
sed joint collecting society. Such works are marked with
(CD) for Copydan next to the lot number.
The Copydan royalty fee is added to the auction price inclu-
ding the buyer’s premium when the total exceeds€300.
Copydan royalty fees:
• 5% of the auction price and buyer’s premium (excluding

VAT) totalling up to€50,000.
• 3% of the auction price and buyer’s premium (excluding

VAT) of totals between€50,000 and€200,000.
• 1% of the auction price and buyer’s premium (excluding

VAT) of totals between€200,000 and€350,000.
• 0.5% of the auction price and buyer’s premium (excluding

VAT) of totals between€350,000 and€500,000.
• 0.25% of the auction price and buyer’s premium (exclu-

ding VAT) of totals above€500,000.
Copydan royalties must not exceed €12,500 for an individu-
al artwork.
The euro exchange rate has been set by Copydan for 2015
at DKK 744,01 per€100.
§ 9. Export licence
Applications for an export licence must be made to the Da-
nish Cultural Assets Committee when required in ac-
cordance with current Danish legislation on the protection
and preservation of cultural assets in Denmark. Where such
a licence has not been obtained, the foreign buyer will be
informed thereof immediately after the lot has been knock-
ed down to the buyer. Another application will subsequent-
ly be sent to the Danish Cultural Assets Committee by
Auktionshuset on behalf of the buyer, now that the price is
known. Should an export licence not be granted, the Danish
Cultural Assets Committee would be obliged to acquire the
purchased lot at the purchase price, and the buyer would
thus not be bound to the purchase.
§ 10. Description of lots
All lots are sold in the condition in which they are found
when knocked down and as described in the catalogue and
on the homepage with subsequently published changes
and modifications. Description is done according to the
best of Auktionshuset’s knowledge and on the cataloguing
principles stated.
The lots auctioned are often of some age or of a kind which
makes it possible that they may contain defects, deficien-
cies, or may have been subject to restoration or damage
not necessarily stated in the catalogue and on the home-
page. Pictures are for identification only and cannot be
used for an evaluation of the condition of the goods.
Any person who wishes to bid at an auction should therefo-
re satisfy himself of the condition of the lots for which he
intends to bid by personal inspection at the preview held
prior to the auction. The description is an indication of the
prevailing opinion of scholars and expert at the time of the
sale. If any doubts should arise after the purchase regar-
ding the genuineness of the purchased lot or its confor-
mance with the description, Auktionshuset should
immediately be informed thereof.
Should the purchased lot be proved to be a forgery, or if the
description contains material errors which lead to a consi-

derably higher hammer price than that which a correct
description would presumably result in, the buyer shall be
entitled to cancel the purchase, after which the buyer shall
be reimbursed for the total purchase price paid plus buyer's
premium and VAT, when applicable.
For material errors in the description in respect to measu-
rements or weight, compensation shall only be paid on a
percentage basis in proportion to the difference.
The right of cancellation of a purchase in pursuance of the
present conditions can only be exercised by the party who
has bought the lot in question at Auktionshuset and shall
be subject to the presentation of a claim for cancellation in
writing to Auktionshuset within 2 years of the purchase da-
te and to the purchased lot being returned to Auktionshu-
set in the same condition in any and all respects which the
purchased lot was in at the time of the lot being knocked
down to the buyer.
In the event of cancelation the buyer shall not be entitled to
claim payment of interest on the purchase price nor shall
the buyer be entitled to claim compensation for any other
expenses or loss incurred, including any possible loss of
profit in connection with reselling.
It shall not be possible to state cancellation of a purchase in
pursuance of the above provisions if:
a. the description on the day the lot was knocked down to

the buyer was in accordance with the then generally ac-
cepted opinion of scholars and experts;

b. the only way of establishing whether the lot was a forgery
at the time of the sale was the implementation of scienti-
fic processes, the validity of which was only acknowled-
ged after the time of the sale, or which would have
required a disproportionate amount of cost, or which
would have been impossible to carry out without da-
maging the lot in question.

In addition to the time-limits stated above, all purchases are
subject to the Statute of Limitations stipulated by danish
law by which Auktionshuset is under no circumstance liable
for purchases after 5 years from the date of purchase.
Auktionshuset A/S

Commission
Auktionshuset undertakes to execute commission bids for
bidders who are unable to be present at the auction. It is a
prerequisite that Auktionshuset receives the commissions
by letter, fax or telephone 24 hours before the start of the
auction for the bidders’ credit to be checked, if necessary.
Commission bids by the homepage are possible until the
auction starts. Auktionshuset is not to be held responsible
for any errors that may occur using this service.
Condition reports
Auktionshuset undertakes to provide further information
about the state and condition of the lots if possible. This is
regarded as a service for customers who are unable to ma-
ke a personal inspection of the lots at the preview.
Auktionshuset stresses that the information given cannot
be used as the basis for complaints; complaints can only be
based on the description.
Exemption from VAT
Buyers shall, according to § 2, pay full VAT on lots marked
with an asterisk (*).
No Danish VAT is to be paid when VAT registered compa-
nies from other EU countries buy at Auktionshuset and
resell to private buyers, The private buyer then only has to
pay VAT according to the rules in force in the country where
the foreign company is VAT registered. For further informa-
tion please consult your local authorities.
The above is an English translation of the Danish version of
the Conditions of Purchase. In case of dispute, only the Da-
nish version of the present Conditions of Purchase of
Auktionshuset is valid.
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KNUTHENBORG HERREGÅRDSAUKTION SØNDAG DEN 19. APRIL
KL. 12.00

Om budafgivelse og bydeskilte:
Der kan bydes på alle numre online på vores hjemmeside. Blot klik på ”Knuthenborg”,
hvorefter onlineauktionen præsenteres for dig. Mange af de udbudte lots har ingen
startpris, de øvrige har typisk en startpris imellem 50% og 70% af vurderingen.

Muligheden for online budgivning på denne auktion ophører d. 19. april kl. 9.00.

På auktionen tager Auktionarius udgangspunkt i budniveauet fra onlineauktionen.
Deadline for indgivning af telefonbud er d. 19. april kl 10.00. Vi anbefaler de kunder,
som ønsker at gøre brug af denne service at henvende sig i god tid inden auktionen.

Specielle forhold for denne auktion, da pladsen i auktionssalen er begrænset:
De særlige geografiske omstændigheder ved auktionen gør, at Auktionshuset anbefaler,
at man bestiller et bydenummer allersenest lørdag den 18. april.

Bydeskilte:
Bydeskilt udleveres til auktionen, når ens kundenummer oplyses. I tilfælde af
pladsmangel på auktionen om søndagen har kunder med bydeskilt fortrinsret til
auktionslokalet.

ER du i forvejen kunde i Auktionshuset:
Er du kunde i forvejen skal du blot oplyse os dit kundenummer, og at du ønsker at få et
bydeskilt til Knuthenborgauktionen. Du modtager herefter en forhåndsbekræftelse pr
mail og ved selve auktionen skal du herefter blot oplyse dit kundenummer, hvorefter du
vil få udleveret dit bydeskilt.

Er du IKKE kunde i forvejen i Auktionshuset:
Er du ikke kunde i forvejen hos os, kan du på auktionshuset.com oprette en konto,
hvorefter du bliver tildelt et kundenummer. Du skal herefter blot oplyse os dit kunde-
nummer, og at du ønsker at få et bydeskilt til Knuthenborgauktionen. Du modtager
herefter en bekræftelse pr. mail, og ved selve auktionen skal du så blot oplyse dit
kundenummer. Du vil derefter få udleveret dit bydeskilt, når du møder op til auktionen.

Giver onlineregistreringen dig problemer, er du også velkommen til at tilmelde dig som
kunde via brev, email eller pr telefon:

Auktionshuset, Ved Klædebo 17, 2970 Hørsholm
Telefon: 45767080
Email: mail@auktionshuset.com
Web: auktionshuset.com

For yderligere praktiske oplysninger henvises tillige til: knuthenborg.dk
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INDLEVERING TIL KVALITETSAUKTION 21. maj kl. 18.00
Sidste frist for indlevering fredag 24. april

Platinring, m. 3.6 ct diamant, 250.000 Johan Rohde, armstol, 100-150.000

Persian Art, 6 vols, 6-8.000A. Salto, vase af stentøj, 20-30.000

H. Scherfig, Flodheste, 30-35.000 S. Simonsen, Gravhunde, 15-20.000

Buddhahoved, Siam,
16. årh., 25-35.000

Baulé: Anefigurer,
Sundes samling,

12-15.000
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