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Nesten 900 prinsesseeffekter skal
klubbes på en og en halv dag, så
her gjelder det å handle raskt.

Smykkene har tilhørt H.K.H. prinsesse

Margaret, Countess of Snowdon.
I tillegg til smykkene kan du kjøpe en

samling vifter, snusdåser og Fabergé-
gjenstander, sølv og en del krystall, mø-
bler, bøker og reiseeffekter.

For hver gjenstand man kjøper, følger
det med en folder i lær som inneholder
et datert og signert «Certificate of Pro-
venence». Mange av gjenstandene har
dessuten prinsessens monogram inn-
gravert, som en del av sølvet. Møblene
har i tillegg en etikett med Kensington

En tiara til to millioner kroner, brosjer og
kjeder skal under hammeren hos Christie’s
i London. Du kan også sikre deg prinsesse

Margarets sølv og reiseutstyr.

Antikviteter
Av Gro A. Grorud

Loftet Antikviteter

Selger prin 
TIL DÅPEN: En nål i gull med rubiner og dia-
manter, formet som en bie, er en gave Dron-
ningmoren fikk til sin dåp, og som hun senere
ga prinsesse Margaret. Sammen med nålen føl-
ger en liten notis skrevet av prinsessen: «Almost
first bit of jewelry given to Mum; by Venetia Ja-
mes. Given to me 10th Feb. 1945.» Prisvurde-
ring: 5.700-8.000 kroner.

TIL SENGS: Hertug og hertuginnen av Strathmores seng i barokkstil fra 1880-
tallet. Ved hodegjerdet er det våpenskjold og inskripsjonen med deres navn,
Claude and Cecilia. Sengen har stått på Glamis Castle og ble ifølge en etikett
flyttet derfra i 1948 til Dronningmoren og så til prinsessens bolig. Vurdering:
35.000-60.000 kroner.

PERLER PÅ EN SNOR: Art Deco perle-
kjede med diamantlås fra 1925 i etui
med prinsessens monogram. H.M.
Dronning Mary ga dette til prinsesse
Margaret på hennes 18-års fødselsdag.
Offisielle bilder fra hennes 19, 20 og
21-års fødselsdag viser at hun bærer
kjedet. Prisforlangende: 170.000-
230.000 kroner.

VELSTELT PRINSESSE: Viktoriansk toilettkommode-
sett i forgylt sølv og med skrin i rosentre, signert Paul
Storr, London 1837. Dette settet var en gave fra Dron-
ningmoren til prinsessen i 1952, og da fikk skrinet en
forgylt plakett med hennes initialer. På et kort som
fulgte med står det: «Queen Mary bought this dres-
sing service for Princess Margaret some day.» I tillegg
følger det med et brev som forteller om tidligere eiere
av skrinet. Vurdering: 287.000-400.000 kroner.

MAJESTETISK KOMMODE: En Louis seize 
mahogny-kommode signert Fidelys Schey fra cirka

1785. Den har marmorplate og beslag i messing og
brennforgylt bronse. Kommoden har flere stem-
pler og etiketter. På en står det «Property of His

Majesty King George V». Dette møblet har stått i
dronning Marys private spisesal i Marlborough

House i London. Vurdering: 57.000-92.000 kroner.
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sessens  skatter
Palace. En detaljert beskri-
velse følger hvert smykke sam-
men med herkomsten. Dessu-
ten har den innholdsrike kata-
logen en mengde foto som viser
ved hvilken anledning prinses-
sen bar de forskjellige smyk-
kene.

For enhver lommebok
Blant gjenstandene er det offi-
sielle gaver gitt av andre stats-

overhoder, men også gaver
prinsessen fikk ved sin dåp,
konfirmasjon og sitt bryllup
med Antony Armstrong-Jones
Earl of Snowdon.

Vår dronning Maud ga blant
annet prinsesse Margaret en
sølvskje til jul i 1935, sammen
med et lite julekort med på-
skriften: «For dear little Mar-
garet from Aunt Maud». Den er
vurdert til mellom ett

og to tusen kroner. Her skulle
det være noe for enhver, hvis
forhåndsvurderingene slår til.
Et lite anheng er for eksempel
vurdert til et par hundre kro-
ner, likeledes en enkel nål,
mens den som ønsker seg en ti-
ara kanskje må ut med over to
millioner. En del av inntekten
ved denne auksjonen er øre-
merket veldedige formål.

TIL KONFIRMASJONEN: En art deco brosje
med safirer og diamanter fra 1925. Det følger
med en liten håndskrevet notis med teksten:
«For darling Margaret on her confirmation day
from her loving Grannie Mary R. God bless
you. April 15th 1946.» Vurdering: 17.300-
23.000 kroner.

KLAR FOR FEST: Middagsservise med gullkant og monogram, cirka 60 deler
fra 1950-tallet. Prislapp: 11.500-17.000 kroner.

ELSKET: Diamantkjede med 34 di-
amanter i forskjellige størrelser,
fra ca. 1900 med etui og tre små
notiser med forskjellig håndskrift
som forteller om smykkets tidli-
gere eiere. Dette kjedet, sammen
med et par øreringer som også
selges på auksjonen, pluss Polti-
more-tiaraen var Prinsesse Marga-
rets yndlingssmykker.
Prisvurdering: 2.3-3.4 millioner.

PRINSESSE PÅ
VEGGEN: Portrett av

prinsesse Margaret
signert Pietro 

Annigoni, 1957. Han
var italiensk kunstner

(1910-1988) som i
1954 fikk i oppdrag å
portrettere dronning
Elizabeth ll, og deret-

ter Duke of Edin-
burgh. Sir Alfred

Munnings, tidligere
president ved The

Royal Academy i 
London, mente at
Annigoni var «the

greatest painter of
the age».

Antatt pris: Oppgis
på forespørsel.

DYREST: Et lite ur i gull og
emalje signert Fabergé,
Moscow, 1896-1908. Det er
11.8 cm høyt og i origina-
letuiet. Uret er en gave fra
Dronningmoren til prinses-
sen og har stått i hennes
private leilighet i Kensing-
ton Palace. Det er auksjo-
nens dyreste gjenstand.
Prisvurdering: 6.9-9 millio-
ner.

GLITRENDE BROSJE: En 
diamantbrosje formet som prin-
sessens monogram. Den ble 
bestilt hos gullsmed Collingwood
til prinsessens 21-årsdag i 1951.
Vurdering: 34.000-57.000 kroner.
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