#101 Vallien, Bertil för Boda Handsmide, skulptur,
svärtat smide, stående häst,

#110 Kartor 3 st, vaxat papper på väv, sekelskiftet
1900,

enligt medföljande brev från konstnären utförd omkring 1972, h
13 cm

totalt mått 45 x 60 cm vardera, proveniens kapten Henning
Magnus Staël von Holstein (1853-1923)

Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#102 Vallien, Bertil för Rörstrand, skulptur, delvis
bemålat biskviporslin, stående häst,

#111 Okänd dansk designer, 1950-60-tal, stolar, 6 st,
bonad bok, så kallade Cow Horn Chairs,

signerad, h 25 cm

modell liknande Hans J Wegners, bruksslitage

Utropspris: 600 kr - 800 kr

Utropspris: 1 500 kr - 1 800 kr

#103 Figuriner, 4 st, glaserat flintgods, bl a Beswick,
stående hästar,

#112 Okänd designer, 1950-tal, syvagn, teak, sarg
med låda vari inedning i lind (?),

h 9 - 25 cm

undre, utdragbar rottingkorg, kryssben, b 69 cm

Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#104 Damarbetsbord, bonat trä med intarsia och
bronsbeslag, antagligen Parisarbete, Louis XVstil, 1800-talets 2 hälft,
lock med intarsia i förgylld mässing och pärlemor, låsbeslag i
form av bacchanthuvud, l 55 cm, vissa skador, någon list samt
invändig spegel saknas
Utropspris: 1 500 kr - 1 800 kr

#105 Parti modern design; keramik, trä mm, bland
annat kryddburk Marianne Westman, hästar
Söholm och Andersson & Johansson Höganäs
samt 3 drakar (?) trä,
h 5 - 28 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#113 Aalto, Alvar för Artek, matbord, 3-delat, böjträ
(björk) med vita laminatskivor,
b 120, total l 180 cm (60 + 60 + 60 cm)
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#114 Okänd dansk designer, 1950-60-tal, satsbord, 3
st teak,
skivor i form av likbenta parallelltrapetser, b 38 - 62 cm,
bruksslitage
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#115 Okänd designer, väggspegel, ljus alm (?),
modern tillverkning, 120 x 50 el 50 x 120 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#106 Agnell, Olle, olja, "Bondkök",
signerad, 38 x 46 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#116 Okänd belgisk konstnär, olja, motiv från Rus des
Dominicains, Bruxelles,
otydligt signerad, 22 x 27 cm

#107 Cöster, Nicolai, olja, interiör med mor och barn,

Utropspris: 400 kr - 500 kr

signerad, 50 x 40 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#108 Burmeister, Gabriel för Gabrielkeramik,
theservis, fajans,
dekor i blått, thekanna med nagg

#117 Frank, Josef för Firma Svenskt Tenn, soff/
sidobord, mahogny, modellnummer 974
(Tebordet),
design 1938, framställt hos AB Eriksson & Söner Möbelsnickeri,
Vrena, brännsignerat, l 76 cm
Utropspris: 7 000 kr - 8 000 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#109 Näsduk, tryckt textil, framställd till (den
inställda) olympiaden i Helsingfors 1940,

#118 Soffa, 3-sits, Howardmodell, vinröd klädsel,
framben med hjultrissor, enligt uppgift inköpt på
NK,

23 x 21 cm

l 200 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 1 800 kr - 2 000 kr

#119 Howda (elefantstol), skuret, bemålat och förgyllt
trä, Indien, 1900-tal,
genombruten dekor, b 90 cm
Utropspris: 1 800 kr - 2 000 kr

#120 Fåtölj, valnöt med helstoppad linne(?)klädsel,
enligt uppgift inköpt hos Laura Ashley,
modern tillverkning
Utropspris: 600 kr - 800 kr

#130 Sahlin, Gunnel för Kosta Boda Artist Collection,
vinglas samt skål, blå respektive randig och
grön glasmassa, Amazon,
handsignerade och etikettmärkta h 23 respektive l 9 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#121 Matta, old silke Kashmir,
Ghom-mönstrad, 190 x 110 cm
Utropspris: 1 800 kr - 2 000 kr

#131 Vattenkanna, glas med nysilvermontage, 1900talets mitt,
spår av etikett, h 26 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#122 Timberlake, Bob, skrivbord, valnöt, 1900-talets
slut,
plakettsignerat, låda i sarg, b 97 cm
Utropspris: 600 kr - 800 kr

#132 Tallrikar, 3 st, porslin, Kina, Qianlong (1736-95),
dekor av pioner och heliga föremål i Imari-färger, dia 23 cm, 2
med hårsprickor
Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#123 Jirlow, Lennart färglito, Promenad,
signerad och numrerad 35/50, Mourlots blindstämpel, synlig
pappersstorlek 43 x 49 cm
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#133 Tallrikar, 2 + 1 porslin, Kina, Qianlong (1736-95),
1 par med Imaridekor (1 lagad) samt 1 med blå
underglasyrdekor, dia 23 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#124 Louis Vuitton, handväska, monogramcanvas
med läderdetaljer, "Pochette"
präglad signatur LOUIS VUITTON PARIS Made in France, l 21 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#134 Ytterkruka, porslin, 'Waldemarsudde' design
Prins Eugen 1915,
dia 26 cm
Utropspris: 700 kr - 800 kr

#125 Louis Vuitton, handväska, monogramcanvas
med läderdetaljer, "Drouot",
stämplad signatur LOUIS VUITTON PARIS Made in France, h 22
cm
Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

#135 Axelremsväska, grått läder med
mässingsbeslag, Jaeger, London,
präglad signatur, l 30 cm
Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#126 Uppsatsskålar, 1 par, porslin, Meissen, 1900-tal,
blå underglasyrdekor i lökmönstret, h 16 cm
Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#127 Hydman-Vallien, Ulrica för Kosta Boda Ateljé,
vas, glas, handmålad dekor av personer mm,

#136 3 delar metall; mössmärke för Gordon
Highlanders, tartanbrosch för Clan Gordon samt
askfat för The Royal Regiment of Canadian
Artillery
dia 4 - 11,5 cm
Utropspris: 600 kr - 800 kr

signerad, h 16 cm
Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#137 Sverrisdottir, Pia Rakel, skålfat, svart glasmassa,
etsad dekor av kaskelot,
#128 Hydman-Vallien, Ulrica för Kosta Boda Ateljé,
vas, glas, handmålad dekor av växter mm,

signerat och daterat 1990, dia 38 cm
Utropspris: 600 kr - 800 kr

signerad, h 22 cm
Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#129 Sahlin, Gunnel för Kosta Boda Artist Collection,
kanna, blå glasmassa med frostad hänkel,
Amazon,

#138 Pilgrimsflaska, porslin, Kina, antagligen
Daoguang (1820-50), blå underglasyrdekor av
blommor, personer mm,
hänklar i form av drakar, h 25 cm
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

handsignerad och etikettmärkt h 30 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#139 Skulpturer, 2 st, patinerad brons på svart sockel,
Tang-stil, 1900-talets 2 hälft, stående hästar,
h 16 respektive 19 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#140 Okänd designer, 1900-talets 2 hälft, skulptur,
hardwood, stående gestalt,
h 36 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#150 Bang, Michael för Kastrup-Holmegaard
Glasværker, taklampor, 1 par, glas "P&T"-pendel,
design 1972,
dia 20 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#141 Kamera, Exakta Vaerx 1a, Ihagee Dresden,
1900-talets 1 hälft
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#151 Salomon, Harald för Rörstrand, figuriner, 3 st,
blanc-de-chine, sjöjungfrubarn,
signerade, h 12-17 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#142 Cigarettetui, sterlingsilver, Tuck Chang & Co,
Hong Kong, sekelskiftet 1900,
reliefdekor av drake, l 10 cm, vikt 155 gr
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

#152 Sadolin, Ebbe & Jespersen, Svend för B&G,
figuriner 4 st, porslin, sjöjungfrubarn,
modellnummer 2364-67, h 11 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#143 Bojan med lock, porslin, Kina, Qing 1800-talets,
pumpaformad dekor av personer mm i famillerose-färger,
h 24 cm
Utropspris: 1 800 kr - 2 000 kr

#153 Sadolin, Ebbe & Jespersen, Svend för B&G,
figuriner 4st, porslin, sjöjungfrubarn, medföljer
figurin Sven Lindhardt, tandpine,
h 11 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#144 Fo-hundar, 1 par, porslin, blåglaserade, Kina,
1900-tal,
oidentifierad signatur, h 26 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#154 Figuriner 3 st, delvis bemålat porslin,
Schaubach Wallendorf, ballerinor,
h 9 - 16 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#145 Okänd designer för Johan Tostrup, Oslo,
uppläggningsbestick, 1 par, sterlingsilver med
emalj, 1900-talets 1 hälft,
dekor av stjärnor, l 17 respektive 18 cm, total vikt 90 gram
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

#155 Figurin, delvis bemålat porslin, Schaubach
Wallendorf, ballerina,
h 23 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#146 Bicorne i låda, Dansk modell för ämbetsman (?),
märkt Seiffert & Nörregaard Kjöbenhavn,
sekelskiftet 1900,
l 41 cm
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

#156 Okänd designer för Schaubach Kunst,
Wallendorff, figurin, delvis bemålat porslin, putto
med kanin,
h 15 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#147 Bang, Michael för Holmegaard Glasværk,
taklampa, glas, "Mandarin" design 1983,
eikettsignerad, dia 45 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#157 Figurin, delvis bemålat porslin, Schaubach
Wallendorf, sittande ballerina,
h 25 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#148 Bang, Michael för Holmegaard Glasværk,
taklampa, glas, "Mandarin" design 1983,
etikettsignerad, dia 45 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#158 Figuriner 3 st, delvis bemålat porslin,
Schaubach Wallendorf, musicerande putti,
h 12 - 14 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#149 Bang, Michael för Kastrup-Holmegaard
Glasværker, taklampor, 1 par, glas "P&T"-pendel,
design 1972

#159 Huerta, Juan för Lladró, figurin, porslin,
"Aggressive goose",

1 etikettmärkt, dia 20 cm

design 1974, polykrom underglasyrdekor, h 22 cm

Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#160 Mathiasen, Ole för Royal Copenhagen, figurin,
porslin, taxvalp
polykrom underglasyrdekor, modellnr 103 (1408), l 11 cm

#170 Taipaleenmäki, Jussi, pastell, komposition,
synlig pappersstorlek 40 x 40 cm
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#171 Olson, Axel, färglito, Stenbordet 1949,
#161 Jensen, Lauritz för Royal Copenhagen, figurin,
porslin, Pointervalp,

signerad och numrerad 223/260, 39 x 51 cm
Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

modellnummer 444 (2026), polykrom underglasyrdekor, l 16 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#172 Nilsson, Tage, olja, "Fåren, Runsten" (Öland),
signerad och daterad 2004, 35 x 50 cm

#162 Okänd designer för Schaubach Kunst,
Wallendorff, figuriner 1 par, delvis bemålat
porslin, dansande putti,
h 15 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#173 Fellenius, Hans, olja, grekisk bygata,
signerad, 35 x 100 cm
Utropspris: 600 kr - 800 kr

#163 Bläckhorn med underfat, porslin, Royal
Copenhagen musselmalet helblonde,

#174 Molin, Ulla, olja, stilleben,

bläckhuset 1800-tal, underfatet senare, total l 25 cm, smärre nagg

signerad och daterad 1974, 35 x 46 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#164 Vallien, Bertil för Boda, vas, glas, "Galaxy Blue",

#175 Molin, Ulla, akvarell, "Farmors lilla lackskåp",

dekor av invälsade trådar och fält, signerad, h 14,5 cm

signerad, synlig pappersstorlek 28 x 28 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#165 Okänd designer, möjligen Murano, vas/flaska,
glas,
dekor av vita, horisontella linjer, h 22 cm

#176 Molin, Ulla, akvarell, julhälsning,
signerad, synlig pappersstorlek 27 x 12 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#177 Molin, Ulla, akvarell, "Bocka, bocka artigt",
#166 Holzer-Defanti, Constantin för Rosenthal, figurin,
porslin, "Korean Dancer",

signerad, synlig pappersstorlek 38 x 29 cm
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

modellnummer 566, design 1919(21), h 40 cm, litteratur, Dieter
Struss Rosenthal, avbildad sid 60
Utropspris: 9 000 kr - 10 000 kr

#178 Olson, Axel, färglito, Stenbordet 1949,
signerad och numrerad 76/260, pappersstorlek 47 x 58 cm, revor

#167 Thorén, Esaias, olja, blombukett,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

signerad och daterad 1949, 24 x 33 cm
Utropspris: 7 000 kr - 8 000 kr

#179 Molin, Ulla, akvarell, "Rosenträdet",
signerad, synlig pappersstorlek 56 x 34 cm

#168 Jonson, Sven, olja, "Urna i landskap",

Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

signerad och daterad 1943, 33 x 41 cm
Utropspris: 9 000 kr - 10 000 kr

#180 Molin, Ulla, akvarell, "Liten musikant",
signerad, synlig pappersstorlek 33 x 23 cm

#169 Dalí, Salvador, torrnål med pochoir, "Mootarô" ur
"Japanese Fairy Tales" från 1974,
signerad och numrerad 101/175, blindstämpel Arches, 48 x 38,5
cm, litteratur; Michler & Löpsinger nr 745
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#181 Toyokuni, Kôchôrô III, (Kunisada I), träsnitt,
"Ichikawa Kodanji IV as Oniazami Seikichi"ur
"Kosode Soga Azami no Ironui" 1864,
signeradToyokuni ga i Toshidama-kartusch, synlig pappersstorlek
36 x 24 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#182 Molin, Ulla, akvarell, "Bergslags skåpet",
signerad, 34 x 23 cm
Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#193 Spatserkäpp, bambu (?) med metallbeslag,
James Smith & Sons Umbrellas and Walking Sticks Ltd,
sekelskiftet 1900, l 90 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#183 Thorén, Esaias, färglito, ögonfisk,
signerad, daterad -74 och numrerad 95/350, 38 x 50 cm
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#194 Yourstone, Irma, egen verkstad, golvvas,
glaserat lergods,
dekor av Halmstadmotiv, SK-60 samt text från F14, signerad, h
46 cm, smärre glasyrnagg

#184 Olson, Axel, färglito, bojar,

Utropspris: 300 kr - 400 kr

signerad och numrerad 132/350, 38 x 53 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#185 Lorentzon, Waldemar, färglito, "Öppna dörrar",
signerad och numrerad 95/350, 50 x 37 cm

#195 Jancke Björk, Eva för Bobergs Fajansfabrik (Bo
Fajans), vas, glaserat lergods,
modellnummer 4327/2, h 23 cm, smärre nagg
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#196 Eltorp, Jens för heta Låga, skål, glas,
#186 Mörner, Stellan, färglito, Rosenkavaljeren,
signerad, daterad 1959 och numrerad 95/350, 43 x 54 cm

etsad dekor av palmer mm i polykromt underfång, signerad och
daterad 90, dia 20 cm
Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#187 Wallin, Gunnar, blandteknik, skämtteckning med
förklarande text,
synlig pappersstorlek 21 x 30 cm

#197 Eltorp, Jens för heta Låga, skål, glas,
etsad dekor av blommor mot delvis blått underfång, signerad
UNIK och daterad -98, dia 19 cm
Utropspris: 600 kr - 800 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#188 Okänd konstnär, 1900-talets början, olja,
stilleben,
otydligt signerad, 30 x 40 cm

#198 Okänd konstnär, skulptur, bronserad gjutmassa
på sockel i svart marmor, violinist,
otydligt signerad, h 25 cm
Utropspris: 600 kr - 800 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#199 Edenfalk, Bengt för Kosta, skål, glas,
#189 Pehrsson, Karl Axel, färglito, urskogvision med
fågel,
signerad Provtryck och daterad 94, synlig pappersstorlek 30 x 38
cm

blå underfångsdekor av slöjor på fotklack i klarglas, signerad och
numrerad 58366, l 19 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#190 Okänd konstnär, olja, "Blå Jungfrun",

#200 4 delar konstglas; 2 Björn Ramel för SEA, 1 Lisa
Bauer för Kosta samt 1 okänd designer för
Trelleborg,

signerad ER eller BR och daterad 92, 73 x 46 cm

h 8 - 32 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#191 Nilsson, Nils-Erik, oljemålningar, 2 st, landskap,

#201 Vas, flintgods, Kutani, Japan, 1900-talets 1 hälft,

signerade, vardera 35 x 27 cm

polykrom dekor av bergslandskap, oidentifierad signatur, h 30 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#192 Olsson, Annmari, olja, stilleben med äpplen,

#202 Moccaservis, porslin, Tuscan, 1900-talets 1 hälft,

signerad och daterad -79, 31 x 31 cm

blå underglasyrdekor av vaktlar mm

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#203 Skrin, ben (delvis svärtat), Indien, 1900-talets 2
hälft,
dekor av Indra mm, lejontassar, l 22 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#213 Jakobsson, Hans Agne, egen verkstad,
Markaryd, golvlampa, mässing med textilklädd
skärm,
modell G 187, etikettsignerad, h 151 cm
Utropspris: 2 600 kr - 3 000 kr

#204 Bordslampor, 1 par, mässing och konstmassa,
Le Dauphin,
så kallade Bouillottelampor, h 42 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#214 Jakobsson, Hans Agne, egen verkstad,
Markaryd, golvlampa, mässing med textilklädd
skärm,
modell G 187, etikettsignerad, h 151 cm
Utropspris: 2 600 kr - 3 000 kr

#205 Klädhängare, svärtat smide, Tyskland, 1900talets 2 hälft,
dekor av hillebard, h 158 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#215 Lockkarott, pläter, Ryssland, nyrokoko, 1800talets mitt, löstagbart handtag,
dekor av växtlighet, stämplad FN Dubinin, Saint Petersburg, l 31
cm

#206 Piedestal, bronserat trä och stuck med dubbla
marmorskivor,
1900-talets 1 hälft, avslutande lejontassar, h 65 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 600 kr - 800 kr

#216 Mekanisk leksak, plåt och läder, mus, Schuco
Mikifex, 1940-50-tal,
i (skadad) originalförpackning

#207 Rullator, metall, plast och trä, Trust Care Let's
Go,
sammanfällbar
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#217 Leksaker, 3 st, mekaniska, Schuco/Lilliput Micro
Racer, 1950-60-tal,
1038, 1041 respektive 1043, i originalförpackningar, bruksslitage

#208 Matta, old Turkiet (?), silkebehandlad bomull,

Utropspris: 400 kr - 500 kr

185 x 120 cm
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

#209 Andersen, Johannes, tillskriven, soffbord, teak
och bonat trä,

#218 Mekanisk leksak, litograferad plåt, spårvagn,
Joustra, Frankrike, 1900-talets mitt,
l 36 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

trebent, l 120 cm
Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#210 Andersen, Johannes för Silkeborg,
serveringsvagn, teak med undre, rottingklädd
hylla,
löstagbar bricka, l 71 cm, bricka med fanérskador
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#219 Mekaniska leksaker, 2 st, litograferad plåt,
Tyskland, 1900-talets 1 hälft resp mitt, änder,
l 9 respektive 15 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#220 Okänd designer, golvlampa, mässing, 2
ljusarmar, numrerad 4420,
h 153 cm, bruksslitage, senare skärm

#211 Schou, Anna för Kasthall, matta, polyamid,
"Peggy",
500 x 400 cm
Utropspris: 2 600 kr - 3 000 kr

Utropspris: 600 kr - 800 kr

#221 Okänd dansk designer, 1950-60-tal, lampbord,
palisander,
infälld tidskriftshållare i canvas, l 45 cm

#212 Kåge, Wilhelm för Gustavsberg, miniatyrvaser, 1
par, grönglaserat stengods med silverdekor,
"Argenta".
dekor av spridda blommor, modell 1029, stämpelsignerade, h 10
cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#222 Iyem, Nuri, olja, dubbelporträtt av kvinnor,
signerad, a tergo stämplad 25 Subat (Februari) 1973, 38 x 44 cm
Utropspris: 100 000 kr - 120 000 kr

#223 Miniatyrer i benram, 2 st, Jenny Lind samt äkta
par,
yttermått 14 x 12 cm

#233 Verid, Lucien, olja, Madonnan med Barnet,
signerad, 70 x 50 cm, vissa färgavflagningar
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#224 Okänd konstnär, sekelskiftet 1900, olja,
värdshusinteriör,
otydligt signerad, 30 c 40 cm

#234 Hydman, Vallien, Ulrica för Kosta Boda, skålfat,
gjutet glas, Mine,
dekor av gula slingor, gjuten signatur, dia 39 cm,
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 600 kr - 800 kr

#235 Okänd konstnär, olja, båtar på strand,
#225 Okänd konstnär, 17-1800-tal, olja, Amor,
38 x 30 cm, smärre lagning

signerad J Hübscher (?), 39 x 53 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 3 600 kr - 4 000 kr

#236 Bolt, Niels Peter, pastell, blomsterstilleben,
#226 Comerre, Francois Léon, efter honom,
gicléetryck (?), "Girl with a Golden Wreath",

signerad, synlig storlek 50 x 59 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

72 x 61 cm
Utropspris: 1 500 kr - 1 800 kr

#237 Resekista, lackerat trä, 1800-talets mitt eller 2
hälft, svärtade järnbeslag med mässingsnitar,
#227 Millar, Johnny, olja, fiskarhustruns väntan,
signerad och daterad 1873, 60 x 100 cm
Utropspris: 1 800 kr - 2 000 kr

#228 Lockkarott med vändbart lock, pläter, Englad,
1900-talets 1 hälft,
dekor av akantus mm, l 29 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#229 Antonyi, Imre, emalj på koppar, komposition,
signerad, totalt mått 26 x 26 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

prydd med lacksigill för Friherreliga ätten Raab samt alliansvapen
Raab och okänd familj, Bankontorets kontrolletikett för 1897, l 53
cm
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

#238 Okänd dansk keramiker, (möjligtvis Kingo
Keramik), kruka, glaserat stengods,
signerad KK, h 34 cm, medföljer korklock
Utropspris: 400 kr

#239 Vägghylla, serpentinsten med förgyllt
metallmontage,
jugend sekelskiftet 1900, b 22 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#230 Taipaleenmäki, Jussi, färglito, "Utsikt Mot
Stenshuvud",
signerad och numrerad 33/190, synlig pappersstorlek 37 x 54 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#240 Pultera, Maria, olja, kopia efter Gabriel Ritter von
Max "Veronikas svetteduk",
signerad och daterad 1934, 31 x 37 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#231 Okänd indo-persisk konstnär, 1900-tal, gouache
på siden, komposition med personer och djur,
synlig storlek 50 x 41 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#232 Okänd konstnär, 1800-talets 1 hälft,
linjeetsningar, 2 st, handkolorerade; "Veduta dei
Antichi Castelli presso Canero"
respektiveVeduta Generale delle Isole
Borromee",
ed Artaria Wien, synlig pappersstorlek cirka 38 x 50 cm, något
gulnade
Utropspris: 600 kr - 800 kr

#241 Armfield, George, olja, kronhjortar i landskap,
signerad, 64 x 77 cm, dukskada
Utropspris: 600 kr - 800 kr

#242 Wiinblad, Björn efter honom, poster, offset med
guldtryck, Romeo och Julia,
framställd för Århus Teater, synlig pappersstorlek 70 x 61 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#243 Marini, Marino, efter honom, färglito, "Cheval et
Acrobate",
ed Braun& CieParis 1955, tryckt signatur, förläggarens
blindstämpel, synlig pappersstorlek 63 x 49 cm

#253 Backström, Monica för Kosta Boda, skulptur,
glas, stående höna,
polykrom glasmassa, h 25 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#244 Pipa, skuren sjöskum och ben, 1910-20-tal, i
form av kvinnohand hållandes kranium,
l 16 cm

#254 Mask, skuret och bemålat trä, Kpelie, Senufo,
Elfenbenskusten,
1900-talets mitt el 2 hälft, h 62 cm
Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

#245 Spegelglas, antagligen Murano, 1700-tal,
hinterglasdekor av stående man mm,

#255 Barnskramla med visselpipa, sterlingsilver med
benskaft, England, 1900-talets början,

original kvicksilver, synligt mått 43 x 29 cm, senare ram

dekor av stjärnor, stämplad Levi & Salaman Birmingham 1905 (!),
l 10,5 cm

Utropspris: 1 800 kr - 2 000 kr

Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#246 Okänd designer för The Daylight Company,
London, arbetsbelysning, krom,

#256 Butikshållare för cigarraskar, mässing, 1900talets början,

böjlig ljusarm, skruvfäste för bordshörn

dekor av stående pojke, h 71 cm

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#247 Ström, Per Olof (PO) för Alsterfors, vas, glas,
dekor i blått överfång, signerad och numrerad 18, h 13 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#257 Lornjett, sköldpadd och förgylld brons,
sekelskiftet 1900,
oidentifierad stämpel, 15 cm
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#248 Malmgren, Ulf, olja, Årstavägen mot Liljeholmen,
signerad och daterad 1997, 22 x 27 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#258 Portemonnaie, sköldpadd med inkrusteringar i
förgylld metall och silver, Frankrike, 1800-talets
slut,
dekor av blommor samt vapensköld med inititaler VW, l 7 cm

#249 Brauge, Anne Marie, färglitografier, 3 st,
kompositioner,
samtliga signerade, numrerade och daterade 1991 respektive
1992, synlig pappersstorlek 34 x 49 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 1 500 kr - 2 000 kr

#259 Modelljärnvägsstation, litograferad plåt, Hornby/
Meccano no 3, cirka 1955,
l 42,5 cm, obetydligt bruksslitage

#250 Tröja med inbyggd vätskebehållare, Camelbak
Velobak,
i oöppnad originalförpackning, medföljer flödesmätare samt
rengöringskit
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#260 Lockask/hänge, polerat musselskal med
nysilvermontage, 1800-tal,
dekor av blommor och blad, h 10 cm
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#251 Myhre, Vera, linoleumsnitt (?), "Akropolis",
signerat EA IV och daterat 1958, synlig pappersstorlek 31 x 38
cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#261 Dockhus,litograferad plåt, Marx, New York,
1950-60-tal,
medföljer originalmöbler i hårdplast, l 50 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#252 Okänd konstnär, akvareller 2 st, samramade,
stående akter,
1 signerad Hahr, 21 x 14 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#262 Gordon, Jon, färgserigrafi, "The look of
guilt" (Darryn Lyons),
signerad och daterad 2003, 60 x 80 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#263 Bolt, Niels Peter, pastell, blomsterstilleben,
signerad och daterad 1936, synlig pappersstorlek 53 x 63 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#273 Aftonklänning, siden med glaspärlor, så kallad
Charlestonklänning, 1920-tal
axelhöjd 110 cm, bruksslitage
Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#264 Lund, Birgitta, fotografi, komposition,
signerat och daterat -92, synlig pappersstorlek 49 x 36 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#274 Aftonväskor, 5 st, textil, konstläder och metall,
1900-tal
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#265 Bojesen, Claus, färglito, komposition,
signerad, daterad 1988, numrerad 216/500 coh otydligt betitlad,
synlig pappersstorlek 63 x 44 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#275 Stop, tenn, cylindriskt, med banddekor,
lock med infattad silver(!)medalj med Oskars I bild, stämplat
Anders Näsman Hudiksvall 1836, h 21 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#266 Larsen, Leif & Lizzi, egen verkstad, skål,
stengods,

#276 Matta, semiantk Senneh,

dekor av träd mot brun fon, signerad, h 19 cm

150 x 100 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#267 Sjödin, Margareta, blandteknik med collage,
komposition,

#277 Parti plast, Guzzini; skålar, muggar samt saltoch pepparströare,

signerad, synlig storlek 74 x 55 cm

skålar dia 15 - 17 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#268 Togelius, Lilian, gouache, komposition,
signerad och daterad -96, synlig storlek 29 x 19 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#278 Soffbord, valnöt med björkunderrede, 1950-60tal,
2 utdragbara skivor, undre tidskriftshylla, total l 148 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#269 Okänd designer, bläckhorn, patinerad brons,
jugend, möjligen Österrike omkring 1910,
geometrisk dekor, l 35 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#279 4 delar plast, Guzzini; bricka, 2 tillbringare samt
ishink,
bricka l 50 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#270 Väggplåt/presenterfat, mässing, renässansstil,
Frankrike, 1800-talets 2 hälft, dekor av
lejonmaskaroner,
mittkartusch med harnesk och frygisk mössa, dia 66 cm

#280 Äggkoppar, 9 st samt skedar 8 st, plast, Guzzini,
dia 12 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#271 Blunddocka, bisquithuvud med kompositkropp,
Armand Marseill 390n, 3/0, 1910-20-tal,
original sidenklänning, öon av glas, total h 35 cm, smärre slitage

#281 Byster, 4 st, brons, gips respektive konstmassa,
Vladimir Lenin, Mao Zedong samt Enver Hoxha,
h 13 - 19 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#272 Leksak/figurin, bemålad mjukplast, "Fred
Flintstone", Ultra Produkter 1962,

#282 Okänd dansk designer, 1960-tal, matgrupp, 9
delar, mahogny,

märkt copyright Hanna Barbera, h 29 cm, bruksslitage

matbord med 2 iläggsskivor, 6 stolar och 2 armstolar, total l 260
cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#283 Okänd dansk designer, 1950-tal, fåtölj, massiv
teak med stoppad, grå ylleklädsel,
bruksslitage

#293 Lockask, rotting, Kina, 1900-tal,
oval, lock med dekor av fjäril, l 30 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#284 Parti assietter mm, glas, bl a "Eden" design Lars
Hellsten,
dia 17 - 27 cm

#294 Okänd designer, 1900-talets 1 hälft, skål,
marmorerad glasmassa,
klotformat ben, h 22 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#285 Fat, tenn, slätt,

#295 Lütken, Per för Holmegaard, skål, klarglas,
Provence,

stämplat Carl Erik Anström Växjö 1864, dia 34 cm, någon buckla

design 1955,osignerad, dia 26 cm

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#286 Andersen-Lundby, Anders, tillskriven, oljeskiss,
kustparti med byggnader,
osignerad, 24 x 33 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#296 Sybaron, ebenholtz och elfenben, senempire,
1800-talets 1 hälft eller mitt,
vridbart lock, varunder fack för fingerborg, dekor av blommor mm,
h exklusive skruv 13 cm
Utropspris: 1 800 kr - 2 000 kr

#287 Okänd dansk konstnär, olja, insjölandskap,
a tergo betecknad Vilhelm Kyhn 1872, 36 x 50 cm, smärre skador
Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#297 Dampumps, 13 par, 1950-60-tal, mestadels
Italien och Frankrike,
bruksslitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#288 Schmidt, Christian Claudius Alexander, olja,
"Furesøen ved Frederiksdal",
signerad och daterad 1895, 35 x 47 cm
Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#298 Persson, Sigurd & Bauer, Lisa för Kosta, skål,
glas
etsad dekor av löv, signerad och etikettmärkt, dia 22 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#289 Quistgaard, Jens Harald för Dansk Design,
kaffeservis, svartglaserat stengods,
"Flamestone",
design 1957, kaffekanna total h 35 cm
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

#299 Okänd designer för Ulferts, Tibro, soffbord,
palisander, 1960-tal,
l 135 cm, säljes till förmån för Röda Korset, Hyltebruk
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#290 Bang, Jacob E för Holmegaard Glasværk,
glasservis, cirka 40 delar, Ejby,

#300 Puderdosa, sköldpadd och silver, 1920-tal,

design 1937, bland annat 13 röd- och 9 vitvinsglas

invändig spegel, svenska importstämplar, 7 x 7 cm

Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#291 Miniatyrfotografiram, mässing med emalj,
antagligen Frankrike, sekelskiftet 1900,
dekor av blommor, innermått 35 x 25 mm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#292 Nålhus/sybaron, svarvad ebenholtz och
elfenben, empire, 1800-talets 1 hälft,
urnformat med skruvlock, varunder (inkomplett) inredning, h 12
cm
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#301 Vallien, Bertil för Boda, skulptur, gjutet klarglas i
svärtad smidesställning, tjur,
smidet sannolikt utfört av Axel Strömberg, Boda, osignerad, h
31,5 cm
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#302 Kähler, Nils, möjligen för Herman A Kähler
Nästved, skål, glaserat stengods,,
dekor i brunt, signerad Nils samt daterad 19/6 1970, dia 23 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#303 Okänd dansk konstnär, skulptur, glaserat
stengods, Den Lilla Sjöjungfrun,
signerad IC och daterad 1966, h 20 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#314 Mekanisk stol, svarvat och svärtat trä med gul
plyschklädsel och flätade fransar, Hermann
Böhme, Riesbach, Zürich, 1800-talets slut,
mekaniskt höj- och sänkbar sits med vev, etikettsignerad
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#304 Thorvaldsen, Bertel, efter honom, relief, gips,
"Kærlighedens aldre", 18-1900-tal,
gjutarstämpel Hans Christian Brix, l 47 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#315 Ritzman, Jan-Erik & Carlsson, Sven Åke, egen
glashytta, Transjö, pokalglas,
polykrom glasmassa, osignerat, h 20 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#305 Minnesurnor, 1 par, porslin, Royal Copenhagen
1900, 100-årsjubileet för Kristians den 9
fördelse,

#316 Ritzman, Jan-Erik & Carlsson, Sven Åke, egen
glashytta, Transjö, pokalglas,

underglasyrdekor i camaïeu, h 15,5 cm

polykrom glasmassa, osignerat, h 20 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#306 Okänd konstnär, vas, glas,
dekor i orange och blått, signerad SR och daterad -99, h 31 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#317 Lindström, Bengt, färgetsning med
carborundum, figurkomposition,
signerad och numrerad 26/85, pappersstorlek 90 x 71 cm
Utropspris: 1 800 kr - 2 000 kr

#307 Medaljer, 2 st, förgylld metall (1 med emalj),
Sällskapet Thalias Vänner, Norrköping,

#318 Hammerich, Magdalene, olja, gryningslandskap,

1 med adliga ättens Hierta vapen, dia 2,5 respektive h 9 cm

osignerad, 21 x 33 cm

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#308 Humidor, mahogny, 1900-talets 2 hälft,
ställbar mittvägg, l 25 cm
Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#319 Kallioinen, Pertti för Muurla, vas, glas, "Eva",
design 1976,
etikettsignerad, h 23 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#309 Noteringshäfte, lackarbete och läder, 1800-talets
2 hälft,
dekor av rosor i pärlemorintarsia, l 9,5 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#320 Parti porslin, Royal Copehagen Musselmalet,
delvis halvblond,
lägre sorteringar
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#310 Snusdosa, sköldpadd, 1800-talets mitt,
lock med inkrusteringar i silver, pärlemor och förgylld metall, l 10
cm
Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#311 Jerndorff, Poul, olja, motiv från Italien,

#321 Fotografica; stort parti kameror, utrustning mm,
bruksslitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#322 Herrarmbandsur, förgylld metall, Lancaster Paris,

signerad och daterad 07 (a tergo daterad 08), 24 x 35 cm

framstår oanvänd i originaletui

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#312 Wiik, Angelica, färglito med metallfolie, Roulette,
signerad och numrerad 20/290, pappersstorlek 56 x 86 cm
Utropspris: 1 800 kr - 2 000 kr

#323 Skål, silver, Indien, 1900-talets 1 hälft, vikt 435
gram,
driven dekor av elefanter, lejon, hjortar mm, graverad silverhalt
"V-75", dia 20 cm
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

#313 Nielsen, Heinrich, olja, landskap från Husum,
signerad, 27 x 34 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#324 Madsen, Theodor för Royal Copenhagen, figurin,
porslin, Siameskatt,
modellnummer 3281, polykrom underglasyrdekor, h 19 cm

#334 Golvlampa, smide, 1900-talets 1 hälft,
dubbla ljuskällor, h 160 cm, skärm saknas
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#325 Jespersen, Svend för B&G, fat, porslin, dekor av
näckrosor,
modellnummer 2360, polykrom underglasyrdekor, dia 18 cm

#335 Johansson, Jan för Orrefors, ljuslykta, glas med
mässingsmontage,
slipad dekor, handsignerad och etikettmärkt, h 23 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#326 Bordsur, balgisk marmor med
mässingsmontage, sekelskiftet 1900,

#336 Relief, brons, 1900-talets 1 hälft eller mitt,
möjligen Benin, dekor av stående personer
(krigsfångar ?),

ovalt kolonnformad, h 14 cm, 1 ben saknas, baksida med nagg

l 29 cm

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#327 Rustningsreplikor, 2 st, kopior after romerska
förebilder Lorica Segmentata (lamellpansar)
respektive Hamata (ringbrynja)
järn med mässingsbeslag, 1900-talets 2 hälft, 1 axellamell lös

#337 Okänd designer, 1950-60-tal, fåtölj, bok med
svart konstläderklädsel,
armlän i teak, stämplade Fa Peterséns Möbler Halmstad
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

#328 Okänd konstnär, skulptur, patinerad gips,
knästående pojke,
signerad H Harreboe och daterad 1952, h 51 cm

#338 Stop, glas med tennlock, antagligen Tyskland,
1800-talets 2 hälft,
lock med infattad porslinsplatta med lätt ekivokt motiv, h 16 cm
Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#329 Rakspegel, bonat trä och krom, 1960-tal,

#339 Fat, porslin, Japan, Meiji, sekelskiftet 1900,
polykrom dekor av landskap,

justerbar

oidentiferad signatur, dia 37 cm

Utropspris: 600 kr - 800 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#330 3 delar keramik; tomte, stengods Gösta Grähs,
katt keramik, L´Eau Vive, Belgien samt
grisformad keramikflaska,
h 9 - 18 cm

#340 Oljelampa (?), mässing, Indo-persisk,
sekelskiftet 1900,
globformad med genombruten dekor av fåglar mm, dia 26 cm
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#341 Kampmann, Jack, färglitografier, 2 st,
#331 Okänd designer för Vitrika, vägglampett, metall
och brunt glas,
1960-tal, h 31 cm

kompositioner, signerade, daterade -77 och numrerade 81
respektive 85/140, synlig pappersstorlek 18 x 18 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#332 Vallien, Bertil för Kosta Boda, skålfat, gljutet
glas, Domino,
dekor av redskap, silhuetter mm, etikettsignerat, 15 x 15 cm,
medföljer defekt originalförpackning

#342 Takkrona till 6 ljus, patinerad metall och
mässing, nyrokoko, 1800-talets 2 hälft,
dekor av naturalistiskt utformade löv mm, h 70 cm
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#343 Takkrona, kromad metall med prismor, 1910-20tal,
#333 Bjufström, Helge, egen verkstad, vas, stengods,
dekor i brun harpälsglasyr, signerad, dia 16 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

h 75 cm, några nagg
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#344 TV, Samsung, 32 tum, LCD
Full HD, fjärr medföljer
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#354 Okänd designer för Nachtmann, kandelaber till 5
ljus, kristall, Classic,
etikettsignerad, h 28 cm, säljes till förmån för Kattfotens Katthem
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#345 Bricka/korg, skuren och bonad ek,
allmogearbete, 1800-talets början,
genombruten dekor, initialer MH och datering 1814, l 48 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#355 Bord, skuren hardwood med marmorskiva, Kina,
Qing, sekelskiftet 1900,
stenskiva i form av lotusblomma, genombruten sarg, h 70 cm,
torksprickor
Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#346 Palmqvist, Sven för Orrefors, vas, glas, slipad
dekor av kvinna med blommor,
signerad och numrerad 2623 (1940), h 24 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#347 Okänd designer, sänglampor, 1 par, teak, metall
och glas, 1950-60-tal,

#356 Benard, Robert, kopparstick, 5 st med
förklarande texter, Chaudronnier, Boursier,
Coffretier, Malletier samt Bahutier,
ur Diderot d'Alemberts "Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné
des Sciences, des Arts et des Métiers" iomkring 1760,
pappersstorlek 39 x 25 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

l 22 cm, bruksslitage, 1 glas defekt
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#348 Krüger, Einar, olja, sittande, ryggvänd akt,

#357 Jacobsen, Arne för Fritz Hansen, stol, teak och
plastöverdragen metall, T-stol (Hammer Chair),
modell 3103, design 1955,

signerad, 40 x 33 cm

detta exemplar sannolikt från omkring 1960, smärre nagg

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 1 800 kr - 2 000 kr

#349 Balansvåg, mässing med marmorplatta, 15
Kilogram,

#358 Dirigentpinne, bemålat trä och celluloid, 1900talets 1 hälft eller mitt,

Lindells Vågfabrik AB, sekelskiftet 1900, h 75 cm

senare (?) silverplakett daterad 1950, l 36 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#350 Amulett, skuren jade, Kina, Qing antagligen
17-1800-tal,

#359 Brynstål, smide med mässingsbeslag, 17-1800tal,

i form av drakhuvud, l 6 cm, avslag

avslutande ögla, l 36 cm

Utropspris: 600 kr - 800 kr

Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#351 Stolar, 5 st, skuret och bemålat trä,
sengustavianska provinsarbeten, 1800-talets
början,
rygg med spjälor, spår av original, mahognyimiterande
bemålning, , proveniens: Fröllinge Slott, bruksslitage
Utropspris: 4 600 kr - 5 000 kr

#352 Stolar, 1 par, skuret och bemålat trä,
sengustavianska provinsarbeten, 1800-talets
början,
spjälor i rygg, bruksslitage, proveniens: Fröllinge Slott

#360 Armstolar, 1 par, svarvad, svartlackerad och
bronserad ek med rpttingklädsel, Louis XVI,
sekelskiftet 1800,
medföljer lösa, tagelstoppade sidendynor (dessa med fläckar)
Utropspris: 3 600 kr - 3 800 kr

#361 Soffbord med lös skiva, så kallad Butlers' tray,
mahogny med mässingsbeslag,
1900-talets 2 hälft, total l 120 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 1 800 kr - 2 000 kr

#353 Backström, Monica för Kosta Boda, skulptur,
sandgjutet glas i träram,
dekor av lins, signerad, yttermått 21,5 x 21,5 cm, säljes till
förmån för Kattfotens Katthem
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#362 Hellsten, Lars för Orrefors Expo, skål/skulptur,
gjutet glas, blomformad,
signerad Orrefors Expo T-4155 Hellsten, l 26 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#363 Klarinett i låda, konstharts med metallbeslag,
Amati Kraslice Special,

#372 Soff/brickbord, bambu och rotting, 1900-talets
mitt,

Tjeckoslovakien 1900-talets mitt, l cirka 55 cm

löstagbar skiva/bricka, h 46 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#364 Kåge, Wilhelm för Kåge Verkstad/Gustavsberg,
vas, blåglaserat stengods,
geometrisk dekor, etikettsignerad samt inpressad signatur, h 27
cm

#373 Jaktstol, bok med lädersits, 1900-talets 2 hälft,
trebent, h 68 cm, läderrem defekt
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#365 Okänd designer för Würtembergische
Metallwaren Fabrik (WMF), jugend, sekelskiftet
1900, handskskrin, nysilver,

#374 Volther, Poul M för Kvist (tidigare FDB),
pinnstolar 3 st, vitlackerat trä, Modell J46,
design 1946, brännstämplade
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

stiliserad dekor av lönnfrön, stämplat, l 38 cm, gravyr "Greta"
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#366 Ahrström, Folke för GAB Stockholm, shaker,
nysilver med bakelitlock,

#375 Docksäng, bemålat trä, 1800-talets 2 hälft,
ådringsmålad med dekor av putto samt initialer
EG under adlig crest,
l 47 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

invändigt, löst sillock, design 1936, h 22 cm
Utropspris: 1 400 kr - 1 600 kr

#367 Okänd designer för Firma Svenskt Tenn,
kandelabrar till 2 ljus, 1 par, tenn, Swedish
Grace,
stiliserad dekor av växter och delfiner, stämplade Stockholm
1928, h 20 cm, Litt: Katalogen 1930, katalognummer 320,
bruksslitage
Utropspris: 1 400 kr - 1 600 kr

#376 Collierer, 2 st, odlade pärlor och slipade stenar
med silverlås,
modern tillverkning
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#377 Dockmöbler, 3 delar, rotting och glaspärlor, 1950tal,
2 fåtöljer samt bord, textilklädsel, fåtöljer h 16 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#368 Okänd konstnär, skål, glas,
dekor i blåa nyanser, otydligt signerad, dia 24 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#378 Brödfat, papier-maché, senempire-nyrokoko,
1800-talets mitt,
godronnerat med dekor av fjärilar mm i vitt mot svart fond, l 32 cm

#369 Philippi, Maria för Söholm, skål, blåglaserat
stengods,
design omkring 1965, modellnummer 3368/2, dia 28 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#379 Okänd designer för Guldfynd, halskedja med
hänge, sterlingsilver med åttkantslipad diamant,
i form av veckat hjärta, matterad framsida, l 48 cm

#370 4 delar, keramik; skål stengods Carl Halier, 2
skålar stengods Söholm samt skål terrakotta
signerad PM,
dia 15 - 30 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#380 Okänd finsk konstnär, skulptur, skuret och
delvis betsat trä, björnhona med unge,
signerad V Nieminen Kotka, h 26 cm
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#371 Väggspegel, skuret och bemålat trä, antagligen
Indien, 1900-talets 2 hälft,
dekor av påfåglar, hästar mm, h 80 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#381 Bordsfotogenlampa, onyx med förgylld
metalldekor, sekelskiftet 1900, glasskärm med
etsad dekor,
h inklusive skärm 67 cm, skärm med smärre nagg
Utropspris: 1 200 kr - 1 400 kr

#382 Okänd konstnär, 1900-talets 1 hälft, olja,
herrgårdspark,

#392 Okänd designer, kandelaber till 11 ljus, svärtat
smide,

osignerad, 50 x 71 cm, smärre avflagningar

vridbara ljusarmar, h 49 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#383 Bordsfotogenlampa, svarvad serpentinsten med
metallmontage, 1800-talets 2 hälft, vitopak
glasskärm med målad blomdekor,
h inklusive skärm 53 cm

#393 Smyckeskrin, grön sammet med förgyllda
metallbeslag,
jugend, sekelskiftet 1900, invändig spegel, l 26 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#384 Carlson, Arvid, olja, porträtt av
Sparbanksdirektören mm Per Bengtsson,
signerad och daterad 1934, 75 x 60 cm

#394 Takampel, delvis rosatonad glasmassa med
mässingsbeslag, så kallad månskensampel,
sekelskiftet 1900
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

Utropspris: 600 kr - 800 kr

#385 Medicinskt undersökningsbord, ek, 1900-talets 1
hälft,
185 x 80 cm, proveniens: Trelleborgs Lasarett, ben kortade,
metallklädsel saknas

#395 Okänd designer för SSA, bordslampor, 1 par,
glas och metall,
1960-70-tal, modellnummer 1, h exklusive lamphållare 36 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#386 Okänd rysk (?) konstnär, skulptur, skuren
alabaster, hukande tiger,

#396 Väggspegel, förgyllt trä och stuck, 1800-talets 2
hälft,
yttermått 55 x 45 cm, bruksslitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

betecknad Ural..., l 22 cm
Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#397 Persedeldetaljer, 5 delar, Kina, sekelskiftet 1900,
#387 Okänd designer för Maxel, bordslampa, glas,
1960-70-tal,
dekor i vitt underfång, etikettsignerad, h exklusive ljushållare 41
cm
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

samramade, yttre rammått, 70 x 50 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#398 Okänd designer för Unique Design Copenhagen,
klädhängare, 9 st,
böjträ med mässingsdetaljer, etikettsignerade, l 45 cm

#388 Ljusstakar, 1 par, tenn, rokokostil, 18-1900-tal,
dekor av vridna knäckar,
fötter i form av musselskal, skrå(?)stämpel med datering 1730,
lösa ljusmanschetter, h 26,5 cm
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#399 Barnarmbandsur, vitmetall med stenar och svart
läderarmband, Hello Kitty,
framstår oanvänt i originalförpackning
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#389 Kanna, mässing, antagligen osmanskt
kulturområde, 18-1900-tal,
h 36 cm, bruksslitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#390 Golvvas, porslin, antagligen Frankrike, 1800talets 2 hälft,

#400 Ramsén, Håkan, egen verkstad, hänge,
sterlingsilver, Ängel,
framtagen till minne av de högstadieungdomar vilka dog i
koncentrationsläger under Naziregimen, såld till förmån för
eleverna på Stenstorpsskolan, stämplad Halmstad 2014 och
numrerad 171, h 3 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

polykrom bemålning, h 41 cm, slitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#401 Vallien, Bertil för Kosta Boda, skulptur,
sandgjutet glas på stensockel, båtformad,
#391 Lütken, Per för Royal Copenhagen/Holmegaard,
skålar, 2 st, kristall, "Musling",
design 1995, dekor av musselskal, 1 etikettsignerad, dia 24 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

inguten dekor av ansikte, mansfigur, propeller mm, signerad och
numrerad. l 56 cm
Utropspris: 38 000 kr - 40 000 kr

#402 Hermelin, Samuel Gustav, karta, kopparstucken
och handkolorerad, "Karta öfver Halmstads
Höfdingedöme eller Halland" 1807,

#411 Frieberg, Gunnel, färglinoleumsnitt, "Flicka med
apelsinkorg,",

synlig pappersstorlek 85 x 62 cm

signerad eget tryck 3/50 och daterad -50, synlig pappersstorlek
42 x 47 cm

Utropspris: 1 800 kr - 2 000 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#403 Armstolar, 1 par, skuret och bemålat trä,
gustavianska, sannolikt Stockholmsarbeten
1770-80-tal, rund rygg med humlekvist,

#412 Okänd designer 1960-70-tal, soffbord, fur,
75 x 75 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

kannelerade fram- och bakben med fleuroner, olik klädsel,
senare bemålning
Utropspris: 7 000 kr - 8 000 kr

#413 Tidskriftshållare, bonat trä, 1900-talets mitt,
l 56 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#404 Okänd designer, 1950-60-tal, soffbord,
palisander med utdragsskiva i formica,
l exklusive utdrag 149 cm
Utropspris: 700 kr - 800 kr

#414 Thekök, så kallat Hibachi, alm, Japan, Meiji,
sekelskiftet 1900,
inredd med lådor och fack, glödlåda i koppar (senare glasskiva, l
74 cm, smärre defekter

#405 Okänd designer för Brostrom, Danmark,
sängbord, metall med teakskiva,

Utropspris: 1 600 kr - 1 800 kr

justerbar höjd, etikettsignerat, l 63 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#415 Hurtsskrivbord, skuren och bonad ek,
nyrenässans, 1800-talets slut,
3 lådor i sarg, l 144 cm, visst slitage, lås och nycklar saknas

#406 Pehrson, Karl Axel, färglito, urskogsvision,

Utropspris: 400 kr - 500 kr

signerad, daterad -75 och numrerad 156/360, synlig
pappersstorlek 31 x 40 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#416 Förvaringssäck till takbox, Lamborghini,
172 x 83 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#407 Erixson, Sven "X:et", färglito, Trädet, 1962
tryckt signatur och datering, handnumrerad 1307/1500,
framställd för Konstfrämjandet, 15 x 19 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#417 Okänd designer, vas, glas,
polykrom dekor, h 21 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#408 4 delar grafik; Nisse Zetterberg, Iris Lövin, Ulf
Warnheden samt Gustav Rudberg,

#418 Ehrner, Anna för Kosta Boda, skål, glas, Atoll,

samtliga signerade och numrerade, varierande storlekar

dekor i blått, h 19 cm

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#409 Pålsson, Folke för FDB (Forenede Danske
Bruger), pinnstolar, 3 st, vitlackerat trä, modell
J77,
stämpelsignerade och daterade 1961

#419 Ehrner, Anna för Kosta Boda, skålfat, glas, Atoll,
dekor i blått, dia 32 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#420 Okänd dansk designer, 1960-tal, snurrfåtölj
#410 Okänd designer för Ingemann Hansen,
Gudbjerg, Sydfyn, 1950-60-tal, bokhylla, teak

skinn med metallunderrede, lösa dynor, bruksslitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

3 hyllplan, stämpelsignerad, b 100 cm, bruksslitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#421 Okänd dansk designer, 1950-60-tal, skåp, teak,
front med 2 dörrar och 2 lådor, h 117 cm, b 78 cm, torkspricka
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#422 Okänd dansk designer, 1950-60-tal,
sängstommar, 2 st
trä med järnstomme, innermått 100 x 200 cm, yttermått 104 x
206 cm vardera, fanérdefekter

#432 Skulptur, soapstone, Kina, 18-1900-tal, Shoulao,
h 7 cm, skador
Utropspris: 600 kr - 800 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#423 Golvur, bemålat och förgyllt trä, så kallat
Bornholmerur (hane), Danmark 1800-talets mitt,
urtavla i metall, h 198 cm, renoverat

#433 Okänd designer för Anton Michelsen,
cocktailmixer, glas och sterlingsilver, 1950-60tal,
stämpelsignerad, h 22 cm, medföljer pinne i nysilver
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

Utropspris: 600 kr - 800 kr

#424 Paraplyställ, rödlackerat gjutjärn, A La
Menagere, Paris, 1900-talets början,

#434 Pipset, bakelit, C A Schwally, Bremen,
sekelskiftet 1900,

, h 64 cm

3 klotformade piphuvuden samt munstycke, i originaletui,
piphuvuden dia 25 mm, bruksslitage

Utropspris: 600 kr - 800 kr

Utropspris: 1 400 kr - 1 600 kr

#425 Okänd designer för M Nissen I/S Horsens, soffa,
grön (defekt) textilklädsel på 6 teakben,
fyrsitsig, l 246 cm, bruksslitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#435 Nordström, Patrick för Royal Copenhagen, vas
med hänklar, glaserat stengods,
drejad av Carl Halier, daterad 16/9 1924 (Nordström lämnar RC
1922 men man fortsätter tilverka hans föremål), dia 26 cm,
kantlagning under brättet
Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

#426 Okänd designer, 1950-60-tal, soffa, helstoppad
ylleklädsel på svarvade ben i fur,
l 210 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#436 Jacobsen, Arne för Fritz Hansen, stol, böjträ
med blå textilklädsel på kromade ben, Måsen,
modell 3108, design 1969, detta exemplar från 1989
Utropspris: 1 600 kr - 1 800 kr

#427 Carstens, Wojtek Depka för Stouby, soffa,
syrabehandlad bok, Maria 5176,
lösa dynor med ljusbeige klädsel, l 145 cm
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

#437 Just Andersen, Ib, egen verkstad, vas, patinerad
metall, så kallad Diskometall, Samson och
Delila,
modellnummer 159, reliefdekor, h 12 cm

#428 Salto, Axel för Royal Copenhagen, kaffe/
thekanna, porslin, modell "Salto",
reliefdekor av löv, h 21 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#438 Aftonväska, textil med silverbeslag, 1910-20-tal,
dekor av frukter, putti mm, otydliga stämplar, total h 45 cm
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#429 Mekanisk leksak, hårdplast och metall, Japan,
omkring 1960.
i form av kranium, l 7 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#439 Poyat, Jean, egen verkstad, Limoges, kaffekanna
samt 2 kaffekoppar, porslin, jugend, omkring
1910,
dekor i guld och svart, stämpelsignerad, kanna l 23 cm

#430 Elektriskt driven skulptur, Kalle Anka, 1900talets mitt,
h 76 cm, fötter med skador
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 1 200 kr - 1 400 kr

#440 Matbord, mahogny, gustaviansk stil, 1900-talets
mitt,
dekor av kannelyrer, total l 280 cm, b 120 cm

#431 Okänd designer för Herman A Kähler, Naestved,
ytterfoder, stengods,
1950-60-tal, modell 401/14, signerad HAK, h 13 cm
Utropspris: 1 500 kr - 200 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#441 Fåtölj, alm med textilklädsel, elektriskt justerbar
modern tillverkning, massagefunktion ej testad (utländsk kontakt)
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#442 Golvur, mahogny, 1900-talets 2 hälft,
urtavla med text Tempus Fugit, h 202 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#452 Moccakoppar med fat och assietter, 8 + 8 +8 st,
porslin, B&G Blå Mås med guldkant,
medföljer någon askkopp
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#443 Mørkegaard, John, soffbord, palisander med
kopparskiva,
egypticerande dekor, osignerat, l 140 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#453 Pelarbord, porslin (!), Porzellanmanufactur
Plaue, rokokostil, 1900-talets 2 hälft,
rund skiva på trebent fot, förgylld och polykrom dekor av rosor
mm, h 67 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#444 Okänd dansk designer, 1950-60-tal, byrå, teak,
front med 6 lådor, b 85 cm, bruksslitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#445 Okänd dansk designer, 1950-60-tal, nattygsbord,
teak

#454 Werner, Ernst för Ilkra, vas, glaserat flintgods,
1950-tal,
signerad och numrerad LG 350, h 27 cm, litteratur; avbildad sid
404 Ricke & Thor
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

front med 2 lådor, b 55 cm, bruksslitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#446 Soffbord, valnöt med mässingsbeslag,
engelsk stil, 1900-talets 2 hälft, l 120 cm

#455 Soffbord med lös skiva, så kallad Butlers' tray,
mahogny med mässingsbeslag,
total l 88 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#456 Hatthylla, böjträ och metall, 1900-talets 1 hälft,
#447 Okänd designer, 1960-tal, golvlampa, palisander
och mässing

l 185 cm, bruksslitage
Utropspris: 500 kr - 600 kr

total h 125 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#448 Tidningsställ, bambu och rotting, 1900-talets
mitt,

#457 Okänd konstnär, olja, empire, 1800-talets början,
historiscerande scen,
möjligen ursprungligen del av väggfält, synlig storlek 88 x 125
cm, slitage, retuscher, lagningar
Utropspris: 2 600 kr - 2 800 kr

l 45 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#449 Ring, 14 k vitguld med 17 briljantslipade
diamanter, bland annat 1 0,25 carat och 2 om
vardera 0,16 carat, totalt cirka 0,8 carat P,
Israeliska stämplar JH,

#458 Thygesen, Rud & Sörensen, Johnny för Magnus
Olesen, armstol, böjträ med laminatsits, modell
8002,
design 1981, bruksslitage
Utropspris: 600 kr - 800 kr

Israeliska stämplar JH, ringstorlek 18, vikt 3,2 gram
Utropspris: 3 800 kr - 4 000 kr

#450 Claesson, Ilse för Rörstrand, vas, glaserat
flintgods,

#459 Okänd designer, 1950-60-tal, däcks/
trädgårdsstol, svartlackerad metall med grön
textilklädsel,
sammanfällbar, l cirka 130 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

klotformad med uppsvängd mynning, underglasyrdekor i svart
och grönt, signerad, h 22 cm, smärre glasyrnötningar
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#460 Motorsåg, elektrisk, MEEC 726-727,
bruksslitage

#451 Okänd designer för Villeroy & Boch, servisdelar,
porslin, Acapulco,
bland annat 2 thekoppar med fat samt 3 soppskålar
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#461 Väggspegel, valnöt, oscariansk, 1800-talets 2
hälft,
oval, 64 x 53 cm, torksprickor
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#462 Hansen, Josef Theodor, akvarell, altaret i atriet
till Epidius Sabinus hus, Pompeji,
betecknad Domus M. Epidi Sabini samt signerad och daterad
Pompej 1884, synlig pappersstorlek 32 x 24 cm

#472 Rezl, Bohumil, skulptur, terrakotta, 1900-talets 1
hälft,
kvinnohuvud, signerad, h 30 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 3 600 kr - 4 000 kr

#463 Percy, Arthur för Gefle, blomsterskål samt
hållare, glaserat och förgyllt lergods, "Neapel",

#473 Handskrift, trä, Burma, 18-1900-tal,
l 32 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

dekor av hukande kvinna med solfjäder, dia 31 cm, något fläckig
insida
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#464 Okänd designer, möjligen Kaj Franck för Fog &
Mörup, taklampa, emaljerad metall,

#474 Okänd designer för Müller Frères, Lunéville,
bordslampa, mässing med glasskärm,
art-déco, 1920-tal, polykrom dekor, h 50 cm
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

1960-70-tal, dekor av bruna blommor mot beige fond, dia 35 cm
Utropspris: 600 kr - 800 kr

#465 Okänd designer, möjligen Kaj Franck för Fog &
Mörup, taklampa, emaljerad metall,

#475 Stödkorsett, läder, 1900-talets början,
avsedd för tuberkulösa barn, stämplad Apelviken (Apelvikens
Sanatorium, Varberg), h 52 cm, smärre defekter
Utropspris: 100 kr - 1 400 kr

1960-70-tal, dekor av bruna blommor mot beige fond, dia 23 cm
Utropspris: 600 kr - 800 kr

#476 Bjerre, Niels, olja, parklandskap,
signerat och daterat 1911, a tergo etikett, 35 x 67 cm

#466 Parti linne, servietter och dukar

Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

varierande storlek
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#467 Andersen, Johannes för C F Christensen,
Silkeborg, soffbord, palisander,
runt, plakettmärkt CFC Danish Furnituremakers Control, dia 100
cm
Utropspris: 4 600 kr - 5 000 kr

#477 Henningsen, Poul för Louis Poulsen, väggspegel
med belysning, modell 34310,
dia 50 cm
Utropspris: 1 600 kr - 1 800 kr

#478 Arbetspall, skuret och bonat trä, 1900-talets 1
hälft,
justerbar höjd

#468 Wanscher, Ole för P Jeppesens möbelfabrik,
matbord, mahogny, Rungstedlund,
etikettsignerat, l 145 cm
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#479 Aalto, Alvar för Artek, soffbord, böjträ med
glasskiva, modell Y805,
design 1946, 70 x 70 cm

#469 Okänd designer, 1950-60-tal, soffbord palisander
med utdragbar, melaminklädd kortsida,
spår av röda stämplar, l 140 cm (utdraget l 170 cm)
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

#470 Okänd designer, 1960-tal, matbord, körsbär (?)

Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

#480 Parti fiskbestick, silver och stål, Tyskland, 1900talets början,
knivar och gafflar 6 + 6 st, samt fiskspade, total vikt 370 gram,
vissa skaft lösa
Utropspris: 500 kr - 600 kr

dia 113 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#471 Okänd polsk (?) konstnär, relief, koppar, dekor
av boxare,
dia 40 cm, gravyr
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#481 Takkrona, förgylld metall med prismor, så kallad
burkrona, 1900-talets andra hälft
h 40 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#482 Björklund, Tord för IKEA, hylla, grålackerad
metall, Kallax

#492 Reklamskylt, trä, "Viskafors Galoscher äro de
bästa"

h 150, b 79 cm

47 x 91 cm, slitage

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#483 Okänd dansk konstnär, olja, hus i skog,
17 x 24 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#493 Okänd dansk designer, 1950-tal, väggspegel,
teak med 2 böjliga ljusarmar,
oregelbunden form, h 88 cm
Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#484 Henriksen, William, olja, italiensk innergård,
signerad, 27 x 22 cm
Utropspris: 600 kr - 800 kr

#494 Sideboard, skuret och bemålat trä, gustaviansk
stil, 1900-talets andra hälft
front med 3 lådor och 2 dörrar, kannelerad dekor, l 168 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#485 Okänd designer för Stelton, salladsskålar 1 par,
svart plast,
stämplade Stelton Made in Denmark, dia 41 cm, bruksslitage
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#495 Stegpall, krom med blå melaminplattor, 1950-tal,
h 58 cm, slitage
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#486 Köksö/bänk på hjul, fur, 1900-talets slut,
l 93 cm, bruksslitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#496 Okänd designer, 1950-60-tal, hurtsar, 1 par, teak,
vardera med 4 lådor, b 41 cm, bruksslitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#487 Okänd designer för Lindlöfs Interiör, fåtöljer, 1
par, böjträ med rottingklädsel,

#497 Golvur, mahogny, 1800-talets mitt eller 2 hälft,

lösa textilklädda dynor, etikettsignerade

urtavla med målad blomdekor, h 193 cm

Utropspris: 600 kr - 800 kr

Utropspris: 600 kr - 800 kr

#488 Spelbordsbrickor, 1 par, mahogny,
1900-talets 1 hälft, dia 26 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#498 Salongsbord, mahogny, oscarianskt, 1800-talets
2 hälft,
oval skiva på underrede med 4 sprialvridna ben, l 125 cm,
smärre skador
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#489 Tempelklocka, brons, Kina, Qing, 1800-talets 2
hälft,
delvis lackerad brons, dekor av personer mm, dia 18 cm, visst
slitage
Utropspris: 600 kr - 800 kr

#490 Okänd finsk (?) konstnär, skrin, bemålat trä,
bemålad dekor av växter, insekter mm,
lock med invädigt monterad akvarellav finskt landskap, denna
signerad ED och daterad 1934, l

#499 Tramporgel, ek, Mason & Hamlin, 1800-talets slut,
förgylld dekor, b 90 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#500 Okänd konstnär, olja, sydländsk hamnbild,
signerad Costa, 32 x 40 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 1 200 kr - 1 400 kr

#501 Wikström, Sture, olja, "Objekt",
#491 Møller, Niels för J L Møller, stol, teak med svart
läderklädd sits, modell 75, design 1954,

signerad, 28 x 28 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

originalsits med slitage
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#502 Ring, Ragnar, olja, "Fiskebodar (Torekov)",
signerad, 16 x 22 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#503 Okänd spansk (?) konstnär, olja, stenbro,
otydligt signerad, 34 x 26 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#513 Toxvärd, Svend, egen verkstad Köpenhamn,
ljusstakar 3 st, silver, 1950-tal,
h 16 cm, total vikt 210 gram
Utropspris: 1 200 kr - 1 400 kr

#504 Grovens, Harald, emaljmålning, "Trojanska
hästen",

#514 Strykjärn för siden, brons, Kina, Qing 1800-tal,

signerad, 45 x 48 cm

dekor av Shoutecken mm, l 18 cm

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 600 kr - 800 kr

#505 Knudsen, Aksel P, olja, fjällandskap,
signerad, 36 x 42 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#515 Cazaux, Édouard för Degué, tillskriven,
taklampa, gjutet och frostat glas, art-déco,
omkring 1930, montage i smide i Louis
Majorelles art,
dekor av stiliserade rosor mm, signerad Degué France, h 85 cm

#506 Nordenskjöld, Gerd, olja, Blomfantasi,

Utropspris: 7 000 kr - 8 000 kr

signerad och daterad 1965, 35 x 27 cm
Utropspris: 1 400 kr - 1 600 kr

#516 Ahlberg, Ole, färglito, surrealistisk komposition,
signerad EA och daterad 82, synlig pappersstorlek 43 x 35 cm

#507 af Petersens, Eva Lovisa, née Forbes af Lund,
tuschteckning, självporträtt,
signerad och daterad juni 1803, synlig storlek 17 x 11 cm, Forbes
var gift med förste fideikommissarien till Erstavik Johan Abraham
af Petersens
Utropspris: 4 600 kr - 5 000 kr

#508 Linnemann-Schmidt, Annelise och Per för
Palshus, skål, harpälsglaserat stengods,
signerad, dia 28 (!) cm
Utropspris: 4 600 kr - 5 000 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#517 Wachtmeister, Rosina, färgoffset med guldtryck,
katter,
tryckt signatur och datering 2002, synlig pappersstorlek 39 x 29
cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#518 Pierce, Roy, olja, komposition,
signerad, 65 x 53 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#509 Visitkortsetui, trä med ben- och mineralintarsia,
Indien, 18-1900-tal,
l 10,5 cm, skador
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#519 Okänd konstnär, olja, italiensk (?) pojke på
strand,
otydligt signerad, 48 x 41 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#510 Aalto, Alvar för Iittala, vas, bärnstensfärgad
glasmassa, Savoy,
design 1936, stämpelsignerad Iiittala, h 25 cm
Utropspris: 1 600 kr - 1 800 kr

#520 Cordier, A efter Belanger, Louis, akvatint,
handkolorerad, "Chute de Polhem a
Trollhättan",
ur "Voyage pittoresque de la Sùede par L. Belanger.... 1802",
synlig pappersstorlek 60 x 42 cm

#511 Lagerstedt, Georg, olja, Fransk bygata - motiv
från Moret-sur-Loing,

Utropspris: 300 kr - 400 kr

signerad och daterad 1921, 33 x 40 cm
Utropspris: 2 600 kr - 3 000 kr

#521 Saint-Génies, Francis de Lassus, färglito,
vattennymfer,
signerad EA, pappersstorlek 76 x 56 cm

#512 Okänd konstnär, möjligen för Formia, Murano,
skulptur, glas, duva,,

Utropspris: 300 kr - 400 kr

violett glasmassa med dekor av luftbubblor, l 20 cm
Utropspris: 1 400 kr - 1 600 kr

#522 Hagenauer, Karl för Illums Bolighus,
miniatyrskulptur/sigillstämpel, patinerad brons,
sittande afrikansk pojke, stämplad, h 4 cm
Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#523 Mekanisk leksak, filtklädd metall, Schuco,
1920-30-tal, fiolspelande gris,

#533 Bernadotte, Sigvard för Gense, bägare, 8 st,
nysilver,

stämplad signatur, h 11,5 cm, bruksslitage

h 7 cm,i originalförpackning

Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#524 Mekanisk leksak, litograferad plåt, Karl Arnold,
Nürnberg 1950-60-tal, dekor av bi,
med uttag för tändarflinta för att generera gnistor, l 11 cm, tack till
Peter Pluntky för information

#534 Mekanisk leksak, litograferad plåt, Tyskland,
1900-talets 1 hälft, nyckelpiga,
l 6 cm, bruksslitage
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#525 Vas, porslin, Kutani, Japan, Meiji-Taishô,
polykrom emaljdekor av de sju lyckogudarna (shichifukujin), h 39
cm
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#526 Okänd konstnär, olja, 1910-20-tal, rådjur i
landskap,
oidentifierad signatur, 75 x 50 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#527 Medaljkopia, tenn/bly, 1800-tal, efter original
slagen till minne av kronprins Cristians av
Danmark fördelse 1749,
dia 5 cm, slitage, hål
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#528 Tutter, Karl för Hutschenreuther Selb, figurin,
porslin, putto med vädur, "Übermut" (Övermod),
design 1929, inpräglad signatur, l 27 cm
Utropspris: 1 400 kr - 1 600 kr

#529 Saly, Jacques-François-Joseph, efter honom,
byst, gips, "Jeune Fille à la natte, "
h 35 cm

#535 Bojan, porslin, Kina, republik, 1900-talets 1 hälft,
dekor av fåglar samt skrivtecken i famille-rosefärger och sepia,
h 27 cm, lock saknas, smärre nagg
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#536 Jansson, Vide, relief, skuret och bemålat trä,
Tidningsläsare I,
signerad, 127 x 112 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#537 Baselitz, Georg, litograferad
utställningsplansch, Kastrup 1981,
70 x 49 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#538 Nordlinder, Stig Egon, olja, komposition med
kvinna och duvor,
signerad, 92 x 75 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#539 Olsson, Annmari, akvarell, "Det dolda rummet",
signerad och daterad 1981, synlig pappersstorlek 44 x 40 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#530 Norrgren, Maja, olja, klippor vid Marstrand,

#540 Okänd konstnär, färgserigrafi med guldtryck,
komposition,

signerad och daterad 1975, 62 x 97 cm

otydligt signerad, numrerad 1/4 och daterad 1976, synlig
pappersstorlek 57 x 42 cm

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#531 Forssell, Pierre för Gusum, supkoppar, 1 par,
mässing,
signerade, doia 6 cm, i originaletui,
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#541 Bälte med spänne, silver med niellodekor,
Ryssland, sekelskiftet 1900, bältesprint i form av
kindjal,
oidentifierad mästarstämpel MM, kontrollörstämpel för Alexander
Kazimiovich Vyrzhikovsky (verksam 1899-1904), total l 85 cm
Utropspris: 1 600 kr - 1 800 kr

#532 Bok, Svensson, Barbro & Wahlgren, Anna, Lill
Babs "Hon är jag",
Bokförlaget Bra Böcker 1996, signerad med dedikation av Lill
Babs
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#542 Samovar, pläter, Louis XVI, sekelskiftet 1800,
urnformad med uppsvängda hänklar, h 56 cm, lock med
bristningar
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#543 Kåsa, kompositionstenn, runt med snäckformad
hänkel,
ögla i form av bandstav, stämplad Frans Abraham Santesson
Stockholm, 1880-tal, l 22 cm

#553 Stereokamera, Ica Compur, Dresden, 1910-20-tal,
i orginaletui med fotografiska plåtar, obetydligt bruksslitage
Utropspris: 1 600 kr - 1 800 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#544 Karott, tenn, 17-1800-tal, profilerat med dekor av
knäckar,

#554 Stereo/panoramakamera, Hüttig Stereo Lloyd 9
X 18, modell 1907.
obetydligt slitage
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

ostämplat, l 33 cm
Utropspris: 600 kr - 800 kr

#545 Ole Gjerløv Knudsen og Torben Lind för France
& Søn, soffbord, palisander. Moduline,
design 1962, stämpelsignerat samt plakettmärkt, l 116 cm

#555 Møller, Knud Max, förgetsning, "Skrigende
havørn" 1932,
utdelad till medlemmarna i Foreningen for National Kunst, synlig
storlek 38 x 36 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#546 Spelmarker/poängmarkörer, cirka 20 stycken,
pärlemor, antagligen Hong Kong, Qing,
sekelskiftet 1900,

#556 Bang, Michael för Holmegaard, fat, glas, dekor
av polykroma punkter,
signerat, numrerat, daterat 2003 samt etikettmärkt, dia 40,5 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

i form av fiskar mm, medföljer etui
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#557 Berger, Johan Christian, efter honom, litografi,
"Inloppet till Carlskrona",
#547 Skulptur, bemålt lergods, Bernhard Bloch,
Eichwald, 1800-talets 2 hälft, vilande afrikansk
skeppsgosse,

litograferad av Emilius Ditlev Bærentzen, ed Bonniers förlag
1855, synlig pappersstorlek 23 x 32 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

modellnummer 4915, l 20 cm
Utropspris: 1 200 kr - 1 400 kr

#548 Kåsa, kompositionstenn, runt med snäckformad
hänkel, 1800-talets 1 hälft,

#558 Okänd designer, taklampa, vitlackerad metall,
modell snarlik "Cyclon" av P O Ström för IKEA,
osignerad, dia 46 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

upphängningsögla, svårtydda stämplar, l 23 cm smärre defekter
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#559 Golvur, vitlackerat trä, 1800-talets mitt,
h 210 cm, slitage

#549 Okänd fransk konstnär, sekelskiftet 1900,
pastell, flodlandskap med vindmölla,
otydligt signerad, a tergo betecknad Biarritz Bas-Pyrénées, synlig
storlek 33 x 50 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#560 Bänkgavlar, 1 par, gullackerat gjutjärn,
sekelskiftet 1900,
i form av naturalistiskt utformade grenar, h 82 cm, slitage
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#550 Rosengren, Jean, olja, skånskt landskap med
lantgård,
signerad, 38 x 50 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#561 Ohlsson, Folke för DUX, fåtöljer, 1 par, teak,
"USA 75", 1960-tal,
original gummistroppar, lösa dynor (stoppning torkad), 1 något
skev

#551 Sinka, Imants, olja, båtar på älvstrand,

Utropspris: 9 000 kr - 10 000 kr

signerad, 39 x 46 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#552 Johansson, Lars "Lasse", olja, Karlsrovägen,
Halmstad - utsikt från konstnärens balkong,
osignerad, 100 x 110 cm, huset i mitten totalförstördes i eldsvåda
omkring 1985
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#562 Lindstrand, Vicke för Kosta, skulptur, glas,
stående giraff,
dekor i slipat, gult överfång, signerad och numrerad 95730, h 33
cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#563 Gate, Simon för Orrefors, skål, kristall, 'Tusen
fönster',

#573 Jean, Erik (egentligen Jean Erik Adolf Kandell),
olja, kustparti i vinter,

etikettsignerad, dia 22 cm

signerad och daterad 1948, 31 x 45 cm

Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#564 Kaffeservis, 39 delar, porslin, B&G Blå Mås med
guldkant,
12 vardera av kaffekoppar, underfat och assietter, kaffekanna,
sockerskål samt gräddkanna

#574 Andréa, Kees, akvarell, holländskt landskap,
signerad och daterad 1949, synlig pappersstorlek 31 x 49 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 1 400 kr - 1 600 kr

#565 Matservis, cirka 50 delar, porslin, B&G Blå Mås
med guldkant,

#575 Rasmussen, Aage, olja, fiskemarknad på
Gammel Strand, Köpenhamn,
signerad, 100 x 150 cm
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

12 vardera förrätts- och mattallrikar, 14 brödassietter, terrin med
lock, skålar, ljusstakar samt bordslampa
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#566 Kaffekanna, tenn med trähandtag, 1800-talets 2
hälft,
slät, konisk med rakt handtag, stämplad Johan Fredrik
Werrenrath Lund 1870, h 22 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#576 Okänd designer, fåtöljer, 1 par, björk, Swedish
Grace, 1910-20-tal,
(senare) grön klädsel
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#577 Väggspegel, patinerad brons, Swedish Grace,
1910-20-tal,
rektangulär, krön med flankerande lejon, initialer GM, h 67 cm

#567 Okänd holländsk konstnär, olja, kvinna i
folkdräkt,
1800-talets 2 hälft, 49 x 38 cm
Utropspris: 1 800 kr - 2 000 kr

Utropspris: 600 kr - 800 kr

#578 Väggspegel, patinerad brons, Swedish Grace,
1910-20-tal,
rektangulär, krön med flankerande lejon, h 67 cm

#568 Lockstop, tenn, koniskt med graverad växtdekor,

Utropspris: 600 kr - 800 kr

stämplat Johan Fredrik Werrenrath Lund 1871, h 22 cm, lagning
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#569 Sigill/amulett, brons, så kallat Sadhu seal, Nepal,
18-1900-tal,

#579 Okänd designer, 1950-60-tal, soff/matbord, teak
och bonad bok,
uppfällbart,l 140 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

dekor av skorpion (?), l 5 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#580 Fåtöljer, 1 par, ljus alm med röd ylleklädsel,
1930-40-tal, bruksslitage

#570 Fåtölj, skuren och svarvad valnöt, nyrokoko,

Utropspris: 400 kr - 500 kr

1800-talets slut, krön med växtdekor
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#571 Bergèrer/öronlappsfåtöljer, 1 par, skuren och
bonad björk med helstoppad grön
plyschklädsel,
1910-20-ta
Utropspris: 600 kr - 800 kr

#572 Stolar, 6 st, skuren valnöt, George III-stil,
England, 1800-tal,
framben med hjultrissor
Utropspris: 600 kr - 800 kr

#581 Utdragssoffa/säng, lackerat trä, 1800-talets 2
hälft,
l 185 cm, senare bemålning
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#582 Okänd designer, 1950-60-tal, soffbord, valnöt
och bonad bok,
oregelbunden skiva med delvis upphöjd kant, benskoningar i
mässing, l 118 cm, visst slitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#583 Modellbil, lackerad metall, urverksdriven,
Schuco Mirakcor 1001,

#593 Takkrona till 5 ljus, mässing med prismor,
empirestil,

Tyskland omkring 1950. l 11 cm

1900-talets mitt, h 60 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#584 Stol, svartlackerat trä, provinsarbete i transition
rokoko-gustaviansk tid,

#594 Takkrona, mässing med prismor, så kallad
burkrona,

1700-talets 2 hälft, senare bemålning

1900-talets mitt, 6 ljusarmar, h 60 cm

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#585 Modellbil med tillbehör, lackerad metall och trä,
urverksdriven, Schuco 3000,
Tyskland 1930-tal, l 11 cm, i (defekt) originalförpackning,
styranordning med skador

#595 Englund, Eva för Målerås, skål, blågrön
glasmassa, Malakit,
relief- och etikettsignerad, h 17 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#586 Stol, svartlackerat trä, sengustavianskt
provinsarbete, 1800-talets 1 hälft,
senare bemålning

#596 Englund, Eva för Målerås, vas, blågrön
glasmassa, Malakit,
etikettsignerad, h 20 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#587 Modellbil, lackerad metall, urverksdriven,
Schuco Examico 4001,
Tyskland 1930-tal, l 14 cm, vindruta saknas

#597 Nylund, Gunnar för Rörstrand, vas, blåglaserat
stengods,
dekor av taggar, signerad, h 23 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#588 Okänd designer (möjligen Paolo Piva) för B&B
Italia, soff/matbord, brännlackerad metall med
frostade glasskivor,

#598 Nordström, Gerhard, gouache, Harlekin och
Columbine,
signerad och daterad -56, synlig pappersstorlek 57 x 30 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

löstagbar mittskiva i aluminium, totalt 165 x 90 cm, justerbar höjd
Utropspris: 1 600 kr - 1 800 kr

#599 TV, Samsung, 32 tum, LCD
#589 Rud-Petersen, Rudolf, olja, vid badet,

Full HD, fjärr medföljer
Utropspris: 200 kr - 300 kr

signerad,21 x 29 cm
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#600 Tallrikar, 1 par, tenn, 1700tal, profilerat brätte,
#590 Vangelisti, Vincenzo efter Barbieri, Giovanni
Francesco (Il Guercino), akvatint, S Rocco
Incarcerato,

graverade initialer HS eller SH samt numrerade N8 respektive
N11, stämålade Johann Georg Neeff Frankfurt 1774, dia 24 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

ed John Boydell 1767, synlig pappersstorlek 39 x 30 cm, gulnad
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#601 Soppslevar, 5 st, tenn med svarvade träskaft,
1800-tal,
l 36 - 42 cm, bruksslitage

#591 Stålhane, Carl Harry för Rörstrand, miniatyrvas,
harpälsglaserat stengods,

Utropspris: 600 kr - 800 kr

dekor i blått, signerad, h 6 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#602 Fiskfat, flintgods, Göteborg, jugend 1900-talets 1
fjärdedel, fiskformat,
polykrom underglasyrdekor, l 53 cm

#592 Väggur, så kallad lodregulator, valnöt, svärtat trä
och pastellage, Gustav Becker, 1800-talets slut,
krönande örn, h 141 cm
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#603 Berglund, Bengt för Gustavsberg, olje/
vinägerkanna, flintgods,
tryckt dekor av tobaksrelaterade motiv, h 21 cm exklusive kork

#613 Spatserkäppar, 6 st, trä, 18-1900-tal,
kryckor i silver, brons mm, l 88-92 cm
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#614 Okänd designer för Stelton, skål, rostfritt stål,
#604 Okänd designer för Møbelfabrikken Willy,
Ryomgård, satsbord, 3 st, palisander med
kakelplattor, 1960-tal,

vågig kant, dia 23 cm, bruksslitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

stämpelsignerade, b 36 - 52 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#615 Sejg, Johan, olja, häst i landskap,
signerad, 32 x 37 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#605 Skinkfat, flintgods, Rörstrand 1900-talets början,
grisformat,
l 53 cm, något missfärgat
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#616 Okänd designer, skålar, 2 st, blå glasmassa,
dekor av luftbubblor, h 12 respektive 14 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#606 Okänd designer, 1980-tal, soffbord, svartlackerat
trä med läderklädd mittskiva,

#617 Modellbilar, 10 st, metall, Schuco,

100 x 100 cm

1900-talets 2 hälft eller slut, i originaletuier

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

#607 Cobos, José Manuel, gouache, Le Grand Palais,
Paris,
signerad och daterad 1972, pappersstorlek 57 x 50 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#618 Modellbil mm, Schuco "Die Welt der
Silberpfeile",
innehåller bil, personer mm, limiterad upplaga om 1000
exemplar, i träschatull
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

#608 Larson, Lisa för Gustavsberg, figurin, delvis
glaserat stengods, "Johanna",

#619 Stort parti Blue-Ray-filmer,

ur serien Larsons ungar från 1962, h 14 cm

medföljer någon DVD

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#609 Ljusstakar, 1 par, patinerad brons, empirestil,
1900-talets 2 hälft,

#620 Okänd designer för HEMI, bords/vägglampa,
brunlackerad metall,

kannelerad stam på kvadratisk fotplatta med kulfötter, h 40 cm

HEMI 3, etikettsignerad, h 25 cm

Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#610 Käppar med silverkrycka, 3 st, 1900-talets 1
hälft,

#621 Leksak, litograferad plåt, urverksdriven,
"Jumbo",

stämplade, h 86 - 91 cm, någon buckla eller gravyr

Blomer & Schüler, Nürnberg 1930-tal, h 9 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

#611 Aln- respektice centimeterstockar, 5 st, trä,
17-1900-tal,

#622 Modellbilar 13 + 1, metall, Matchbox Models of
Yesteryear samt Corgi Classics,

l 63 - 100 cm, bruksslitage

i originalförpackningar

Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#612 Käpp, trä och ben med mässingsbeslag, 1800talets 1 hälft,

#623 Ekström, Yngve för Pileprodukter, tillskriven,
bordslampa, akrylplast, "Tulip",

l 76 cm, doppsko saknas

etikettsignerad, h 29 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#624 Kuddstång med fästen, smide, Frankrike, 1900talets 2 hälft,

#634 Väggur, valnöt, så kallat droppur, Ansonia Brass
& Copper,

medföljer 2 kuddar, l 200 cm

USA, 1800-talets 2 hälft, h 62 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#625 Spatserkäpp med vapensköld, 1800-tal, trä och
horn med mässingsbeslag,
detta med stämplad vapensköld för friherreliga ätten
Manderström under adlig (!) krona, l 91 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#626 Skåp, delvis svärtad valnöt och valnötsrot,
oscarianskt 1800-talets 2 hälft,

#635 Ridpiska, bambu, horn och läder med montage i
sterlingsilver, Howell of London, 1900-talets
början, krycka i form av elefanthuvud,
otydliga stämplar London, l 58 cm
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#636 Okänd konstnär, akvareller, 2 st,
Marstrandsmotiv,

skåpsdörr samt 2 lådor, h 158 cm

signerade TEG, 21 x 29 respektive 31 x 50 cm

Utropspris: 600 kr - 800 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#627 Fåtölj, mahogny med intarsia, empirestil,
sekelskiftet 1900,

#637 Okänd indisk konstnär, 1900-tal, gouache på
siden, religiös scen,

dekor av festoner mm, senare klädsel

synligt mått 50 x 37 cm

Utropspris: 600 kr - 800 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#628 Käppar, trä med silver/nysilverkrycka, 4 st,
h 82 - 93 cm, bucklor, gravyr
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#638 Vägglampett, förgylld brons, 1800-talets slut,
dekor av fabeldjur, akantus mm,
ursprungligen avsedd för lysgas, l 42 cm
Utropspris: 1 200 kr - 1 400 kr

#629 Frimärksalbum med, delvis äldre, frimärken,
hela världen
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#639 Sundell, Britt Louise för Gustavsberg, matservis,
brunglaserat stengods, Rustik, design 1956,
6 muggar, 6 mattallrikar, 6 assietter mm

#630 Thorhauge, Niels Henrik, soffbord, palisander
med kakelplattor,
signerat, 87 x 87 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#640 Edsberg, Knud, olja, kor och hästar på bete,
signerad, 70 x 100 cm
Utropspris: 600 kr - 800 kr

#631 Okänd dansk konstnär, olja, auktion,
otydligt signerad, 50 x 62 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#641 Meyer Andersen, Johannes, olja, hästdragen
vagn i snö,
signerad, 55 x 65 cm

#632 Panoramafotografier, 3 st, Des Moines, USA
WWI,
l 90 - 118 cm, någon defekt
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#642 Quistgaard, Jens Harald, för B&G, the- och
matservisdelar, glaserat stengods, Tema, 1970tal,
2 lådor

#633 Edenfalk, bengt för Skruf, glasservis, 22 + 6
delar, grön glasmassa, "Allglas",
6 vardera av öl- vin, snapsglas samt 4 efterrättsskålar, design
1968 för KF, h 8 - 16 cm, medföljer 6 assietter grönt glas
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#643 Okänd dansk designer, 1950-60-tal,
förvaringsmöbel, teak,
skåpsdörrar samt 4 lådor, b 100 cm, bruksslitage
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#644 Okänd dansk designer, 1950-60-tal, skrivbord,
teak och ek,

#654 Okänd designer, 1900-talets 2 hälft, taklampa,
glas och mässing,

sidohurts med 4 lådor, l 102 cm

turkos med rosa bårder, h 16 cm

Utropspris: 600 kr - 800 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#645 Okänd dansk designer, 1960-tal, soffbord, ek,
rund skiva på kopplad fot, dia 105 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#655 Bok, Smith, W H B, "Small arms of the world", 9
upplagan 1969,
klotband,
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#646 Manschettknappar, 8 par, metall med stenar,
Dyrberg-Kern,
framstår oanvända
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#656 Kakelugnsmodell för Metatabletter, koppar och
mässing,
sekelskiftet 1900, h 28 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#647 Stenqvist, Sylve för Olof Persson (OPE)
Jönköping, fåtöljer, 1 par, bonat trä, "Classic",

#657 Takkrona med prismor, 1900-talets början,

lösa, textilklädda dynor

h 100 cm

Utropspris: 1 200 kr - 1 400 kr

Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

#648 Leksak, bemålat trä, ledad, BRIO, 1950-60-tal,

#658 Hängsmycke med kedja, sterlingsilver, 1900-tal,

obestämt djur, h 20 cm, svans avkortad

dekor av blommor, vikt 40 gram

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#649 Fat, tenn, Tyskland, 17-1800-tal, profilerat brätte,
oidentifierad gjutarsignatur ND, l 38 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#659 Okänd designer för Alton, brosch, silver med
cabochonslipad ametist,
blomformad, stämplad Falköping 1967, dia 3,5 cm, vikt 10 gram
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#650 Bok; Litchfield, Frederick, Pottery and Porcelian,
6 upplagan 1953, klotband
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#660 Halskedja, sterlingsilver,
l 52 cm, vikt 110 gram
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#651 Talja (?), skuret trä, antagligen allmogearbete,
1800-tal,
dekor av karvsnitt mm, l 18 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#661 Okänd designer för Gaia, hängsmycke med
kedja, sterlingsilver,
h 6 cm, vikt 40 gram
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#652 Soffa, röd läderklädsel, så kallad
Chesterfieldmodell, Olof Persson (OPE)
Jönköping,
1900-talets 2 hälft, l 196 cm, etikettsignerad, bruksslitage

#662 Hals- respektive armlänk, sterlingsilver,
halslänk l 48 cm, total vikt 40 gram
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#653 Parti metall, mestadels Just Andersen;
skrivställ, 2 + 1 ljusstake Just samt kandelaber
mässing, okänd designer

#663 Okänd designer för Rahlens Guldsmeds Ab,
armring, silver,
stämplad Borås 1977, dia 6,5 cm, vikt 18 gram
Utropspris: 300 kr - 400 kr

skrivställ l 26 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#664 Damarmbandsur med länk, silver, Homa,
1950-60-tal,
l 17 cm, total vikt 28 gram
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#665 Förstoringsglas, sterlingsilver med markasiter,
1900-talets mitt,

#675 Lourak, Chiger, olja, trädgårdsbild med
blommande äppelträd,

medföljer kedja, l 9 cm, total vikt 32 gram

signerad och daterad 95, 65 x 81 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#666 Parti smycken, silver med bärnsten, 1900-talets
2 hälft,

#676 Takkrona, mässing med droppformade prismor,
så kallad burkrona,

2 ringar, 2 öronclips samt brosch

1900-talets mitt eller 2 hälft, 6 ljusarmar, h 65 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 600 kr - 800 kr

#667 Tryckstämpel för batik, skuren ek, 1800-tal,
Paisleymönstrad,

#677 Golfklubba, hickory, William Gibson, Geo
Duncan 1900-talets 1 hälft,

l 33 cm, del saknas

l 107 cm, bruksslitage

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#668 Landberg, Nils för Orrefors, vas, slipad kristall,
flicka i blåst,
signerad och numrerad N 3035 (1946), h 19,5 cm, litteratur:
avbildad sid 240 Ricke & Thor

#678 Matbord med 3 fanerade iläggsskivor, Swedish
Grace, 1920-30-tal,
b 105, total l 231, bruksslitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#669 Stereoskopiska glasplåtar, 10 st, WWI,

#679 Okänd designer för ÅRY Stålmöbler AB, Nybro,
arbetstol, metall och plywood,

motiv från olika krigsskådeplatser, i originalförpackning, 6 x 13 cm

1900-talets mitt, justerbar höjd, etikettsignerad

Utropspris: 600 kr - 800 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#670 Spatserkäppar, 4 st, trä, 1800-tal,
delvis med mässingsbeslag eller smärting, l 76 - 83 cm,
bruksslitage
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#671 Halldin, Bror, olja, Höstljus, Jämnesjön,
Älvsborg,
signerad och a tergo etikettmärkt, 36 x 50 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#672 Reklamskylt, aluminium och glas, REVOX,
1970-80-tal,
l 68 cm, bruksslitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#673 Oldmeadow, James Charles, tillskriven, olja,
hundporträtt,
a tergo fragmentarisk etikett Oldmeadow (Ma)lvern, tondo, synlig
dia 18,5 cm
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

#674 Halldin, Bror, olja, Jämnesjön, Älvsborg,
signerad och a tergo etikettmärkt, 45 x 54 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#680 Parti kopparföremål, 18-1900-tal,
bland annat tvättgryta dia 45 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#681 Högardh, Gösta, akvarell, "Motiv från Trången
Tylösand"
synligt pappersmått 29 x 39 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#682 Okänd designer i Alvar Aaltos art, barnstolar, 1
par, böjträ,
sitthöjd 40 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#683 Modelljärnvägssats, LGB 70420 - Lehmann Oil
Startset,
skala G, i originalförpackning, medföljer 2 extra räls och 2 extra
växlar
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

#684 Gyllensvärd, Georg, olja, landskap,
a tergo signerad och daterad -79, 45 c 54 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#685 Okänd konstnär, relief, skuret och bemålat trä,
Svart Eva,
65 x 47 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#695 Lindstrand, Vicke för Kosta, skål, klarglas, dekor
av luftbubblor,
signerad och numrerad LH 1008 (1955), l 21 cm, litteratur:
avbildad sid 343 Ricke & Thor
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#686 Modelljärnvägssats, Piko Modern Trains and
Modern Buildings, nummer 37100
skala G, i originalförpackning
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

#696 Okänd designer, dagbädd, bonad bok, Swedish
Grace, 1920-tal,
l 193 cm
Utropspris: 600 kr - 800 kr

#687 Okänd designer för Staff Leuchten, vägglampor,
1 par, vitlackerad metall och plast,
etikettsignerade, h 20 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#697 Industribelysning, metall och glas, Polen, 1900talets 2 hälft,
skyddande galler, plakettsignerad, dia 50 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#688 Okänd designer för Belid, golvlampa, krom och
svartlackerad metall, Sway,
modell g3023, h 148 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#698 Dörr, skuret och bemålat trä med metallbeslag,
Indien, 1900-tal,
yttermått inklusive karm 186 x 80 cm
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#689 Okänd dansk konstnär, olja, landskap,
a tergo signerad Beck, stämpel från Galerie 91 Charlottenlund,
50 x 50 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#690 Debois, Ingeborg Benthine, olja,
blomsterstillbeben,
signerad, 66 x 55 cm

#699 Filateli: frimärksalbum, 5 st, stämplat, Sverige
18-1900-tal
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

#700 Filateli; 1 album Sverige,
18-1900-tal, merparten postfriska märken
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

Utropspris: 600 kr - 800 kr

#691 Bordsfotogenlampor, 2 st mässing respektive
mässing och glas,
sekelskiftet 1900, h 34 - 36 cm

#701 Matservis, 95 delar, porslin, Limoges, jugend,
sekelskiftet 1900,
bland annat 59 mattallrikar, förgylld kantdekor
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#692 Dockhus, pappersklätt trä, 1950-60-tal,
två lösa våningar, medföljer diverse möbler mm, l 69 cm,
bruksslitage

#702 Matservisdelar, 18 st, porslin, Fürstenberg, 1900talets 2 hälft,
förgylld dekor
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#693 Bianconi, Fulvio för Venini Murano, skulptur,
glas, stående fågel, design cirka 1954,
dekor av ränder, stämpelsignerad, h 40 cm

#703 Okänd designer för Stouby, soffa, 3-sits, bonad
bok med rutig, helstoppad textilklädsel,
l 205 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 9 000 kr - 10 000 kr

#694 Backström, Monica för Boda, skulptur, polykrom
glasmassa,
etikettsignerad, h 22 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#704 Okänd designer, 1950-60-tal, fåtöljer, 1 par,
bonad bok,
blå original ylleklädsel, bruksslitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#705 Okänd designer, 1960-tal, snurrfåtöljer, 1 par,
fot i palisanderimiterande laminerad plåt, bruksslitage

#716 Okänd konstnär, färglito (?), "Franz Schubert im
Dreimädlerhaus", 1920-tal,
synlig pappersstorlek 50 x 119 cm

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 600 kr - 800 kr

#706 Stort parti örngott, cirka 65 st, John Lewis,
50 x 75 cm
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#717 Nordin, Lars & Mandl, Peter, färgserigrafi,
komposition,
signerad av bägge konstnärerna, daterad -99 samt numrerad
68/153, pappersstorlek 101 x 79 cm
Utropspris: 600 kr - 800 kr

#707 Okänd designer, 1950-60-tal, fåtölj, bonad bok,
blå ylleklädsel, bruksslitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#718 Örn, Bo, olja, kosmisk komposition,
signerad, 46 x 38 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#708 Okänd konstnär, olja, landskap med får,
otydligt signerad, 59 x 81 cm, dukskada
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#719 Jirlow, Lennart, poster/vernissagekort, offset,
"Tivoli à Copenhague",
signerat med dedikation, 30 x 21 cm

#709 Figuriner, 5 st, polykrom glasmassa, Murano mm,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

1900-talets 2 hälft, h 12 - 23 cm, någon lagn
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#720 Viberg, Sören, olja, kustparti, Öland,
signerad, 46 x 55 cm, a tergo etikett

#710 Okänd konstnär, 1900-tal, olja, Venedigmotiv,

Utropspris: 300 kr - 400 kr

otydligt signerad, 41 x 32 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#721 Skålar, 2 st, kristall, Orrefors;
1 "Corona" design Lars Hellsten, 1 "Fleur", design Jan
Johansson, signerade, h 11 cm

#711 Sesmero, Mariano, akvareller, 2 st, motiv från
Málaga,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

signerade och daterade 1962, synlig pappersstorlek 55 x 43 cm,
något gulnade
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#722 Okänd designer, 1950-60-tal, soffa, 2-sits,
helstoppad, blå textilklädsel, lösa, flyttbara armstöd i teak, l 123
cm

#712 Lind, Hardan, olja, insjölandskap,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

signerad och daterad 1938, 54 x 74 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#713 Karlsson, Uno Hubert, olja, landskap,

#723 Mayer, Auguste Etienne François litografier, 3 st,
Karlskronamotiv,

signerad, 38 x 46 cm

ed Arthus-Bertrand, tryckt av Lemercier, Benard et C.ie Paris
1842-56, synlig pappersstorlek 32 x 48 cm

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 1 000 kr - 1 200 kr

#714 Trädgårdsurnor, 1 par, svärtat gjutjärn,
Edsbyverken 1997,
utförda till Verkens 50-årsjubileum, h 32 cm
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

#724

Shayer, William J Junior, akvatinter 2 st, "Dead
Beat" respektive "Gone Away",
graverade av John Harris, utgivna av Rudolph & Arthur
Ackermann London 1864, synlig pappersstorlek 34 x 44 cm
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#715 Trädgårdsurnor, 1 par, svärtat gjutjärn,
1900-tal, h 21 cm
Utropspris: 1 200 kr - 1 500 kr

#725 Okänd designer, 1950-60-tal, soffa, 2-sits,
helstoppad, blå textilklädsel, lösa, flyttbara armstöd i teak, l 123
cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#726 Digital telefon, Kobraliknande modell,
Scandiphone,
benvit

#736 Jalusiskåp, ek, 1900-talets 2 hälft,
h 165 cm, slagmärke
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#727 Okänd designer, 1950-60-tal, sidobord med
undre tidskriftshållare,
svart- och vitlackerat stål med (defekt) teakskiva, l 55 cm

#737 Okänd dansk designer, 1950-60-tal, byrå/
hallmöbel, teak,
3 lådor, b 64 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#728 Leksak, tyg, så kallad Teddybjörn, sekelskiftet
1900,
h 44 cm, slitage, skador

#738 Okänd designer, 1960-70-tal, blomsterbord/
korgar, 1 par, fur,
spjälmodell, h 70 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#729 Okänd designer för Höganäs, matservis, 48
delar, oxblodsglaserat stengods,
14 assietter, 12 muggar, 10 tallrikar samt 8 stora och 4 små skålar

#739 Snedklaffsekretär, ljus björk med
palisanderintarsia, 1900-talets mitt
2 lådor samt skrivklaff, bakom vilken små lådor och rum, b 90 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#740 Brödskrin, lövträ, England, 1900-talets 2 hälft,
#730 Okänd designer för Skandiform, armstolar, 5 st,
bonad bok med beige skinnklädsel,

l 34 cm, medföljer 2 äggkoppar samt smörask
Utropspris: 300 kr - 400 kr

1980-tal, plakettsignerade, bruksslitage
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#741 Läsglasögon, cirka 25 par,
oanvända

#731 Okänd designer för Skandiform, armstolar, 5 st,
bonad bok med beige skinnklädsel,

Utropspris: 300 kr - 400 kr

1980-tal, plakettsignerade, bruksslitage
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

#742 Tallriksunderlägg 6 st, England. ,modern
tillverkning,
dekor av Strumpebandsordens devis, l 25 cm

#732 Vikbladh, Bo, färglito, "Torso"

Utropspris: 300 kr - 400 kr

signerad och numrerad 117/250, synlig pappersstorlek 67 x 52
cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#733 Burmeister, Ingegärd för Gabriel Keramik, fat,
glaserad keramik,

#743 Cary, John, karta, kopparstucken och
handkolorerad, "Derbyshire",
ur New & Correct English Atlas cirka 1812, pappersstorlek 26 x
21 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

dekor av ansikte, signerat, dia 29 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#744 Poster/reklamskylt, offset, "Romero",
1989, 44 x 30 cm

#734 Trofé, uppstoppad mink på gren,

Utropspris: 300 kr - 400 kr

total l 46 cm, säljes till förmån för Kattfotens Katthem
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#745 Poster, offset, Junkers JU 87D "Stuka",
51 x 76 cm

#735 Reklamskylt, skuret och bemålat trä, 1950-tal,
Swartz Mjöl,

Utropspris: 300 kr - 400 kr

100 x 66 cm, visst slitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#746 Matta, semiantik Ersari,
180 x 120 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#747 Okänd designer för Gemla, Diö, armstolar, 5 st,
bonat böjträ,
stämpelsignerade, bruksslitage

#758 Ljusstakar, 2 par, mässing, 1900-talets 2 hälft,
h 11 - 23 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#748 Okänd designer för Gemla, Diö, armstolar, 5 st,
bonat böjträ,
stämpelsignerade, bruksslitage

#759 Alf, Elisabeth för Kolmården Design, fat, glas,
handmålad dekor, Serie Line,
signerat och etikettmärkt, dia 29 cm, i originaletui
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#760 Paraplyställ, laggat trä, 1900-talets 2 hälft,
#749 Okänd designer för Gemla, Diö, armstolar, 5 st,
bonat böjträ,

h 50 cm, slitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

stämpelsignerade, bruksslitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#761 Paraplyställ, trä, 1900-talets 2 hälft, h 55 cm,
medföljer diverse käppar

#750 Leksaker, 2 st, lackerat trä, Bröderna Ivarsson
Osby (BRIO),

Utropspris: 300 kr - 400 kr

1900-talets 2 hälft, h 26 respektive 27 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#762 Kuverttallrikar, 12 st, porslin, Thomas, 1900talets 2 hälft,
polykrom och förgylld dekor, dia 27 cm

#751 Okänd designer för SMI, 1960-70-tal, soffbord på
hjul, palisander,

Utropspris: 500 kr - 600 kr

stämpelsignerat, l 140 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#763 Wiinblad, Björn för Rosenthal Studio Line, vas,
porslin,
blå underglasyrdekor av kvinna mm, signerad, h 22 cm

#752 Alfelt, Vibeke, färglito, blå hästar,

Utropspris: 300 kr - 400 kr

signerad, daterad 1988 och numrerad46/180, synlig
pappersstorlek 54 x 37 cm
Utropspris: 400 kr

#764 Syltkrus, glaserat stengods, Göteborg, 1910-tal,
blå underglasyrdekor, dia 22 cm

#753 Okänd designer, 1950-60-tal, taklampa, teak och
mässing med vita glaskupor,
5 ljusarmar, h 67 cm, 1 kupa skadad i fästet
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#765 Religiöst måleri, olja på pannå, renässansstil,
1900-tal, Heliga Tre Konungars tillbedjan,
85 x 49 cm

#754 Okänd konstnär, 1900-talets mitt eller 2 hälft,
skulptur, skuret trä, Don Quixote de la Mancha,
h 21 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#766 Olsson, Bengt, färglito, bromotiv,
signerad, och numrerad 45/350, synlig pappersstorlek 54 x 39 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#755 Stolar, 1 par, helstoppad klädsel, 1900-talets slut,
mönster med latinska sentenser
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#767 Okänd konstnär, 1900-talets 2 hälft, relief, skuret,
bemålat och förgyllt trä,
Gudsmodern, h 52 cm

#756 Hamilton, Mac, färglito, komposition,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

signerad och 60/450, synlig pappersstorlek 81 x 60 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#768 Lines, Adrian, reflektionshologram, "Mirror Man",
signerat och daterat 1984, synlig storlek 12 x 9 cm, belysning
medföljer

#757 Ljungberg, Sven, färgträsnitt, 5 st, Ljungbymotiv,
varierande storlekar, samtliga signerade
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#769 Resväska, läder, 1900-talets mitt, Ideba,
inredning med toiletteutensilier, med talrika klisterlappar, l 52 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#770 Okänd designer, 1950-60-tal, vägglampor, 1 par,
teak och mässing med gultonade glaskupor, h 19 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#771 4 delar gjutjärn, Lundgrens Gjuterier, Halmstad,
kakelugnsluckor, 1 par samt 2 minnesplaketter,
h 14 respektive 34 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#772 Okänd designer för Carstens, Tönnieshof,
Tyskland, 1950-60-tal, snack/dipassietter, 6 st,
glaserat lergods, dia 22 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#773 Ytterkrukor, 5 st, lergods, bland annat Uppsala
Ekeby,
medföljer underfat
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#774 Stort parti jul- och minnestallrikar, porslin,
mestadels Royal Copenhagen
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#775 Ranney, Elaine, akryl, "Spring Day",
signerad och daterad -92, 65 x 52 cm
Utropspris: 600 kr - 800 kr

#776 Golvljusstakar, 1 par, mässing, 1800-tal,
h 75 cm, slitage, 1 fot saknas
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#777 Okänd designer, art-déco,1920-tal, bordslampa,
glaserat stengods med kopparmontage,
dekor av hjort, h 32 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#778 Arbetsbelysning, grålackerad metall, 1900-talets
1 hälft,
l cirks 95 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#779 Theskedar 6 st, silver, Rosenholm, design Jakob
Ängman 1933,
stämplade GAB Stockholm, l 15 cm, total vikt 155 gr
Utropspris: 500 kr - 600 kr

