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1
Svend Langkilde: Skab af palisander
To døre med indfældede greb. Indeholdende to 
hylder og 4 skuffer. Ben/understel af wengé 
træ. Fremstillet hos Langkilde Møbler. 
 100 x 40 cm. H: 67 cm. 

dkk 10.000

2
Svend Langkilde: Kommode af palisander
4 skuffer med indfældede greb. Ben/understel 
af wengé træ. Fremstillet hos Langkilde Møbler. 
100 x 40 cm. H: 67 cm. 

dkk 10.000

4
Finn Juhl (1912-1989): Sæt på fem 
armstole af palisander, model BO-72
Stel af palisander med buede armlæn 
og skrå sprosser. Ryg og sæder med 
brunt læder.
Etiketmrk. og nummererede Bo-Ex 

dkk 90.000

5
Kaare Klint (1885-1954):”Den røde stol”, armstol af mahogni
Armstol model 3758A (stor model med sæde bredden på 58 cm.) 
med stel af mahogni, sæde og ryg betrukket med rød oksehud, 
Udført hos Rud Rasmussen, etiket KK nr. 12521.
Litt: ”Moderne dansk boligkunst” Sigvard Bernadotte & Johs. 
Lehm-Laursen Skandinavisk Bogforlag 1946, afbildet s. 153. 

dkk 6.000-8.000

3
Rosengren-Hansen: Sæt på 10 stole af 
palisander
Let buet rygbrædt, runde ben, sort læder i 
sæder, etiketmrk. Rosengren-Hansen. Stemplet 
Brande Møbelindustri. 
Brugsspor, læder patineret. En stol med flækket 
ben.

dkk 15.000-20.000
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6
Illum Wikkelsø (1919-1999): Et par lænestole 
model 451
Stel af rio palisander, sæde, ryg samt armlæn 
betrukket med med rødt læder. Udført hos 
Aarhus Polstermøbelfabrik. Plakette fra Illums 
Bolighus. Litt: Mobilia 1958. CITES kræves

dkk 12-15.000

7
Illum Wikkelsø (1919-1999): Lænestol model 
451
Stel af Rio palisander, sæde, ryg samt armlæn 
betrukket med med rød læder. Udført hos 
Aarhus Polstermøbelfabrik. Plakette fra Illums 
Bolighus. Litt: Mobilia 1958. CITES kræves

dkk 6.000

8
Severin Hansen: Skrivebord af palisander, 
Haslev Møbler
Lige sarg med fire skuffer, firkantede let 
tilspidsede ben med skrå samling ved sarg. 
Fremstillet hos Haslev Møbelsnedkeri, rest af 
etiketmrk. L. 143, D. 75, H. 73 cm

dkk 12.000-15.000

9
Ejnar Larsen og Aksel Bender Madsen: 
Trepersoners sofa
Senere lyst uldbetræk. L. 200, D. 80, H. 78 cm 
Udført hos Willy Beck

dkk 12.000

10
Ejnar Larsen og Aksel Bender Madsen: Lænestol
Senere lyst uldbetræk.D. 80, H. 78 cm Udført 
hos Willy Beck

dkk 3.000-4.000

11
Mogens Lassen: Ægypterbord
Stel af massivt teak, fineret rund plade. Dia. 85 cm.
Tegnet af Mogens Lassen for snedkermester A.J. 
Iversen 1954. Brugsspor på plade.

dkk 12.000
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13
R. Wengler: Lænestol/daybed
Lakeret bambus og metal, indstilleligt ryglæn, 
udtrækkelig fodskammel under sæde. Mrk. med 
plakette: R. Wengler København. Ryghøjde 109, 
sædehøjde 40 cm, længde udtrukket 145 cm

dkk 1.500

12
Poul Henningsen: Bombardementskrone, 
jubilæumsmodel
Femarmet krone, forcromet stel med 2/1 skærme af hvidt 
opalglas. Dia. ca. 70 cm.
Certifikat/nummerbevis og ophæng medfølger

dkk 15.000

15
Hans J. Wegner (1914-2007): Armstol model CH-25
Stel af eg med skråtstillede bagben, flet i ryg og sæde. 
Etiketmrk. under armlæn Carl Hansen & Søn
B. 71, D. 73, H. 73 cm.

dkk 8.000

14
Hans J. Wegner (1914-2007): Armstol model CH-25
Stel af eg med skråtstillede bagben, flet i ryg og sæde. 
Etiketmrk. under armlæn Carl Hansen & Søn
B. 71, D. 73, H. 73 cm

dkk 8.000

17
Sigurd Resell: Et par Falconstole
To Falcon stole med stel af forkromet stål, udspændt med 
kanvas. Hynder betrukket med mørkebrunt læder med 
knapper. Fremstillet hos Vatne Møbler. 

dkk 12.000-14.000

18
Børge Mogensen (1914-1972): Daybed/Briks model 191
Stel af egetræ med medeben og stålafstiver, ryg og 
sædehynder betrukket med grøn uldstof. Udført hos 
Federicia Møbelfabrik, formgivet 1955. H.68 L.190 D. 102 

dkk 6.000-8.000

16
Arne Jacobsen og Flemming Lassen: Sofabord til Søllerød Rådhus 
Højt sofabord af lakeret asketræ, plade med buede sider, let tilspidsende 
ben med sprosser imellem. Udført hos Rud Rasmussen, etiketrester herfra 
under pladen. H. 60 L. 100 B. 60 cm. 
Tegnet til foyeren på Søllerød Rådhus. Arne Jacobsen og Flemming Lassen 
vandt en arkitektkonkurrence udskrevet af Søllerød Kommune i 1939 og 
leverede bygning og møblement i 1940-1942 

dkk 6.000-8.000
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23
Le Corbusier: Chaiselong LC-4
Sortlakeret og forcromet stel. Brun læderhynde. 
Fremstillet hos Cassina Italien. L. 160 cm, 
bredde 56,4 
Litt: ”1000 chairs” Charlotte & Peter Fiell, afb. og 
beskrevet s. 188-189. 

dkk 16.000

19
Vico Magistretti (1920-2006) & Per Skovholt: 
Lænestol/Chaise Longue model ”Mobi 2000”
Lænestol/Chaise Longue med langt udtræk, 
Overpolstret med sort læder, monteret med hjul 
foran. Udgået model produceret i begrænset antal 
(omk. 50 stk.) for Fredericia Furniture i 2000'erne.
Litt. Fredericia Furnitures hjemmeside /Historie

dkk 3.000-5.000

20
Ingo Maurer: ”Bulb”, stor model
Bordlampe med forcromet metal sokkel og skærm som en elpære. 
Designet i 1970erne for M Design i München. H. 55 cm, dia. 32 cm

dkk 8.000

21
Eero Sarinen: ”Tulip” bord
Hvid sokkel, gråbroget marmorplade. Diameter 107 cm. Højde 72 
cm. Tulip serien er formgivet i 1955-56, udført hos Knoll 
international, stempel herfra under fod.
Litt: ”1000 chairs” Charlotte & Peter Fiell, afb. og beskrevet s. 318-
319 

dkk 15.000-20.000

22
Eero Saarinen: Sæt på fire ”tulip” stole 
Tre stole samt et armstol med fod af hvidlakeret aluminium, 
formstøbt skal af glasfiber. Tulip serien er formgivet i 1955-56, 
udført hos Knoll International. 
Litt: ”1000 chairs” Charlotte & Peter Fiell, afb.,beskrevet s. 318-319 

dkk 6.000-8.000
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24
Jørgen Høj: Spisebord i palisander ca. 1965
Rundt bord med plade af palisander på stel af 
stål. Fire tillægstykker i grå linoleum med kant af 
palisander. Design Jørgen Høj ca. 1965 . Dia. 
115/175, H. 69 cm

dkk 20.000

26
Hans J. Wegner (1914-2007): Et par tidlige 
Kinastole, 1946 (2)
Et par armstole model Model FH-1783, stel af 
sortlakeret bøgetræ, sæde udspændt med 
original flet, tidlig produktion. Stolen er tegnet i 
1944, disse udført hos Fritz Hansen i 1946.
Litt: Arne Karlsen, ”Dansk Møbelkunst” afb. og 
beskrevet s. 198-199 samt Christian Holmsted 
Olesen, ”Wegner, bare een god stol”, Design 
Museum Danmark 2014, afb. og beskrevet s. 
116-121.  

dkk 15.000-18.000

25
Finn Juhl, tilskrevet: Rundet sofa, 1950erne. 
Overpolstret med rødlig Cotil uld. Ben af eg. L. 
130, H. 78 cm. Købt 1951. Senere betræk

dkk 25.000

27
Rud Thygesen/Johnny Sørensen: Sjælden daybed fra ”Kongeserien”
”Kongeserien” Fritstående daybed med stel af kirsebærtræ, 
udspændt med rørflet og med hynde af rødt knapsyet læder. Udført i 
begrænset antal i ca. 1980 hos Botium. H. 37 L. 190 B. 801 cm. 

dkk 40.000-45.000
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28
Verner Panton: ”Fun” pendel
Tre ringe af metal med perlemorsskaller ophængt i kæder. 
Formgivet 1955, fremstillet hos Verpan.

dkk 3.000

30
Verner Panton: Et par stole ”The Panton chair” 
Fehlbaum produktion
Støbt polystyren, lilla. Produceret hos Fehlbaum, Schweiz, 
1971. Stemplede. Tegnede 1960 for Vitra/Herman Miller, 
USA. Disse stole i 1971 fra den 3 serie (efter fiberglas og 
polyurethane) i ”Luran S” produceret 1971-79. 
Litt.: ”Danish Chairs” Noritsugu Oda” afb. og beskrevet s. 
176. samt ”1000 chairs” Charlotte & Peter Fiell, afb. og 
beskrevet s. 425.

dkk 6.00031
Knud Joos: Lampebord af stål og palisander
Firkantet bord med stel af stål og svævende plade af 
palisander. 42 x 42 x 42 cm. Jason møbler model 600, tegnet 
1958

dkk 2.500

32
Harry Bertoia ”Diamond Chair”
Hvidlakeret stål med trådnet, gul lærredspude. 
Tegnet af Harry Bertoia for Knoll 1950-52. Litt: ”1000 chairs” 
Charlotte & Peter Fiell, afb. og beskrevet s. 314-315. 

dkk 4.000

29
Sofabord, glas og stål, 1980 erne
Rundt plade af røgfarvet glas, stel af forkromet stål i form af 
fire buer. H. 44,5 Ø 99 cm. Købt hos 3Falke møbler i 1980'erne. 

dkk 2.000

34
Aksel Bender Madsen (1916-2000) og Ejner Larsen (1917-1987): 
skammel 
stel af teaktræ med medeben, sæde udspændt med kanvas og 
patineret sort oksehud H.40 L. 59 B. 39 cm. Litt: Busk Laursen, 
S.Matz & C. Holmsted Olesen, Mesterværker: 100 års dansk 
møbelsnedkeri. København, Nyt Nordisk Forlag, 2003

dkk 6.000

33
Isamu Noguchi: Coffee table ”Noguchi”
Stel af lakeret træ, plade af glas.
Formgivet 1944, autoriseret reedition 2001, Vitra Design 
Museum. Plade 125 x 91 cm

dkk 6.000
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35
Le Corbusier, Pierre Jeanneret: Armstol LC-1
Armstol med stel af sortlakeret metal, sæde og ryg med 
rødbrunt kernelæder. Fremstillet hos Cassina. Etiket og 
stempel i stellet herfra og nummereret 21271. Litt: ”1000 
chairs” Charlotte & Peter Fiell, afb. og beskrevet s. 188-189. 
Bredde 60, dybde 64 cm 

dkk 5.000

36
Le Corbusier (1887-1965) for Cassina: Bord LC6
Sortlakeret med glasplade. 225 x 85 cm, højdejusterbart. 
Mrk. Cassina LC6 No. 21609 Le Corbusier

dkk 6.000

37
Arne Norell (1917-1971): Lænestol model ”Ari” med 
tilhørende skammel
Stel af matforkromet springstål. Sæde og ryghynder med 
kanalsyet sort læderbetræk. Oprindeligt lyst brunt læder. 
Formgivet 1966, fremstillet hos Norell Møbel AB

dkk 20.000

38
Arne Norell (1917 - 1971); Lænestol model ”Ari” med 
tilhørende skammel
Stel af matforkromet springstål. Sæde og ryghynder med 
kanalsyet sort læderbetræk. Oprindeligt lyst brunt læder.

dkk 20.000

40
Gio Ponti: Et par ”Superleggera” stole (2)
Stel af ask med flet i sæder. Tegnet i 1957, fremstillet hos 
Cassina, Italien. Litt: ”1000 chairs” Charlotte & Peter Fiell, 
afb. og beskrevet s. 349. 

dkk 6.000

39
Poul Henningsen (1894-1967) for Louis Poulsen: 3 1/2 - 2 1/2 
 bordlampe Limited edition
Speciel udgave med kobber stamme og overskærm, udført hos 
Louis Poulsen. Graveret PH samt nr. 11415121524954. Ekstra 
overskærm af opalglas, brugsanvisning, nummerbevis mm. 
samt org. emballage medfølger. Ny og ubrugt.

dkk 8.000-10.000

41
Poul Henningsen (1894-1967): Kobber pendel 3 1/2 - 3 Limited edition 
Speciel udgave med kobber stamme og overskærm, udført hos Louis 
Poulsen. Graveret PH samt nr. 12043141723310. Ekstra overskærm af 
opalglas, brugsanvisning, nummerbevis mm. samt org. emballage 
medfølger. Ny og ubrugt.

dkk 6.000-8.000
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43
Ib Madsen & Achton Schubell: Højrygget lænestol og 
skammel
Stel af teak. Skammel, muligvis ikke oprindelig, af bøg. 
Polstret ryg og sæde, løs hynde i sæde samt nakkepude. 
Madsen & Schubell 1950erne. B. 71, H. 101 cm

dkk 8.000-10.000

44
Ib Madsen & Achton Schubell: Lænestol
Stel af teak. Polstret ryg og sæde, løs hynde. H. 79 cm B. 68 
cm. Madsen & Schubell 1950erne. B. 67, H. 79 cm

dkk 5.000

46
Poul Henningsen (1894-1967) for Louis Poulsen: 3 1/2 - 2 1/2 
 bordlampe Limited edition
Speciel udgave med kobber stamme og overskærm.Graveret PH samt 
nr. 11411151215341. Ekstra overskærm af opalglas, brugsanvisning, 
 nummerbevis mm. samt org. emballage medfølger. Ny og ubrugt.

dkk 8.000-10.000

42
Nanna (1923-2005) og Jørgen Ditzel (1921-1961): 
”Oda” lænestol
Lænestol med ben og armlæn af teaktræ, sæde og løs 
sædehynde betrukket med originalt rødnistret uldstof. 
Udført hos Kolds Savværk. Formgivet 1953. 
B. 87, H. 99, sædehøjde 37 cm.
Litt.: ”Danish Chairs” Noritsugu Oda” afb. og beskrevet 
s. 186. 

dkk 30.000-35.000

45
Hans J. Wegner: Spise-/arbejdsbord, model AT-
303
Bord med plade af teaktræ med krydsben af 
egetræ og stivere af messing, L. 160 B. 86, H. 74 
cm. Udført hos Andreas Tuck, stemplet Andreas 
Tuck, Arkitekt Hans J. Wegner under plade.

dkk 15.000

47
Hans J. Wegner: Kinastol af mahogni
Rød læder hynde, udført hos Fritz Hansen i 1996 
(enkelte brugsmærker)
Litt: Christian Holmsted Olesen ”Wegner, bare een god stol”, 
Design Museum Danmark 2014, afb. og beskrevet s. 116-121. 

dkk 10.000-12.000
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48
Fritz Hansen, eget design: Øreklapstol model 4365, 1963
Lænestol med stel af teaktræ, sæde og armlæn betrukket med 
patineret sort oksehud, model 4365, udført og tegnet hos Fritz 
Hansen i 1963. B. 70, D. 62, sædehøjde 40 cm.
Litt: Fritz Hansen katalog, 1963 afb. og beskrevet s. 93-94. 

dkk 5.000-6.000

52
Poul Henningsen (1894-1967) for Louis Poulsen: 
Standerlampe 3 1/2 - 2 1/2 Limited edition
Speciel udgave med kobber stamme og overskærm, udført hos 
Louis Poulsen. Graveret PH samt nr. 13849171207316. Ekstra 
overskærm af opalglas, brugsanvisning, nummerbevis mm. 
samt org. emballage medfølger. Ny og ubrugt.

dkk 10.000-12.000

50
Kay Lyngfeldt Larsen (1919-1976): Et sæt på seks stole af 
palisander
To armstole og fire spisestuestole med stel af palisander, ryg med 
sprosser, sæde betrukket med lyst læder. Fremstillet hos Søren 
Willadsen, mrk. under sæde. Cites certifikat medfølger

dkk 6.000-8.000

53
Poul Henningsen (1894-1967) for Louis Poulsen: Standerlampe 3 
1/2 - 2 1/2 Limited edition
Speciel udgave med kobber stamme og overskærm, udført hos Louis 
Poulsen. Graveret PH samt nr. 13812171506902. Ekstra overskærm 
af opalglas, brugsanvisning, nummerbevis mm. samt org. emballage 
medfølger. Ny og ubrugt.

dkk 10.000-12.000

49
Kay Bojesen (1886-1958): En samling træfigurer (29)
Elefant mrk. Kay Bojesen, Denmark Copyright. Abe (lille afslag ved 
mund). To zebraer. Tre bjørne med firkantede ører. Syv gardere: 
Officer med sabel (næsten intakt klistermærke), officer uden 
våben, to trommeslagere (den ene uden stikker, den anden med 
rest af klistermærke), menig med gevær (intakt klistemærke) samt 
menig uden gevær. Ti tivoligardere: Otte trommeslagere, soldat 
uden våben samt officer. Alle mærkede inderside højre ben. Et 
postbud uden brev. Nøddeknækker i form af Stauning. 
Nøddeknækker i form af ring med skrue samt to proptrækkere

dkk 40.000

51
Arne Bang (1901-1983): Skål model 189
Skål af stentøj, modelleret med store riller, dekoreret 
med grøn og brun glasur, sign. monogram i bunden samt 
nr. 189 (utydeligt)  H. 11, Ø 27 cm. 

dkk 5.000
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54
Poul Henningsen (1894-1967) for Louis Poulsen: kobber pendel 3 
1/2 - 3 Limited edition 
Speciel udgave med kobber stamme og overskærm, udført hos 
Louis Poulsen. Graveret PH samt nr. 12013141015647. Ekstra 
overskærm af opalglas, brugsanvisning, nummerbevis mm. samt 
org. emballage medfølger. Ny og ubrugt.

dkk 6.000-8.000

55
Hans J. Wegner (1914-2007) for Carl Hansen: Et par Y-stole, 
jubilæumsmodel
To stole Model CH24 af lakeret kirsebærtræ, sæde med sort 
flet. Jubilæums udgave fra Wegners 100 års jubilæum i 2014, 
begge stole med indgraveret nr. i stel samt plakette nummeret 
hhv. 227858 og 227859. Nye og ubrugte, org. emballage 
medfølger. Litt.: Noritsugu Oda: 'Hans J. Wegner's 100 Chairs', s. 
113. 

Vurdering 6.000-8.000

59
Arne Jacobsen (1902-1971) for Fritz Hansen: ”Ægget” Lænestol 
samt skammel Limited Edition 443/999 (2)
Special udgave betrukket med mørkeblå denim/kanvas betræk fra 
Kvadrat, mørkebrune ”elegance” læderkeder. Drejeligt stel med 
vippebeslag og mørkebrun finish. Model 3116 graveret nr. 
53000475668, sæde med ”Fritz Hansen choice” 443/99 
lædermærke under løs hynde. Tilhørende skammel model 3127 
nr. 53000474882, org. emballage, nummer og garantibevis 
medfølger. Udført hos Fritz Hansen i 2015. Nye og ubrugte.

dkk 35.000-40.000

56
Hans J. Wegner (1914-2007) for Carl Hansen: Et par Y-stole, 
jubilæumsmodel
To stole Model CH 24 af lakeret kirsebærtræ, sæde med sort 
flet. Jubilæums udgave fra Wegners 100 års jubilæum i 2014, 
begge stole med indgraveret nr. i stel samt plakette 
nummeret hhv. 227870 og 227860. Nye og ubrugte, org. 
emballage medfølger. 

Vurdering 6.000-8.000

58
Arne Bang: Stor blåglaseret vase 
Med lille blomstermotiv i relief. Sign. monogram nr. 217. H: 
23 cm

dkk 6.000-8.000

57
Grete Jalk (1920-2006)/P. Jeppesen: Spisestuestole, model 
PJ-3-2 (6)
Palisander. Sæder med sort læder. Mærkede på undersiden 
af sæder PJ Furniture og Danish Furniture Makers Control. 
Cites certifikat medfølger

dkk 8.000-10.000
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60
Jeppe Eisner (f. 1952): ”Pax” CD
Olie på lærred, sign. på bagsiden ”Pax” Jeppe 
Eisner. 180 x 187 cm.
Maleriets motiv referer ifølge oplysning til slaget 
om Dunkirk og en legende om hvordan kysten 
om foråret efter slaget og den store evakuering 
myldrede med blomster. 

dkk 15.000

62
Stående kvinde, bronze
Modelleret kvindefigur støbt i bronze. Sign. monogram JS. H.51 cm

dkk 4.000

64
Erik Hoppe (1897-1968): Landskab med liggende 
kvinde CD
Olie på lærred. Sign. Hoppe. 35 x 41 cm

dkk 6.000-8.000

61
Franz Bergman (1861-1936): Bronzefigur forestillende gammel araber
På plint af gråbroget marmor. Mrk. 3834 geschutz. H: 19 cm incl. plint

dkk 6.000

65
Hans Scherfig (1905-1979): To elefanter i junglen CD
Litografi. Sign. Scherfig 1974 264/270. Lysmål 47 x 60 
cm

dkk 6.000-8.000

63
Gerda Gottlieb (Wegener) (1885-1940): Kvindeportræt
Kul. Rammemål 63,5 x 55,5 cm. Sign. Gerda Gottlieb 1903. 
Tegningen er fra året før Gerda i 1904 giftede sig Wegner. 

dkk 3.000
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66
Egill Jacobsen (1910-1998): "Bjergene over 
Pouilly” CD
Olie på lærred, 99 x 74 cm. På bagside sign. E.J. i 
cirkel. Udenfor cirkel 51. På blændramme med 
kuglepen: Bjergene i Pouilly 1951-54. På 
blændrammens midtersprosse - Bjerne i Pouilly 
1954.
Udstillet Charlottenborg 1960, Katalog nr. 79.

Egill Jacobsen opholdt sig i Frankrig i 1951 hører 
om Jorns tuberkulose. EJ pakker sine ”tørre” 
billeder, tager til Paris og sælger nogle, 
hvorefter Jorn kan rejse til sanatoriet i Silkeborg. 
Ovenstående ifølge overleveringen

dkk 250.000

67
Carl Henning Pedersen (1913-2007): Slaget ved 
Poltava CD
Olie på lærred, 70 x 60 cm. På bagside Carl-
Henning Pedersen Molesmes 1978. Sign. forside 
CHP

dkk 125.000-150.000

68
Folmer Bendtsen (1907-1993): Alexandravej - 
Vinter CD
Olie på lærred, 80 x 100 cm. Sign. Folmer 
Bendtsen 57

dkk 12.000
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71
Karel Appel (1921-2006): Uden titel. 1969 CD
Akryl på papir. 25 x 18 cm. På bagside mærkat fra 
Gimpel Hanover Galerie, Claridenstrasse 35, 802 
Zürich. Købsfaktura fra J & P Fine Art, Talstrasse 64, 
CH-8001 Zürich, dateret 13th January 2009.
Udstillet Gimpel & Hanover Galerie, Zürich og 
Gimpel Fils Gallery, London 1969

dkk 120.000

70
Børge Jørgensen (1926-1998): Skulptur CD
Skulptur af poleret og børstet stål. Todelt, tresidet 
fod, bevægelig overdel.
Signeret Børge Jørgensen 89. Samlet højde 63 cm. 
Overfladisk ridse på den ene blanke side af 
overdelen

dkk 12.000-15.000

69
Karel Appel (1921-2006): Figurkomposition CD
Akryl på papir. 73 x 101 cm. Signeret Appel -93. 
Proveniens: Galleri Flintholm

dkk 250.000
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76
Eduard Merz (1903-1984) Tilskrevet: sangerinde, 
bronzefigur CD
Opéra eller variété sangeringe, figur af bronze på grøn 
granitsokkel, sign. trekløver og MERZ, H. 52 cm. 1930-
1940'erne. 

dkk 6.000-8.000

73
Eugenio Carmi (1920-2016): Komposition CD
Olie på lærred, 24,5 x 24,5 cm. Sign. bagside: Carmi 1984

dkk 6.000

72
Gaetano Pesce (1939): Bemalet relief i træ CD
Relief af bemalede trælameller i bred rødmalet 
ramme. Fødder af metal. Signeret Gaetano Pessle 
1963 per Cassina 1968-1969. 37 x 37 cm

dkk 3.000

77
William Skotte Olsen (1945-2005): Skikkelser CD
Akvarel, 42 x 59 cm. Sign. VSO

dkk 5.000

74
Poul Gernes (1925-1996): Ramme med felter af 
bemalet glas CD
Otte bemalede glas monteret i kraftig ramme af 
mørkbejdset træ. Samlet mål 165 x 84, D.8,5 cm.

dkk 20.000-25.000

75
Poul Gernes (1925-1996): Ramme med felter af 
bemalet glas CD
Ti bemalede glasfelter monteret i kraftig ramme af 
mørkbejdset træ. Samlet mål 205 x 84, D. 8,5 cm.
Begge glasmosaikker er udført som en del af Poul 
Gernes's totaludsmykning af baren på Hotel 
Trouville i Hornbæk, 1988. 

dkk 20.000-25.000
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79
Russisk rejsekande af sølv
På lav fod. Aftagelig hank. 11,5 x 6 x 19,5 cm. 
Vægt ca. 640 g. Stemplet Lødighed 84 - Skt. 
Petersborg. Guardein M.K. 1830. Utydeligt 
mestermærke.

dkk 10.000

78
Russisk flødekande
Ligeknækket og dekoreret med rocaille og bladværk. 
H: 13,5 cm. Vægt ca. 324g. Stemplet Lødighed 84. 
Skt. Petersborg Guardien. Dinitry Hyich Tverskoy 1837. 
Mester SPEZ

dkk 5.000

80
William Gibsen & John Langman, Goldsmiths & 
Silversmiths Company, 112 Regent Street, London
Bordservice af sølv. Bestående af:
6 bådformede saltkar med blå glasindsatser og 
tilhørende skeer, 2 peberbøsser samt oval 
sennepskrukke med tilhørende ske. 
Alle dele med graveret banner med inskriptionen ”Dei 
Donum”. Saltkar længde 13,5 cm, peberbøsser højde 
9,5 cm. I original læderkasse udført i rokokoform.

dkk 15.000

81
Lille russisk sølvbæger
Rigt ciseleret med bladværk. H: 6,5 cm. Vægt ca. 48 g. 
Stemplet Lødighed 84, Guardien A.K. 1853. Yderligere 
to utydelige mærker

dkk 2.000

82
Russisk sølvbæger, 18. årh.
Rigt dekoreret med ørne og rocailler. H: 8 cm. Vægt ca. 
69 g. Stemplet med Guardein mærke 1768. 
Mestermærke B. A. Bymærke utydeligt

dkk 5.000
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83
Russisk flødekande af sølv med elfenbenshank
På sider og front skjolde. Indtrykning. Stemplet Lødighed 
84. Øvrige mærker utydelige. H: 9,5 cm. 
Vægt. ca. 120 g

dkk 2.500

84
Mappin & Webb Ltd.: Et par vaser af sterlingsølv (2)
Gennembrudt bort, hanke og guirlander. Rund 
gennembrudt fod. H: 22,5 cm. London 1916-17. Vægt ca. 
654 g

dkk 2.000

85
Franz Hingelberg, Aarhus: Enkeltblomstvase
Tulipanformet top. Sterlingsølv 925. H: 23 cm, vægt ca. 
177 g

dkk 1.600

86
Svend Toxværd: Et sæt dækketallerkener (14)
Sølv 830. Ø: 28 cm, vægt ca. 7.022 g

dkk 20.000

87
Harald Nielsen for Georg Jensen,”Pyramide” bestik, sterlingsølv (86)
8 middagsknive, 7 middagsgafler, 8 middagsskeer, 9 frokostgafler, 6 frokostskeer, 6 fiskeknive, 5 
hummergafler, 2 dele fiskeservering, 1 stegegaffel, 1 spade, 1 kartoffelske, 1 sauceske, 1 pålægsgaffel, 
2 dele salatsæt (skafter på den ene del løs), 1 salt- og peberbøsse (lukke i den ene mangler), 1 
kapselåbner, 2 proptrækkere, 1 lagkagekniv, 1 flødeske, 4 theskeer, 10 kaffeskeer, 6 kagegafler samt 1 
servietring (indvendig inskription). Ialt 86 dele. Vægt ca. 3.306 g. 15 dele med stål ej medvejede.

dkk 20.000



18

88
Harald Nielsen for Georg Jensen:  Et par 
vinbægre (2)
Hammerslået sterling sølv. Dessin 522 B. H: 14 
cm, vægt 364 g. Efter 1945

dkk 10.000

89
Georg Jensen: Kaffeservice (3)
Hammerslået sterling sølv. Kande dessin 32 C, 
sukkerskål og flødekande Dessin 32 B. Vægt i alt 
1.122 g. Efter 1945

dkk 20.000-25.000

90
Hans Hansen: Et par kandelabre
To-armede stager med riflede, cylindriske 
lystyller og svungne arme. Stemplede Hans 
Hansen Denmark Sterling 1947.
Bredde 17, højde 10 cm.

dkk 6.000

91
Hans Hansen: Istang, sterlingsølv 
L: 17 cm, vægt ca. 112 g. Sign. Hans Hansen 
925S

dkk 1.000

92
Harald Nielsen for Georg 
Jensen: Pyramide bestik (29)
10 middagsgafler, 10 
middagsknive med korte 
klinger, 8 skeer samt en 
serveringsske.

dkk 6.000
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93
Kgl. Porcelæn ”Musselmalet”, helblonde: Dele til kaffestel (38)
1. sort.: 12 kaffekopper (1035), 12 kagetall. (1087), kaffekande (518), 2 sukkerskåle (1112), 2 
flødekander (1031), 6 askebægre (1145) samt 2 kuvertaskebægre (1004). 2. sort.: Kaffekande (1030)

dkk 10.000-12.000

94
Gerhard Henning/Kgl. Porcelæn: Faun og nymfe
Overglasurdekoreret. 2. sort. 
Proveniens: Prins Georg og Prinsesse Anne, Det Gule Palæ

dkk 15.000

96
Peter Herold for Royal Copenhagen: Falk porcelænsfigur
Sign P. Herold samt stemplet Royal Copenhagen og nr. 1661, 
H. 40,5 cm. 2 sort.

dkk 3.000-4.000

97
Peter Herold for Royal Copenhagen: Ugle porcelænsfigur 
Sign P. Herold, dat. 1911 samt stemplet Royal Copenhagen 
og nr. 1331, H. 35,5 cm. 2 sort.

dkk 3.000-4.000

95
Bjørn Wiinblad: Væghængt stage i form af kvinde
Til 2 lys. H: 47 cm. Sign. Bjørn Wiinblad og ansigt -58 (353) 
Danmark

dkk 2.500
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98
Tennisarmbånd, guld 18 K
med i alt 57 brillanter. L: 18 cm

dkk 20.000

104
Leddelt armbånd af guld og hvidguld
Gennembrudte led af vandrette ”bjælker” af guld og 
hvidguld. Længde 18,5 cm, vægt ca. 66,4 g
Stemplet KF 585. Gravering på indersiden af låsen ”Jul 1967”

dkk 12.000-15.000

101
Diamantring
To større diamanter i fatning af 18k hvidguld, 
ringskinnen med to gange tre mindre 
diamanter. Stemplet W 750. Ringstr. 53,5

dkk 20.000-25.000

99
Lang ankerkæde af guld
14k guld. Vægt 92 g. Længde 89 cm

dkk 15.000-20.000

102
Armbånd af hvidguld med diamanter
Leddelt satineret armbånd af 18k hvidguld med 
prydet med 13 diamanter. Længde 18 cm. Vægt 
ca. 23,8 g

dkk 12.000-15.000

103
Diamantbroche
Rund broche i form af ”blomsterkrans” besat med 
diamanter. 14k hvidguld, stemplet KJa 585. Dia. 2,6 cm, vægt 
ca. 6,1 g

dkk 12.000

100
Et par diamantørestikker
Hvidguld 18K, hver med en brillant. 

dkk 10.000
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107
Ubekendt maler, 19. årh., efter C.W. Eckersberg: 
Portræt af Bertel Thorvaldsen
Olie på lærred. Kopi af portræt af Thorvaldsen 
udført af C.W. Eckersberg, 1920, Thorvaldsens 
Museum. 48,5 x 40 cm. Usign. 19. årh.

dkk 6.000-8.000

108
I.P. Møller (1783-1854): Kystparti med fiskere, 
huse og både ved en bro
Olie på lærred, sign. IPM 1832. 45 x 58 cm

dkk 6.000-8.000

105
Ubekendt kunstner: Portræt af en adelsmand i ført 
rustning, 18. årh.
I malet oval med baggrund i form af himmel. 79 x 62 cm, 
olie på lærred. Usign.
Lærred dubleret, retoucheret, delvis senere blændramme

dkk 6.000-8.000

106
Ubekendt kunstner, 19. årh.: Napoleon til hest
Napoleon med kikkert, ridende, i baggrunden to 
officerer. Olie på lærred, løst monteret på 
træplade. 25 x 19 cm

dkk 4.000

109
Ubekendt kunstner: Jagtscene
Olie på lærred. Kong Frederik den Syvende? på jagt. 
Vinter. Vildtet læsses af slæden og brækkes. Kongen 
hilser på kone med barn på armen. 39 x 52 cm. Usign. 
19. årh.s begyndelse

dkk 10.000-12.000
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114
Ubekendt kunstner: Blomstrende markblomster 
hvoriblandt sommerfugle og insekter - på enkelte 
blade vanddråber
Olie på lærred, 46 x 33,5 cm

dkk 8.000-10.000

110
Carl Bøgh (1827-1893): Den 
hvide og vennerne ved lågen
Olie på lærred, 56 x 74 cm. 
Sign. Carl Bøgh 1874

dkk 30.000-35.000

112
Vilhelm Melbye (1824-1882): Efter stormen
Olie på lærred, 51 x 76 cm. Sign. Vilhelm Melbye

dkk 25.000-30.000

113
Carl Bille (1815-1898): Udsigt over Hornbækbugten 
ved Villingebæk
Olie på lærred, 24 x 34 cm. Sign. CB 56

dkk 4.500

111
Holger Lübbers (1850-1931): Kystparti med fiskere 
ved en jolle 
Olie på maleplade. Sign. H. Lübbers 18 x 26 cm

dkk 5.000
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115
Michael Ancher (1849-1927): Portræt af en fisker
Med sydvest og rygende pibe, i baggrunden havet. Sign. MA. 
Olie på lærred på pap. 24 x 20,5 cm

dkk 20.000

116
Laurits Andersen Ring (1854-1933): Landskab 
med et husmandssted
Olie på træ, sign. L.A. Ring 1907. 36,5 x 32 cm. I 
bred forsølvet ramme

dkk 30.000-40.000

117
Laurits Andersen Ring (1854-1933): Kystlandskab
Olie på lærred. Sign. 1891 LA Ring. 19 x 24,5 cm

dkk 20.000

118
Michael Ancher (1849-1927): Høstlandskab, 
Skagen
Olie på træ. Signeret MA. 22 x 31,5 cm
Proveniens: Helga Anchers dødsbo

dkk 10.000

119
Ole Ring (1902-1972): Hestehave ved Præstø CD
Udsigt over fjorden, i forgrunden siv og på vandet 
både. Olie på lærred. Sign. Ole Ring. 44 x 63,5

dkk 8.000-10.000
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120
August Thomsen: Udsigt 
gennem skoven mod 
Øresund
figurer, bred guldramme. Olie 
på lærred. Signeret Aug. 
Thomsen. 95 x 125 cm

dkk 10.000

122
Axel Schovelin (1827-1893): 
Drachenfels ved Rhinen
Olie på lærred. 109 x 158 cm. 
Sign.
Værket omtalt i Weilbach: 
Slotsruinerne ved Heidelberg 
(1866, udf. til Chr. IX, tidl. 
Johan Hansens Saml.); 
Samme motiv (bestilt af Chr. 
IX, udst. 1867).

Drachenfels er det sidste 
bjerg i Siebengebirge. Det var 
et kendt rejsemål i 1800-tallet 
med den pittoreske ruin på 
toppen og er omtalt i 
samtidige rejseskildringer og 
digte.

dkk 15.000-20.000

121
Alexander Fraser (1827/28 -1899): ”A meadow with 
distant hills”
Landskab, olie på lærred, sign. A Fraser, 36 x 53 cm.   

dkk 4.000
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124
Vilhelm Kyhn (1819-1903): Vidstrakt 
landskab med lyngklædte bakker, sø og 
huse
Olie på lærred, 34,5 x 44 cm. På 
blændramme sign. V. Kyhn 1871 
(krakeleringer i himlen)

dkk 12.000-15.000

123
Hans Brasen (1849-1930): 
Skovlandskab i aftenlys
På sletten græssende hjorte, i 
baggrunden udsigt mod 
vand. Olie på lærred. Sign. H. 
Brasen 1887. 103 x 165 cm.
Kraftig forgyldt ramme af 
egetræ med udskåret egeløv. 
Én tydelig reparation på 
lærred.

dkk 8.000-10.000

125
Ubekendt kunstner: Landsby med figurer, 
rødkridtstegning, 18. århundrede
Landskab, i forgrunden landsby med huse, vogne, heste og 
folk, i baggrunden ryttere, der nærmer sig. Rødkridt og 
hvide højlys, 33,2 x 46,5 cm, usign. Ubekendt antagelig 
flamsk kunstner.

dkk 8.000

126
F. C. Lund (1826-1901): Parti fra havnen i Sandvig
Olie på lærred, 37 x 67 cm. Sign. F. C. Lund Sandvig 
1857

dkk 10.000-15.000

127
Carl Bille (1815-1898): Sejlførende dampskib
Olie på lærred, 24,5 x 37,5 cm. Sign. Carl Bille

dkk 4.500
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128
Georg Pauli (1855-1935): På vej hjem - Mand og hest
Akvarel, 43 x 63 cm. Sign. monogram G.P. Kiruna 1901

dkk 4.000

129
Carl Neumann (1833-1891): Udsigt mod Kronborg
Olie på lærred på plade. 25 x 32 cm. Sign. monogram 
C.N. 76

dkk 7.000

130
C. F. Sørensen (1818-1879): Panserfregatten ”Fyen”
Olie på lærred på plade. 31 x 35,5 cm. Sign. C.F.S. April 
1869. Ref. Mona Christensen og Jan Faye fortegnelse

dkk 7.000

133
Frants Henningsen (1850-1908): Plovmanden
Olie på lærred. Sign. monogram. 62 x 87 cm. 
(Lærred med reparation)

dkk 15.000

131
Vilhelm Kyhn (1819-1903): En Gejstlig lyser 
Velsignelse over Romerske Bønder
Akvarel, 16,5 x 24 cm. Sign. V.K.

dkk 6.000-8.000

132
Karl Hansen-Reistrup (1863-1929): Dragoner i kamp - 
Vinterdag
Olie på lærred, 53 x 68 cm. Sign. K. Hansen-Reistrup

dkk 6.000-8.000
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136
Johann Christian Mikan (1769-1844): ”Delectus Florae et Faunae 
Brasiliensis” (12)
Farvelitograferede plancher, hver 56 x 40 cm. Wien 1820. Med 
latinske betegnelser for plantenavnene.
Mikan var professor i naturhistorie og botanik ved universitet i Prag. 
Han rejste, som del af en gruppe videnskabsfolk, med 
ærkehertuginde Leopoldina til Brasilien i 1817. Publikationen af 
plancherne startede i 1820 og der blev udgivet fire bind indtil 
arbejdet stoppede i 1825. 

dkk 22.000

134
Konsolur, bronze, 19. årh.s midte
Prydet med en alf der dufter til en rose. I front dekoreret i 
relief med fløjtespillende faun og haveparti med ung kvinde 
og engel. Værk sign. Lenzkirch. H: 42,5 cm

dkk 4.000

140
Persisk tæppe
Dybrød bund med blomstermotiver. 380 x 270 cm. 
Lettere solblegning langs den ene side.

dkk 5.000

135
Svensk vippebord med kvadratisk plade af alrod
Drejet stamme og trepasfod. 88,5 x 89 cm, H: 75 cm. Første 
halvdel 1900-tallet

dkk 5.000

138
Havefigur: Fløjtespillende putto siddende på kugle
H: 98 cm 

dkk 6.000

139
Havefigur: Høst - Ung kvinder der bærer kornneg
Stående på ottesidet sokkel. H: 110 cm

dkk 6.000

137
Spansk colonial bord, 19.årh.
Oprindelse Philipinerne 1800-tallet. Plade med runde 
hjørner, lige ben med let kanellering med fødder i 
form af støvle. 105 x 76 cm. H: 75 cm

dkk 6.000
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143
Stort Aubusson tæppe
Blomster og geometriske borter i røde, brunlige og rosa 
farver på lys bund. L. 425 B. 220 cm

dkk 8.000-10.000

142
Rokokobord af afrenset eg og poleret fyrretræ
Fligede pladekanter. Dyb sarg med muslingeskæringer. 
Cabriole ben med bladskæringer. Pladekanter og skæringer 
med forgyldning. 84 x 57 cm, H: 77 cm

dkk 6.000

144
Rokokodragkiste, nød
Svejfet front med fire skuffer. Sarg og lave cabriole ben med 
skæringer. Top og sider med stiliseret bladintarsia.
H. 110, B. 115, D. 65 cm

dkk 10.000

146
Empirekommode, mahogni
Konveks front med fire skuffer. 72 x 44,5 cm, H: 81 cm

dkk 8.000

145
Lygteur udført af Thomas Bannister, London
Kasse af nøddetræ med gennembrudte messingmonteringer i front og på 
sider. På top fem fakkelformede opsatser. Affasede hjørner. Hanke af 
messing. Spilleværk med seks melodier. Skive af messing med ciseleringer i 
form af blomsterguirlander. 19. årh.s begyndelse. 34 x 22 cm, H: 70 cm

dkk 30.000

141
Konsolur, bronze, 19. årh.
Topprydelse i form af pige med hund og legetøj bl.a. bold og 
ketcher. L: 47 cm, H: 29 cm.

dkk 3.000
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149
Henri Nelson: Signeret bordplateau af forgyldt bronze
Rigt støbt i rokokomanér med maskeroner, bladværk og 
ornamentik, hjørner med prydvaser, hver flankeret af 
parvise stager til lys. I alt 4 par. Plateau indlagt med spejl. 
Plateauet signeret H. Nelson 86. Frankrig 1886. L. 120. B 80. 
H. 30 cm.
Proveniens: Tidligere i Margit og Erik Brandts samling. Her 
solgt marts 1992, ABR auktion 571, kat. nr. 142. Gengivet i 
kataloget.

dkk 60.000

150
Nishapur (Persien). 13. - 14. århundrede
Kande i form af rovfugl. På fuglens bryst crest. Grønlig 
glasur. H: ca. 26 cm

dkk 6.000

147
Fransk Bureau plat af rosentræ 
og palisander
Plade med læder, rosentræ og 
palisander finér, sarg og 
skuffefronter med parketteri, tre 
skuffer, rige bronzemonteringer, 
beslagene i form af 
kvindebuster. 19. årh. B.83 H.78, 
L.162 cm

dkk 30.000

151
Rundt bord, gråmalet
Plade med hulkehl. Ben gennembrudt og med claw & ball 
fødder. Sarg rigt udskåret og gennembrudt med 
blomsterranker, rosenknopper med mere. Ø: 75 cm, H: 77 cm

dkk 5.000

148
Gadsden: Lygteur i kasse af mahogni
Signeret tinskive omkranset af messingprofiler. Sign. 
Gadsden, London. 29 x 18 cm, H: 50 cm excl. håndtag

dkk 15.000



30

152
Russisk barometer i mahognikasse
Kyrillisk skrift. H: 98 cm.

dkk 4.000

153
Champagnekøler af mahogni
Bueformet og med aftrappet base. Indsats af 
messing. H. 47, dia. 39 cm.

dkk 2.500

155
Blackamour stage
I form af gondolière stående på gondol med åre. Træ 
med rig malet dekoration. H: 80 cm 

dkk 6.000

156
Bakkebord
Stel af mahogni med fuld plade. Bakke af træ/papmaché 
med malet blomsterdekoration. Ilagt glasplade. 75 x 54,5 
cm, H: 65 cm

dkk 5.000

157
Et par rigt udskårne rokoko lampetspejle (2)
Udskårne med bladværk, rocailler og kæmninger. Hver 
med to lysarme. H: 56,5 cm

dkk 5.000

154
Siddende Buddha af forgyldt bronze
Siddende på lotustrone. Buddha flankeret af beskyttere. Bag 
Buddha flamme, ligeledes i bronze. 20. årh.s første halvdel. 
H: 170 cm

dkk 30.000-35.000
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KØBSKONDITIONER
§ 1. Budgivning
Køber er den byder, der får hammerslag. Den, der byder for andre, hæfter som selvskyldnerkautionist for 
berigtigelsen af købet.
På opfordring fra Auktionshuset A/S (herefter benævnt Auktionshuset), skal alle bydere, hvadenten de øn-
sker at afgive 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 betal-
ingsdygtighed 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 auktionsstedet 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. Auktionshuset påtager sig intet 
ansvar for eventuelle fejl eller fejltagelser, der måtte opstå ved brug af denne service. Auktionarius be-
stemmer 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 hammerslagsprisen 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 Auktionshuset 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, banknoteret 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 auk-
tionen og under alle omstændigheder senest 8 dage efter fakturadatoen. 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 Auktionshuset har afsendt påkrav herom til køber, er 
Auktionshuset 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 auktion.
Har den misligholdende køber tilgodehavender fra salg af effekter hos Auktionshuset, er Auktionshuset 
berettiget til at berigtige ethvert tilgodehavende hos køber ved modregning.
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 udlevering af effekter ind-
leveret til salg, så længe forfalden gæld til Auktionshuset ikke er betalt, uanset om værdien af sådanne ef-
fekter må anses at overstige forfalden gæld.
Auktionshuset er berettiget til at afvise bud afgivet af en køber, der er i misligholdelse med sine betalings-
forpligtelser over for Auktionshuset eller et bud afgivet af en anden på den pågældendes vegne, ligesom 
Auktionshuset er berettiget til at kræve et depositum som betingelse for accept af fremtidige bud.
§ 3. Fortrydelsesret
For privatkøb af emner på en net-auktion gælder loven om fjernsalg, herunder også 14 dages fortry-
delsesret. Eventuelle omkostninger forbundet med transport af købte emner 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. 
ovenstående, men bliver ikke belastet af dansk moms. Den danske moms deponeres dog hos 
Auktionshuset, 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 
dokumenteres, 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 virksomheden er momsregistreret. Det tilrådes at søge oplysning hos de lokale myn-
digheder.
Købere med bopæl uden for EU kan fritages for dansk moms, når det kan dokumenteres, at købet er 
transporteret ud af EU. Auktionshuset udsteder så vidt muligt de fornødne eksportpapirer, som skal frem-
vises ved toldmyndighederne, 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 undlade at gøre brug af muligheden for momsfrit-
agelse 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 udleveres til køberen. Det købte henligger fra ham-
merslaget 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 regning ved auktion eller underhånden.

§ 7. Forsendelse
Såfremt Auktionshuset påtager sig at emballere og fremsende 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 forsvundne 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 organisation Copydan. Disse 
værker er mærket (CD) for Copydan ud for katalognummeret.
Den såkaldte Copydan-afgift tillægges hammerslagsprisen inkl. salær, når beløbet overstiger 300 euro. 
Copydan-afgiften 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 enkelte 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 lovgivn-
ing om sikring af kulturværdier i Danmark. Foreligger en sådan ikke, vil dette blive meddelt den udenland-
ske køber umiddelbart efter hammerslaget. Derefter vil Auktionshuset igen ansøge Kulturværdiudvalget på 
købers vegne, nu hvor prisen kendes. Gives eksporttilladelse ikke, er Kulturværdiudvalget 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 under anvendelse af de anførte katalogiserings-
principper.
De solgte effekter er ofte af en alder eller af en art, der bevirker, at de kan være behæftet med fejl, man-
gler, restaurering eller beskadigelser, der ikke nødvendigvis angives i katalog eller på hjemmesiden. Afb-
ildninger i katalog eller på hjemmesiden er blot til identifikation og kan ikke anvendes 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 væsentlige fejl, der har medført en væsentlig højere hammerslagspris, end en korrekt beskrivelse må 
antages at ville have resulteret i, er køber berettiget til at annullere købet, hvorefter den samlede erlagte 
købesum tillagt auktionsomkostninger og evt. moms, vil blive refunderet køber.
Væsentlige fejl i beskrivelsen relateret til mål eller vægt erstattes 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 effekt hos Auktionshuset og er betinget af, at krav om annullering fremsættes skriftligt over for 
Auktionshuset inden 2 år efter købsdagen, og af at det købte inden samme frist returneres til Auk-
tionshuset i den samme stand i enhver henseende, som det købte var i på hammerslagstidspunktet.
Køber kan i tilfælde af annullering ikke gøre krav på betaling af renter af købesummen og er ej heller ber-
ettiget til at kræve anden udgift eller tab, herunder eventuel mistet videresalgsfortjeneste, dækket.
Et køb kan ikke kræves annulleret efter ovenstående bestemmelser, såfremt:
a. beskrivelsen i katalog eller på hjemmesiden på hammerslagsdagen var i overensstemmelse med den 

på dette tidspunkt gældende opfattelse blandt lærde og eksperter.
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 omkostningskrævende 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 forudsætning, 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 uden-
landske virksomhed er momsregistreret. Det tilrådes at søge oplysning hos de lokale myndigheder. 
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CONDITIONS OF PURCHASE
§ 1. Bidding
The buyer shall be the highest bidder at the “hammer price”. Any person bidding on behalf of a third party 
shall be liable 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 letter, fax or the homepage direct te-
lephone bids or the homepage, 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 account 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 homepage. 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 discretion as to the in-
crement of the bids. The auctioneer will also make decisions in all cases of doubt regarding the bidding.
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 salesroom 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 nor-
mal VAT), so that the purchase price is the hammer price plus an additional 24% (for online auctions, wi-
ne, 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 Auktionshuset 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 apply (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 Spe-
cial VAT Scheme for Sales 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 Euro-
card. Personal foreign cheques may only be used for payment by prior arrangement.
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 in-
voice. 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 defaulting buyer. Any 
further profit on the sale shall be payable 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 Auktionshuset 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 
obligations to Auktionshuset, as well as a bid made by a third party 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 re-
fund the payment on receiving the returned items. Please note that the date on which accounts are debi-
ted 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 Danish 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 
documented that the item purchased has been transported to the address declared by the buyer to 
Auktionshuset and specified on the invoice. In such cases, VAT must be settled in accordance 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 Danish 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 authorised 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 exemp-
tion and instead 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 infor-
med 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 purchased 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 expense. Lots not collected within 1 year 
will be resold at auction or privately at the buyer's expense.
§ 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 cau-
sed to purchased goods during dispatch nor for any missing consignments.

§ 8. Droit de Suite
In accordance with Danish copyright law, an additional royalty fee is to be paid for the purchase of works 
by contemporary 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 Copy-
dan, which is a Danish-based 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 including the buyer’s premium when the total exce-
eds €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 (excluding VAT) of totals above €500,000.
Copydan royalties must not exceed €12,500 for an individual 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 Danish Cultural Assets Committee when required in 
accordance with current Danish legislation on the protection and preservation of cultural assets in Den-
mark. Where such a licence has not been obtained, the foreign buyer will be informed thereof immedia-
tely after the lot has been knocked down to the buyer. Another application will subsequently 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 acqui-
re 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 cata-
logue 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 de-
fects, deficiencies, or may have been subject to restoration or damage not necessarily stated in the cata-
logue and on the homepage. 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 therefore 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 regarding the genuineness of the purchased lot or its conformance 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 le-
ad to a considerably 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 to-
tal purchase price paid plus buyer's premium and VAT, when applicable.
For material errors in the description in respect to measurements 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 date and to the purchased 
lot being returned to Auktionshuset 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 pri-
ce 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 ge-

nerally accepted 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 scientific processes, the validity of which was only acknowledged 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 damaging 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 err-
ors that may occur using this service.
Condition reports
Auktionshuset undertakes to provide further information about the state and condition of the lots if pos-
sible. This is regarded as a service for customers who are unable to make a personal inspection of the lots 
at the preview. Auktionshuset stresses that the information given cannot be used as the basis for com-
plaints; 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 companies 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 information please consult your local aut-
horities.
The above is an English translation of the Danish version of the Conditions of Purchase. In case of dispute, 
only the Danish version of the present Conditions of Purchase of Auktionshuset is valid.




