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Velkommen til Kvalitets Auktion i Hørsholm,

25. maj åbner vi dørene for eftersynet på forårets næste store katalogauktion.

Vi har netop lukket bøgerne for Knuthenborg Auktionen, som blev en stor succes
med stort set udsolgt og et totalt hammerslag over den samlede vurdering. Der
var overraskende mange fine hammerslag, - bl.a. en kinesiske jade vase der gik
næsten 5 gange vurderingen og først fandt en køber ved dkk 250.000. I det hele
taget var der stor interesse for de orientalske kunstgenstande.

På den kommende auktion har flere fjernøstlige kunstgenstande naturligt nok
fundet vej til Hørsholm. Her bør det tidlige 15tals buddhahoved (176) og de
smukke Kangxi og Sung vaser (160) (161) nævnes, og selvfølgelig den ældgamle
kinesiske løve (5.-8. Årh.) af granit (162). Medens vi er i dyreverdenen: Undseelig
men iøjnefaldende er den lille antikke A. K. Denissoff-Uralsky elefant, mesterligt
udskåret af agat med guldindlagte rubin øjne (223).

Det eksotiske afrundes af to fyldige tribal-art samlinger. Cand. Pol. Dir. Gert Ulrik
Poulsen’s og Sørensen/Nicolaisen’s samlinger rummer fine masker og skæringer
fra navnlig de vestafrikanske områder. Her mærkes til fulde såvel kvalitet som
åndeligt nærvær.

Dansk møbelkunst og design har længe været skattede mål for internationale
samlere og opkøbere. Eftersynet byder denne gang på såvel udsøgte klassikere
som deciderede sjældenheder. Johan Rohde’s mesterlige stol (41) kendes kun i 2
eksemplarer og er kommet i fint selskab med bl.a. et smukt eksemplar af den
eftertragtede ”Oksen” (29) af Arne Jacobsen, her endda i en tidlig udgave med
tilhørende fodskammel.

Den moderne billedkunst byder på en sjælden gæst i Danmark, et fint og
repræsentativt værk af den verdenskendte østrigske informelle kunstner, Arnulf
Rainer (115). I samme afsnit er det også værd at lægge mærke til Miro’s litografi
(86), som er blandt de største blade i kunstnerens grafiske oeuvre.

Masser af fine fund gøres i det fyldige afsnit af kunsthåndværk og smykker.

Det er ikke ofte at hele to sæt af seks antikke forgyldte salt- og peberkar af sølv
fra 1884 dukker op (232), hertil udsøgte sæt af 1700-tals glas samt en stor samling
Flora Danica porcelæn, hvoraf en del stammer fra det danske kongepars tiltænkte
gave til prinsesse Dagmar og den russiske prins Alexander i 1866.

En fryd for øjet er Georg Jensens smukke sølvbrocher, her med fire varianter,
hvoraf to genbrudte og prydede med ædelstene. Fremhæves bør tillige en stor
oval solitaire diamantring i platin fra Peter Hertz i meget flot kvalitet samt et
smukt herreguldur fra Rolex og et ditto dameguld ur fra Cartier.

Rigtig god fornøjelse og på gensyn på eftersynet.

Med venlig hilsen
Auktionshuset.com



3AUKTIONSHUSET.COM KVALITETSAUKTION



4 AUKTIONSHUSET.COM KVALITETSAUKTION

1
Hans J. Wegner, ”The Chair”
Lys mahogni, lysebrunt læder i sæde.
Udført hos PP Møbler.
Litteratur: Grete Jalk, red. ”Dansk
Møbelkunst gennem 40 Aar” Bd. 3. side
98-101, og 140-142

dkk 10.000-12.000

2
Arne Jacobsen, ”Ægget” med skammel
Cognacfarvet skind. Stolen på drejeligt
stel med vippefunktion. Model 3316.
Fremstillet hos Fritz Hansen. Fremstår
ubrugt. Nypris dkk ca. 100.000

dkk 40.000

3
Hans J. Wegner, Kinabord
Rundt bord af mahogni
med profileret sarg.
Udtræk, tre tillægsplader,
alle med sarg.
Ø: 130 cm, H: 73, plader B:
58 cm

dkk 12.000-15.000
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4
Mogens Koch, Sofa Model 52
Skal betrukket med sømbeslået læder, stel af mahogni. Fremstillet hos Rud
Rasmussen. L: 120 cm

dkk 30.000

5
Hans J. Wegner, Et sæt stole” The Chair” (6)
Stel af mahogni. Sæder betrukket med rødt stof. Fremstillet hos og
brændemærket Johannes Hansen.
Litteratur: Grete Jalk, red. ”Dansk Møbelkunst gennem 40 Aar” Bd. 3. side 98-101,
og 140-142.

dkk 35.000-40.000
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6
Poul Henningsen, ”Slangestolen”
Stel af forcromet stål, rødt læder på
sæde og ryg. Udført hos Poul
Henningsens Møbelfabrik. Nr.
000069 (certifikat medfølger)

dkk 5.000

7
Poul Henningsen,
Kobberpendel 5/5
Fremstillet til Maglemølle
Papirfabrik. Mrk. Patented. Tidlig
model med kakkelovnsfatning,
originale kobberskærme. Udført
hos Louis Poulsen omkring 1929-
1930. D: 50 cm

dkk 25.000-35.000

8
Ole Bent Petersen (1938-1998), Et
par kandelabre
Gulvstager af sprøjtemalede
jernrør. Hver til fem lys. Cirka 1960-
70. H: 120 cm

dkk 6.000-8.000
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9
Poul Hundevad, "Guldhøj" Sofabord
Sofabord med foldestel af wengé og cirkulær plade af klart glas. Ø: 75 cm, H: 35,5
cm.

dkk 6.000-8.000

10
Hans J. Wegner, barskab ”Kuben”
Teak, tappede samlinger i hjørner mm. Oplukkelig top hvorunder to rum. Skuffe i
bund. Fremstillet hos Andreas Tuck, brændemrk. herfra. B: 49,5 cm, D: 52 cm, H:
49,5 cm

dkk 25.000-30.000
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11
Mogens Koch, Skalsofa model 52
Skal betrukket med sømbeslået læder, stel af mahogni. Fremstillet
hos Rud. Rasmussen. L: 120 cm

dkk 30.000

12
Mogens Koch, Lænestol, model 51
Skal og hynde betrukket med rødbrunt, sømbeslået læder opsat på
stel af eg. Fremstillet hos Rud. Rasmussen.
Litteratur: Grete Jalk: 'Dansk Møbelkunst gennem 40 aar'.

dkk 10.000-15.000

13
Kaare Klint, Hvilestol af
mahogni
Stel af mahogni betrukket med
lyst rødt, sømbeslået skind.
Udført hos Rud. Rasmussen

dkk 25.000-35.000
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14
Søren Leth Nielsen, Håndbygget hovedur
Standur i kasse af palisander og messing, 1950. Emaljeret skive med romertal i
messing. Pendul prydet med hornblæser og hane i relief.
H: 226, D: 35, B: 57 cm
Gave fra medarbejder-staben i Meydan/Levison i forbindelse med firmaets 100-
årets jubilæum

dkk 30.000
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15
Dansk snedkermester, Fritstående skulpturel ”Lounge” sofa af eg
Tilhørende løse hynder i sæde og ryg. Nakkehynder ophængt i remme af
kernelæder. Originalt ternet betræk. H: 94 cm, L: 210 cm
Erhvervet af nuværende ejers forældre i Illums Bolighus, 1965

dkk 8.000-12.000

16
Svend Åge Holm
Sørensen, tilskrevet,
Standerlampe
Stel af messing med
rund fod, justerbar
arm. Dobbelt
tragtformet skærm af
rødlakeret metal. H:
134, L: ca. 66 cm.

dkk 15.000

17
Dansk snedkerværksted: Højt
skuffemøbel af egetræ
Front med talrige skuffer, nedre del
med 20 større, øvre med 60 mindre
skuffer. På let indsænket sokkel af
sortlakeret træ. H. 222, B. 126, D.
41. Iflg. oplysninger udført hos
snedkermester i Vordingborg i 60-
70erne.

dkk 8.000-12.000



11AUKTIONSHUSET.COM KVALITETSAUKTION

20
Willy Hoverby, Stor
gulvlampe ”Tesco”
Af transparent
håndblæst grønligt
glas. Udført i få
eksemplarer i denne
størrelse, Kastrup
Glasværk ca. 1958-59.
H: 79 cm excl. fatning

dkk 10.000-12.000

18
Arne Jacobsen, Skrivebord af rosentræ
og stål
Ben af stål med sko af teak, plade af teak
med affasede kanter. 2 skuffer.
Fremstillet hos Fritz Hansen. L: 150, B: 80,
H: 71 cm

dkk 20.000-25.000

19
Arne Jacobsen, ”Syveren”,
kontorstol på hjul
Tidlig kontorstol med stel af
matforkromet stål, på hjul. Sæde
og ryg senere ombetrukket med
hvidt skind. Udført for Fritz
Hansen.

dkk 5.000
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21
Poul Kjærholm, Et sæt stole, PK-9 (6)
Skalstol på trebenet stel af aluminium, skal betrukket med sort læder.
Fremstillede hos Fritz Hansen, stempel herfra

dkk 60.000

22
Poul Kjærholm, Et sæt indskudsborde PK-71(3)
Et sæt på tre indskudsborde med kubeformet stel af rustfrit stål med
topplader af sort akryl. H: 28,5 cm, B: 28,5 cm, L: 28,5 cm. Udført hos Kold
Kristensen.

dkk 8.000-12.000
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23
Poul Kjærholm, Spisebord model PK-54
Cirkulært spisebord med kubeformet stel af stål og original plade af
grønlig flammet marmor. Stellet stemplet med Kold K.'s monogram.
Tillægsplader i ahorn. Udført hos Kold Kristensen. H: 65, Ø: 140/210
cm

dkk 100.000-150.000
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24
Ejner Larsen og Axel Bender-Madsen, Sofabænk
Sofabænk med stel af eg, sæde og ryg med sjeneflet. L: 125 cm, D: 64 cm

dkk 30.000-40.000

25
Moderne ”Langbord” i mørkbejdset træ
Moderne langbord i ”Colonial” stil af mørktbejdset træ. På profilerede ben.
20. årh. L. 198, B. 83, H.68,5

dkk 3.000
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26
Ole Wanscher, Armstole i mahogni (10)
Mahogni med flet i ryg. Sæde med gjorde og hynder betrukkede med lyst skind.
Fremstillede hos P. Jeppesen, model PJ301, etiket herfra

dkk 30.000-40.000

27
Willy Hoverby, et par ”Tesco” bordlamper (2)
Udført hos Kastrup Glasværk ca. 1959-60

dkk 5.000-7.000

28
Ovalt konferencebord
Stort oval konferencebord i
mørkbejdset træ. Stel med lige
tilspidsede ben. L:277 B:154 og H: 75
cm

dkk 6.000
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29
Arne Jacobsen, "Oksen / Ox-chair" med tilhørende fodskammel

Hvilestol med stel af stål, betrukket med sort skind, fempas drejefod
af aluminium. Tilhørende fodskammel ligeledes betrukket med sort
skind. Formgivet 1966, - udført hos Fritz Hansen i slut-60erne.

Litteratur: Carsten Thau & Kjeld Vindum: "Arne Jacobsen", Arkitektens
Forlag 1998, gengivet og omtalt s. 525.

dkk 100.000-150.000
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30
Jakob Asbæk, Skakbord med
brikker
Lavt, cirkulært skakbord af træ
beklædt med stål. Skakbrædt af stål
og messing nedfældet i plade.
Tilhørende specialdesignede brikker
af hhv. stål og messing.
Ø: 95 cm, H: 38 cm

dkk 10.000-15.000

31
Moooi Light Shade Pendel, design
Jürgen Bey
Prismelysekrone i skærm af semi-
transparent film. Designet for
Moooi af Jürgen Bey.
H: 76, Ø: 70cm

dkk 4.000

32
Francesco Binfaré for Edra:
Corbeille lænestol
Lænestol med stel af lakeret metal
og kraftige hynder med brunt skind.
Fremstillet hos Edra, Italien.
B:120 D:108 H:74. Fremstår ubrugt,
dog stel med enkelte ydre ridser.
Dkk nypris: Ca. 40.000,-

dkk 6.000
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33
Carlo Mollino, Spisebord samt 4 stole (5)
Spisebord på stel af aluminium med skråtstillede ben, bordlade af glas, samt 4
tilhørende stole betrukket med sort skind på ryg og sæde. Designet af Carlo
Mollino og fremstillet hos Fasem, Italien, etiketmrk. herfra.
Bord L:180, B:85, H:73,5. Fremstår ubrugt.

dkk 8.000

34
Hans J. Wegner, ”Ox-Chair” med tilhørende fodskammel
Hvilestol og tilhørende fodskammel. På stel af stål og med betræk af beige nistret
uld med naturfarvede keder af læder. Model AP 46 og 49.

Litteratur: Noritsugu Oda, "Danish Chairs", 1999, s. 121. Per H. Hansen & Klaus
Petersen. "Den store danske møbelguide", 2005, s. 339.

dkk 20.000-25.000
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35
Niels O. Møller, Spisestuestole
Model 78,(8)
Af palisander, fintvævet
snoreflet i sæder, fremstillet hos
J. L. Møller.
Én stol med defekt ben. Cites
certifikat medfølger

dkk 15.000

36
Kaare Klint, ”Den røde stol”, Et sæt små
salonstole og en stor armstol (5)
Cuba mahogni betrukket med rødbrunt
farvet skind. Udført hos Rud. Rasmussen
ca. 1938-40

dkk 18.000-25.000

37
Hans J. Wegner, Et par lænestole, model CH-22 (2)
Et par armstole af eg med skalformede ryglæn, sæde af flettet papirgarn.
Erhvervet til hus tegnet af M. A. Åkjær Ravn, på Rolandsvej 8, Brøndby Øster
i begyndelsen af 50'erne.
Litteratur: Per H. Hansen & Klaus Petersen. ”Den store danske møbelguide”,
2005, p. 315.

dkk 12.000-15.000



21AUKTIONSHUSET.COM KVALITETSAUKTION

38
Poul Henningsen, Femarmet
2/2 Bombardementskrone,
Arme til fem lys, 2/2
matglasskærme indvendigt
gulmalede i svagt varierende
nuancer. H: ca. 54 cm, Ø: ca 65
cm. En mellemskærm revnet, en
bundskærm skåret

dkk 22.000-25.000

39
Art Deco bordlampe
Stel af hammerslået messing med åben fod,
original skærm af grønt glas. 20. årh.s
begyndelse. H: 56 cm, Ø: 28 cm
Proveniens: Med i filmen ”Hærværk”.

dkk 3.000-5.000

40
Svend Langkilde, Skab af
palisander
To fløjet med to døre bag
hvilke hylder og udtræks-
bakker. Beslag af messing. H:
66 cm, B: 100 cm, D: 47 cm

dkk 8.000-10.000
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41
Johan Rohde, Sjælden armstol af massiv cubamahogni

Ryg og sarg med indfældet ornament af hammerslået messing. Sæde
betrukket med originalt olivengrønt betræk. Udført af
snedkermestrene Brdr. Larsen ca. 1900. Stolen er et af to kendte
eksemplarer

Proveniens: Familien Bonnesen. Nedarvet fra bibliotekar, Johannes
Bonnesen.

Johannes Bonnesen bestilte i årene omkring år 1900 en række
møbler formgivet af Johan Rohde og udført hos Brdr. Larsen. Johan
Rohde var i de år stærkt optaget af den klassiske arkitektur, og
hentede inspiration til sin formgivning fra fundene i Herculanum og
Pompei og strømningerne fra Arts and Crafts bevægelsen.

Det frugtbare samarbejde mellem Johan Rohde og Brdr. Larsen tog
sin begyndelse i 1896. I Brdr Larsen fandt den særdeles krævende
Rohde et makkerskab, der med deres håndværksmæssige
akkuratesse og omhyggelige materialevalg kunne tilfredsstille hans
forventninger. I de år produceredes en række mesterværker, hvis
kvalitet og design rakte langt ind i det 20. århundrede.

Johan Rohdes møbler fra den periode huses i museer verden over, og
er rigt repræsenterede på Designmuseum Danmark i København.

Litteratur: Se i øvrigt om samarbejdet mellem Johan Rohde og brdr.
Larsen i Arkitekturhistorisk Årsskrift nr. 6, 1984.

dkk 100.000-150.000
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42
Arne Jakobsen: ”Syveren”, sort
læder (8)
Stel af formbøjet træ betrukket med
sort læder, ben af stål. Fremstillede
hos og mærkede Republic of Fritz
Hansen

dkk 30.000-35.000

43
Just Andersen, Løgformet art deco
lampe
Kanelleret balusterformet korpus, rund
aftrappet fod. Patineret bronze. Stemplet
B184. H: 31 cm excl. fatning. Skærmholder
mangler

dkk 4.000-6.000

44
Arne Jacobsen, ”Svanen”
Hvilestol på drejefod model 3320,
betrukket med sort skind. Etiket fra
Fritz Hansen, dateret 2007

dkk 12.000-15.000
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45
Poul Kjærholm, Skrivebord
”Akademibord”
Skrivebord med stel af grålakeret
vinkeljern. Top af oregonpine.
Udført hos Kold Kristensen. H: 69, L:
186, B: 85 cm

dkk 6.000-8.000

46
Poul Kjærholm, Armstol PK-11
Stel af matforkromet stål, kopstykke af
patineret eg. Sæde betrukket med
mørkebrunt skind. Formgivet 1957. Udført
og stemplet hos E. Kold Christensen

dkk 15.000-20.000

47
Poul Kjærholm, Hvilestol PK 22
Hvilestol med stel af matforcromet stål og
sæde og ryg udspændt med
peddigrørsflet. Fremstillet hos Fritz
Hansen 1986.

dkk 8.000-10.000
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48
Francesco Binfaré for
Edra: Corbeille sofa
Sofa med stel af lakeret
metal og kraftige hynder
med hvidt skind.
Fremstillet hos Edra,
Italien. Flot stand. L:255
D:108 H:74.
Fremstår ubrugt, dog stel
med enkelte ydre ridser.
Dkk nypris: Ca. 90.000,-

dkk 15.000-20.000

49
Arne Jacobsen, Højrygget Oxford kontorstol
Højrygget stol på fempasfod af støbt aluminium, sæde
og ryg betrukket med sort skind. Fremstillet hos Fritz
Hansen

dkk 3.000-4.000

50
Arne Jacobsen ”Syveren” (2)
Et par ”7” armstole, originalt
ombygget til salonstol med betræk
af sort skind, på højdejusterbar
drejefod af forcromet stål. Etiket fra
Fritz Hansen 1996. Udført herfra på
bestilling i få eksemplarer

dkk 8.000-12.000
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51
Arne Jacobsen
”Svanen”, hvidt skind
Hvilestol på drejestel af
aluminium med
firpasfod. Betrukket
med hvidt skind. Model
3320. Fremstillet hos
Fritz Hansen.
Fremstår ubrugt. Dkk
nypris: Ca. 50.000.

dkk 12.000-18.000

52
Arne Jacobsen, Højrygget Oxford kontorstol
Højrygget stol på fempasfod af støbt aluminium, sæde
og ryg betrukket med sort skind. Fremstillet hos Fritz
Hansen

dkk 3.000-4.000

53
Arne Jacobsen. ”Syveren” (2)
Et par ”7” armstole, originalt
ombygget til salonstol med betræk
af sort skind, på højdejusterbar
drejefod af forcromet stål. Etiket fra
Fritz Hansen 1996. Udført herfra på
bestilling i få eksemplarer

dkk 8.000-10.000
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56
Poul Kjærholm, Hvilestol PK-20
Loungestol på stel af
matforkromet fjederstål med
peddigrørsflet i ryg og sæde.
Designet 1963. Udført hos Fritz
Hansen 1997, etiketmærke
herfra

dkk 15.000

54
Erik Jørgensen, Tre sorte
lænestole, model EJ 50-1. (3)
Betrukket med sort læder.
Understel af matforkromet stål.
B: 76 cm x D: 80 cm x H: 70 cm.
Bemærk: Rød stol: se næste side.

dkk 18.000-22.000

55
Charles Eames,
Armstol model EA-108
Armstol med stel af forkromet
aluminium. Sæde og ryg med
sort læder. Fremstillet hos og
etiketmærket ICF

dkk 10.000
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58
Charles Eames,
Armstol model EA-108
Armstol med stel af forkromet
aluminium. Sæde og ryg med
sort læder. Fremstillet hos og
etiketmærket ICF

dkk 10.000

59
Poul Kjærholm, Hvilestol PK-20
Loungestol på stel af
matforkromet fjederstål med
peddigrørsflet i ryg og sæde.
Designet 1963. Udført hos Fritz
Hansen 1997, etiketmærke
herfra

dkk 15.000

57
Erik Jørgensen, lænestol, model
EJ 50-1. (1)
Betrukket med rødt læder.
Understel af matforkromet stål.
B: 76 cm x D: 80 cm x H: 70 cm.

dkk 6.000-8.000
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60
Poul Kjærholm, Daybed model PK-80
Daybed på stel af matforkromet fladstål og med lakeret bund af træ. Madras
betrukket med sort skind. Fremstillet hos E. Kold Kristensen. B: 190 cm, H: 32,5
cm, D: 80 cm

dkk 75.000-100.000

61
Arne Jacobsen, ”Svanen”
Hvilestol på drejefod af støbt
aluminium, model 3320, betrukket
med sort skind. Fremstillet hos Fritz
Hansen, 60-70erne.

dkk 15-20.000
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62
Helge Vestergaard Jensen, Fritstående sofa
Overpolstret med banesyet sort skind og opsat på runde ben af palisander. L: 237
cm, D: 68 cm.
Litteratur: Grete Jalk, red.: "Dansk Møbelkunst gennem 40 Aar", bd. 4, s. 134-135.

dkk 80.000-120.000

63
Hans J. Wegner, Et par CH-22 armstole (2)
Et par armstole af eg med skalformede ryglæn, sæde af flettet papirgarn. Udført
og stemplede under armlænene hos Carl Hansen & Søn, Odense.
Litteratur: Per H. Hansen & Klaus Petersen. ”Den store danske møbelguide”, 2005,
p. 315. Formgivet 1950, Udført for Carl Hansen, Odense

dkk 12.000-15.000



32 AUKTIONSHUSET.COM KVALITETSAUKTION

64
Arne Jacobsen, ”Svanen”
Hvilestol på drejefod
model 3320, betrukket
med sort skind. Etiket fra
Fritz Hansen, dateret 2007

dkk 12.000-15.000

65
Frode Holm: Sminkebord samt tilhørende stol
Bord af mahogni, front med to sortlakerede skuffer. Top af sort formica
med klap, hvorunder spejl samt opbevaringrum. Tilspidsende ben med sko
af messing. Stol med ben af mahogni, sæde og ryg betrukket med
lammeskind. Udført for Illums Bolighus, 1950'erne. Bord: H: 74 cm, L: 100
cm, B: 52 cm

dkk 30.000-40.000
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66
Poul Kjærholm: Skærmvæg PK 111
Bestående af seks paneler af oregon
pine. H: 140 cm. Udført for PP Møbler.
Variabel bredde afhængig af
opsætning.

dkk 20.000-30.000

67
Kay Fisker (1893-1965), Salonstol
Stol af sortmalet træ med guldstafferinger og
sæde af flet. Formgivet 1922. Udført hos
snedkermester Johannes Hansen.
Litteratur: Viggo Sten Møller: 'Dansk
Kunstindustri', bd. 2. lignende gengivet og
omtalt s. 46-47. Steffen Fisker red.: Kay
Fisker, Arkitektens Forlag 1995, s. 111.

dkk 6.000-8.000

68
Arne Jacobsen ”Elegance” 7'er (3207)
armstole (4)
Sæt på 4 stk. 7'er armstole med skal af
valnød, betrukket med brunt ”Elegance”
skind. Udført hos Fritz Hansen. Erhvervet i
2013, fremstår ubrugt. Nypris pr. stk. dkk
17.000

dkk 20.000-30.000
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69
Francesco Binfaré for Edra: Corbeille sofa
Sofa med stel af lakeret metal og kraftige hynder med lyst brunt skind.
Fremstillet hos Edra, Italien. L:255 D:108 H:74. Fremstår ubrugt, dog stel
med enkelte ydre ridser.

dkk 15.000-20.000

70
De Sede, Daybed "DS 80"
Tremmestel af sortmalet træ med kraftig madras betrukket med
mørkebrunt, knapsyet skind. L: 190, B: 94, H: 35 cm.

dkk 6.000-8.000
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72
Le Corbusier, Skrivebord
model LC6
Skrivebord på stel af
sortlakeret stel af stål, plade
af glas. Udført hos Cassina og
stemplet herfra og
nummereret 28441. B: 225
cm, H: 70 cm, D: 85 cm

dkk 10.000

73
Arne Jacobsen, ”Syveren”,
kontorstol på hjul
Kontorstol med stel af
matforkromet stål, på hjul. Sæde og
ryg betrukket med hvidt skind

dkk 5.000

71
Le Corbusier,
Sofabord i glas og stål
Forcromet stel med sort,
pulverlakeret ramme. Plade
af glas. 70 x 70 cm, H: 32,5 cm

dkk 3.000-4.000
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74
Poul Henningsen: "PH-Koglen"
Pendel med lameller af børstet
kobber. Udført hos Louis
Poulsen. Diam. 84 cm

dkk 25.000

75
Arne Jacobsen: Standerlampe
Med stamme og oval fod af grålakeret
metal, original skærm af plast med
lærred på ydersiden. Formgivet til
Royal hotel i København. H. 180 cm.

dkk 5.000

76
Arne Jacobsen: Standerlampe
Med stamme og oval fod af grålakeret
metal, original skærm af plast.
Formgivet til Royal hotel i København.
H. 180 cm.

dkk 4.000

77
Arne Jacobsen: Sæt på 6 "Oxford" stole (6)
Et sæt på seks stole med stel af stål, fem-pas drejefod af aluminium. Sæde og ryg
betrukket med cognacfarvet skind. Model 3171. Formgivet 1965.
Udført hos Fritz Hansen, med etiket herfra

dkk 25.000-35.000
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78
Gio Ponti (1891-1979, Et par
sjældne, højryggede stole (2)
Orangelakeret træ. Høj ryg
med fem buede sprosser,
senere sjeneflet i sæde.
Ca.1955. Kopi af afskrift af
tidligere påsat etiket: ”Bulleri
& C.-Cascina Ferserte (trade
mark) Italian Artisan Produc”,
Gio Ponti arkitekt.
B: 41 cm, H: 109 cm

dkk 20.000

79
Gio Ponti (1891-1979, Sjælden højrygget stol
Orangelakeret træ. Høj ryg med fem buede
sprosser, senere sjeneflet i sæde. Ca.1955. Kopi
af afskrift af tidligere påsat etiket: ”Bulleri & C.-
Cascina Ferserte (trade mark) Italian Artisan
Produc”, Gio Ponti arkitekt.
B: 41 cm, H: 109 cm

dkk 8.000-10.000
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80
Arne Jacobsen, Et par ”Svanen” stole (2)
Et par hvilestole, hver med skal betrukket med lys, beigenistret uld. På fod af
støbt aluminium.
Formgivet af Arne Jacobsen (1902-1971) i 1957, udført hos Fritz Hansen

dkk 15.000-20.000

81
Francesco Binfaré for Edra, ”Flap”
sofa
Multifunktionel sofa i hvidt skind med
enkeltvis indstillelige sektioner. På stel
af delvist forkromet stål. L: 355 cm, D:
166 cm, sidehøjde 24 cm.
Fremstår ubrugt. Nypris DKK ca.
120.000

dkk 15.000-20.000

82
Francesco Binfaré for Edra: Corbeille
lænestol
Lænestol med stel af lakeret metal og
kraftige hynder med brunt skind.
Fremstillet hos Edra, Italien. Flot stand.
B:120 D:108 H:74 cm. Fremstår ubrugt,
dog enkelte skrammer på stel. Dkk
nypris: Ca. 40.000,-.

dkk 6.000
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Moderne kunst
Kunsthåndværk

Orientalica
Africana
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83 CD
Joan Miro (1893-1983), Komposition
Litografi på rød og hvidternet dug.
86 x 60 cm. Sign. Miro 21/75

dkk 20.000-30.000

84 CD
Robert Jacobsen (1912-1993),
Komposition, 1989
Vandfarve på papir monteret
på lærred. Sign. Rob.Jac. 55 x
41 cm.
Udstillingsetiket fra
Copenhagen Art Centre

dkk 6.000-8.000

85 CD
Robert Jacobsen (1912-1993),
Komposition, 1989
Vandfarve på papir monteret
på lærred. Sign. Rob Jac. 55 x
41 cm.
Udstillingsetiket fra
Copenhagen Art Centre

dkk 6.000-8.000
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86 CD
Joan Miro (1893-1983), Figurkomposition, litografi
Stort litografi, trykt på ét blad, sign. Miro 30/50.
Bladstørrelse 156,5 x 118,5 cm

dkk 80.000-120.000
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87 CD
Anton Rooskens (1906-1976),
Figurkomposition
Akryl på papir monteret på
lærred. Sign. Rooskens 67. 28 x
37 cm

dkk 15.000-25.000

88 CD
Lucebert (1924-1994),
Figurkomposition
Akryl og gouache på papir
monteret på lærred. sign.
Lucebert 73. 4. 50 x 65 cm

dkk 15.000-25.000

89 CD
Jesper Christensen (f.1955), "Conference
Painting (Verbal Table)"
Olie på lærred. Betitlet og sign. Jesper
Christensen 07/01 2001 på bagsiden. 80 x
70 cm. Uden ramme

dkk 12.000-15.000
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90 CD
Egill Jacobsen (1910-1998), Glad gul maske
Olie på lærred. Sign. på bagsiden Ej 58. 100 x 74 cm

dkk 150.000-175.000
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91
Niels Hansen Jacobsen (1861-1941), Portræt af Fru
Emilie Fog. Buste
Glaseret stentøj, H: 41 cm. Udført i få eksemplarer med
varierende glasurer. Tilsvarende glasurvariant på Vejen
Kunstmuseum. inv. nr. 0211. Indvendig mærkat ”2”

dkk 20.000-25.000

92 CD
Frédéric Lange (f. 1963, Belgien)
Skulptur
Træ og bronze, sokkel af metal.
Sign. Lange 06. H: 59 cm

dkk 10.000

93 CD
Duilio Barnabé, Dansende figurer.
Glasmaleri, Fontana Arte
Udført for FONTANA ARTE. Sign.
Dube Fontana Arte. 140 x 60 cm.
Monteret på træplade

dkk 12.000-15.000
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94 CD
Jens Søndergaard (1895-
1957), Liggende nøgen
model
Olie på lærred, ”Liggende
Model”. Sign på bagsiden:
”Liggende model, Jens
Søndergaard 1933”. 67 x 89

dkk 15.000-20.000

95 CD
Søren Hjorth-Nielsen (1901-1983),
Siddende model
Olie på lærred, 100 x 65 cm, sign.
monogram Hjorth-Nielsen 30. Mærkat
på blændramme: Oslo Udstillingen.
Hjorth-Nielsen. Siddende Model. Ejer.
Kunstneren

dkk 8.000

96 CD
Paul Høm (1905-1994), Mor med
datter der blæser sæbebobler
Sign. Paul Høm 44. Olie på lærred, 115
x 100

dkk 8.000
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97 CD
Friedensreich Hundertwasser (1928-2000), Litografi,
Hundertwasser
”Litho nr. 660”, Sign. 107/150, Genève 1967. Lysmål 44 x
56 cm. (lysrand). Proveniens: Cand. Polit, Dir. Gert Ulrik
Poulsen.

dkk 12.000-15.000

99 CD
Leonard Gyllenborg (1913-
1995), Komposition med violin
Olie på lærred. Signeret Leonard
Gyllenborg 44. 78 x 63

dkk 7.000-10.000

98 CD
William Scharff (1886-1959), Studie til
Mosekonen Brygger
Olie på træ. Sign. W. Scharff 1928.
Bogværk medfølger. Udkast til Scharff
sidste store ”legende” komposition
”Mosekonen brygger”, 1926-28 på Statens
Museum for Kunst. Proveniens: Cand. Pol.
Dir. Gert Ulrik Poulsen. 69 x 74.

dkk 8.000-10.000
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102 CD
Patrick Gresse (f. 1947),
Kvindefigur
Patineret, poleret bronze. Sign. P.
Gresse 1998 1/8. H. eksl. sokkel: 36

dkk 25.000

100 CD
Hans Scherfig (1905-1979), Flodhestemor og unge
Tempera på masonit. Sign. Scherfig 1966. 40 x 56,5 cm

dkk 30.000-40.000

101 CD
Nicole Durand (f. 1957), Siddende
foroverbøjet kvinde
Patineret bronze. Usigneret L: 21,
H: 14

dkk 10.000-12.000
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103 CD
Aage Strand (1910-1975),
Fyraften på landet
Olie på lærred. Sign. Aage
Strand. 80 x 100 cm

dkk 4.000

104 CD
Michael Schilkin (1900-1962), ”Jonas på
Hvalen”
Figurgruppe af stentøj dekoreret med
grågrønlig glasur. Sign. M. Schilkin. H: excl. plint
af træ 63 cm

dkk 8.000-12.000

105 CD
Otto Frello (1924-2015), ”Maeght van
Enkhuysen”
Olie på træ. Sign. Otto Frello. 70,5 x 40 cm
Erhvervet af nuværende ejer på galleri i
København, omkring 1975. Udstillet på Varde
Museum

dkk 20.000-25.000



49AUKTIONSHUSET.COM KVALITETSAUKTION

106 CD
Folmer Bendtsen (1907-1993), Legende børn,
Sydhavnen, vinter
Olie på lærred. sign. Folmer Bendtsen 66. 65 x 100 cm

dkk 12.000

107 CD
Ole Kielberg (1911-1985), Opstilling
med tulipaner, krokus og
hyacinter
Olie på lærred opsat på plade. Sign.
OK og på bagsiden Ole Kielberg
Daugløkke 1967. 52 x 37,5 cm

dkk 5.000

108 CD
Tapani Raittila (f.1921), Udsigt
over Katajanokka ved Helsinki
Olie på lærred, 55 x 46 cm, sign.
T. Raittila 1976. På bagsiden
udstillingsetiket Odessa 1979

dkk 5.000-6.000
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109 CD
Robert Jacobsen (1912-1993),
Komposition, ca. 1980-85
Akryl - olie/pap. Mixed media på
malerpap. Sign. Rob Jac. 100 x 69,5
cm. På bagsiden gallerietiket med
udst.nr. 6 pris DKK 105.000

dkk 15.000-20.000

110 CD
Sven Dalsgaard (1914-1999), ”Så længe
jeg mindes, har min mor og mødre før
og efter, været kvinde med fugle”
Olie på lærred. Sign. på blændrammen
Sven Dalsgaard 1952. Titel på etiket på
bagsiden. 50 x 61 cm

dkk 8.000-10.000

111 CD
Quinto Ghermandi (1916-1994),
Skulptur af patineret bronze
Sign. Q. Ghermandi, 1966. H: 65
cm, L: 54 cm

dkk 6.000-8.000
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112 CD
Valdemar From, ”Cosmos”
Drippaint komposition. Olie på lærred. Sign. og betitlet på bagsiden ”Valdemar
From Cosmos”, 300 x 200 cm

dkk 25.000

113 CD
Nicole Durand (f. 1957), Torso
Poleret og patineret bronze. På sokkel
af bronze. Usign. H: 46 cm

dkk 20.000

114 CD
Nicole Durand (f. 1957), Elskende
par
Patineret bronze, på plint af bronze.
Sign. N. Durand. H: ialt: 29 cm

dkk 10.000
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115 CD
Arnulf Rainer (f. 1929), ”Gekreuzigte Füsse mit schwarzem Blut”
Olie på karton. Betitlet og sign. på bagsiden A. Rainer 83. 73 x 51 cm
Proveniens: Galerie Leu, Rottach-Egern, Tyskland – erhvervet herfra i
1990 for DM 40.000

Arnulf Rainer er en af østrigs fremmeste informelle malere. Fra 1981-
1995 professor på Akademie der bildenden Künste Wien. I 1980
repræsenterede han Østrig på Venedig biennalen. Rainers værk er
udstillet på Arnulf Rainer Museum i Frauenbad Baden.

dkk 125.000-175.000
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116 CD
Sonny Tronborg (f.1953),
Komposition på papir
Bly og sølv på papir. 266 x 219
cm. Sign.

dkk 6.000-8.000

118 CD
Ole Kielberg (1911-1985), ”Rød tulipan og blaa og
hvid Hyacinth”
Olie på lærred monteret på plade. Sign. monogram
OK og på bagsiden Ole Kielberg Daugløkke 1974. 20 x
26,5 cm

dkk 2.500

117 CD
Kay Christiansen (1899-1981), Snevejret
Olie på lærred. Sign. på bagsiden Kay
(Christiansen) Paris 12 marts 1967 2185.
56 x 47 cm

dkk 8.000-10.000
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120 CD
Sven Dalsgaard (1914-1999),
Komposition med ben
Tusch. Sign. Sven Dalsgaard Kolding 1974.
40 x 58 cm

dkk 4.000

119 CD
Jens Birkemose (f. 1943),
Komposition, 1985
Akryl på lærred. Sign. J.B. 85.
165 x 110 cm

dkk 25.000-35.000

121
”Derièrre le miroir”
Stor samling af tidsskriftet
”Derièrre le miroir”. Årgang
1963, 1969-1978. ca. 100 stk,
heraf nogle inde-holdende
originale litografier af bl.a. Miro,
Chagall, Calder med mange
flere. Ikke nærmere undersøgt.
Proveniens: Cand. Pol. Dir. Gert
Ulrik Poulsen.

dkk 6.000-8.000
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122 CD
Otto Frello (1924-2015), ”The Royal
Prince”
Olie på træ. Sign. Otto Frello. 46 x 60.
Erhvervet af nuværende ejer på galleri i
København, omkring 1975. Udstillet på
Varde Museum

dkk 20.000-25.000

124
Maskintelegraf i messinghus
Mrk. Charles D. Holmes & Co Ltd
Engineers Hull, Ø: 34 cm

dkk 6.000

125
Kompashus af messing
Mrk. ”The ”Kelvite” Pillar Type 10” A. K.
Kelvin Bottohley f Baird ltd. H: 130 cm

dkk 10.000

123 CD
Otto Frello (1924-2015), "The White
Bear"
Olie på træ, sign. Otto Frello, 26 x
32,5. Proveniens: Erhvervet af
nuværende ejer på galleri ved
"Vandkunsten" i København,
omkring 1975. Udstillet på Varde
Museum

dkk 20.000-25.000
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126 CD
Otto Frello (1924-2015), Kjøbenhavns Børs
Olie på træ. Sign. Otto Frello. 26 x 32,5 cm
Erhvervet af nuværende ejer på galleri i København, omkring 1975. Udstillet på
Varde Museum

dkk 40.000-50.000

127
Isbjørneskind
265 x 130 cm. Indkøbt hos Jac. Sønderby Pels (faktura medfølger)

dkk 15.000
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128 CD
Sven Dalsgaard (1914-1999), Grøn
desperation Februar - Marts - April
Olie på lærred. Sign. på bagsiden
Sven Dalsgaard 1955. 90 x 57 cm

dkk 12.000

129 CD
Kay Christiansen (1899-1981),
Rotterdams havn
Olie på lærred. Sign. Kay C. 24 juli
1969. 37 x 45 cm

dkk 4.000-5.000

130 CD
Kay Christiansen (1899-1981),
Kathrinebæk
Olie på lærred. Sign. Kay C. På
bagsiden: Onsdag den 27 Juni 1973.
Kay C. 2545. 46 x 55 cm

dkk 8.000-10.000
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131 CD
Bengt Lindström (1925-2008), Komposition med dyrefigurer
Pastos olie på lærred. Sign. Lindström 146 x 114 cm
Proveniens: Iflg. oplysning erhvervet i Kunsthallen A/S i
begyndelsen af 1990erne.

dkk 75.000-100.000
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132
de Vez, Stor art nouveau glasvase
dekoreret med landskab
Vase af glas med dobbelt overfang i
rødt og grønt gennemslebet i form af
bjergrigt landskab. Sign. de Vez. H: 25
cm, Ø: 24 cm

dkk 6.000-8.000

134
Enmanuel Maldonado Gaitán (f.1977),
Keramik krukke med stribet glasur
Sign. og dateret 2011. H: 40 cm.
Lignende afbilledet i Lise Seisbøll m.fl.,
”Nicaraguansk keramik, tradition &
fornyelse”, Danmarks
Keramikmuseum, s.22

dkk 4.000

133
Daum Nancy, Art nouveau vase med
sølandskab
Vase af glas med dobbelt overfang i
grønt og brunt gennemslebet i form af
sølandskab. Sign. Daum Nancy med
Lothringen kors. H: 19 cm

dkk 7.000-10.000

Enmanuel Maldonado Gaitán er søn af keramikeren Janet Gutierrez, og opvokset i
en familie af keramikere i landsbyen San Juan de Oriente i Nicaragua. Byen er
centrum for keramikproduktion, både inspireret af den klassike præ-
columbianske keramik og en skole, der dyrker en mere fri stil ”Creación libre”,
som er den Gaitán tilhører.



61AUKTIONSHUSET.COM KVALITETSAUKTION

135
Vennini, Murano, Figurpar
Mundblæst glas. Erhvervet Murano, Venedig i
begyndelsen af 1950'erne. H: hhv. 25 og 27 cm.
Proveniens: Greve Ditlev Ahlefeldt-Laurvig, i
arv til Lensbaronesse Molisse Iuel-Brockdorff

dkk 12.000-15.000

136
Enmanuel Maldonado Gaitán (f. 1977), Keramik
krukke med ternet glasur
Rødglaseret hals. Sign. og dateret 2011. H: 42 cm.
Stilistisk er krukken inspireret af værker af Helio
Gutiérrez, den internationalt kendteste
repræsentant for den frie skole indenfor moderne
nicaraguansk keramik. Lignende afbilledet i Lise
Seisbøll m.fl., ”Nicaraguansk keramik, tradition &
fornyelse”, Danmarks Keramikmuseum, s.39

dkk 4.000

137
Enmanuel Maldonado Gaitán (f. 1977),
Cylinderformet vase
Sortglaseret med præcolumbiansk inspireret
geometrisk og figuralt design.
H: 54 cm, Ø: 15,5 cm

dkk 6.000
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139
Axel Salto (1889-1961), Vase
modelleret med grenværk
Kugleformet vase modelleret med
grenværk, okseblodsglasur. Sign.
Salto, 20560 Royal Copenhagen.
Streg under ”r” i Denmark (1960) H:
21 cm, Ø: 22 cm

dkk 30.000-40.000

138
Axel Salto (1889-1961),
Vase med grenværk
Kugleformet vase af
stentøj modelleret med
grenværk i relief, sung
glasur. Sign. Salto Royal
Copenhagen Nr. 20560.
1967. H: 20 cm

dkk 25.000-30.000

140
Melike Ababiyanik: Stor vase,
Kgl.P.
Kraftigt vase af stentøj,
dekoreret med brunlig glasur
med blålige toner. Sign.
monogram. H: 20 cm, Ø: 32 cm

dkk 6.000
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141
Axel Salto (1889-1961), Skål med
grene og frugter
Sign. Salto. Royal Copenhagen. Ø:
14 cm, H: 6 cm

dkk 8.000

143 CD
Knud Kyhn (1880-1969), Ung
mand der stanges af ged
Skulptur af keramik. Kgl. P.
Sign. monogram KK 1931. H:
53 cm (brændingsrevne,
mindre glasurafslag på
bagsiden)

dkk 6.000-8.000

142 CD
Jean René Gauguin (1881-
1961), Siddende chimpanse
Roche keramik dekoreret
med grønbrun glasur. H: 40
cm. Sign. Gauguin B&G 136,
1932.
Proveniens: ABR Auktioner
1993

dkk 25.000-35.000
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144
Jais Nielsen (1885-196), Stor
vase dekoreret i relief
Dekoreret i relief med Petrus og
Paulus, okseblodsglasur. H: 42
cm. Sign. Jais. Kgl. P. nr. 20151

dkk 3.000-4.000

145 CD
Knud Kyhn (1880-1969),
Siddende pan
Sungglasur, sign. monogram KK
og nummereret 20230. H: 31 cm

dkk 2.000

146
Et par kandelabre,
Kgl.P. Musselmalet (2)
Stammer med putti og
papegøje. Manchetter
(4 med skader)
medfølger. H: 49 cm

dkk 6.000-8.000
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147
Et par Dresden ornamentale prydvaser af porcelæn (2)
Rigt modellerede med blomster, frugter og bær. Dekorerede
i farver med romantiske scenerier og sommerfugle. Låggreb
i form af papegøjer. Sign. monogram Dresden. 20. årh.s
begyndelse. H: 53 cm

dkk 15.000-20.000

148
Et par franske Sèvres porcelænsvaser (2)
Blåglaserede og dekoreret med lyserøde roser. Forgyldte
maskeroner. Bronzemonteret fod og låg. H: 38,5 cm (et horn
repareret, lille afslag glasur på låg)

dkk 6.000-8.000
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149
”Flora Danica”, Tallerkener, Kgl.P. (4)
Pulsatilla vulgaris, Potentilla fructicosa
L., Veronica officinalis L. og Viola
Aricolor L., 19. årh.s anden halvde. Alle
Ø: 24,5 cm

dkk 8.000-12.000

150
Montblanc Alexandre Dumas
fyldepen
Meisterstück, limited edition. I original
emballage. Blækhus medfølger

dkk 5.000

151
Lågkrus af fajance. Tyskland/Holland, 18. årh. (3)
Polykromt dekorerede med landskaber, blomster og
byprospekt i farver og blåt. Monterede med låg af tin. Et
krus med produktionsstempel, et låg stemplet og dateret
1776. H: hhv. 21, 22 og 24 cm. Restaurerede.

dkk 3.000-5.000
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152
Stralsund, Urne af fajance, 18. årh.
Rigt dekoreret med modellerede
blomster og grene og på fod
modelleret i rokokomaner med blade i
rocailleform, blomster og skovjordbær.
Sign. med tre kroner MBE JoF 16./2 66.
H: 45 cm. Restaureret

dkk 12.000-15.000

153
Marieberg bojan af fajance, 18. årh.
Dekoreret med modellerede blomster,
grene og bladværk i farver på gråhvid
glasur. Ehrenreichs periode, 1758-66.
Sign. med tre kroner og MB E samt i låg
MB 17/7H: 26 cm inkl. låg.
Proveniens: ”Flensborg Samlingen”,
Bruun Rasmussen 1997.

dkk 12.000-15.000

154
”Flora Danica”, Flade
middagstallerkener, Kgl.P. (2)
Nr. 20/3549. Prumus spinosa L og
Veronica persica Poir. Ø: 25 cm

dkk 5.000
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155
Fire næsten ens vinglas, 18. årh. (4)
Hessisk type med klokkeformede fødder med omslået
rand, kraftig knop på stilk. Alle graverede med
varianter af Christian d. 7.s kronede spejlmonogram.
Antagelig Norge, 1700-tallet. H: ca. 15-15,5 cm

dkk 7.000-10.000

156
Fire næsten ens perlkelchen glas, 18. årh. (4)
Hessisk type med klokkeformede fødder med omslået
rand, kraftig knop på stilk, bægerne med kraftig bund
med ring af luftbobler, graveret med ranker og kronet
spejlmonogram. Norge eller Tyskland, 1700-tallet. H:
16-18 cm

dkk 10.000-15.000
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158
Stor sleben pokal, 18 årh.
Konisk bæger på rund fod,
balusterformet stamme. Bægeret med
slebet dekoration i form af oval med to
hænder der mødes samt fugle i træer,
slebet inskription ”Ein mal alle zeit”.
Låget med facetslebet knop hvori
luftbobler. H: 35 cm

dkk 8.000-12.000
159
Et sæt næsten ens perlkelchen vinglas, 18. årh. (5)
Hessisk type med klokkeformede fødder med omslået rand, kraftig knop på stilk,
bægerne med kraftig bund med ring af luftbobler, graveret med ranker og kronet
spejlmonogram med spor af forgyldning. Norge eller Tyskland, 1700-tallet. H:
15,2-16,5 cm

dkk 10.000-15.000

157
Pokal af slebet og forgyldt glas, 18/19.
årh
Rund fod med balusterformet stamme.
Konisk bæger med forgyldt dekoration
i form af spadserende par i
landskabssceneri. Låg med facetteret
knop. H: 28 cm

dkk 4.000-6.000
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160
Kinesisk Kangxi vase af hvidt
porcelæn, 17. årh.
Balusterformet, rigt dekoreret i blåt
med ornamentik og blomstrende
kirsebærgrene. H. 24. Diam. ca. 20.
Proveniens: ABR auktioner,
erhvervet herfra i slutningen af
1970-erne af nuværende ejer.

A fine Chinese Kangxi vase of
porcelain,
baluster shaped body, decorated in
blue with flowering cherry
branches, and ornaments. 17th
century. H. 24 cm.
Provenance: ABR auctions
Copenhagen, Denmark, acquired in
the late 1970ies by present
collector.

dkk 25.000-35.000

161
Kinesisk Sung vase, 10.-13. årh.
Balusterformet vase af porcelæn,
glasur i blålige nucancer.
Restaureret afslag på fod,
brændingsfejl i munding. H. 30.

A fine Chinese Sung vase of
porcelain, 10th-13th century.
The baluster shaped body
decorated with shiny bluish glace.
Restored chip on foot, rim with flaw
due to firing. H. 30 cm.

dkk 20.000-30.000
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162
Kinesisk løve af granitsten. Sui/Tang 5-8. årh. e.kr.
Udskåret i ventende position, med let løftet hoved. H: 82, D: 50 cm.

dkk 200.000

Proveniens: Rosmosegård Antik, siden i S. K. Sørensen & J. Nicolaisens samling.
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163
Guanyin, kvindelig buddha. Ming
(1368-1644)
Delvist forgyldt og bemalet bronze.
H: 22 cm

dkk 5.000-7.000

166
J. Prip-Møller, Chinese Buddhist
Monasteries 1937
Bogværk om kinesisk kunst i templer.
Rigt illustreret.
Proveniens: Cand. Pol. Dir. Gert Ulrik
Poulsen.

dkk 4.000-6.000

165
Bogværk, Osvald Sirén (2)
Kina Konst under 3 Årtusenden bind
I+II, Stockholm 1942. Rigt illustreret.
Proveniens: Cand. Pol. Dir. Gert Ulrik
Poulsen

dkk 3.000

164
Kinesisk figurgruppe i form af to
omslyngede aber
Udhugget af sandsten, alderspatineret
af grønalger. Qing, 18./19. årh. H. ca 40
cm. Proveniens: Rosmosegård Antik,
siden i Søren K. Sørensen & Jørgen
Nicolaisens samling.

dkk 8.000
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167
Ming (1368-1644), Figurgruppe,
bueskytte til hest og stående
mandsfigur
Rytterfigur af brændt lertøj
delvist dekoreret i farver.
Rytteren med aftageligt hovede.
Kina. H: 34 cm

dkk 4.000-6.000

168
Ming (1368-1644), Rytterfigur
Rytterfigur af brændt lertøj
delvist dekoreret i farver.
Rytteren med aftageligt hovede.
Kina. H: 38 cm

dkk 4.000-6.000

169
Kinesisk søjle/fortøjringspæl med top i
form af tænkende abe, Qing dynasti.
Udhugget i form af siddende aber, af
sandsten, alderspatineret af grønalger.
Qing. 19. årh. H: 138 cm.

Proveniens: Rosmosegård Antik, siden i
Søren K. Sørensen & Jørgen Nicolaisens
samling.

dkk 20.000-25.000
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170
Sekssidet kinesisk hatstand, Qing
18./19. årh.
Rigt dekoreret med Fo hunde og
skrifttegn. Rødt producentmærke.
H: 28 cm

dkk 4.000

171
Kinesisk vase, Qing 18./19. årh.
Cylindrisk vase af porcelæn
dekoreret med blomstrende træ og
fugle på orange bund. H: 28 cm

dkk 3.000

172
Sekskantet hatstand, Qing 18./19. årh.
Gennembrudt og dekoreret med blomster
og fugle, mærket i bund. H: 27 cm

dkk 4.000
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173
Et par rigt udskårne kinesiske stole i rosewood samt konsolbord (3)
Firsidede skæringer i form af vaser, dyr, skymotiver med mere, B: 63 cm, D: 48
cm, H: 98 cm, 19. årh. samt konsolbord, 45 ,5 x 33 cm, H: 81 cm.
Hjembragt fra Thailand i 1. halvdel af det 20. årh.

dkk 7.000-10.000

174
Kinesisk hinterglasmaleri, Qing 18./19. årh.
Hinterglasmaleri med figurscenerier i bjergrigt landskab, monteret i kinesisk,
udskåret ramme af rosentræ. Lysmål 45 x 65 cm

dkk 6.000-8.000
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176
Buddha hovede, Siam (Thailand) 15. årh.
Buddha hovede af bronze, sukhothai stil, 15.-16. årh.
Ansigt med fredfyldt udtryk, buede sammenhængende øjenbryn over
tidligere indlagt øjne. Led smilende let åbentstående mund.
Patineret bronze. H: ca. 23 cm, excl. stand af metal.
Proveniens: Lau Sunde. Erhvervet herfra af Cand. Pol. Dir. Gert Ulrik
Poulsen som gave til sin hustru.

A fine North Thai, sukhothai style, bronze head of buddha
Sakyamuni, 15th/16th century.
His face modelled with serene expression, arched eyebrows above
formerly inlaid eyes, slight open mouth, smiling lips, elongated
earlobes, curled hairdress. H. 23 cm excl. stand of metal.
Provenance: Lau Sunde. Acquiered by Cand. Pol. Dir. Gert Ulrik
Poulsen, given as present to his wife.

dkk 25.000-35.000

175
A Survey of Persian Art, Arthur U. Pope ed., 6 bd.
A Survey of Persian Art, from Prehistoric times to the Present. Oxford
University Press, London og New York 1938-1939. 6 vols.
Proveniens: Cand. Pol. Dir. Gert Ulrik Poulsen

dkk 6.000-8.000
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177
Anefigur, Baulé, Elfenbenskysten
Af udskåret og mørktpatineret træ. 20.
årh.s første halvdel. H: 44 cm
Proveniens: Knapeis Samling, købt af Lau
Sunde, siden erhvervet af Cand. Pol. Dir.
Gert Ulrik Poulsen

dkk 12.000-15.000

178
Kurumba dyremaske, Upper Volta
Af udskåret og pigmenteret træ. 20. årh.s første
tredjedel. (Burkina Faso) H: 119 cm
(bund af hals med revne)
Proveniens: Cand. Polit, Dir. Gert Ulrik Poulsen
Proveniens: Lau Sunde, erhvervet herfra

dkk 8.000-10.000

179
Opsats, Tjiwana Antilope
Af udskåret og patineret træ. 20. årh.s
første tredjedel. H: 79 cm
Proveniens: Cand. Polit, Dir. Gert Ulrik
Poulsen
Købt 1972 på auktion Piazza Espagna,
Rom, Italien.

dkk 6.000-8.000
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180
Et par anefigurer, Baulé
Mand og kvindefigur af udskåret og mørkt
patineret træ, prydede på lænden med
perlekæder. Elfenbenskysten. H: 37 cm.
Proveniens: Cand. Polit, Dir. Gert Ulrik
Poulsen
Proveniens: Lau Sunde, erhvervet herfra.

dkk 6.000-8.000

181
Senufo, Elfenbenskysten
”Cracheur du feu” -Krokodillemaske af patineret
træ. 20. årh.s. første halvdel. H: 81 cm.
Proveniens: Cand. Polit, Dir. Gert Ulrik Poulsen
Proveniens: Lau Sunde, erhvervet herfra

dkk 15.000-20.000

182
Gelede Youroba hjelmmaske
Gave fra Forbundet af Lærere ved de
højere læreranstalter, 1972. 20. årh.s.
første halvdel. H: ca. 26 cm.
Proveniens: Cand. Polit, Dir. Gert Ulrik
Poulsen
Proveniens: Lau Sunde, erhvervet herfra

dkk 8.000-10.000
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183
Bambara dyremaske
Af udskåret og patineret træ. 20. årh.s
første tredjedel. H: 52 cm.
Proveniens: Cand. Polit, Dir. Gert Ulrik
Poulsen,
gave fra foreningen af Yngre Læger 1965,
af dem erhvervet hos Lau Sunde

dkk 6.000-8.000

184
Bambara kvindefigur
Af udskåret og patineret træ. Mali. 20.
årh.s første tredjedel. H: 34,5 cm
Proveniens: Carl Kjersmeier til
forlagsboghandler Poul Westerman. Siden
erhvervet fra Lau Sunde af Cand. Polit,
Dir. Gert Ulrik Poulsen

dkk 8.000-12.000

185
Ørestøtte, Tanzania.
Af drejet, og rigt udskåret træ. 20. årh.s
første tredjedel. H: 18 cm.
Proveniens: Gave fra Dagmar Bech-Hansen,
hvis broder hjembragte den i 1920-21. Siden
i Cand. Polit, Dir. Gert Ulrik Poulsens samling

dkk 3.000
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186
Danmaske med skæg, Mali.
Af udskåret og mørkt patineret træ med skæg af
abepels. 20. årh.s begyndelse. H: 45 cm
Proveniens: Cand. Pol. Dir. Gert Ulrik Poulsen.
Erhvervet hos Lau Sunde

dkk 3.000

187
M'gere maske, Elfenbenskysten
Af udskåret, patineret og delvist bemalet træ,
prydet med tænder af jern samt applikeret med
plantefibre. 20. årh.s første halvdel.
Proveniens: Cand. Polit, Dir. Gert Ulrik Poulsen
Proveniens: Lau Sunde, erhvervet herfra.

dkk 6.000-8.000

189
Samling tribal art litteratur (ca. 125)
Blandt andet Carl Kjersmeier: Centre de style de la sculpture negre africaine bd.
1,2 og 4 samt ca. 70 numre af tidskriftet ”African Arts” i årgangene 1984-2000
Proveniens: Cand. Pol. Dir. Gert Ulrik Poulsen

dkk 3.000

188
Yoruba tvillingfigur, Nigeria
Af udskåret, patineret træ, hår delvist bemalet med
koboltblå. Beklædt med dragt af kavrimuslinger. 20.
årh.s første tredjedel. H: 32 cm. Proveniens: Tysk
auktion

dkk 10.000-12.000
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190
Ancestor couple. Dogon, Mali.
Udskåret og patineret træ. H: eksl.
stand af metal 42 cm. 20. årh.s første
halvdel. Proveniens: Erhvervet i Dogon,
Mali af Søren K. Sørensen.

dkk 10.000

191
Lobi figur, Burkina Faso
Af udskåret og patineret træ. 20.
årh.s første halvdel. H: 26 cm.
Proveniens: Søren K. Sørensen og
Jørgen Nicolaisens samling

dkk 3.000

192
Et par sjældent ens Youroba
tvillingefigurer, Nigeria (2)
Udskåret, patineret træ. H. hhv.: 28 og
29 cm. 20. årh.s første tredjedel.
Proveniens: Lau Sunde, erhvervet
herfra 1968. Siden i Søren K. Sørensen
og Jørgen Nicolaisens samling.

dkk 12.000

193
Melanesian, Mbis pæl hidrørende fra Ewata floden Asmat
H: 225 cm. Proveniens: Kunstneren Walter Spies, født Moskva
1895, døde Indiske Ocean 1942

dkk 10.000
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194
Salampasu maske, Congo
Udskåret træ beklædt med patinerede
kobberplader, hår af kugler flettet af
plantefibre. H: 32 cm. 20. årh.s
begyndelse.
Proveniens: Per Frost. Gengivet i
”Afrikansk Kunst”, siden i Søren K.
Sørensen og Jørgen Nicolaisens
samling.
Udst.katalog Estrup Kunstcenter, 1979,
fig. 220

dkk 15.000

195
Dogon dyremaske. Mali
Udskåret, patineret og rødbegittet træ.
H: 62 cm. 20. årh.s første halvdel.
Proveniens: Billedhuggeren Robert
Jacobsen, siden Per Frost. Gengivet i
”Afrikansk Kunst”, siden i Søren K.
Sørensen og Jørgen Nicolaisens
samling.
Udst.katalog Estrup Kunstcenter, 1979,
fig. 13.
Herfra til Galleri Art d'Afrique.

dkk 15.000

196
Antik maske af udskåret og patineret
træ. Youroba?
Nigeria. H: ca. 23 cm. Omkring 1900.
Proveniens: Galleri Art d'Afrique,
København. Tidligere i billedhugger
Robert Jacobsens samling.
Siden i Søren K. Sørensen og Jørgen
Nicolaisens samling.

dkk 8.000



84 AUKTIONSHUSET.COM KVALITETSAUKTION

197
Dan maske. Elfenbenskysten
Udskåret, patineret og rød- og
hvidpigmenteret træ. H: 25 cm. 20. årh.s
første halvdel.
Proveniens: Alex Wittendorff, København.
Siden i Søren K. Sørensen og Jørgen
Nicolaisens samling.

dkk 5.000

198
Songe maske, Congo
Af udskåret, patineret og hvidpigmenteret
træ. Applikeret med netværk af plantefibre.
H: 37 cm. 20. årh.s første halvdel.
Proveniens: Galleri Jan og Anita Lundberg,
Malmø. Erhvervet herfra i begyndelsen af
1990erne.
Siden i Søren K. Sørensen og Jørgen
Nicolaisens samling.

dkk 15.000

199
Youroba ”Høvding” tvillingfigur, Nigeria
Udskåret og patineret træ. H: 27 cm. 20.
årh.s første tredjedel.
Erhvervet i Paris i 80-erne af Søren K.
Sørensen og Jørgen Nicolaisen.

dkk 10.000
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200
Mbunda maske, Uruunda, Zambia
Plantefibre beklædt med voks og
abepels. H: 40 cm. 20. årh.s første
tredjedel.
Proveniens: Max Felix, Bruxelles. Siden
i Søren K. Sørensen og Jørgen
Nicolaisens samling.
Gengivet i Makishi Lya Zambia, Marc
Leo Felix og Manuel Jordan, s. 289.
Søren Krag Sørensens samling.
Certifikat for autenticitet attesteret af
Marc Leo Felix medfølger.

dkk 25.000

201
Baulé dyremaske,
Af udskåret og patineret, delvis rød og
sortbemalet træ. H: 42 cm.
Proveniens: Billedhuggeren Robert
Jacobsens samling.

dkk 10.000
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202
Dogon maske, Mali
Udskåret og patineret træ, i panden
med udstående horn. H. eksl. stand
af metal: ca. 50 cm. 20. årh.s første
tredjedel.
Proveniens: Galleri Art d'Afrique,
København, ca. 1975, tidligere i
billedhugger Robert Jacobsens
samling. Siden i Søren K. Sørensen
og Jørgen Nicolaisens samling.

dkk 25.000

203
Dogon dyremaske. Mali
Udskåret, patineret og delvist
bemalet træ. H: 70 cm. 20. årh.s
første halvdel.
Proveniens: Lau Sunde, herfra til
Galleri Etnografica, Torben Flindt.
Erhvervet herfra i begyndelsen af
1990erne.

dkk 15.000

204
Mandlig anefigur. Cameroun
Udskåret træ beklædt med farvede
perler og kaurimuslinger. H: ca. 60 cm.
20. årh.s første halvdel.
Proveniens: Galleri Tollesen,
København. Erhvervet herfra i
begyndelsen af 1970erne af Søren K.
Sørensen og Jørgen Nicolaisen.

dkk 8.000
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205
Sjælden ceremoniel Angas maske,
Bauchi Plateau, Central Nigeria.
Flettede plantefibre beklædt med
perler af frøkapsler samt fjer. 20.
årh.s første halvdel. H. eksl. stand af
metal: ca. 50 cm.
Proveniens: Maleren Allan Schmidt.
Iflg. oplysninger erhvervede denne
masken i Paris. Siden i Søren K.
Sørensen og Jørgen Nicolaisens
samling.

dkk 25.000

207
Dan dyremaske, Elfenbenskysten
Udskåret, patineret træ beklædt
med klæde. Mund isat abetænder.
20. årh.s første halvdel. H: 41 cm
Proveniens: Maleren Allan Schmidt.
Ifølge oplysning erhvervet af denne
i Paris.
Siden i Søren K. Sørensen og Jørgen
Nicolaisens samling.

dkk 14.000

206
Dogon (Hare Shanga) maske. Mali
Udskåret, patineret og delvis
rødbegittet træ. H: 37 cm. 20. årh.s
første halvdel.
Proveniens: Søren K. Sørensen og
Jørgen Nicolaisens samling.

dkk 5.000
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208
Kayes Barmako maske, Mali
Stiliseret hestehovede af patineret træ.
Beklædt med ”hår” af plantefibre og
med næsering. 20. årh.s. første
halvdel. H:60 cm.
Proveniens: Søren K. Sørensen og
Jørgen Nicolaisens samling.

dkk 10.000

209
Dogon, Et par antikke anefigurer, Mali
Antageligt hidrørende fra hjemmealter.
Af udskåret og patineret træ. H. hver
ca. 24. 20. årh.s begyndelse.
Proveniens: Erik Hjalds samling.

dkk 5.000

210
Ceremoniel Dogon lavasten. Mali
Monteret med kæde af oxideret metal.
Ca. 1900. L. ca. 18 cm.
Proveniens: Søren K. Sørensen og
Jørgen Nicolaisens samling.

dkk 5.000

211
Dogon, antik frugtbarheds figur, mor
& barn. Mali
Af udskåret og patineret træ. 20. årh.s
begyndelse. H. ca. 28.
Proveniens: Søren K. Sørensen og
Jørgen Nicolaisens samling.

dkk 2.000
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212
Dan, Poro maske, Elfenbenskysten
Udskåret og svagt rødpatineret træ. Skæg
i form af abepels. H: 27 cm. 20. årh.s
første halvdel.
Per Frost. Gengivet i ”Afrikansk Kunst”,
siden i Søren K. Sørensen og Jørgen
Nicolaisens samling.
Udst.katalog Estrup Kunstcenter, 1979,
fig. 44

dkk 4.000

213
Bronzeafstøbning, Edo State, Syd Nigeria
Alderspatineret bronzefragment støbt
med figurer. L. ca 40 cm. (Mulig antik)
Erhvervet i Edo State, Benin (Syd Nigeria)
Proveniens: Søren K. Sørensen & Jørgen
Nicolaisen.

dkk 4.000

214
Stor Dan N'gere maske. Mali
Af udskåret, patineret og delvis rød- og
hvidbegittet træ. Bevægelig underkæbe
med skæg i form af plantefibre. 20. årh.s
første halvdel. H: ca. 30 cm.
Proveniens: Per Frost's samling, herfra i
70-erne til Søren K. Sørensen

dkk 5.000
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215
A. Michelsen, Sæt på seks ovale salt- og peberkar af sølv, 19.årh.
Med dobbelt vippelåg og drejeligt lukke. Indvendigt forgyldte.
Indgraveret krone og stiliseret monogram på låg. Stemplede A.
Michelsen, Københavnerstemplet 1886. L: 8, H: 1,5 cm, vægt ca. 780 g

dkk 10.000-15.000

216
Svend Weirauch, Art deco kande
af sterling sølv.
Kanden med glat korpus, greb af
kautsjuk, fod med isoleringsring
af ibenholt. Stemplet: Sterling
Denmark F. Hingelberg Aarhus
925S. Formgivet omkring 1938-
40. Vægt 470 gr. H: 16. cm

dkk 7.000-10.000

217
Svend Weihrauch (1899-1962),
Art Deco vinkande af sterling
sølv
Glat korpus med bundfæstet
svunget greb af ben. Stemplet F.
Hingelberg Sterling, Denmark.
Ca. 1935-40. H: 24 cm, vægt ca.
545 g

dkk 12.000-15.000
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218
Manuel Sjødahl,
Plat de menage, sterling sølv
Unik Plat de menage bestående af
fire cylindere, til olie og eddike
indvendigt forgyldte og med
forgyldte skeer samt strøbøsser til
salt og peber. Stand af sterling sølv
og glas. Stemplet MSA. Sølvvægt ca.
800 g. H: 25 cm, foden Ø: 13,5 cm.
Mesterstykke, unika. Udstillet
”Danske sølvsmede” Museet på
Koldinghus juli 2007.

dkk 12.000-15.000

219
Søren Sass (f. 1926), Vinkande af
sterling sølv
Stemplet SS og A. Michelsen Y9
(1972).
H: 27 cm, vægt ca. 682 g

dkk 8.000-12.000
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220
Sønderjysk 145 stens hovedvandsæg,
Mester Ulrich Johansen
Delvist forgyldt sølv besat med talrige
farvede flusser, foroven gennembrudt
krone. Sekssidet fod med balsam-
gemme. Punslet i bund ”C.J. Ibes 1861”.
H: 15 cm. Mester Ulrich Johansen,
borgerskab Sønderborg 1843,
bymærke ca. 1850

dkk 12.000-15.000

221
Sønderjysk hovedvandsæg, sølv med
27 røde flusser
Seks-sidet fod, top i form af
gennembrudt krone. H: 12 cm.
Msterstemplet Rode for Johan Peter
Rode (1789-1879). Borgerskab
Haderslev 1819, guldsmed
Christiansfeld 1863

dkk 3.000-4.000

222
Amageræg, af sølv ca. 1800
Hovedvandsæg med hjerteformet
korpus med drevne rocailler og
blomster. U. mestermærke. Låg prydet
af kronet våbenskjold båret af mænd i
lændeklæder. Fod med balsamgemme,
dette med non-period guardein-
stempel for Conrad Ludolph (virksom i
18. årh.s midte.) H: 12,5 cm.
Proveniens: Greve Ditlev Ahlefeldt-
Laurvig i arv til Lensbaronesse Molisse
Iuel-Brockdorff

dkk 3.000-5.000
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223
Alexei Kosmich Denissoff-Uralsky (1863-1926), Elefant skåret af agat

Elefant skåret af agat, isat øjne af rubin indfattet i guld. H: 6 cm, B: 5 cm.

A fine Russian agat elephant by Workmaster Denissoff–Uralsky. Beautifully
carved, ruby eyes mounted in gold. In period fitted case, from A. Denissoff-
Duralsky & Co., Petrograd, Morskaia 27.

Alexei Kosmich Denissoff-Uralsky (b. 1863 Ekaterinburg, d. 1926,
Uusikirkko, Finland) was born into a family of stonecarvers. In 1884 honored with
the master title of ”Relief stone-carver” From the Applied Arts Committee of
Ekaterinburg. Founder of the society ”Russkie Samotsvety” in St. Petersburg. He
became jeweller to the Imperial Court, and his workshop located close to
Fabergé's, became renowned for its master carvings

dkk 50.000-60.000
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224
Sigvard Bernadotte, Stort sølvbestik ”Bernadotte”, udført hos Georg Jensen
efter 1945 (101)
Bestik i sterlingsølv tegnet af Sigvard Bernadotte for Georg Jensen i 1939.
Bestående af 10 middagsknive og 10 middagsgafler, 12 frokostknive og 11
frokostgafler, 7 suppeskeer, 7 frokostskeer, 4 dessertskeer, 1 dessertgaffel, 2
bouillonskeer, 6 østersgafler, 2 serveringsskeer, 2 sauceskeer, kagespade,
oplukker, 2 mindre og 2 store pålægsgafler, 2 smørknive, 7 teskeer og 12
kaffeskeer. Ialt 101 dele, vægt af dele eksl. stål ca. 3568 g. Georg Jensen efter
1945. Flot stand, nogle dele i ubrudt emballage.

dkk 20.000

226
A. Dragsted, Et par saucekander af sølv
Ligeknækkede, barokform. Stemplede A.
Dragsted, Københavnerstemplede hhv. 1925 og
1928. H: 19 cm, L: 23 cm, vægt 930 g

dkk 3.000-4.000

225
Sigvard Bernadotte, Cigaretetui af sterlingsølv,
udført hos Georg Jensenefter 1945
Georg Jensen dessin nr. 929 B. Glat korpus,
lukke i form af blad. Firkantede fødder. 19,5 x 8
cm, vægt ca. 442 g

dkk 3.000
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227
Et sæt hollandske sølvstager, Louis XVI form (4)
Firsidet fod og glat stamme, prydede med perlestaf, guirlander og sløjfer. 19/20.
årh. H: 24,5. Fyldte. Hollandske, mesterstempel VK for Fa.J.M. Van Kempen & Zn.

dkk 20.000-30.000

228
Russisk kandisskrin af sølv
Prydet med kanneleringer, blomster og
ranker. Indvendigt forgyldt, drejet lågknop
af ben. Stemplet 1834, lødighedsstemplet
84. H: 12,5 cm, L: 18 cm, 372 g.

dkk 3.000

229
Russisk kaffekande af sølv, 1835
Firsidet korpus med kannelering og frise
med bladværk, greb og lågknop af ben.
Graveret OS, Stemplet 84 og kyrillisk
mesterstempel, guardeinmærke Skt.
Petersborg 1835. H: 20,5, vægt ca. 715 g

dkk 4.000-5.000
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231
Stor bakke af sølv, 19. årh.
Ottekantet bakke med håndtag og drevet kant med blomster og bladværk. Fire
volutte fødder, antagelig afkortede. Stemplet DMS. Testet for lødighed. Muligvis
udført i engelsk koloni. Vægt ca. 4.010 g

dkk 10.000-12.000

230
Hans Hansen, bestik, sterlingsølv ”Arvesølv 4” (100)
12 middagsgafler, 12 middagsskeer, 12 bouillonskeer, 12 frugtknive, 12
kaffeskeer, 12 kagegafler, 12 theskeer. Alt dette i originalemballage. Endvidere 2
pålægsgafler, stegegaffel, fiskespade, sukkerske, lille spade, sauceske,
kartoffelske, 2 dele salat, 3 forskellig str. kompotskeer, lagkagekniv, serveringsske
med stål samt flaskeåbner. Vægt ca. 3495 g (17 dele med stål ej medvejede).

dkk 12.000
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232
A. Michelsen, Sæt på seks ovale salt- og peberkar af sølv, 19.årh
Med dobbelt vippelåg og drejeligt lukke. Indvendigt forgyldte.
Indgraveret krone og stiliseret monogram på låg. Stemplede A.
Michelsen, 19. årh. Københavnerstemplet 1886.
L: 8 cm, H: 1,5 cm, vægt ca. 780 g

dkk 10.000-15.000

233
Lågpokal af drevet sølv, antagelig
Tyskland
Tresidet basis på kuglefødder,
balusterformet stamme. Rigt drevet
med bladværk og maskeroner. 19. årh.
Lågknop i form af hane. H: 45 cm

dkk 4.000-6.000

234
Rokoko kandisskål af sølv
Skævknækket korpus på volutte
fødder. Stemplet Fabritius 1771,
mesterstempel TS eller FS. 18. årh. L:
16 cm, H: 4,5 cm, vægt ca. 146 g

dkk 4.000-6.000
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235
Georg Jensen, broche
Sterlingsølv i form af bladværk.
Monteret med syv månesten. Ø: 4,5 cm

dkk 5.000

236
Georg Jensen, broche
Sterlingsølv, med grøn sten. Dessin
113, Ø: 4 cm

dkk 4.000

237
Georg Jensen, broche
Sterlingsølv, monteret med syv
granater, Dessin 159, Ø: 4,5 cm

dkk 5.000

238
Georg Jensen, Pancy
Broche af sterlingsølv i form af blade.
Prydet med rød sten. Dessin 113, Ø: 4
cm

dkk 4.000
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239
Diamant solitairering
Diamantring af 14 K hvidguld prydet med
brillantslebet diamant på ca. 3.37 ct. Farve: Cape.
Klarhed: SI2. Certifikat medfølger

dkk 25.000

240
Dameur mrk. Lady Hamilton,
hvidguld 14 K
Guldur med diamanter på rem samt
om urskiven og i rosetter. Urskive 11 x
10 mm, lænke L: ca. 16,5 cm

dkk 12.000-15.000

241
Tennisarmbånd besat med 52
brillanter
Hvidguld 14 K, i alt 1,67 ct. L: 17,5 cm

dkk 15.000



100 AUKTIONSHUSET.COM KVALITETSAUKTION

242
Cartier: Damearmbåndsur
Santos, guld, 18 K
Urhus og lænke af 18 K guld.
Kronen med safir. Urhus 26 x
26 mm. Model 887968C, nr
005581

dkk 25.000

243
Armbånd, guld 18 K
Rigt ciseleret, vægt ca. 60,4 g

dkk 9.500

245
Karen Strand (1924-2000), Halskæde af
firkantede guldperler
Halskæde af firkantede guldperler i let
varierende størrelser trukket på kæde af
guld. 18 K guld, stemplet Strand. L: 41,5
cm, vægt ca. 22 g

dkk 6.000-8.000

244
Ole Lynggaard, Et par ”Novo”
manchetknapper (2)
Manchetknapper af 18 K guld, smedet i
form af Novo Nordisk logo: ”Apis Tyren”.
Udført og uddelt som fortjenstgave til
ledende medarbejdere. Vægt 16,8 g

dkk 5.000
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246
Herre Rolex Oyster Perpetual Day
Date i guld 18 K
10 brillianter i urskive, samt 12
omkringliggende brillianter. Safirglas
og automatisk optræk. Købt hos Poul
Klarlund i 1983. Certifikat medfølger.
Uret fremstår med let slitage samt små
buler på lænke. Medfølgende notes-
blok, samt original kasse til ur

dkk 50.000-75.000

247
Hjerteformet vedhæng
Med adskillige brillanter.
Hjerte og kæde af guld 14 K

dkk 6.000-8.000
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248
Diamant solitairering
Diamantring af platin prydet med oval brillantslebet diamant på ca. 3.60 ct.
Farve: Top Wesselton. Klarhed: VS. Certifikat medfølger

dkk 200.000-250.000
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Klassisk kunst
Antikviteter

Tæpper
Flora Danica
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249
Harald Schumacher (1836-1912),
Landskab ved Bregentved Gods
Landskab med to siddende kvinder,
den ene med parasol, i baggrunden
Bregentved Gods, 39,5 x 52 cm. På
bagsiden: Udstillet på Charlottenborg

dkk 8.000

250
Prydlampe, Art Nouveau
Kvinde siddende på søjle bærende lyre
og blomsterbuket udformet som
lysholder til tre lyskilder, H: 92 cm. 20.
årh.s begyndelse. Antagelig dansk

dkk 6.000

251
Tilttoptable, Chippendales manér
Plade med fliget udskåret bort, sokkel
og trepasfod med rige skæringer.
Claw-and-ball fødder. H: 74 cm, Ø: 75
cm. Muligvis USA 19. årh.

dkk 8.000
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252
I.L. Jensens skole, Hvide roser på
stenkarm
Olie på træ, 19. årh's midte. 30 x 42
cm. Usign.
Proveniens: Lensbaronesse Molise
Iuel-Brockdorff

dkk 6.000-8.000

253
Prydlampe, Art Nouveau
Lampe i form af hejre og plante,
seks lyskilder, H: 111 cm. Bronze og
bronzeret metal. 20. årh.s
begyndelse

dkk 6.000

254
Gobelin, 19. årh.
Prydet med heste, ryttere og
ornamentik på sort bund. Sign. i
vævningen L.P.D 1820. 133 x 173.

dkk 8.000-12.000
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255
Carl Bille, Opankret evert udfor kyst med høfter og huse
Olie på lærred, 37,5 x 54 cm, sign. Carl Bille 1860

dkk 10.000

256
Rokoko kommode, antagelig italiensk
Mahogni, rigt prydet med intarsia, sortbroget marmortop, 2
skuffer. 18. årh. B: 106 cm, D: 53 cm, H: 75 cm

dkk 6.000-8.000
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257
Ubekendt central europæisk maler, Rejsende beder ved
vejkrucifiks ophængt i træ i bjergrigt landskab
Olie på lærred, 43 x 57 cm. 19. årh., Dubleret og monteret på
senere blændramme

dkk 10.000

258
Engelsk jacobeansk kommode, 17. årh.
Eg og frugttræ. Forskelligt profilerede skuffefronter med senere
greb af messing. Skuffer forede med bemalet papir, smedede
messingbeslag. Opsat på lave firkantede fødder.
D: 56,5 cm, B: 97 cm, H:96 cm

dkk 12.000
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259
Niels Frederik Schiøttz-Jensen (1855-1941), To italienske piger ved
brønden
Olie på lærred, sign. N. F. Schiøttz-Jensen, 51 x 38 cm. I Kleis ramme

dkk 6.000

260
Aubusson tæppe
Rosa farver, cirkulær medaljon med blomsterbuket, hjørneornamenter i
form af rocailler og kæmninger i rokokostil. 455 x 360 cm

dkk 10.000
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261
Peder Mønsted (1859-1941), Gårdeksteriør med strikkende bedstemor
og pige
Olie på lærred, 50 x 70 cm, sign. P. Mønsted Strøby 1936. Kleis ramme

dkk 40.000

262
Rokoko armstol, 18. årh.s midte
Armstol af bøg med cabriole ben, buet
sarg og svungne armlæn. Sarg, ben og
kopstykke med forgyldte skæringer i
form af kæmninger og bladværk

dkk 3.000

263
Ubekendt kunstner, 18. årh.,
Portræt af adelsdame
I halvfigur iført blå kjole med
blonder. Usign. Olie på lærred,
78,5 x 62,5 cm

dkk 8.000
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264
Ubekendt kunstner: Linieskibet
”Dannebrog”
Olie på lærred, usign., 38 x 50 cm.
Forestiller den danske marines sidste
linieskib (1853-1869) hvorefter ombygget
til panserskib

dkk 6.500

265
Renæssancestandkiste, antagelig engelsk, 17. årh.s slutning
Ombygget af underdel af større møbel. Mørkt nøddetræ med
fyldinger af nødderod. Nyere foring af fyrretræ indvendigt.
Udvendige paneler, fodstykker og låg 17. årh.
H: 58 cm, B: 175 cm, D: 55 cm

dkk 8.000-12.000

266
Antikt pengeskab af jern, 18/19. årh.
Bemalet i grønt med guldstafferinger, på
fronten et skib, rester af blomster på
låget. Låsemekanisme i låget med 6
dobbelte låsepaler, samt dobbelt lås på
front. B: 49 cm, D: 33 cm, H: 58 cm

dkk 10.000-15.000
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267
Holger Lübbers (1850-1931),
Sejlere i Kattegat og marine
med sejlskibe og robåd
Olie på lærred, 79 x 117 cm, sign.
H. Lübbers 1901

dkk 8.000-12.000

268
Et par Chr. VIII piedestalskabe,
mahogni (2)
Et par ovale piedestalskab med
buede låger. 19. årh.s anden
halvdel. B: 64 cm, D: 40,5 cm, H: 144
cm (Enkelte løse lister)

dkk 12.000-15.000

269
Engelsk ”display trolley”
Af mahogni, sekskantet, flankeret af
messinglister isat klart glas. To større og
to mindre hjul. 19. årh.
H: 73 cm, L: 85 cm, D: 42 cm

dkk 2.500
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270
Simon Simonsen (1841-
1928), Gravhund med
hvalpe
Olie på lærred, 50 x 73 cm.
Sign. Simon Simonsen
1905 (uden ramme)

dkk 15.000

271
Peter Matthiesen (1696-
1768), Standur
Skive af messing med
tinkrans, signeret Peter
Matthiesen Copenhagen.
Louis Seize kasse af
mahogni med kvartsøjler
med bronzekapitæler,
kanelleringer og
tandsnitfrise. Prydet med
messinglister. H: ca. 226
cm, B: 48 cm

dkk 8.000
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272
Hans Nikolaj Hansen (1853-1923), Børshandlere
Olie på lærred. Sign. HNH, ca. 1890. 92 x 161 cm

dkk 50.000-75.000

273
Stephen Rimbault (virksom 1744-1788), Engelsk lygteur med
forgyldt staffering
Tin talkrans med sorte romer- og arabertal samt med datoviser.
På seddel i låge anført: ”The following Names and Dates are
scrafeked on the movement of this clock: S Rimbault 1748/9,
Rimbault 1747. J. Malt, 4 June 1855, J. Mc.Leen 2.10.66”

dkk 18.000
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274
Et sæt Hepplewhite spisestuestole, Lysberg, Hansen &
Terp (12)
Mahogni. Kannelerede ben og rygge, to med armlæn.
Kopstykke med intarsia af lyst træ. Sæder betrukkede
med sort hestehår. 20. årh.s midte

dkk 15.000-20.000

275
Engelsk three-pillar table, 19/20 årh.
Mahogni, på firpas fødder med hjul og sko af messing i
form af dyrepoter. To tilhørende plader. L: 373 cm, B: 124
cm, H: 74 cm. Plader à 60 cm

dkk 30.000-40.000
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276
Peter Tom Petersen, En passiar over hækken
Olie på lærred. Sign Tom P. 1887. 72 x 64 cm

dkk 20.000

277
Louis XVI Københavnerkommode, ca. 1780
Kommode af mahogni. Hjørner med glatte kvartsøjler med
baser og kapitæler af messing. Tre skuffer med greb og
nøglebeslag af messing. Øverste skuffe og sarg med udskåret
meanderbort, under pladen tandsnit.
B: 79 cm, D: 44,5 cm og H: 81,5 cm

dkk 15.000-20.000
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278 CD
Vilhelm Arnesen (1865-1948),
Marine
Sign. Vilh. Arnesen. Olie på
lærred, 45 x 75 cm

dkk 6.000-8.000

279
Harald Schumacher (1836-
1912), Parti fra Amalfi
Olie på lærred, sign.
monogram H.S., 44 x 58 cm

dkk 6.000

280
Anton Thorenfeld (1839-
1907), Engparti med mor og
børn - i baggrunden
stråtækt ejendom
Olie på lærred, sign. A.
Thorenfeld, 40 x 60 cm.
Mærkat fra Charlottenborg
1881 - afbildet i Kataloget s. 3

dkk 4.000
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281
Anker Lund (1840-1922),
Mytologisk scene
Olie på lærred. En høvding og
hans folk samlet om bålet i en
grotte, i baggrunden det
månebelyste hav. Sign. Anker
Lund 1874. 67 x 94 cm

dkk 8.000

282
No lot

283
Thomas Faed (1826-1900),
tilskrevet, Fiskerdreng
Olie på lærred, usign.
91 x 71 cm

dkk 12.000
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284
Carl C. Holsøe (1863-1935), Interiør med kunstnerens hustru
siddende ved vindue
Olie på lærred. Sign. C. Holsøe. 58 x 63 cm.
Proveniens: I rekvirents families eje siden 1954

dkk 125.000



119AUKTIONSHUSET.COM KVALITETSAUKTION



120 AUKTIONSHUSET.COM KVALITETSAUKTION

285
Et par rokokoarmstole og taburet
(3)
Hidhører fra svensk herregård

dkk 8.000-12.000

287
Bordlampe af porcelæn med rig
bronzemontering
Bronzemontering blandt andet med
maskeroner, bemaling i form af
ungt par samt hytte ved flod. Sign.
de Blezer, H: 61 cm excl. fatning

dkk 6.000

286
Dupont, Miniature forestillende
Napoleon og Josephine, 18. årh.
Rundt miniature halvportræt malet på
ben forestillende laurbærkranset
Napoleon og Josephine med
perlebesat diadem, set i profil. Sign
Dupont. 19. årh. Ø: lysmål 3,4 cm. I
samtidig forsølvet ramme.
Proveniens: Greve Ditlev Ahlefeldt-
Laurvig i arv til Lensbaronesse Molisse
Iuel-Brockdorff.

dkk 4.000
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288
En samling russiske miniaturer, 19. årh. (16)
16 miniaturer, prospekter af bygningsværker og helligdomme.
Malede på ben. I forgyldte nyrokokorammer og i Louis XVI stil.
Lysmål ca. 2,5 x 3 cm og 3,4 x 4,3 cm
Proveniens: Greve Ditlev Ahlefeldt-Laurvig, til
Lensbaronesse Molise Iuel-Brockdorff

dkk 25.000-35.000
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289
Christian Pram-Henningsen (1846-
1892), tilskrevet, Portræt af kvinde
iført sort kjole, gylden vifte i hånd,
buket på bord ved hendes højre side
Olie på lærred, 113 x 100 cm. Usign, på
etiket på rammen Christian Pram-
Henningsen

dkk 10.000

290
Opsats, bronze og emalje, Frankrig
19. årh.
Opsats af bronze, med fod og skål
af emalje i form af ranker og fugle
på sort bund, skålen indvendigt
bemalet. Skål båret af springende
hest. H: 34 cm, Ø: 25 cm

dkk 6.000-8.000

291
Rundt one-pillar table i
mahogni
One-pillar table i mahogni,
søjleben med firpasfod med
messingsko og på hjul.
Intarsia langs pladekant og på
fødder. Til bordet medfølger
7 ikke originale tillægsplader.
Ø 135 cm, længde med plader
i alt 338 cm, H: 74 cm

dkk 6.000-8.000
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292
Johan Rohde (1856-1935), Udsigt over
bakket efterårslandskab med sø i
baggrunden
Olie på lærred. Sign. Joh. R samt utydeligt
årstal ca. 1890. 52 x 36 cm

dkk 7.000-10.000

293 CD
Carl Milles (1875-1955), Udkast til statue
af Carl Wilhelm Scheele
Gips. H. eksl. sokkel: 101 cm
Udkast til monumentalskulptur af
kemikeren Carl Wilhelm Scheele (1742-
1786), berømt bl.a. for sin opdagelse af
grundstoffet ilt.
Den endelige skulptur i bronze er blev
opstillet i 1912 i Köping, hvor Scheele
boede de sidste år af sit liv.
Proveniens: Gave fra kunstneren til Gert
Ulrik Poulsens fader, Frederik, direktør for
Glyptoteket, ca. 1925

dkk 30.000-50.000

294
Kai Nielsen (1882-1924), Leda med
svanen. Bronze
Sign. Kai Nielsen, bronzestøber L.
Rasmussen. No. 60. H: 16,5 cm

dkk 5.000
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295
Laurids de Thurah (1706-1759), Den Danske Vitruvius bd. 1
Trykt i København hos Ernst Heinrich Berling, 1746.
Bemærk tavle nr. 22, 23, 29, 42, 43, 47, 56, 71, 94, 96 og 100
mangler, bind slidt, inspicer venligst

dkk 4.000-6.000

296
Orientalsk tæppe ”Hereke”
Bund knyttet med sølvtråd, sign.
114 x 85 cm

dkk 8.000
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297
Carl Holsøe (1863-1935), Allé med store træer i åbent landskab
Olie på lærred. Sign C. Holsøe. 70 x 95 cm

dkk 18.000-25.000

298
Orientalsk tæppe ”Hereke”
Bund knyttet med sølvtråd,
signeret. 112 x 82 cm

dkk 8.000

299
Persisk silketæppe
150 x 95 cm, sign.

dkk 8.000
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301
Ubekendt maler, 19. årh., Portræt af
Admiral P. F. Wulff
Olie på malerplade. 30 x 24 cm.
P.F. Wullf var i H.C. Andersens meget
unge år, en højt skattet velgører for
den meget unge digter. Og han blev en
nær ven af familien Wullf.

dkk 3.000

300
August Schiøtt (1823-1890),
tilskrevet: Portræt af Jørgen P. F.
Wulff og hustru.
Portræt af Kontra admiral, J.P.F.
Wulff og dennes hustru. Olie på
lærred. Usign. Hver 40 x 30 cm. (2)

dkk 12.000
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Dansk privatsamling af tidligt Flora Danica porcelæn

De følgende katalognumre er alle dele af et større Flora Danica
stel, der stammer fra vingrosserer Vilhelm Christiansen i St.
Strandstræde i København.

De antikke dele stammer fra et komplet Flora Danica stel til 96
personer, som blev specialfremstillet som gave til prinsesse
Dagmar af Danmark (1847−1928) i forbindelse med hendes
bryllup med Alexander 3. af Rusland i 1866. Stellet blev afsendt
til Rusland, men nåede aldrig frem og blev i stedet købt af
Vilhelm Christiansen og Grev Moltke, som delte det mellem sig.

Moltkes halvdel af stellet står i dag på Amalienborg. Vilh.
Christiansens del af stellet blev brugt i familien og løbende
suppleret med nyere dele. I arv herfra til familien og
nuværende ejer.
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302
”Flora Danica”, Saucekande på
underfad, Kgl.P., ca. 1870.
Saucekande med hank som gren og
pousserede blomster. Viola Tricolor v.
arenaria Lond.
H: 14,5, Fad: L: 23 cm (enkelte afslag på
blomster)

dkk 10.000-12.000

303
”Flora Danica”, Middagstallerkener.
Kgl.P. (3)
19. årh.s anden halvdel. Crocus
Vernus, Genista Tinctoria og Berberis
Vulgaris, Ø: 25 cm

dkk 12.000-15.000

304
”Flora Danica”, Saltkar. Kgl.P. (3)
Pingvicola alpina, Calithamnion
roseum og Veronica alpina. Ca. 1870. L:
11 cm

dkk 6.000-8.000

305
”Flora Danica”, Frokosttallerkener,
Kgl.P. (10)
10 frokosttallerkener. 19. årh.s 2.
halvdel, en ca. 1900. Ø: 22 cm.
Rosa tomentosa sm., Ervum
tetraspermum L., Myrrhis odorata
Scop., Pyrola groenlandica L., Carduus
crispus. L., Medicargo sativa. L., Viola
epipsila. ledeb, Luzula glabrata. Hpp.,
Veronica saxatilis L., Papaver
nudicaulis L. (Inspicer venligst for
småafslag og kanthak)

dkk 10.000-15.000
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306
”Flora Danica”. Frugtkurv. Kgl.P.
Gennembrudt kurv med pousserede
blomster, indvendigt dekoreret. Pÿrus
Malus.L., 19. årh.s anden halvdel. L:
23.5 cm
(Mindre afslag på blomster)

dkk 8.000-10.000

307
”Flora Danica”, Trekantet fad, Kgl.P.
Rubus Vestitus Whe & N. E., 19. årh.s
anden halvdel, 23 x 21,5 cm. Monteret
med ophæng

dkk 4.000-6.000

308
”Flora Danica”, Sukkerskål med låg,
Kgl.P.
Sukkerskål med låg, nr. 3582. Lathyrus
Paluster. Stemplet med Juliane Marie
mrk. Kgl.P. efter 1904. L: 15,5 cm

dkk 8.000

309
”Flora Danica”, Asietter, Kgl.P. (8)
Asietter/sidetallerkener, nr. 20/3552,
Ø: 14 cm. Ca. 1900-1935.
Geranium desertum L., Euprashia
officinalis L., Wahlenbergia hederacea
Rchb., Puntella retusa retz.,
Botrychium lanceolatum Angst., Viola
epsila ledep., Laxifraga opositifolia L.,
Sedum anglicum Hud. & Hudsoni.
(Alle med mindre kanthak)

dkk 3.000
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310
”Flora Danica”, Antikt lågfad, Kgl.P.
Ovalt, dybt fad med låg med modellerede
blomster. Fadet Agrimonia Eupatoria L., låget Vicia
Silvatica L., 19. årh.s anden halvdel. L: 40 cm.
(Fadet med et afslag på kant, mindre afslag på
pousserede blomster)

dkk 15-20.000

311
”Flora Danica”, Rundt fad, Kgl.P.
Pulmonaria azurea. Bess. 19. årh.s anden
halvdel. Ø: 35,5 cm.
(En tak knækket samt to spidser med afslag,
fodrand med lille indvendigt afslag)

dkk 4.000-6.000

312
”Flora Danica”, Frokosttallerkener, Kgl.P. (3)
Tre frokosttallerkener. Veronica Chamedrys.
L, Ranunculus auriconis. L, Thymus
serpyllum. L,
Mellem 1900-1931. Ø: 22 cm.

dkk 5.000-7.000

313
”Flora Danica”. Cremekopper, Kgl.P. (2)
Ranunculus reptans og Lycopodium
repinum. 19. årh.s anden halvdel.
(En med afslag og reparationer, den anden
med hårrevne og småafslag på blomster)

dkk 1.200
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314
”Flora Danica”. Fiskerist, Kgl.P.
Gennembrudt og med håndtag i form
af modelleret fisk, Chara fragilis Desv.
19. årh.s anden halvdel. L: 36 cm

dkk 12.000-15.000

315
”Flora Danica”, Middagstallerkener,
Kgl.P. (7)
Syv middagstallerkener, 19. årh.s
anden halvdel, Ø: 25 cm.
(Alle med enkelte mindre kanthak eller
afslag)

dkk 12.000-15.000

316
”Flora Danica”, rund skål, Kgl.P.
Indvendig dekoration. Vicia angustifolia
Roth. sphærococcus rubens Ag, 19.
årh.s anden halvdel, Ø: 23,5 cm
(Hårrevne i bund, lille kanthak)

dkk 3.000

317
”Flora Danica”, asietter, Kgl.P. (10)
Asietter/sidetallerkener, nr. 20/3552,
Ø: 14 cm.
Ca. 1900-1935. Epilobium alpinum L.,
Sagina nodosa L., Dryas ingrifolia Vahl.,
Veronica prækox. All, Woodesia
hyperborea. R.Br., Coptis Arifolia
Salisb., Genista Anglica L., Medicargo
polymorpha minima L., Erytrea
pulchella Fr., Oxycoccus palustris
Rumpr. (To monterede med ophæng)

dkk 6.000-8.000
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318
”Flora Danica”, Vinkøler, Kgl.P.
Stachys Annuus L./Lamium Intermedium Fr.
Nummer 3569. Ca. 1894. H: 17,5 cm.
(Indvendig reparation på kant, afslag på
pousserede blomster)

dkk 6.000-8.000

319
”Flora Danica”, Ovalt fad, Kgl.P.
Viscaria purpurea Wimm. 19. årh.s
anden halvdel. L: 40 cm. Monteret
med ophæng

dkk 8.000-10.000

320
”Flora Danica”, Ovalt dessertfad, Kgl.P.
Gennembrudt kant, nr. 20/3537. Ficaria
verna. Huds. L: 27 cm. Ca. 1900

dkk 6.000

321
”Flora Danica”, Frokosttallerkener,
Kgl.P. (2)
Frokosttallerkener nr. 20/3550, Ø: 22
cm. To 19. årh.s halvdel

dkk 5.000

322
No lot
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323
”Flora Danica”, Asietter, Kgl.P. (2)
Lysimachia nemorum og Viola
oliginosa Besser. 19. årh.s anden
halvdel. L: 18,4 cm. (Det ene med
opforgyldt, lille kantafslag)

dkk 4.000-6.000

324
”Flora Danica”, Ovale dessertfade, Kgl.P. (2)
Gennembrudt kant, nr. 20/3537. Aquilegia
vulgaris L., Linæa borealis. L: 27 cm.
Ca. 1900.
(Et med glasurafslag på tak, et med repareret
fane)

dkk 5.000

325
”Flora Danica”. Oval skål, Kgl.P.
Cornus Sanguinea L. 19. årh.s anden
halvdel. L: 24,5 cm.
(Kanthak)

dkk 2.000

326
”Flora Danica”, Middagstallerkener,
Kgl.P. (8)
Otte middagstallerkener, 19. årh.s
anden halvdel, Ø: 25 cm.
(Alle med enkelte mindre kanthak og
afslag)

dkk 12.000-15.000
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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
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 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 Auk-
tionshuset. Auktionshuset 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 hammerslagspris-
en 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,
banknoteret check, rejsechecks, Visa-, Master- eller Euro-
card. 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
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 op-
stået tab. Et eventuelt overskud tilfalder den, der har ind-
leveret 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 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 udlevering 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
accept af fremtidige bud.
§ 3. Fortrydelsesret
For privatkøb af emner på en net-auktion gælder loven
om fjernsalg, herunder også 14 dages fortrydelsesret.
Eventuelle omkostninger forbundet med transport af
købte emner retur fra køber, betales af køber selv.
Såfremt køber benytter sig af sin fortrydelsesret, refun-
derer Auktionshuset betalingen umiddelbart efter, at var-
en 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 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 doku-
menteres, at købet er transporteret til den adresse, som
køber har angivet over for Auktionshuset og som er an-
ført 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 myndigheder.
Købere med bopæl uden for EU kan fritages for dansk
moms, når det kan dokumenteres, at købet er transport-
eret ud af EU. Auktionshuset udsteder så vidt muligt de
fornødne eksportpapirer, som skal fremvises ved
toldmyndighederne, og forbeholder sig ret til at opkræve
et gebyr herfor. Foretages eksporten af en af Auk-
tionshuset godkendt speditør skal momsen ikke de-
poneres. 
§ 5 Momsbetaling
Momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande kan
undlade 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 hammersla-
get 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



135AUKTIONSHUSET.COM KVALITETSAUKTION

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
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 nu-
levende 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 hammerslagspris-
en 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 eksporttil-
ladelse, hvor dette kræves iflg. gældende dansk lovgivn-
ing om sikring af kulturværdier i Danmark. Foreligger en
sådan ikke, vil dette blive meddelt den udenlandske
køber umiddelbart efter hammerslaget. Derefter vil Auk-
tionshuset 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 katalogiseringsprincip-
per.
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 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 ham-

merslagspris, 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 an-
nullering fremsættes skriftligt over for Auktionshuset in-
den 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 ham-
merslagstidspunktet.
Køber kan i tilfælde af annullering ikke gøre krav på betal-
ing 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
eksperter.

b. den eneste måde til på salgstidspunktet at få fastslået
et falskneri var iværksættelsen af videnskabelige pro-
cesser, hvis gyldighed først blev anerkendt efter salgst-
idspunktet, eller som ville have været uforholdsmæssigt
omkostningskrævende eller uigennemførlige uden be-
skadigelse 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 by-
dere, 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. Auk-
tionshuset påtager sig intet ansvar for eventuelle fejlta-
gelser, 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 mu-
lighed for ved selvsyn at undersøge numrene på efter-
synet. Det understreges, at de givne oplysninger ikke kan
gøres til genstand for reklamationer; her henvises til be-
skrivelsen.
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
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 telephone bids or
the homepage, should be able to document their ability
to pay and be able to provide proof of identity at any ti-
me. Auktionshuset is entitled to refuse to accept a bid if,
when requested, adequate security or adequate pay-
ment 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. Auktions-
huset is not to be held responsible for any errors that
may occur using this service. The auctioneer shall have
absolute discretion as to the increment 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 premi-
um 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
additional 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 cata-
logue 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 pri-
vate buyers from the EU who are considered as Danish
buyers (cf. current Danish legislation on Special VAT Sche-
me for Sales of Works of Art, Collectors’items and An-
tiques 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, tra-
veller’s cheque, Visa-, Master- or Eurocard. 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 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 buy-
er, 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 entit-
led to set off its receivables against its payables to the de-

faulting buyer.
If the defaulting buyer has deposited other goods for sa-
le, Auktionshuset shall be entitled to sell such goods at an
Auktionshuset auction without being bound by the reser-
ve stipulated by the defaulting buyer. The defaulting buy-
er 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 ex-
ceed 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
party on behalf of such a defaulting buyer. Auktionshuset
shall further be entitled to demand a deposit as a condi-
tion 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 mo-
ney-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
payment 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
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 docu-
mented 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 sett-
led 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 purcha-
se 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 depo-
sited.
§ 5. VAT Payment
VAT-registered businesses in other EU Member States
may opt out of exercising the option of VAT exemption
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 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 pur-
chased lot can be passed over to the buyer. From the ti-
me 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 ex-
pense. 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 caused to pur-
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chased goods during dispatch nor for any missing con-
signments.
§ 8. Droit de Suite
In accordance with Danish copyright law, an additional
royalty fee is to be paid for the purchase of works by con-
temporary 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 Da-
nish-based joint collecting society. Such works are mar-
ked with (CD) for Copydan next to the lot number.
The Copydan royalty fee is added to the auction price in-
cluding 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 (exclu-

ding 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 indivi-
dual 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 ac-
cordance with current Danish legislation on the pro-
tection 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 knocked down to the buyer. Another applica-
tion will subsequently be sent to the Danish Cultural As-
sets 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 pur-
chase.
§ 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 ca-
taloguing principles stated.
The lots auctioned are often of some age or of a kind
which makes it possible that they may contain defects,
deficiencies, or may have been subject to restoration or
damage not necessarily stated in the catalogue 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 there-
fore 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 ti-
me of the sale. If any doubts should arise after the pur-
chase 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 lead to a
considerably higher hammer price than that which a cor-
rect 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 mea-

surements 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 cancel-
lation 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 re-
spects 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
accepted opinion of scholars and experts;

b. the only way of establishing whether the lot was a for-
gery at the time of the sale was the implementation of
scientific processes, the validity of which was only ack-
nowledged 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 wit-
hout damaging the lot in question.

In addition to the time-limits stated above, all purchases
are subject to the Statute of Limitations stipulated by da-
nish law by which Auktionshuset is under no circumstan-
ce 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 com-
missions 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 pos-
sible 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
make 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
information 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
Danish version of the present Conditions of Purchase of
Auktionshuset is valid.
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