
Velkommen til Living Auctions 
 

Danmarks nye auktionshus med 100 års erfaring og de laveste salærer. 
 

Vi har med vor første vinauktion i Københavns Frihavn fornøjelsen at kunne præsentere Dem for en auktion, 
der er banebrydende på flere måder: 
 
Det er den første «in bond» vinauktion i Skandinavien med mulighed for fradrag af vinafgifter og moms. 
Auktionen finder sted i Københavns Frihavn og med ganske få undtagelser udbydes vinene i nærværende 
katalog «in bond / duty paid» d.v.s. inklusive vinafgifter, men med mulighed for fradrag heraf, hvis køber 
opfylder betingelserne herfor. 
 
Vinauktionen er samtidig den hidtil største i Skandinavien og omfatter rariteter, der sjældent ses i handlen, 
og normalt kun handles/allokeres sammen med andre vine. 
 
Auktionen omfatter det største udbud hidtil i Skandinavien af Champagne og Bourgogne fra disse distrikters 
førende producenter bl.a. fra Lalou Bize-Leroy’s private Domaine d’Auvenay – om hvilket domaines vine 
Michel Bettane i 2003 skrev i vinverdenens svar på Guide Michelin, RdVF’s «Le Classement»:  
 

«.. der for os er referencerne ud fra hvilke, vi vurderer alle andre – Det er den eneste grund til, at vi hvert år 
systematisk smager vinene på dette domaine. Hvis andre producenter nåede op på samme niveau (nogle 
tror vildt komisk, at de er på dette niveau) ville vi gøre det samme med dem.»  
 

«.. qui sont pour nous les références à partir desquelles nous jugeons toutes les autres – C’est la seule 
raison pour laquelle nous les goûtons chaque année systématiquement au domaine. Si d’autres producteurs 
arrivent au même niveau (quelques-uns fort comiquement le croient) nous en ferons autant.» .. 
 
Desuden omfatter auktionen det største udbud af vine fra Peter Sisseck – Pingus, Quinta Sardonia og psi
samt det største udvalg af certificerede, biodynamiske vine, der er udbudt på auktion nogensinde. 
 
Endelig er der vine fra verdens højest estimerede Riesling-producent, Egon Müller, der normalt kun udbyder 
sine top-vine på den årlige Grosser Ring auktion i Trier, hvor hans Scharzhofberger Trockenbeerenauslese 
opnår hammerslag ved EUR 3.500 – 4.000,- pr. flaske. 
 
Er dette prisniveau måske uden for rækkevidde for mange vinelskere, så kan vi glæde potentielle købere 
med, at auktionen også omfatter fremragende, drikkemodne vine med vurderingspriser på under DKK 100,- 
pr. flaske, og at samtlige auktionens katalognumre sælges uden mindstepriser ! 
 
Der afholdes en smagning forud for auktionen. For dem, der ikke har mulighed for at deltage i smagningen 
på auktionsdagen eller være tilstede på auktionen, tilbyder vi muligheden for at rekvirere en flaske af de 
vine, der måtte have interesse – i det omfang flasker måtte være disponible jf. noterne til de respektive 
katalognumre. Denne service er forbeholdt registrerede købere, der afgiver kommissionsbud.   
 
Grundet de særlige adgangsforhold til Frihavnen forudsætter deltagelse i auktionen forudgående registrering 
hos Living Auctions for passage ved toldvagten. Antallet af deltagere på smagningen forud for auktionen og 
på selve auktionen er begrænset til 200 personer. 
 
Se venligst kørselsvejledningen på side 4 og information om registrering på side 69. 
 
Vi ser frem til at høre fra Dem og til at hilse på Dem den 28. november 2009. 
 

 
 

 
 

 
 


