#001 Warhol, Andy, efter honom, serigrafi, Marilyn
Monroe,

#011 Schlyter, Ulf, 'Ulven', akryl på glas, a tergo
betitlad "Geten Hubert äter tex-mex food"

91 x 91 cm

sign o dat 04, 55 x 46 cm

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#002 Warhol, Andy, efter honom, serigrafi, Marilyn
Monroe,
91 x 91 cm, glas defekt

#012 Månsson, Mats, olja, komposition,
signerad, 81 x 100 cm
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#003 Warhol, Andy, efter honom, serigrafi, Marilyn
Monroe
91 x 91 cm, glas defekt

#013 Glemme, Dagmar, bemålat collage,
"Självupptagen", dekor av tupp,
signerad och betitlad, synlig pappersstorlek 71 x 59 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#004 The- och kaffeservis, 5 delar, silver, Tyskland,
omkring 1920, total vikt cirka 4000 gram,

#014 Matbesticksuppsättning, 204 (!) delar, silver,
modell "Empire", silvervikt cirka 8000 gram,

kaffe- the- och gräddkanna, sockerskål med lock samt bricka,
kulhamrad dekor, gjuten blomsterbård, svenska importstämplar
för Kungliga Hovleverantören C G Hallberg Stockholm 1920,
bricka l 48 cm, initialer AD

30 bordsgafflar, 12 -knivar och 30 -skedar, 25 bordsskedar och
29 -gafflar, 24 dessertskedar och 25 -gafflar, 9 the- och 8
kaffeskedar, 2 såsslevar samt 10 fruktknivar med silverblad,
stämplar C G Hallberg Stockholm, 1900-talets början, undersida
med initialer SA

Utropspris: 9 000 kr - 10 000 kr

Utropspris: 22 000 kr - 24 000 kr

#005 Bägare, silver, senbarock, 1700-talets 1 hälft,
slät, konisk på låg fotring, vikt 73 gram,
graverad dekor av tulpaner, stämplad Berndt Halck Halmstad
1743, h 9 cm

#015 Hänge, bärnsten med montage i 14 karat
rödguld,
framstår oanvänd, nypris 42.300 DKK, total h 6 cm
Utropspris: 3 400 kr - 3 600 kr

Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#006 Bägare, silver, senbarock, 1700-talets 1 hälft, vikt
58 gram,
slät, konisk på låg fotring, graverad akantuskartusch med initialer
ABS, stämplad Peter Kinberg Borås 1738, h 8 cm

#016 Carmoséring, 18 karat vitguld med facettslipad
safir samt 10 briljantslipade diamanter om totalt
cirka 0,3 carat, vikt 3,9 gram,
stämplad Bims Guldsmide Göteborg 1975, innermått 18 mm
Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#007 Bägare, silver, senbarock, 1700-talets 1 hälft,
konsik på låg fotring, (senare) driven
akantusdekor, vikt 52 gram,

#017 Vippbord, palisander med intarsia, Italien, 1800talets 2 hälft, oktogonal skiva,
dekor av Romeo och Julia mm, dia 100 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

stämplad Erik Wibeck Borås 1747, h 8 cm, någon buckal
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#008 Warhol, Andy, efter honom, serigrafi, Flowers,
91 x 91 cm

#018 Halskedja, 18 karat rödguld med glashängen,
total vikt 14,3 gram
stämplad Balestra Italien, l 40 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#009 Müller, Thomas, färgserigrafi, Stockholm
signerad och numrerad 50x, synlig pappersstorlek 65 x 47 cm

#019 Detthow, Erik, olja, sittande akt,
signerad, 27 x 18 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#010 Müller, Thomas, färgserigrafi, Stockholm

#020 Halskedja med hängen, 18 karat rödguld med
rubiner och små diamanter, total vikt 6,1 gram

signerad och numrerad 50x, synlig pappersstorlek 65 x 47 cm

svenska importstämplar

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#021 Ring, 18 karat rödguld med facettslipad, vit sten,
total vikt 11,2 gram
stämplad Mary Kvoch Stockholm 1963, innerdiameter 18 mm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#030 Frimureri: skjortknappar, 1 par samt klockhänge,
18 karat rödguld med emalj, total vikt 4 gram,
dekor av insignier för X graden i Svenska Frimurare Orden,
stämplar Gustaf Dahlgren & Co Malmö utan årtal, korshöjd 10
respektive 15 mm,
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#022 Gräddkanna, silver, nyrokoko, 1800-talets slut,
vikt 102 gram,
bukig med uppsvängd hänkel, stämplad Anders Gustaf
Andersson Esklilstuna 1893, h 12 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#031 Ljusstakar, 1 par, silver, nyrokokostil, 1900-talets
mitt,
dekor av blommor, rocailler mm, stämplade GAB Stockholm
1950. h 50 cm, fyllda
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#023 Matsked, silver, fiolmodell, 1700-talets 2 hälft,
vikt 62 gram,
stämplad Petter Åkerman Stockholm 1769, l 22 cm, graverade
initialer
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#032 Såssnipa, silver, nyrokokostil, 1900-talets mitt,
vikt 340 gram,
dekor av akantus mm, stämplad 1950, stämplad J L Hultman
Stockholm 1950, l 21 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#024 Snusdosa, silver, empire, spetsoval, slät modell,
vikt 36 gram
stämplad Carl Fredrik Seseman Arboga 1818, l 8 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#025 Skedar, 3 st, silver, 17-1900-tal, total vikt 35
gram,
1 thesked stämplad Samuel Lundahl Gävle 1772, 1 stämplad
Sven Dahlström Gävle 1801 samt 1 saltsked 1900-tal, gravyr
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#026 Schlyter, Ulf, 'Ulven', olja på plåt, dekor av djur,
signerad och daterad -01, 98 x 47 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#027 Hasselberg, Per, efter honom, tillskriven, för
Gustavsberg, skulptur, parian,
"Pojken och grodan", stämpelsignerad, h 49 cm, händer med
lagning
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#033 Ljusstakar, 4 st, mässing, Skultuna Bruk nr 22,
1800-talets 1 hälft, stämplade, h 14 cm
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#034 Blyinfattat fönster, svagt gröntonat glas, 1600-tal
(?),
portalformat, monterat i ram, totalt mått 180 x 127 cm, smärre
defekter
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#035 Bagge, Eva, gouache, "Gamla oxlar, Sätuna",
signerad och daterad 1941, synli pappersstorlek 21 x 28 cm
Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

#036 Jansson, Tove, efter henne, figurin, trä, läder
och textil, Mymlan, design 1955,
detta exemplar sannolikt omkring 1960, tillverkad av Atelier
Fauni, Nådendal, spår av etiketter under fötter, h 13 cm, 1 hand
saknas
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#028 Okönd designer för Villeroy & Boch,
mummakanna, stengods med tennlock,
sekelskiftet 1900,
polykrom underglasyrdekor av flickor i folkdräkt samt av höns,
stämpelsignerad, h 34 cm
Utropspris: 700 kr - 800 kr

#029 Okänd designer, omkring 1910, jardinière,
vitmetall med glasinsats,
gjuten blomdekor, skål med rutslipat mönster, l 36 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#037 Andersen, David, egen verkstad Oslo, halsband
samt 2 öronclips, förgyllt sterlingsilver och
emalj,
dekor av löv, stämplade, halsband l 40 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#038 Klackring, 18 karat rödguld med karneol, vikt 2,9
gram,
stämplad Albrektssons Göteborg 1964, innerdiameter 17 mm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#039 Broscher 1 par, förgyllt och bemålat silver med
paste, så kallade "Blackamoors",
Frankrike, 1920-30-tal, oidentifierade mästarstämplar, h 3,5 cm,
slitage

#048 Kaffeservis, porslin, B&G, Blå Mås med guldkant,
kaffekanna, 12 koppar med underfat, 12 assietter mm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#049 Skålar, 3 st, silver, total vikt 250 gram,
#040 Armstolar, 1 par, björk, högklassiga
Lindomearbeten, 1800-talets 1 hälft,

dia 12 - 15 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

signerade BSS för Börge Sveningsson Lindome (omnämnd 1773)
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#050 Golvur ek, England, George III, 1700-talets slut,
delvis bemålad urtavla med text "Winde me up on Mondays",
urtavla signerad James Gibb Stockton, h 215 cm

#041 Halskedja med hänge, 18 karat rödguld, dekor
av lejon, vikt 12,3 gram,

Utropspris: 600 kr - 700 kr

halskedja med otydliga svenska stämplar, hänge med italienska
Utropspris: 3 400 kr - 3 600 kr

#051 Okänd konstnär, olja, musikaliskt stilleben,
otydligt signerad och daterad -93, synlig dukstorlek 40 x 30 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#042 Halskedja med hänge, 18 karat rödguld och
facettslipad bergkristall, total vikt 7,9 gram
hänge stämplat Segir Falköping 1950, total h 3 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#052 Valve, Karl, färgserigrafi, ljuskrona,
signerad och numrerad (HC?) 5/10, synlig pappersstorlek 61 x 47
cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#043 Lockstop silver, 1900-talets mitt, vikt 835 gram,
slätt, delvis förgyllt liv, 3 kulfötter samt kulnopp med drakslingor,
lock med infällt porträtt av Gustav V, stämplat GAB Stockholm
1947, h 20 cm, undersida med graverat årtal, liv med
spegelmonogram "L"
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#044 Sockerruska, silver, rokokostil, 1900-talets mitt,
vikt 165 cm,
dekor av vridna knäckar, blommor mm, svenska importstämplar,
h 20 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#045 Korg, silver, nyrokokostil, 1900-talets mitt, vikt
320 gram,
genombruten med dekor av blommor, putti mm, svenska
importstämplar, l 22 cm

#053 Åberg, Pelle, blandteknik, "Tina",
signerad, 22 x 16 cm
Utropspris: 5 500 kr - 6 000 kr

#054 Cigarrskrin, silver, 1900-talets 1 hälft, invändig
träinredning,
lock med nitad signatur "Hugo Lundgren" i guld samt graverade
gåvosignaturer, datering 1945, svenska importstämplar, l 18 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#055 Okänd designer för B&G, figurin, porslin,
stående borzoi,
modellnummer 2115, polykrom underglasyrdekor, h 21 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#046 Gharary, Simon för Blueroom Loudspeakers,
högtalare, 1 par, vit plast, "Minipod",
design 1991, h 33 cm

#056 Holm, Åke, egen verkstad, Höganäs, lockurna,
glaserat lergods,
dekor av dansande vikingar, signerad, h 29 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#057 Hydman Vallien, Ulrica, färglito, Kärlekslabyrint,
#047 Larson, Lisa för K-Studion, Gustavsberg,
adventsljusstake, glaserat stengods på
träsockel,

signerad och numrerad 356/380, synlig pappersstorlek 44 x 33
cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

signerad, l 32 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#058 Strüwer, Ardy, färglito, imaginistisk komposition,
signerad och daterad 300/300, synlig pappersstorlek 53 x 43 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#059 Wermuth, Christian (efter honom?), medalj,
försilvrad metall,
allegorisk framställning av äktenskapet med förklarande text,
signerad CW, dia 45 mm, slitage, Wermuth (1661-1739) var
kunglig medaljgravör i Gotha

#068 Miró, Juan, litograferad plansch, Louisiana
1974-75,
ed Arte Paris, pappersstorlek 70 x 50 cm
Utropspris: 450 kr - 500 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#060 Mynt- och medaljkopior, 6 st, delvis silver;
1 Riksdaler 3 Daler Silvermynt samt 2/3 Riksdaler 2 Daler Gustav
III silver (?), 1 thaler Preussen 1701 (sterling nyprägling 1976), 5
lire 1859, 1 riksdaler 3 daler 1775 tenn (?) samt Sigismund II
Polen delvis försilvrat bly (?), slitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#069 Ortmans, Francois Auguste, olja, landskap med
vattendrag,
signerad och daterad 1871, 56 x 46 cm, a tergo etiketter
Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

#070 Ortmans, Francois Auguste, olja, boskap och
byggnader vid vattendrag,
signerad och daterad 1872, 56 x 46 cm, a tergo etiketter

#061 Qvarsebo, Mikael, collage med korkar,
"Expansion",

Utropspris: 5 500 kr - 6 000 kr

signerad och daterad -88, totalt mått 65 x 38
Utropspris: 450 kr - 500 kr

#071 Fagerström, Hans, olja, surrealistiskt landskap,
signerad och daterad -53, 14 x 33 cm

#062 Värmeställ, nysilver, Christofle "Gallia", 1910-20tal,
stämplat, l 37 cm
Utropspris: 450 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#072 Konow, Jurgen von, olja, cykeltur i Söndrum,
signerad och daterad 1949, 30 x 48 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#063 Olson, Axel, färgetsning, 'Vindfläkt',
från mappen 'Vila och vaka' ed GKM, tryckt hos Adrien Maeght
Paris, signerad och numrerad 8/260, 33 x 52 cm, pappersstorlek
50 x 65 cm
Utropspris: 450 kr - 500 kr

#064 Grandin, Svän, olja, "Sommarbild",
signerad, a tergo text, 55 x 65 cm
Utropspris: 450 kr - 500 kr

#065 Askkopp, porslin, Royal Copenhagen
musselmalet helblonde, modellnummer 1001,
medföljer sockerskål med lock, musselmalet halvblonde, dia 10
respektive 11 cm

#073 Skoglund, Gustaf, olja, "Hagmarkslandskap",
signerad och daterad Söndrum 1978, 38 x 52 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#074 Pedersdatter, Maren, olja, Flykten till Egypten,
a tergo signerad och daterad 1843, 32 x 50 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#075 Hellsing, Dag Björn, olja, landskap,
signerad, 30 x 65 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 450 kr - 500 kr

#076 Golvur, vitlackerat trä, 1800-talets mitt eller 2
hälft,
#066 Ring, 18 karat vitguld med 5 åttkantslipade
diamanter, vikt 1,3 gram,
stämplad Johan Petterssons eftr Stockholm 1963, innerdiameter
16 mm

urtavla signerad Carl Malmström Stora Malm, Oppunda, h 194
cm, senare bemålning
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 350 kr - 400 kr

#077 Persson, Ove, olja, "Vinterdag" ,
signerad och daterad 1984, synlig storlek 13 x 19 cm

#067 Hänge, bärnsten med montage i 14 karat
rödguld,

Utropspris: 500 kr - 600 kr

framstår oanvänd, nypris 4.800 DKK, total h 4,5 cm
Utropspris: 350 kr - 400 kr

#078 Persson, Ove, olja, "Vid Gästgivargården",
signerad och daterad 1977, 24 x 33 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#079 Persson, Ove, olja, blomsteräng,
signerad, synlig storlek 19 x 19 xm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#089 Kaffeservis, 3 delar, silver, nyrokokostil, 1900talets mitt, total vikt 1370 gram
bukig form med graverad akantusdekor, stämplade GAB
Stockholm och Halmstad (!) 1939, kaffekanna h 26 cm
Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

#080 Persson, Ove, olja, sydländskt kustparti,
signerad, 27 x 20 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#090 Johansson, Judith, egen verkstad Knäred,
matta, rölakan, "Intervall",
design 1949, signerad med initialer, 200 x 140 cm

#081 Ekström, Per, olja, översvämmat landskap Öland,
signerad, 54 x 87 cm
Utropspris: 15 000 kr - 16 000 kr

Utropspris: 7 000 kr - 8 000 kr

#091 Ljusstakar, 1 par, förgylld brons, antagligen
Frankrike, Napoleon III, 1800-talets 2 hälft,
dekor av karyatider, plintar med blomsterguirlander, h 52 cm

#082 Locher, Carl, etsning, fiskare sätter garn,

Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

signerad och daterad 07 i plåten, synlig pappersstorlek 27 x 43
cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#092 Kaminur, förgylld och patinerad metall och
alabaster, nyrokoko, 1800-talets 2 hälft,
dekor av sjöman på klippa, h 44 cm

#083 Takampel, mässing med (senare?) glaskupa,
möjligen osmanska riket, sekelskiftet 1900,

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

heltäckande, driven dekor, h 75 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#084 Dalí, Salvador, efter honom, offsetlitografi,
"Cosmic Horseman",

#093 Hyllmöbel, skuret och bonat trä, nyrenässans,
sekelskiftet 1900,
underdel med skåp och låda, överdel med korintiska kolonner, h
158 cm, smärre defekter
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

tryckt signatur, numrerad 22/300, synlig pappersstorlek 45 x 58
cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#094 Simmulsson, Mari för Uppsala Ekeby, skålfat,
delvis glaserat lergods, "Beata",
hand- och stämpelsignerat samt etikettmärkt, dia 19,5 cm

#085 Jardinière, flintgods, Eduard Eichler, Dux
(Duchow - sedermera Royal Dux),

Utropspris: 200 kr - 300 kr

dekor av systrar vid korg, stämpelsignerad, h 24 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#095 Lindberg, Stig för Gustavsberg, skålfat, glaserat
stengods, "Domino",
designad för Helsingborgsutställningen 1955 (H55), 20 x 20 cm

#086 Soppslev, silver med svarvat och svärtat
trähandtag,
stämplad Johan Ferdinand Grönqvist, Östhammar 1839, l 45 cm,
samtida initialer, avslutande benknopp saknas
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#096 Haupt, Matti, blandteknik, stående akt,
signerad, synlig pappersstorlek 58 x 45 cm
Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

#087 Van de Velde, Adriaen, hans efterföljd, olja,
vädurar i landskap,
1700-tal, 35 x 48 cm, a tergo inventarienummer D89 (?), slitage
Utropspris: 1 800 kr - 2 000 kr

#097 Kulspets- samt blyertspenna, sterlingsilver,
Cross,
i originaletui, märkta Boliden
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#088 Bäckström, Barbro, efter henne, silkscreen på
glas, "Affisch # 4",
Från utställningen "Barbro Bäckström Teckning & skulptur" 2001,
utförd i 150 exemplar 2004, osignerad, 60 x 80 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#098 Lockask, porslin, Kina, antagligen Daoguang
(1820-50),
rond form, heltäckande dekor av personer mm i Kantonemalj, h 9
cm, lockknopp med nagg
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#099 Okänd designer för Andersson & Johansson,
Höganäs, vägglampett, glaserat lergods,
dekor av knästående kvinna, stämpelsignerad, h 40 cm,
obetydligt nagg

#109 Mask, skuret och bemålat trä, Punu,
Gabon, 1900-talets 2 hälft, h 34 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#110 Mask, skuret och bemålat trä, Punu,
#100 Vas, silver, 1900-talets 1 hälft, klockformad, vikt
200 gram,
dekor av pärlstav, stämplad Markströms Uppsala 1938, h 17 cm,
spegelmonogram L samt datering 1943
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#101 Silverbestick, 29 delar, modell Haga,

Gabon, 1900-talets 2 hälft, h 36 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#111 Konsoler, 1 par, skuret och förgyllt trä, barock,
1600-tal,
rik skuren dekor av serafer, akantus mm, h 37 respektive 40 cm,
avslag, slitage
Utropspris: 16 000 kr - 18 000 kr

7 vardera av bordsknivar, -skedar och -gafflar samt 8 kaffeskedar,
framstår oanvända, delvis i originalförpackning
Utropspris: 3 800 kr - 4 000 kr

#102 Manner, Mariana, handkolorerat offsetlito, "På
ett halmstrå",
signerad, daterad 1979 och numrerad 26/110, pappersstorlek 31
x 41 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#112 Näsduk, tryckt textil, framställd till (den
inställda) olympiaden i Helsingfors 1940,
cirka 26 x 26 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#113 Vallien, Bertil för Kosta Boda Artist Collection,
skål, iriserande glasmassa,
signerad och etikettmärkt, h 14 cm

#103 Sockerskrin samt gräddkanna, silver, total vikt
320 gram,
heltäckande dekor, svenska importstämplar, sockerskrin l 11 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#114 Meadows, Robert, akvarell, motiv med The Old
Man of Hoy, Orkney,
signerad och daterad 1882 , synlig pappersstorlek 43 x 62 cm

#104 Falk, Lars, olja, sommarlandskap,

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

signerad, 33 x 60 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#105 Falk, Kjell, olja, kustparti,
signerad, 27 x 35 cm

#115 Okänd designer för Stelton, hylla/
tidskriftshållare,
brännlackerat stål med svart (konst?)läderklädsel, l 50 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#106 Matbersticksbesticksuppsättning, 48 delar,
silver, total vikt exklusive knivar med stålblad
860 gram

#116 Larson, Lisa för K-Studion, Gustavsberg,
milennieljusstake,
glaserat stengods på träsockel, signerad, l 31,5 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

12 vardera av bordsknivar, gaffla, dessertknivar samt -gafflar,
svenska importstämplar, initial "L"
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#117 Miró, Juan, litograferad plansch, Louisiana
1974-75,
ed Arte Paris, pappersstorlek 70 x 50 cm

#107 Glemme, Dagmar, skulptur/käppställ, delvis
patinerad brons, cylindrisk med öppen botten,
dekor av ansikten, fåglar mm, signerad och daterad 2002, h 68
cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#118 Villon, Jacques, efter honom, färglito,
"Composition aux ballons",
signerad i stenen, litograferad av R Théry, editerad av Galerie
Louis Carré, 56 x 46 cm

#108 Mask, skuret trä och växtfiber, så kallad Kiwebe,
Songye, Kongo, 1900-talets 2 hälft, bemålad dekor, h 40 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#119 Larsson, Lisa för Gustavsberg Studio,
väggspegel, glaserat stengods,

#129 Salongsbord, valnöt med bronsbeslag och ljus
marmorskiva, Louis XV-stil, sekelskiftet 1900,

ur serien Harlekin från 1960, 30 x 24 cm

låda i sarg, b 80 cm, smärre defekter

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#120 Larson, Lisa för Gustavsberg Studio,
vägggplatta, "Vikingabåt", 1960-tal,
liten upplaga för Handelsflottans välfärdsråd, stämpelsignerad, l
24 cm
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#121 Väggspegel, förgyllt och bemålat trä och
pastellade, högklassigt empirearbete, antagligen
Göteborg 1810-tal,
dekor av parställda svanar kring blomsterurna mm, h 164,
slitage, renoveringar

#130 Bonderup, Claus och Thorup, Torsten för Fog
och Morup, taklampa brunlackerad metall; Semipendel,
design 1967, design 1967
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#131 Resell, Sigurd för Vatne Lenestolfabrikk, bord,
bonat trä med tonad glasskiva, "Falcon",
design 1970, i produktion från 1971, dia 90 cm. Glasskiva med
lagning
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#122 Konsolbord, förgyllt och bemålat trä och
pastellage, empirestil, sekelskiftet 1900,
dekor av sfinxer mm, övre skiva i svartbrokig marmor, undre med
marmoreringsmålning, h 78 cm

#132 Okänd designer, 1950-60-tal, soffa, svart
läderklädsel,
4-sits, bakre hjul, l 236 cm, bruksslitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

#123 Okänd designer, matta, rölakan,

#133 Bordsur, förgylld och patinerad brons,
senempire, 1800-talets mitt,

dekor i blått, 205 x 140 cm

dekor av jägare på klippformation, urverk signerat Japy Frères, h
34 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 1 800 kr - 2 000 kr

#124 Mélissent, Maurice, akvarell, segelfartyg,
signerad, synlig pappersstorlek 36 x 40 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#134 Lauréus, Alexander, tillskriven, motiv ur Tobias
historia,
a tergo betecknad, 25 x 31 cm
Utropspris: 6 500 kr - 7 000 kr

#125 Hagberg, Rune, litografi med applikation,
komposition,
signerad och numrera11/150, pappersstorlek 70 x 50 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#126 Sängvärmare, koppar med mässingsbeslag,
1800-talets mitt eller 2 hälft,

#135 Supsked, så kallad skrammelsked, silver,
barock, sekelskiftet 1700, kronformad knopp
med ringformade hängen,
skaft med ståenden gestalt, skedblad med graverad tulpandekor,
stämplad Arnold von der Hagen Norrköping verksam
1695-1740(42), l 13 cm, vikt 40 gram
Utropspris: 6 500 kr - 7 000 kr

oval, l 30 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#127 Kaffekanna, koppar, 1800-talets mitt,
senare pålödd botten för järnspis, l 42 (!) cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#128 Golvur, skuret och bemålat trä, Österlen, 1800talets 1 hälft, urtavla signerad Håkan Ahlström
Alun Bruket (Alunbruket, Christinehofs
Fideikommiss 1780-1830),
senare datering 1848, h 213 cm, renoverat och kompletterat
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#136 Okänd dansk designer, 1950-tal, blomsterbord,
teak och ek,
skiva med dekor av mosaikplattor, stämplat Made in Denmark, l
79 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#137 Mathsson, Bruno för Dux, vilstol, böjträ med
canvasklädsel, Pernilla,
brännstämplad, bruksslitage
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#138 Okänd dansk designer, 1950-tal, snurrstol,
lackerad metall och ek, sits och rygg med svart
läderklädsel,
justerbar höjd, ryggstöd och fotstöd

#147 Lockask, driven koppar med infattade turkoser,
Tibet, 1900-tal,
relefdekor av växter, drakar mm, dia 14 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#139 Okänd designer, 1920-tal, fåtölj, läderklädsel
med mässingsstift,

#148 Okänd österrikisk konstnär, kopparstick, satirisk
framställning av Kejsare Joseph II:s upplösning
av klostren,

dyna saknas, skador

omkring 1783, synlig pappersstorlek 49 x 33 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#140 Fat, tenn, djupt, slät modell,
oidentifierad mästare, Växjö, 1800-talets 1 hälft, dia 38 cm,
någon buckligt brätte

#149 Pryn, Harald, olja, blomsterstilleben,.
signerad och daterad 1919, 35 x 46 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#141 Olson, Axel, mapp med 3 torrnålsgravyrer;
Skuggan, Skeppsvraket samt Skissblocket,

#150 Hueck, Georges von, akvarell, parklandskap,
signerad, 37 x 27 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

ed Galerie GKM Sivert Bergström Malmö 1984, samtliga
signerade och numrerade 10/100, pappersstorlek 26 x 40 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#142 Olson, Axel, färgetsning, "Strandkväll",
från mappen 'Vila och vaka' ed GKM, tryckt hos Adrien Maeght
Paris, signerad och numrerad 8/260, 39 x 46 cm, pappersstorlek
50 x 65 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#151 Prins Eugen, akvatint, "Molnet" ur Ord och Bild
1936,
monogramsignerad i plåten, bildyta 16,5x11,5 cm,
pappersstorlek 34,5 x 26 cm
Utropspris: 800 kr - 900 kr

#152 Hougaard, Henning, olja, orrar i landskap,
signerad, 45 x 66 cm

#143 Okänd kinesisk konstnär, Qing/republik, 1900talets 1 hälft, gouacher, 1 par,
Shou-Lao respektive mytologisk scen, oidentificerade signaturer
och namnstämplar, synlig bildyta 35 x 13 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#153 Ring, platina med 8 briljantslipade diamanter om
totalt cirka 0,25 carat, vikt 4,8 gram,
ostämplad, innerdiameter 18 mm
Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

#144 Okänd designer, 1960-70-tal, toilettemöbel, 2
delar, toilettebord, mässing med marmorskiva
samt pall, mässig med pälsimiterande klädsel,

#154 Olson, Axel, färglito, Fransk fågelmarknad,

hurts med 3 lådor, b 103 cm, bruksslitage

signerad PT, synlig pappersstorlek 48 x 64 cm

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#145 Okänd designer för Haslev, matbord med 1
iläggsskiva, bok,
plakettmärkt, totalt 168 x 120 cm, bruksslitage

#155 Nilsson, Tage, olja, Ölandsgård,
signerad, 40 x 65 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#156 Edel Rösnes, Gudrun, collage,
#146 Kandelabrar till 5 ljus, förgylld och patinerad
metall med prismor,

signerat och daterat 98, pappersstorlek 48 x 35 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

sekelskiftet 1900, h 55 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#157 Cioncada, Enrico för SitLand, stolar, 1 par,
fällbara, plexiglas och krom, 1900-talets andra
hälft, "Ouverture",
1 stämpelsignerad, bruksslitage
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#158 Jacobsen, Arne för Fritz Hansen, stol,
rödlackerad på stålben, modell FH 3107 'Sjuan',
design 1955, detta exemplar från 1995, etikettsignerad,
benskoningar saknas, ngt fläckig

#168 Strinning, Nils, vägghylla, teak och vitlackerad
metall, "String", 2 hyllplan samt tidningshylla
b 80 cm, bruksslitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 800 kr - 900 kr

#159 Baques, Josep, färglito, komposition med
kvinna och häst,
signerad och numrerad EA 6/25, pappersstorlek 53 x 36 cm

#169 Okänd designer, 1950-60-tal, bordslampa,
palisander
h inklusive skärm 80 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#160 Igelström, Stefan W, färglito, fruktträd,
signerad (2 gånger), daterad 91 och numrerad 69/98, synlig
pappersstorlek 41 x 29 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#161 Okänd designer, 1950-60-tal, soffbord,
palisander med utdragbar Perstorpsplatta,
denna med dekor av Sigvard Bernadottes
"Virrvarr",

#170 Kristiansson, Uno och Östen för Luxus, Vittsjö,
tillskrivna, bordslamporvägglampetter, 1 par,
teak med vita plastskärmar,
osignerade, h 25 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#171 Rönquist, Lotten, olja, franskt stenbrott,
signerad, antagligen utförd på 1890-talet, 38 x 59 cm
Utropspris: 5 500 kr - 6 000 kr

etikettmärkt V&S Kvalitet, l exklusive utdrag 169 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#172 Sköld, Erik, olja, Vallgatan, Halmstad,
osignerad, 36 x 48 cm

#162 Notini, Bo för Glössner & Co, tillskriven,
soffbord med belysning, trä med frostad och
etsad glasskiva,
dekor av fiskar, dia 80 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#163 Dahlén, Uno för Aneta, golvlampa, lackerad
metall, plast och krom,
1960-tal, roterbar skärm, h 125 cm, bruksslitage
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#164 Okänd (norsk?) konstnär, 1900-talets 1 hälft,
olja, landskap,
otydligt signerad, a tergo otydlig utställningsetikett, 36 x 58 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#173 Behm, Wilhelm, olja, "Vintermotiv från Rönning",
signerad och daterad 1939, 54 x 67 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#174 Berndtsson, Rolf, gouache, flygande knipor,
signerad, synlig pappersstorlek 30 x 38 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#175 Ollers, Edvin, olja, motiv från Altea, Spanien,
signerad och daterad 1929, 50 x 60 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#176 Armlänk, 18 karat rödguld, vikt 11,6 gram
#165 Persson, Folke, olja, "Husgrunden, Orust",
signerad, 56 x 76 cm

stämplat Ceson Göteborg 1960, l 19 cm
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#177 Halskedja, 18 karat rödguld, vikt 28,6 gram
#166 Reuterswärd, Carl Fredrik, färglito, Alpha,
signerad och numrerad 43/200, synlig pappersstorlen 82 x 60 cm

svenska importstämplar, l 79 cm
Utropspris: 8 500 kr - 9 000 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#178 Halslänk, 18 karat rödguld, vikt 11,8 gram,
#167 Reuterswärd, Carl Fredrik, färglito, Omega,
signerad och numrerad 55/200, synlig pappersstorlen 82 x 60 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

italienska stämplar, svenska importstämplar, l 39 cm
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#179 Michelin, Lillan, färglito, skridskoåkare,
signerad och numrerad 191/290, synlig pappersstorlek 44 x 34
cm

#190 Ljusstake mässing, barock, 16-1700-tal,
balusterformad stam på klockformad fot, h 24 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#180 Michelin, Lillan, skumbad,

#191 Bouilottelampa, nysilver med bemålad
plåtskärm, 1800-talets slut,

signerad och numrerad 63/290, synlig pappersstorlek 45 x 35 cm

dubbla ljusarmar, höj- och sänkbar skärm, h 63 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

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

#192 Sarvig, Edvard, olja, stilleben med julkaktus,
signerad och daterad 1951, 65 x 50 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

l 200 cm
Utropspris: 800 kr - 900 kr

#193 Sarvig, Edvard, olja, insjölandskap,
#182 Broberg, Iwan, olja, landskap,

signerad och daterad 1944, 48 x 68 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

signerad och daterad 1933, 27 x 42 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#194 Hansson, Tage, olja, bohusländskt fiskeläge,
#183 Larsen, Ejnar, olja, stilleben med tulpaner,

signerad och daterad 1938, 54 x 74 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

signerad, 73 x 55 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#195 Olzon, Nils, olja, vinterlandskap,
#184 Jacobsen, Bent Karl, färglito, komposition,

signerad, 50 x 70 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

signerad, daterad -73 och numrerad 90/400, synlig
pappersstorlek 52 x 42 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#196 Olson, Erik, färglito, Frusen melodi,
signerad, daterad 76 och numrerad 196/260, 59 x 70 cm

#185 Okänd dansk konstnär, 1800-talets slut, olja,
insjölandskap,
a tergo betecknad MS (?) och daterad 1896, 66 x 100 cm, i
samtida praktram
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#197 Olson, Erik, färglito, Brevets ansikte,
signerad, daterad 74 och numrerad 187/260, 40 x 34 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#186 Larson, Lisa, skulptur, brons, "Tänkaren",
signerad och numrerad 624, h 14 cm
Utropspris: 11 000 kr - 12 000 kr

#198 Jonson, Sven, färglito, Den trojanska hästen,
ur mappen Strändernas Svall, signerad och numrerad 121/340,
48 x 40 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#187 Damfickur, 14 karat rödguld, vikt 32 gram
schweiziska stämplar, innerboett i mässing, dia 3,5 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#199 Schalin, Greta, olja, björnloka,
signerad och daterad -68, 46 x 55 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#188 Bülow, Agnes von, olja, marin,
signerad, 43 x 62 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#200 Broberg, John, olja, motiv från Rusarö
(Båkholmen), hangö, Finland,
signerad, 44 x 64 cm

#189 Ljusstakar, 1 par, mässing, 1700-tal,

Utropspris: 500 kr - 600 kr

balusterstam på klockformad fot, h 19 cm, slitage
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#201 Qvarsebo, Michael, olja, Nocturn,
signerad och daterad 1978, 39 x 47 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#202 Hafström, Tomas, olja, komposition med fjäril,
signerad, 65 x 54 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#212 Okänd designer för Dux, fåtöljer, 1 par, brun
skinnklädsel på kromat underrede,
1960-70-tal, b 83 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#203 Hafström, Tomas, olja, komposition med
skulptur,

#213 Norrman, Lars, olja, polynesisk skönhet,

signerad och daterad -79, 46 x 38 cm

signerad, 53 x 35 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#204 Thorén, Esaias, färglito, Molekyler i landskap,
signerad, daterad -80 och numrerad HC 30/50, 17 x 25 cm,
synlig pappersstorlek 18 x 26 cm

#214 Schyl, Jules, pastell, kvinnostudier,
signerad och daterad 51, synlig pappersstorlek 51 x 35 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#205 Okänd svensk designer, 1950-60-tal, matta, vävd
ylle,

#215 Bang & Olufsen, Beolab 2000
fjärrkontroll medföljer, Beolink 1000
Utropspris: 700 kr - 800 kr

dekor i blått och grått, 190 x 135 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#216 Monticelli, Adolphe, hans art, olja, galant scen,
#206 Okänd designer för Svensk Möbelindustri,
1950-60-tal,

otydligt signerad, 21 x 32 cm, a tergo etikett från Galerie Venezia
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

vägghylla teak och ek, låda i sarg, b 45 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#207 Sakeflaska, porslin, Kutani, Meiji, sekelskiftet
1900,
polykrom och förgylld dekor av gäss, svalor mm, signerad, h 21
cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#217 Du Gardier, Raoul, efter honom, gicléetryck (?),
"Croisière"
50 x 80 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#218 Cwietkow, Jriada, olja, hästar,
signerad, 65 x 87 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#208 Pall, svartlackerat trä på svartlackerat
stålunderrede,
1900-talets mitt, h 45 cm, slitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#219 Okänd konstnär, sekelskiftet 1900, akvarell,
stilleben med blåklint,
signerad "von Seydlitz", 39 x 26 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#209 Pall, gullackerat trä på svartlackerat
stålunderrede,
1900-talets mitt, h 45 cm, slitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#210 Wiinblad, Björn för Rosenthal, matservis 41
delar, porslin, "Lotus",
design 1964, förgylld kantdekor, 12 mattallrikar, 12 assietter, 11
djupa tallrikar, 2 skålar samt 4 uppläggningsfat
Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

#220 Toussaint, Fernand, hans art, olja, "Mascarade",
a tergo etikett, 63 x 45 cm
Utropspris: 5 500 kr - 6 000 kr

#221 Okänd designer, jugend, sekelskiftet 1900,
taklampa, kulhamrad mässing med gröna
glashängen,
triangulär form, total h 65 cm, åldersslitage
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#211 Vallien, Bertil för Kosta Boda Artist's Choice,
skulptur, glas, ingjuten dekor av panter i blått
och gult,
signerad, numrerad 7099517 samt etikettmärkt, l 20 cm, sockel
medföljer
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#222 Vos-Lundh, Marik, akvareller, 2 st,
kostymskisser,
1 betecknad "Rivjärnet", signerade, synlig pappersstorlek 47 x 35
cm, Vos-Lundh vann 1984 en Oscar för kostymerna till Ingemar
Bergmans "Fanny och Alexander"
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#223 Larsson, Lars Eje, akvarell, komposition med
kvinnoansikten,
signerad, synlig pappersstorlek 35 x 48 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#233 Debucourt, Louis Phillippe, kopparstick,
handkolorerat, Napoleon I,
signerat och daterat 1807 i plåten, synlig pappersstorlek 52 x 40
cm, något fläckig
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#224 Okänd konstnär, akvarell, sittande akt,
otydligt signerad, pappersstorlek 75 x 56 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#234 Hallman, Adolf, gouache, flicka och stjärna,
betecknad "Anna önskas God Jul från Hallman" samt daterad
Stockholm 1935, synlig pappersstorlek 38 x 40 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#225 Fagerström, Hans, olja, "Höstträd"
signerad, totalt mått 40 x 30 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#235 Skrin, koppar- och mässingklätt trä med färgade
glasstenar, Tibet, 1900-talets mitt,
reliefdekor, l 40 cm

#226 Erixson, Sven X:et, teckning, stenbrott,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

signerad, pappersstorlek 10 x 17 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#236 Parti silver, total silvervikt cirka 275 gram,
muggar skål mm, gravyr

#227 Okänd designer för Svenska Hem, soffa, röd
läderklädsel,
lösa kuddar med dunstoppning, enligt uppgift tillverkade i Italien, l
195 cm, Inköpt på Severins Möbler omkring 2014
Utropspris: 1 600 kr - 1 800 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#237 Hansen, Hans, egen verkstad, kakspade,
sterlingsilver och rostfritt stål, modell
"Susanne",
signerad, l 21 cm

#228 Okänd designer för Svenska Hem, soffa, röd
läderklädsel,
lösa kuddar med dunstoppning, enligt uppgift tillverkade i Italien, l
240 cm, Inköpt på Severins Möbler omkring 2014
Utropspris: 1 600 kr - 1 800 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#238 Okänd designer för Markströms, vas, silver, vikt
70 gram
slät med vågig mynning, stämplad Uppsala 1956, h 19 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#229 Hörnvitrinskåp, mahogny, George III, 1700-talets
slut,
spröjsad vitrindörr, målade, profilerade hyllor, h 115 cm, spricka i
mittenglas
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#230 Soffa, bonad bok, Nordtyskland eller Danmark,
Louis XVI, sekelskiftet 1900,
ben med kannelyrer, l 175 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#239 Matbesticksuppsättning, 51 delar, silver, svensk
spetsig, total vikt 3030 gram
17 matgafflar, och 13 -skedar, 11 bordsskedar, 8 -skedar,
strösked samt soppslev, stämplar KG Markström Uppsala 1918,
initialer OS eller SO
Utropspris: 7 500 kr - 8 000 kr

#240 Supsked, delvis förgyllt silver, så kallad
kerubsked, vikt 25 gram,
stämplad A U Wahlberg Gävle 1903, l 15 cm

#231 Kopparmynt, 4 st, Hellas, antiken,

Utropspris: 300 kr - 400 kr

anlupna
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#232 Golfklubba, hickory, Ralph Weldon, 1900-talets 1
hälft,

#241 Skedar, 1 par, sterlingsilver, renässansstil, total
vikt 50 gram,
skaft med dekor av delfiner, oidentifierade stämplar, l 18 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

stämpelsignerad, l 104 cm, bruksslitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#242 Wysocki, Stanislaw (Stan Wys), skulptur,
patinerad brons på (senare?) granitsockel,
stående kvinnogestalt,
signerad, daterad 2002 och numrerad 11/12, h 38 cm
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#243 Ljungquist, Birger, olja, solbadande kvinna,
signerad och daterad 1930, 82 x 61 cm
Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

#253 Jensen, Johan Lauritz (I L Jensen) hans
efterföljd, 1800-talets mitt, stilleben med
blommor på stenskiva,
osignerad, 42 x 31 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#244 Bjurström, Pära, olja, vilande akt,
signerad, 81 x 110 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#254 Okänd konstnär, möjligen Indien, 1900-tal, olja
på guldgrund, blomsterstilleben,
yttermått 42 x 42 cm, slitage

#245 Okänd konstnär, sekelskiftet 1900, olja,
flöjtspelande kvinna,

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

rudimentär signatur, 29 x 23 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#255 Orup, Bengt, hans art, vas, glas, tjockväggig
graal,
dekor i mörktonade ingjutningar, h 15 cm

#246 Ljusstakar, 1 par, Old Sheffield Plate, England,
George III, sekelskiftet 1800,
kannelerad stam på kvadratisk fotplatta, h 26 cm, försilvring
sliten, ljusmanschetter saknas
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#256 Okänd designer, 1950-60-tal, taklampa,
dekor av vita och bärnstensfärgade glasplåtar, h 28 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#247 Takampel, mässing med vit glaskupa, 1910-20tal,

#257 Armstol, skuren och bonad ek, Louis XXV,

reliefdekor av blommor, h 38 cm, upphängningsring defekt

1700-talets mitt, stoppad sits och rygg, bruksslitage

Utropspris: 450 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#248 Nilavilakku, brons, Sydindien, 18-1900-tal,

#258 Halslänk, silver, vikt 20 gram,

h 67 cm

svenska importstämplar, l 40 cm

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#249 Norryd, Mats, färglito, Sjöjungfruns förälskelse
(ur Den lilla sjöjungfrun),

#259 Chagall, Marc, efter honom, färglito, "Bouquet
multicolore"

sign o numr 224/300, dat-75, 42 x 58 cm

osignerad, bär numrering 100/1000, pappersstorlek 88 x 63 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#250 Reis, Leo, färgserigrafi, komposition,
signerad och numrerad 70/199,pappersstorlek 85 x 68 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#260 Obstlertunna, delvis glaserat stengods,
Steingutfabrik Merkelbach & Wick AG,
sekelskiftet 1900,
i form av vinrankeomlindad tunna, lockknopp i form av tomte,
inpressad signatur, h 27 cm

#251 Skov, Carl Ååge för Munch's Møbelfabrik,
Slagelse, byrå, teak, design 1957,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

så kallad Tall Boy, 6 lådor, stämpelsignerad, b 90 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#252 Kanna med lock, tenn, J P Kayser und Sohn,
Krefeld (Kayserzinn), 1800-talets slut,
liv med gjutna medaljonger av tyska kejsare, modellnummer
4011, design 1894-96, h 35 cm, litteratur: Dietrich, Gerhard /
Wagner, Eckard 2011: Kayserzinn. Engelbert Kayser - JugendstilZinn aus Köln. Stuttgart, avbildad ss 158 och 225
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#261 Ljusstake, tenn med mässingsmontage,
antagligen Holland eller Spanien 1700-tal,
koniskt, kvadratisk fot på lejontassar,cylindrisk stam med
mässingsavslut, graverad vapensköld under grevlig krona med
devis "Quam Fedari" (?), oidentifierade stämplar "FIN" inom
lagerkrans, h 15 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#262 Resväska, Samsonite, Schwayder Bros, Detroit,
1940-tal,
inredning med galgar, l 54 cm, visst bruksslitage, nyckel saknas
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#263 Skål, fajans, 1700-tal, dekor i kobolt och
mangan,

#273 Wallin, Ellis, olja, stilleben med fasan och
grönsaker,

dia 37 cm, skador och lagningar

signerad och daterad 1931, 65 x 81 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#264 Albarello, fajans, Italien eller Spanien, 1700-tal,
dekor i koboltblått,

#274 Okänd designer för Asko, soffbord, vit
laminatskiva på fyrdelad metallfot,

h 29 cm, skador och lagningar

etikettmärkt, dia 60 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#265 Kakburk, metall, modern tillverkning, "Quality
Brand Country Kitchen Bisquits..",

#275 Taipaleenmäki, Jussi, färglito, Halmstadmotiv,

h inklusive hänkel 28 cm

signerad och numrerad 112/290, synlig pappersstorlek 33 x 45
cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#266 Bokstöd/brevpress, serpentinsten,

#276 Baques, Josep, färglito, "Stilleben med kvinna",

bokformad, modern tillverkning, l 15 cm

signerad och numrerad 134/250, pappersstorlek 36 x 53 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#267 Nordberg, Olle, olja, fågel med fisk i näbben,

#277 Hasegawa, Shoichi, färgetsning, stadsbild,

signerad, 16 x 22 cm

signerad och numrerad 14/90, synlig pappersstorlek 23 x 22 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#268 De Passe, Crispin efter Goltzius, Hendrick,
kopparstick 1 par, Pyramus och Thisbe
respektive Atalanta och Meleager,
ur Ovidius Metamorfoser 1602-04, pappersstorlek cirka 8 x 13
cm, beskurna

#278 Qvarsebo, Mikael, färglito, komposition, med
kvinna,
signerad och numrerad 32/100, pappersstorlek 99 x 31 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#279 Lampbord, mahogny, engelsk stil,
1900-talets 2 hälft, l 54 cm

#269 Mitchell, James E för B&G, vas, porslin,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

polykrom och förgylld dekor av skolskeppet Danmark utanför
Kronborg, numrerad 1936/2500, h 24 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#280 Johansson, Åke I, väggspegel, teak,
etikettsignerad, 117 x 34 cm

#270 Kragh-Jacobsen, Bamse, färgserigrafi, konkret
komposition,
signerad, daterad -66 och numrerad 74/130, pappersstorlek 52 x
66 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#281 Takkrona, mässing med bärnstensfärgade
prismor och hängen,
så kallad burkrona, rokokostil, 1900-talets 1 hälft, h 55 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#271 Johnzon, Sven, olja, gård i vinterlandskap,
signerad och daterad 1938, 38 x 55 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#282 Takfotogenlampa, bronserad metall med vit
glaskupa,
sekelskiftet 1900, dekor av segelfartyg, justerbar höjd

#272 d'Asque de Coupet, Amélie, tillskriven, pastell,
mansporträtt,
enligt etikett a tergo given av henne till sin farfar 1838, synlig
pappersstorlek 23 x 19 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#283 Soffbord, svartlackerad alm med 9 plattor i
serpentinsten,
antagligen Kina, 130 x 130 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#284 Sideboard, svartlackerad alm och marmor,
antagligen Kina, modern tillverkning, l 207 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#294 Berglund, Frihiof, olja, motiv från Hadrianus villa
utanför Rom,
signerad och daterad 1947, 39 x 47 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#285 Ahlefeldt-Laurvig, Michael, egen verkstad
Nädhult, skulpturer, 2 st, glas,

#295 Hougaard, Henning, olja, räv i vinterlandskap,

etikettmärkta, h 7 respektive 10 cm

signerad, 45 x 66 cm

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#286 Prydnadsobelisk, svartpatinerat trä och
konstmassa, 1900-talets slut,

#296 Ambe (Johansson), Gustaf, olja, "Från
Malagakusten",

dekor av gemmer, h 59 cm

signerad Torremolinos och daterad 1952, 54 x 65 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#287 Zawadsky, Marian för Tilgmans, vas, glaserat
lergods,
polykrom dekor av Göteborgsmotiv, bland annat Gustav II Adolf
och Sjömanshustrun, signerad och daterad 1956, h 40 cm, under
botten målad dedikation Gustav daterad 1957

#297 Berggren, Jim, färglito, "Envig i eld och sand",
signerad, daterad -87 och numrerad 107/220, synlig
pappersstorlek 46 x 56 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#288 Sockel till kaminur, förgyllt trä och pastellage,
senempire,

#298 Okänd rysk konstnär, olja, surrealistisk
komposition,
signerad VS Mironov, 105 x 100 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

1800-talets mitt, dekor av akantus mm, l 36 cm, slitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#289 Fotpall, skuret och betsat trä, rokokostil, 1900talets början,

#299 Takampel till 5 ljus, förgylld brons, régencestil,
1800-talets 2 hälft,
dekor av akantus mm, h 51 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

samtida, broderad klädsel, l 37 cm, slitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#300 Glasskylare, koppar, sekelskiftet 1900,
#290 Skagh, Henrik, olja, lada,

invändigt förtent, total h 42 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

signerad, 36 x 52 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#291 Ångsäter, Hans, olja, "Sommarpynt",
signerad, 33 x 25 cm

#301 Okänd konstnär, kolteckning med collage,
"Vladimir Vladimirovitj Putin",
signerad Finnbakk(?), mått inklusive ram 53 x 43 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#292 Haverinen, Anne, blandteknik med collage på
trä, Annorlunda spegel,

#302 Hou, Axel, olja, dimma över Julsö med
Himmelbjergtornet till höger,

signerad och daterad 1994, 149 x 41 cm

signerad och daterad 1911, a tergo stämpel och etikett från
konstnärens dödsboauktion 1949, 27 x 41 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#293 Geert, Edith, olja, blomsterstilleben,
signerad, 62 x 53 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#303 Okänd konstnär, akvarell, italienskt (?) fiskarpar
på strand,
signerad CCS(?) och daterad 1920, synlig pappersstorlek 21 x
35 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#304 Schaldemose, Eyvind, olja, "Ungdom i byn",
a tergo signerad och betitlad på spännramen samt med etikett
från Tuborg Kunstforening, 65 x 70 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#305 Deleuran, Otto, olja, stadsbild,
signerad och daterad -50, 65 x 77 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#314 Leon, May K, färglitografi, komposition med
damer, sign o numr 46/260
synl pappersstorlek 24 x 19 cm
Utropspris: 600 kr - 800 kr

#315 Okänd dansk designer, 1950-60-tal, byrå,
palisander,
front med 8 lådor, b 77 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#306 Nylund, Gunnar för Rörstrand, vas, chamotterat
stengods, "Zenit",

#316 Lättmetallfälgar, 17", 4st,

grågrön glasyr, h 15 cm

Ronal, made in poland,

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#307 Hummel, Maria för Wilhelm Goebel, figuriner, 2
st, bemålat flintgods,
stående pojke respektive pojke på staket, signerade, h 10
respektive 15 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#308 Okänd designer, bordslampa, krom med blå
glaskupa,
h 47 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#309 Elfgren, Helena, färgetsning, "Samtal om
natten",
signerad, daterad 2013 och numrerad 118/250, synlig
pappersstorlek 24 x 24 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#310 Ljusstakar, 1 par, mässing, Ystad Metall, 1900talets 1 hälft,
balusterformad stam på hexagonal fot, h 17 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#317 Edenfalk, Bengt för Skruf, glasservisdelar, 26 st,
"Corona",
12 starkvins-, 8 selters- samt 6 ölglas
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#318 Ekselius, Karl Erik för JO Carlsson (JOC)
Vetlanda, fåtölj, teak med svart skinnklädsel,
stämpelsignerad, bruksslitage
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#319 4 delar porslin, Rörstrand, 1950-tal; gryta med
lock Marina, skål Picknick, karott Pomona samt
kanna Filippa
terrin l 26 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#320 Okänd designer för Keramia, Tjeckoslovakien,
1920-30-tal, skulptur, glaserad terrakotta, kvinna
med kärve,
stämpelsignerad och numrerad 1251, l 46 cm
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#311 Örnberg, Anna för Strömbergshyttan, vas, glas,
"Pisa",

#321 Väggur, valnöt, så kallad Amerikaklocka,

dekor i rosa underfång, signerad, i originalförpackning, h 34 cm

sekelskiftet 1900, h 67 cm

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#312 Okänd designer, 1900-talets 2 hälft, sideboard,
avlutad fur,
front med 3 kannelerade dörrar, l 177 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#313 Okänd designer, 1900-talets slut, sideboard,
körsbärsträ,
5 lådor samt skåpsdörr, b 117 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#322 Golvur, bonad ek, England, George III, 1700talets slut,
urtavla signerad John Kemp Yoxford, verksam 1771-1801, h 205
cm
Utropspris: 600 kr - 600 kr

#323 Byrå, delvis svärtad mahogny, Nordtyskland,
empire, 1820-30-tal,
dekor av demi-lune-fält och romb, 3 lådor, b 86 cm, senare
(defekta) nyckelhålsskyltar, 1 lås bytt, renoverad
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#324 Hansen, Severin för Haslev, soffbord med 2
utdragbara, melaminklädda skivor
etikettsignerat samt plakettmärkt Danish Furnituremakers
Control, l 150 - 220 cm

#334 Thebord, ek med infattat flintgodsfat, 1910-20tal,
skiva från Gustavsberg med Krassemönster, b 52 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#325 Kista, skuren och delvis bonad kamfer,
Kina, 1900-tal, djupskuren reliefdekor av personer mm, l 101 cm

#335 Okänd designer, pallar, 1 par, teak med stålben
1900-talets mitt, dia 31 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#326 Okänd designer, 1900-talets 2 hälft, taklampa,
vitlackerad aluminium,
dekor av lameller, dia 47 cm

#336 Okänd designer, 1950-tal, taklampa, 3
ljuspunkter, lackerad metall och mässing,
kupornas dia 15 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#327 Okänd dansk designer, taklampa, violettlackerad
metall med mässingsmontage, 1970-tal,
dia 29 cm, framstår oanvänd, proveniens: nedlagd dansk
lampfabriks lager

#337 Okänd designer, 1960-tal, vägghylla, inplastad
metall med 2 hyllplan,
String-liknande modell, b 40 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#328 Lerpiniere, Daniel och Fittler, James efter Paton,
Richard, kopparstick och linjeetsning, "The
distressed situation of the QUEBEC....",
ed John Boydell 1780, synlig pappersstorlek 50 x 62 cm

#338 Surroundsystem, Denon network reciever DRAN4, med Argon SUB-840 subwoofer samt 2 st
Argon 63 series 100 w högtalare
medföljer fjärrkontroll
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#329 Okänd konstnär, 1700-talets 2 hälft, "Platea
maxima matriti...",
pappersstorlek 31 x 42 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#330 Vitrinskåp, skuret, bemålat och förgyllt trä,
Indonesien, 1900-talets 2 hälft,
2-delat, total h 172 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#331 Ericson, Johan, olja, skogsinteriör med
kvistsamlande kvinna,
signerad, 56 x 45 cm

#339 Okänd designer för P Jeppesens möbelfabrik,
Store Heddinge, 1950-60-tal, matbord med 2
klaffar, ek,
etikettsignerat, total l 150 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#340 Hardaga, Tarik, färglitografi, komposition med
byggnader,
signerad EA, 24 x 51 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#341 Alvar, Suñol, färglito, komposition,
signerad EA, 69 x 51 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

#342 Borgström, Maria, etsning, "Att se",
#332 Hallbyrå, pyramidmahogny, oscariansk,
sekelskiftet 1900,

signerad, daterad -97 och numrerad 5/160, synlig pappersstorlek
36 x 32 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

böjd front med 2 lådor, l 110 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#333 Byrå, palisander med intarsia och bronsbeslag,
Louis XVI-stil, 1900-talets 1 hälft,
vit, njurformad marmorskiva med mässingsgaller,2 lådor i sarg, b
62 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#343 Käpp, bambu med silver(?)montage, antagligen
Kina, sekelskiftet 1900,
skuren dekor av personer, djur mm, l 87 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#344 Käpp, hardwood med silverkrycka, 1900-talets
början,

#354 Golvlampa, delvis patinerad mässing, empirestil,
1900-talets mitt,

doppsko i metall, l 87 cm

3 ljuspunkter, h 164 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#345 Käpp, bambu och horn med silverbeslag, 1900talets 1 hälft,

#355 Jensen, Carlo för Poul Hundevad, bokhylla,
palisander,

stämplad Alfred Martin Becker Köpenhamn, l 87 cm, ägargravyr

b 70 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#346 Käpp, hardwood med nysilvermontage,
datering 1908, l 80 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#356 Jensen, Carlo för Poul Hundevad, bokhylla,
palisander,
stämpelsignerad, b 139 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#347 Käpp, bambu med silverbeslag, dekor av runor
mm efter original på Jellingestenen,
oidentifierad mästare, guardeinstämpel för CF Hansen
Köpenhamn 1923, l 86 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#348 Skulptur, hardwood med beninläggningar, så
kallad Laughing Buddha,
Kina, 1900-tal, h 20 cm

#357 Jensen, Carlo för Poul Hundevad, hurts/
underskåp, palisander,
b 120 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#358 Trädgårdspall, porslin, Kina, modern tillverkning,
blå underglasyrdekor, h 46 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#349 Dekorelement skuret och förgyllt trä, empire,
1800-talets 1 hälft,
ymnighetshorn (cornucopia), h 47 cm, slitage

#359 Okänd designer, 1960-70-tal, golvlampa,
brunlackerad metall och krom,
märkt "GK", justerbar höjd
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#350 Fåtölj, mahogny med rottingklädsel, regencystil,
1900-talets början,
lösa, tagelklädda dynor

#360 Okänd designer för markslöjd, Tranås,
bordslampa, vitlackerat trä med textilskärm,
1960-70-tal, ställbar ljusarm, h 67 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#351 Fåtölj, skuren ek med djuphäftad (senare)
klädsel,
sekelskiftet 1900

#361 Sapper, Richard för Artemide, bordslampa,
aluminium och technopolymer, "Tizio",
design 1972, justerbar, maximal h 119 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#352 Armstol, skuren och bonad bok, gustaviansk
stil, 1900-talets 1 hälft,
randig klädsel

#362 Sapper, Richard för Artemide, bordslampa.
aluminium och technopolymer, "Tizio",
design 1972, justerbar, maximal h 119 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#353 Armstol, skuren och bonad bok med
rottingklädd rygg, rokokostil, 1900-talets 1 hälft,

#363 Jolin, Ellen, olja, kustparti med hus och båtar,
signerad, 40 x 60 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

sits med grön läderklädsel
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#364 Jansson, Rune, färglito, komposition,
signerad och numrerad 43/90, synlig pappersstorlek 39 x29 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#365 Jansson, Rune, färglito, komposition, "Blått
hörn",
signerad, daterad 1966 och numrerad 11/99, synlig
pappersstorlek 28 x34 cm

#375 Byråar/nattygsbord, 1 par, idegran, 1900-talets 2
hälft,
4 lådor, b 44 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#366 Byrå, avlutad fur, oscariansk, 1800-talets slut,
4 lådor, b 93 cm

#376 Matta, old Täbriz, korkull med silkeinslag,
blommöntrad, 200 x 150 cm
Utropspris: 4 800 kr - 5 000 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#367 Satsbord, 4 st, skuren och bonad ek,
1900-talets 2 hälft b 27 - 46 cm

#377 Matta, Tava New Red,
etikettsignerad, 240 x 170 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#368 Byrå, palisander med intarsia och
mässingsbeslag, Louis XVI-sil, 1900-talets 2
hälft,

#378 Rosén, Einar, tusch, aktstudie,
signerad och daterad 1955, synlig pappersstorlek 61 x 38 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

svängd front, 3 lådor, b 59 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#379 Matta, old Beludj galleri,
390 x 105 cm

#369 Bosse, Walter, klädhängare, 1 par, delvis
bemålad brons, 1950-60-tal, apor,
h 17 cm, bruksslitage
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#370 Bosse, Walter, klädhängare, 1 par, delvis
bemålad brons, 1950-60-tal, apor,

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#380 Hörnvitrinskåp, palisander med intarsia och
mässingsbeslag, Louis XVI-stil, 1900-talets 2
hälft,
dekor av blommor, välvd framdörr, b 76 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

h 17 cm, bruksslitage
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#381 Okänd designer, 1960-tal, soffbord, palisander,
fragmentarisk etikett, l 130 cm

#371 Okänd designer, 1900-talets mitt, herrbetjänt,
bonad bok,
h 100 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#382 Serveringsvagn, mässing med dubbla,
intarsiainlagda skivor,
1900-talets 2 hälft, l 70 cm

#372 Okänd dansk designer, 1950-60-tal, soffa, svart
skinnklädsel,
ben i bonad bok, b 194 cm, bruksslitage
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#383 Fiol i låda, sekelskiftet 1900,
medföljer 2 stråkar, invändig etikett "Repareret af J Geertsen
1935", slitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#373 Okänd dansk designer, fåtölj, 1950-60-tal,
ben i bonad bok, svart skinnklädsel
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#384 Okänd dansk designer, 1950-tal, stol, teak,
textilklädd rygg och sits
ben med svarvade tvärslåar

#374 Okänd italiensk designer, 1970-80-tal, soffbord,
mässing och glas,
rund skiva uppburen av 3 svanar, h 45, dia 80 cm, normalt
bruksslitage
Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#385 Salongs/matbord med 2 fällbara klaffar, bonad
ek, barockstil, 1900-talets 1 hälft,
total l 133 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#386 Okänd designer för Ceson, brosch, delvis
förgyllt silver,
geometrisk dekor, stämplad Göteborg 1969, l 5 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#396 Eckhoff, Tias för Lundtofte,
matbesticksuppsättning, 38 delar, teak och
rostfritt stål, "Opus", design 1958,
12 vardera av matknivar, -gafflar och -skedar, samt 2
uppläggsbestick, mindre slitage
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#387 Miniatyrmedalj, Kong Christian den X.s
frihedsmedalje (Pro Dania),
dia 15 mm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#397 Okänd designer, möjligen Finn Østergaard, fåtölj
med fotpall, böjträ med canvas,
brun skinnklädsel
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#388 Kluge, Harry, olja, Möns Klint,
signerad och daterad 1926, 29 x 45 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#398 Selloka, skuret, bemålat och förgyllt trä och
smide, barock, sekelskiftet 1700,
dekor av lejonhuvud, akantus mm, l 67 cm, orangrepp, slitage

#389 Saietz, Gunnar, färglito, komposition,

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

signerad, daterad -91 och numrerad 131/250, synlig
pappersstorlek 35 x 49 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#399 Lampbord, ek, 1900-talets 1 hälft, hexagonal
skiva,
h 50 cm

#390 Käpp med silverkrycka, jugend, 1900-talets
början, dekor av blommor,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

oidentifierad mästare CA Göteborg 1909, l 90 cm, ägargravyr
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#400 Väggur, förgyllt trä och stuck, gustaviansk stil,
1900-talets 1 hälft,
urtavla signerad Janne Nilsson Halmstad, h 63 cm

#391 Salongs/matsalsmöbel, 9 delar, mahogny,
1910-20-tal,
mat/salongsbord med 3 ofanerade iläggsskivor, 2 armstolar, 2
taburetter samt 4 stolar
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#392 Okänd designer, taklampa, mässing med
droppformade, bärnstensfärgade glashängen,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#401 Schatull, svärtat trä med mässingsbeslag,
sekelskiftet 1900, intarsiadekor i mässing,
sköldpadd och pärlemor i André Charles
Boulles art,
lock med initialer AD, l 60 cm, slitage, skador, inredning saknas
Utropspris: 600 kr - 700 kr

art-déco, 1920-tal, h 51 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#402 Dall'Acqua, Aldo, blandteknik, racerbil,
signerad och daterad 969(!), synlig pappersstorlek 47 x 34 cm

#393 Guldmynt, Danmark, 10 kronor, Kristian X 1913,
vikt 4,48 gr 900/1000 guld,

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

gravör VBP
Utropspris: 1 600 kr - 1 700 kr

#403 Netscher, Caspar, efter honom, olja, sekelskiftet
1900, påklädningsscen,
efter original från cirka 1665, 41 x 32 cm

#394 Kniv i balja, hardwood och smide, antagligen
Shona, Zimbabwe, 1900-talets 1 hälft,

Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

genombruten balja, total l 30 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#404 Knage, V, olja, stilleben,
signerad, 40 x 30 cm

#395 Rökelsekar (?), antagligen silver med turkoser
(?), Indien, 1900-tal, i form av sitar, vikt 960 gram
dekor av drakhuvud, bodhisattvor mm, stämplad 900, l 57 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#405 Hänge, mangofärgad bärnsten med montage i
14 karat rödguld,
framstår oanvänd, nypris 26.650 DKK, total h 7 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#406 Damarbetsbord, mahogny med intarsia,
empirestil, 1900-talets 1 hälft,

#416 Oljelampa (?), mässing, Indo-persisk,
sekelskiftet 1900,

låda med inredning, b 65 cm

globformad med genombruten dekor av fåglar mm, dia 26 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#407 Stol, delvis svärtad valnöt, oscariank,
sekelskiftet 1900,

#417 Böcker; Svenska Slott och Herresäten, 5 band
samt dito Ny Följd, 3 band,

röd sammetsklädsel med tofsar

skinnband, skador

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#408 Stolar, 2 st snarlika, avlutad fur, allmogearbeten,
1700-tal,
kopplade ben, slitage

#418 Liljedahl, Gösta, olja, kvinna på trappa,
signerad, 61 x 46 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#409 Dödsmask, gips, Ludvig van Beethoven,

#419 Norrman, Lars, efter honom, delvis bemålat
multitryck, "Josefine",

1900-talets mitt eller 2 hälft, h 24 cm

utförd för IKEA 1975, tryckt signatur, synlig storlek 106 x 37 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#410 Parti silversmycken, Israel och Asien, total vikt
115 gram,
delvis med turkoser
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#411 Rizatto, Paolo för Luce Plan, lampskärm, vit
plast, "Costanza D13"
i originalförpackning
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#420 Olson, Axel, färgetsning, "Ankarplats",
från mappen 'Vila och vaka' ed GKM, tryckt hos Adrien Maeght
Paris, signerad och numrerad 8/260, 35 x 52 cm, pappersstorlek
50 x 65 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#421 Olson, Axel, mapp med 3 torrnålsgravyrer;
Skuggan, Skeppsvraket samt Skissblocket,
ed Galerie GKM Sivert Bergström Malmö 1984, samtliga
signerade och numrerade 56/100, pappersstorlek 26 x 40 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#412 Jordglob i golvställning, Svenska Skolboks
Förlagens Glob,
mellankrigstid, total h 103 cm, slitage
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#422 Olson, Axel, färgetsning, surrealistisk
strandbild,
signerad och numrerad 4/100, 10 x 15 cm, pappersstorlek 27 x
40 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#413 Spegel med underskåp, svartlackerat och
bronserat trä och papier-maché, Queen Annestil,
antagligen England, 1800-talets slut, kinesicerande dekor i guld,
facetterat glas, total h 178 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#423 Kopp med underfat, porslin, Kina, Qianlong
(1736-95),
invändigt med dekor av växter i järnoxidrött och guld, utvändigt
med cappuccinerbrun glasyr, underfat dia 12 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#414 Okänd fransk (?) konstnär, 1800-talets mitt,
oljemålningar, 1 par, plöjning respektive
pråmdragning,
ovala 25 x 33 cm, 1 med smärre hål
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#424 Rökelse(?)urna, brons med cloissonnédekor,
Japan, Meiji, sekelskiftet 1900, utvändig dekor
av flikar,
botten invändigt med reliefdekor av växtlighet och Matsuyamamon, h 23 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#415 Länsfåtölj, skuren och bonad ek, barockstil,
1900-talets början,
rygg med rottingklädsel och krönande örn, bruksslitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#425 Golvvas, porslin, Kina, Qing-republik, 1900-talets
början,
Gu-formad med blå underglasyrdekor av Shou-tecken och
växtlighet, h 39 cm

#436 Plockgross Irmingen, Ingeborg för B&G, figurin,
porslin, pojke med dragspel,
polykrom underglasyrdekor, modellnummer 1661, h 24 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#426 Takampel, delvis bemålad mässing, empirestil,
1900-talets 1 hälft,

#437 Benter, Lotte för Royal Copenhagen, figurin,
porslin, sittande, virkande Amagerflicka,

4 ljusarmar, total dia 42 cm

modellnummer 1314, design 1911, polykrom underglasyrdekor, h
15 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#427 Dehlö, Ture, olja, "I köket",
signerad och daterad 1923, 39 x 46 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#438 Benter, Lotte för KD, figurin, porslin, flickor i
Amagerdräkt,
modellnummer 1316, polykrom underglasyrdekor, h 19 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#428 Petersen, S H efterThersner, Ulric, kopparstick,
"Skarhult Från Syd Östra Sidan",
ur "Fordna och Närvarande Sverige" 1817, med grevliga ättens
Brahe vapensköld, synlig pappersstorlek 31 x 43 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#429 Soffgrupp, 3 delar, nyrokokostil, 1900-talets mitt,
soffa, bergère samt fåtölj, soffans l 170 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#439 Thomsen, Carl för Royal Copenhagen, figurin,
porslin, gåsapiga,
polykrom underglasyrdekor, modellnummer 528, h 19 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#440 Locher, Axel för B&G, figurin, porslin, herdinna
med får,
polykrom underglasyrdekor, modellnummer 2010, h 26 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#430 Bord, skuren och bonad ek, nyrenässans,
sekelskiftet 1900, dia 64 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#441 Thomsen, Christian för Royal Copenhagen,
figurin, porslin, täljande pojke,
polykrom underglasyrdekor, modellnummer 905, h 18 cm

#431 Barn/miniatyrbyrå, bemålat trä, sekelskiftet 1900,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

svängd front, h 44 cm, renoverad
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#432 Hylla, bambu, 4 rottingklädda hyllplan,
b 92 cm

#442 Olson, Axel, färgetsning, "Dörr mot ljuset",
från mappen 'Vila och vaka' ed GKM, tryckt hos Adrien Maeght
Paris, signerad och numrerad 8/260, 38 x 52 cm, pappersstorlek
50 x 65 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#433 Serveringsvagn, bambu med frostade glasskivor,

#443 Okänd designer, 1900-talets 2 hälft, snurrstolar,
4 st, valnöt på kromade ställ,

1900-talets mitt, l 77 cm

smärre fanérdefekter

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#434 Soffbord, bambu med frostad glasskiva

#444 Soffbord, bonat trä, delvis 1700-tal,

1900-talets mitt, dia 67 cm

skiva dia 60 cm, ursprungligen stolunderrede med senare skiva

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#435 Soffbord, bambu med frostad glasskiva,
1900-talets mitt, dia 96 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#445 Stolar, 4 st, skuret, bemålat och bronserat trä,
gustavianska provinsarbeten,
1800-talets 1 hälft, kompletterade, slitage
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#446 Ljusstakar, 1 par, trä och smide, så kallade
Taserudstakar,

#456 Qvarsebo, Michael, olja, komposition med
växter, oval form

daterade 1923, h 23 cm

signerad och daterad 1971, 40 x 30 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#447 Samovar, koppar, antagligen Danmark, 1800talets 2 hälft,
handtag i bonat trä, h 28 cm

#457 Andersson, Arne, olja, sjöparti med tranor
signerad, 33 x 41 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#458 Josefsson, Jörgen, olja, komposition,
#448 Figuriner/bokstöd, 3 st, flintgods, Staffordshire,
1800-talets mitt,

signerad och daterad 1986 a tergo, totalt mått 123 x 105 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

kvinnor med barn respektive Bonnie Prince Charlie, h 30 - 39 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#459 Skulptur, brons, 1900-talets 2 hälft, sittande
buddha,
#449 Kaffekopp med underfat, delvis förgyllt porslin,
Royal Copenhagen, 1800-talets mitt,

h 14 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

kopp med medaljon föreställande Berthel Thorvaldsens "Natten",
underfat dia 14 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#450 Relief, skuret trä, Indien, 1900-tal,

#460 Bröndum Sörensen, Peder, olja, "Huse ved
Vesterhavet",
signerad och daterad 1971, 31 x 101 cm, duklagning
Utropspris: 200 kr - 300 kr

dekor av gudomar mm, l 91 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#451 Okänd designer för Ti Sento, Milano, ring,
sterlingsilver med facettslipad månsten (?),

#461 Major, Thomas efter Brouwer, Adriaen, etsning,
"Food for the Soul" 1747,
pappersstorlek 15,5 x 11 cm, beskuren
Utropspris: 200 kr - 300 kr

innerdiameter 18 mm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#452 Plockross-Irminger, Ingeborg för B&G, figurin,
porslin, läsande barn,

#462 Dockhuvud, bisquitporslin, Armand Marseille
3200 8/0 II,
1900-talets början, samtida textilkropp, l 33 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

modellnummer 1567, polykrom underglasyrdekor, h 10 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#453 Lagerbielke, Erika för Orrefors, vas, kristall,
dekor av kannelyrer, etikettmärkt, signerad och numrerad
9116-61, h 20 cm

#463 Arninge, Gudrun, olja, "Från
Luxenbourgträdgården (!) Paris",
signerad och daterad -50, 30 x 38 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#464 Bergman, Oskar, färglito, skärgårdslandskap,
#454 Thomsen, Christian för Royal Copenhagen,
figurin, porslin, täljande pojke,

signerad, synlig pappersstorlek 31 x 42 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

polykrom underglasyrdekor, modellnummer 905, h 18 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#455 Andersson, Arne, olja, skogsparti med råbock
signerad, 33 x 41 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#465 Toftarp, Britten, (Kronmakaren), egen verkstad,
tiara, försilvrad metall med slipade krysopraser
(?),
ställbar diameter, medf dustbag
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#466 Golvur, valnöt med intarsia, England, George II,
1700-talets mitt, chippendalekrön,
urtavla i mässing med månfaser, denna signerad Temple
Whitehaven, h 226 cm, slitage

#477 Liljefors, Charlotta, olja, "Ormvråk",
signerad och daterad -80, 46 x 55 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#478 Larsen, Christian Björn, olja, efter badet,
#467 Kinnmansson, L (Lars Gustaf?), olja,
hamninlopp i skymning,

signerad och daterad -76, 65 x 50 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

signerad L Kinmansson, 45 x 80 cm, duklagningar
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#468 Brandt, Carl, pastell, marin,
signerad, synlig pappersstorlek 33 x 42 cm

#479 Salongsbord, mahogny, senempire, 1800-talets 1
hälft eller mitt, oval skiva,
rikt skulpterad stam på fyrpassformad fotplatta med lejontassar, l
120 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#469 Okänd designer, 1960-70-tal,

#480 Rökelsekar, glaserat flintgods med
bronsmontage, orientaliskt arbete, 1900-tal,

shakermodell, l 149 cm

i form av liggande elefant, dekor i koboltblått, 14 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#470 Soffbord, mahogny med mässingsbeslag, så
kallat Butlers tray,

#481 Preis, L fter honom, byst, parian, B&G, Bertel
Thorvaldsen,

lös benställning, l 126 cm

1800-talets 1 hälft eller mitt, h 13 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#471 Skrivbord, mahogny med mässingsbeslag, 1900talets 1 hälft, 9 lådor,

#482 Skulptur, violettglaserat stengods, sittande
Buddha,

l 137 cm, bruksslitage, spricka

h 36 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#472 Altar/sidebord, hardwood, Kina, 1900-talets 2
hälft,
2 lådor och 2 skåpluckor, l 118 cm

#483 Mask, skuret och bemålat trä, Hanuman,
Bali, 1900-talets mitt, h 22 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#484 Mask, skuret trä och djurhud, möjligen Dan,
#473 Väggvitrinskåp, bemålat trä, 1900-tal,
dubbla vitrindörrar, rosamålad inredning, b 105 cm, 1 glas med
spricka

Liberia, 1900-talets mitt, h 22 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#485 Lockurna, porslin, Kina, 1900-talets slut,
#474 Snedklaffsekretär, bonad ek, antagligen
Tyskland, Louis XVI, sekelskiftet 1900,
flankerande halvkolonetter, 3 lådor samt skrivklaff bakom vilken
inredning, främre lejontassar, b 119 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

blå underglasyrdekor, total h 46 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#486 Brozén, Olle för SEA Glasbruk, vaser, 1 par, glas,
"Twin Models",
polykrom dekor mot vit fond, h 25 cm

#475 Meyer-Andersen, Johannes, olja, vårplöjning,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

signerad, 55 x 65 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#487 Boèr, Zoltan von, gouache, sittande par,
signerad, synlig storlek 15 x 20 cm

#476 Kullberg, Isak Fredrik, olja, blåmesar,
signerad, 36 x 59 cm
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#488 Grandin, Svän, olja, gatuscen,
signerad, 73 x 60 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#497 Skrin, trä med metallbeslag, antagligen Japan,
Meiji-Taishô, inredning med lådor,
l 41 cm, slitage, nycklar saknas
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#489 Widholm, Stellan, färglito, "Den hemlighetsfulla
måltiden II",
signerad, daterad -98 och numrerad 83/160, pappersstorlek 22 x
16 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#498 Öronlappsfåtölj, skuren ek, möjligen England,
sekelskiftet 1700,
broderad klädsel med dekor av blommor, proveniens. adliga ätten
Hegermann-Lindencrone, slitage
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#490 Kasiulis, Vytautas, färglito, Kunglig livgardist,
signerad i stenen (möjligen signerad och numrerad under
passepartout), synlig pappersstorlek 46 x 34 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#499 Salongsbord med klaffar, antagligen England,
George IV, 1800-talets 1 hälft,
1 låda i sarg, totalt 111 x 87 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#491 Johansson, Lars, olja, klippor Brandts vik,
Söndrum
signerad och daterad 1970, 46 x 55 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#500 Pottstol (!), mahogny, sekelskiftet 1800,
balusterformad rygg, uppfällbar sits, varunder (senare) inredning,
renoverad
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#492 Johansson, Lars, olja, kustlandskap Glassvik,
Steninge
signerad och daterad 1972, 53 x 58 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#501 Väggskåp, fur, allmogearbete, 1800-talets 1 hälft,
välvt krön,
front med låda samt skåpsdörr, dekor av blinderingar, h 91 cm,
slitage, låst, nyckel saknas
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#493 Okänd designer, (möjligen Hans Agne
Jakobsson), 1960-70-tal, taklampa, fur,
så kallad spånlampa, dia 30 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#502 Armstol, skuren valnöt, Louis XV, 1700-talets
mitt,
senare, bemålad klädsel med kinesicerande motiv, skador, slitage
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#494 Väggspegel, skuret och bonat trä, möjligen
sjömansarbete,
sekelskiftet 1900, h 60 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#503 Hennix, Margareta för Gustavsberg, väggplatta,
glaserat stengods,
chiffonier, signerad, h 36 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#495 Okänd designer, 1900-talets 1 hälft eller mitt,
matta, reliefflossa,
dekor i gult och vitt, 135 x 85 cm, slitage, kortsidor i behov av
översyn
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#504 Hennix, Margareta för Gustavsberg, väggplatta,
glaserat stengods,
hund i fåtölj, h 38 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#496 Okänd amerikansk konstnär, 1800-talets slut,
oljemålningar 1 par, porträtt, man respektive
kvinna,
sistnämnda med handskriven etikett "Emma Hultgren Signe
Wallgrens mor född i Sthlm av Hovstallmästaren hos Carl XV
Johan Brattén", signerade Church Long Tarrytown (New York)
1890, 53 x 43 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#505 Okänd designer, 1950-tal, pinnstolar, 4 st, björk
med teaksits,
osignerade
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#506 Okänd designer för ANF Nybro, golvlampa,
guldfärgad aluminium,
1960-70, justerbar höjd
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#507 Nyström, Christer, akvarell med täckvitt,
Italiensk fönsterutsikt,

#518 Salongsbord, mahogny, oscarianskt, 1800-talets
slut,

signerad, synlig pappersstorlek 67 x 48 cm

svarvad stam, l 105 cm

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#508 Skärbräda, fur, 1900-talets början,
fiskformad, l 43 cm, slitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#519 Fåtölj, skuren mahogny, nyrokoko, 1800-talets 2
hälft,
randig klädsel
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#509 Dryckeskärl/rökelsekar(?), metall, möjligen så
kallad Kapala, Tibet, 1900-tal,
oval, undersida med "tänder", l 11 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#520 Dahl, Katarina för By Rydéns, golvlampa,
koppar, "Spidery",
8 ljuspunkter, h 171 cm, medföljer etikett
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#510 Mask, skuret och bemålat trä, antagligen Afrika,
1900-talets 2 hälft, h 19 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#521 Stolar, 4 st, svartlackerad, präglad
läderimiterande sits
nyrenässans, sekelskiftet 1900, bruksslitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#511 Kaffeservisdelar, porslin, B&G, Blå Mås med
guldkant,
44 delar
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#522 Okänd designer, underrede till fåtölj, teak,
1950-60-tal,
senare monterad underplatta till hundsäng (!), i palisander, denna
märkt Made in Denmark, b 77 cm

#512 Kaffeservisdelar, Rosenthal Classic Rose
Collection, "Maria",
28 delar
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#523 Vaser, 4 st, porslin, B&G,
polykrom underglasyrdekor av björnbär, h 10 - 18 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#513 Fåtölj, skuren mahogny, nyrokoko, 1800-talets 2
hälft,
genombrutet ryggkrön,grön sammetsklädsel
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#524 Ljusstakar, 1 par, nysilver,
nyrokokostil, 1900-talets 1 hälft, importstämplar för JL Hultman, h
18 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#514 Armstol, mahogny med intarsia, empirestil, 1900talets början,
lös dyna i svart läder
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#525 Magnus, Carl, färgserigrafi, komposition,
signerad, daterad -80 och numrerad 81/150, pappersstorlek 33 x
48 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#515 Fåtölj, skuren mahogny, nyrokoko, 1800-talets
hälft,
framben med hjultrissor, mönstrad, röd sammetsklädsel
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#526 Okänd konstnär, skulptur, gips, sittande kvinna
med hatt,
signerad BP (?) och daterad 70, h 45 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#516 Fåtölj, skuren mahogny, nyrokoko, 1800-talets 2
hälft,

#527 Rullbandspelare, Tandberg, 64X Four Track,

gul mönstrad sidenklädsel

l 40 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#517 Shlegel, Fritz för Lyfa, taklampa, mässing, "P295"
höj- och sänkbar, dia 45 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#528 Skålfat, 6 st, porslin, Kutani, Meiji, 1800-talets
slut,

#539 Okänd designer, 1950-60-tal, barnstolar, 3 st,
nylonband på stålställning

blå underglasyrdekor, undersida med Fuku-märke, dia 18 cm

b 37 cm, bruksslitage

Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 400 kr

#529 Fat, 1 par, porslin, Japan, Taishô (?),
kvadratiska med avfasade hörn, blå underglasyrdekor, dia 32 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#540 Okänd designer, 1960-tal, taklampa, mässing
och trä med 5 vita glaskupor,
dia 48 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#530 Barn/miniatyrfiol, 1900-talets 1 hälft,
l 44 cm, slitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#541 Okänd designer, 1960-tal, armstol, bonad bok
med svart konstläderklädsel,
bruksslitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#531 Jardinière. flintgods, Tyskland, 1900-tal,
polykrom och förgylld dekor, l 32 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#542 Okänd designer för Wilhelm Goebel, julänglar/
ljusstakar, 3 st, bemålat flintgods,
en med speldosa, h 14 - 18 cm

#532 Vas, porslin, Kina, antagligen Guangxu
(1875-1908), kvadratisk,
dekor av personer mm i famille-rose-färger, h 22 cm exklusive
senare montage till lampa, botten sannolikt borrad
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#533 Bordsfotogenlampa, vitopak glasmassa,
sekelskiftet 1900,

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#543 Snurrstol, stål med svart läderklädsel, modell
snarlik Arne Jacobsens "Svanen",
underredet ursprungligen för bord designat av Arne Jacobsen för
Fritz Hansen, delvis synlig etikettmärkning, tillverkad mars 1966,
stolen sannolikt privatframställd
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

polykrom emaljdekor av blommor, h inklusive skärm 50 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#534 Okänd konstnär, skulptur, trä och textil, 1900talets 1 hälft,

#544 Toradar, smide med trästock, Indien, 18-1900-tal,
luntlåsmekanism,
kaliber cirka 20 mm, l 282 (!) cm, skador
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

dekor av dansande par i allmogedräkt, h 27 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#545 Fogelqvist, Jörgen, färglito, komposition,
signerad och numrerad 14/150, synlig pappersstorlek 58 x 43 cm

#535 Lockurna, porslin, Josef Strnact, Turn Teplitz,
sekelskiftet 1900,
polykrom och förgylld dekor, h 35 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#546 Okänd engelsk naivist, 1800-tal, olja,
gårdsscen, otydligt signerad, 25 x 36 cm, slitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#536 Okänd designer, barnstol/lekvagn, trä
h 82 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#547 Fåtölj, valnöt med helstoppad klädsel,
oscariansk, sekelskiftet 1900,
bruksslitage

#537 Potpurrieskål med lock, Herend, 1900-talets 2
hälft,
polykrom dekor, dia 15 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#548 Hålslev, mässing, 17-1800-tal,
skaftavslutning med krok, l 41 cm, bristning
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#538 Okänd designer, skulptur, bronserad metall,
1900-talets 1 hälft, stående björn,
rygg med plakett "City Hall Oakland California", l 9 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#549 Okänd dansk designer, taklampa, violettlackerad
metall med mässingsmontage, 1970-tal,

#559 Bordsfotogenlampa, delvis emaljerad mässing,
1800-talets slut,

dia 29 cm, framstår oanvänd, proveniens: nedlagd dansk
lampfabriks lager

gjuten dekor av fabeldjur mm, emaljen med blomdekor, total h 67
cm

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#550 Andersen, Ib Just, egen verkstad, 3 delar tenn,
ljusstakar respektive vas, h 7 - 8 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#560 Bordsfotogenlampa, klar- respektive grön
glasmassa med mässingsmontage,
sekelskiftet 1900, h inklusive lamphållare 48 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#551 Parti äldre verktyg, smide med trähandtag
dymlingsborrar, rubank samt skära
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#561 Bordsfotogenlampa, flingods med
kopparmontage, oscariansk, 1800-talets slut,
polykrom dekor av träd, total h 67 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#552 Plakett, silver(?), given Generalmajor Otto
Christian Severin August von Bülow 1877,
b 16 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#562 Okänd svensk designer i Carl Malmstens art,
1910-20-tal, sängramar, 1 par, alm med intarsia,
Swedish Grace,
innermått 90 x 200 respektive 110 x 200 cm , förlängningsbalkar

#553 Vas samt bordslampa, lackerad och förgylld
metall, Moda Lamps, modern tillverkning,

Utropspris: 500 kr - 600 kr

h 27 - 35 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#563 Salongsbord, mahogny, 1800-talets mitt,
akantusanfanger, dia 117 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#554 Falck, Gösta, olja, personer i stadsmiljö
signerad, 35 x 75 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#564 Lindström, Bengt, poster, litograferad,
handsignerad med dedikation, pappersstorlek 41 x 27 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#555 Falck, Gösta, olja, personer i stadsmiljö
signerad, 61 x 50 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#565 Renberg, Margareta, färgserigrafi, komposition,
signerad och numrerad 11/150, pappersstorlek 50 x 70 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#556 Kaffeservis, porslin, Koka Blå, design Hertha
Bengtsson 1951;
12 koppar, 11 underfat, 12 assietter samt kaffekanna med lock
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#566 Okänd dansk designer, taklampa, violettlackerad
metall med mässingsmontage, 1970-tal,
dia 29 cm, framstår oanvänd, proveniens: nedlagd dansk
lampfabriks lager

#557 Matservis, porslin, Koka Blå, design Hertha
Bengtsson 1951;
11 djupa-, 8 mat- och 15 förrättstallrikar, 2 skålar, 2
uppläggningsfat samt 2 karotter
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#567 Parti seldonsbeslag, metall, antagligen England,
18-1900-tal,
monterade på läderrem, denna l 145 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#558 Bordsfotogenlampa, röd glasmassa med
mässingsmontage,
emaljerad glasskärm, total h 83 cm, elektrifierad
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#568 Väggspegel, mässingsbeklätt trä, barockstil,
1800-talets 2 hälft,
präglad akantusdekor, h 38 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#569 Biblioteksur, mahogny med mässingsbeslag,
George III-stil, 1900-talets 1 hälft,
total h 35 cm

#580 Pall, bemålat trä, jugend, 1900-talets början,
dekor av blommor, h 52 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#570 Salongsbord, palisander med mässingsbeslag
och intarsia,
rokokostil, 1900-talets mitt, l 81 cm

#581 Tobaksskrin, kamferträ med tennintarsia,
antagligen Pakistan,
1900-talets 2 hälft, dekor av böcker, l 26 cm, smärre defekter
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#582 Manschettknappar, 6 par, Dyrberg & Kern,
#571 Okänd konstnär, 1900-talets 1 hälft, olja, två
systrar,

framstår oanvända
Utropspris: 200 kr - 300 kr

otydligt signerad samt daterad -33, 46 x 55 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#583 Manschettknappar, 6 par, Dyrberg & Kern,
framstår oanvända

#572 Parti smycken och bijouterier,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

arm- och halsband mm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#584 Christensen, Poul, etsning, motiv ur HC
Andersens sagor,
#573 Westman, Marianne för Rörstrand, burk,
stengods med teaklock,

signerad och daterad 1947, pappersstorlek 49 x 33 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

lingon, dia 13 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#585 Manschettknappar, 6 par, Dyrberg & Kern,
framstår oanvända

#574 Westman, Marianne för Rörstrand, burk,
stengods med teaklock,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

gurkburk, dia 13 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#575 Slagbord, ådringsmålat trä, 1800-tal, låda i sarg,
uppfällt 182 x 118 cm, bruksslitage, 1 låda saknas

#586 Okänd dansk designer, taklampa, violettlackerad
metall med mässingsmontage, 1970-tal,
dia 29 cm, framstår oanvänd, proveniens: nedlagd dansk
lampfabriks lager
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#576 Spelbord, mahogny, 1800-tal,

#587 Merz, Johann Georg, kopparstick, 1700-talets 1
hälft, Kristi lidande,

uppfällt 91 x 82 cm

signerad i plåten, synlig pappersstorlek 31 x 20 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#577 Thornton, Andy, Elland, armstolar, 1 par, alm
med rottingklädd rygg,
England, 1900-talets 2 hälft, Windsorliknande modell

#588 Okänd konstnär, olja, snipa på strand,
signerad BS, synlig storlek 41 x 19 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#578 Fåtölj, skuret och bemålat trä och rotting,
kolonialstil, 1900-talets 2 hälft,
bruksslitage

#589 Okänd designer, antagligen för Glössner,
taklampa, mässing med frostad glasskiva,
dekor av fiskar,Poseidon mm, dia 58 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#579 Parti silver, total vikt 240 gram,
theskedar, kaktänger mm, Sverige och Holland, dekor av blommor
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#590 Okänd konstnär, offsettryck, 3 st, samramade,
kompositioner,
samtliga signerade Fisher och numrerade 338/500,
pappersstorlek 24,5 x 24,5 cm vardera
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#591 Asp, Gösta, olja, "Spanskt krus",
signerad och daterad 1958, 27 x 22 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#601 Bäcken, tenn, Birch & Villers, London, omkring
1780,
l 45 cm, bucklor, smärre bristning vid fästet
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#592 Gylling, Staffan, olja, Disposition med grått,
signerad och a tergo daterad -81, 33 x 30 cm, a tergo etiketter
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#602 Manschettknappar, 6 par, Dyrberg & Kern,
framstår oanvända
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#593 Okänd konstnär, olja, Strandpromenaden,
Varberg,
signerad H Norrman, 23 x 29 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#603 Väggur, trä och metall, antagligen Danmark,
1800-talets 1 hälft,
urtavla signerad Hans Lauesen Faahagen (?) 1815, h 37 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#594 Abrahamsson, Kenneth, olja, fjordparti,
signerad och daterad -70, 36 x 41 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#604 Bergèrer/öronlappsfåtöljer, 1 par, skuren och
bonad björk med helstoppad grön
plyschklädsel,
1910-20-ta

#595 Piedestal, svarvat och svartlackerat trä,
sekelskiftet 1900,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

dekor av klot, h 96 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#596 Latham, Richard & Loewy, Raymond för
Rosenthal, kaffeservis, porslin, modell '2000',

#605 Nordenskjöld, Margareta (f Karlskrona 1834, d
Lyckeby 1901), tillskriven, olja, Lyckeby bro,
a tergo förklarande text, 16 x 25 cm, Nordenskjöld var dotter till
Amiral Carl Reinhold N
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

design 1954,dekor i guld
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#606 Ljungberg, Sven, olja, Ljungbymotiv,
signerad, 20 x 53 cm

#597 Westman, Marianne för Rörstrand, gryta med
lock, porslin, "Picknick",
design 1956, l 23 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#607 Agnell, Olle, olja, "Plåtburkar",
signerad, 30 x 37 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#598 Hydman-Vallien, Ulrica för Kosta Boda Artist
Collection, vas, vittonad glasmassa,
målad dekor av människa, djur mm, signerad, h 21 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#608 Markhed, Sven-Erik, olja, "Klippor
Kråkelund" (Oskarshamn),
signerad, 50 x 61 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#599 Jaatinen-Winqvist, Anja för Arabia, tallrikar, 6 st,
porslin, "Paju",
design 1969, signerade, dia 26 cm
Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

#609 Fagerström, Hans, olja, "Vandring",
signerad, totalt mått 16 x 32 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#600 Okänd dansk designer, taklampa, svartlackerad
metall med mässingsmontage, 1970-tal,
dia 29 cm, framstår oanvänd, proveniens: nedlagd dansk
lampfabriks lager
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#610 Elektrisk kaffekvarn, lackerad metall och krom,
Ohlsson-Kvarn,
M Ohlsson & Co, Mekanisk Verkstad Malmö, 1900-talets mitt,
total h inklusive matartratt, 63 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#611 Tapiovaara, Ilmari för Edsbyverken, stol, ljus bok
och teak/böjträ, 'Fanett', 1955
design 1955, signerad, bruksslitage

#621 Berntsson, Bertil, olja, kvinnoporträtt,
osignerad, 60 x 52 cm, a tergo etikett
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#622 Lindblad, Pär, olja, "Modell",
#612 Thorvaldsen, Bertel för Royal Copenhagen, efter
honom, plaketter, 4 st, bisquitporslin,

signera, 61 x 50 cm
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

De Fyra Årstiderna, dia 14 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#623 Parti diverse; sockerskål och kaffekanna,
nysilver samt 2 apoteksflaskor, brun glasmassa,
#613 Calder, Alexander, litograferad poster, "Crags
and Critters Dance", Galerie Maeght Paris 1975,

h 17 - 35 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

tryckt hos ARTE Paris, pappersstorlek 69 x 49 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#624 Spegellampetter til 2 ljus, 1 par, 1900-talets 2
hälft,
#614 Okänd designer för Johansfors, skulptur, gjutet
glas,

h 25 cm, säljes till förmån för Kattfotens Katthem
Utropspris: 200 kr - 300 kr

dekor av dansande i rött, h 20 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#615 Okänd designer för Servex, flask/glasställ, teak
med mässingsbeslag, 1960-tal,
medföljer 6 st glas, "Samba", design Monica Bratt Wijkander för
Reijmyre, stämpelsignerat, dia 22 cm

#625 Lindberg, Stig för Gustavsberg, form samt 2
grytor med lock, brunglaserat stengods,
"Terma",
Terma designades för Helsingborgsutställningen 1955
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#626 Okänd konstnär, olja, sjöman,
#616 Broderi med metallapplikationer, 1900-talets 2
hälft, häst med ryttare, etikett från Art Forum
Singapore,
71 x 89 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

signerad B Roth, 40 x 30 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#627 Qvarsebo, Mikael efter Rembrandt Harmenszoon
Van Rijn, olja, "Kökspigan",
originalet målat 1651, signerad, 60 x 45 cm

#617 Okänd konstnär för Goebel, figurin, terrakotta,
sittande akt,
modellnummer FN25, h 15 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#628 Väggur, laminat, "Kensington Station",
modern tillverkning, dia 60 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#618 Erwö, Allan, olja, "Utsikt Hovs Hallar",
signerad, 40 x 70 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#629 Svensson, Gunnar, olja, Caroli kyrka från
Sandgärdsgatan - motiv från Borås,
signerad och daterad 1972, 70 x 50 cm

#619 Sjur-Ohlsen, Billy, olja, komposition,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

signerad, 60 x 97 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#620 Greuze, Jean-Baptiste, efter, heliogravyr (?), "La
cruche cassée" efter original från 1771,
oval, synligt mått 45 x 35 cm, i akantusornerad stuckram
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#630 Okänd designer för Clarence Garden,
bordslampa, patinerad metall,
justerbar arm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#631 Larsson, Lars Eje, färglito, komposition med
kvinna,

#641 Okänd svensk designer, stolar 4 st, bonat trä,
Swedish Grace, 1920-tal,

signerad och numrerad 109/250 samt med blindstämpel, synlig
pappersstorlek 55 x 41 cm

ben med lejontassar, defekt originalklädsel, proveniens: ritade
och framställda till "Mågatorpet" Halmstad, byggår 1928

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#632 Adamsson, Bo Åke, färglito, "Ömhet",
signerad och numrerad 99/260 samt med blindstämpel, synlig
pappersstorlek 68 x 48 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#642 Okänd svensk designer, biblioteksbord, bonat
trä, Swedish Grace, 1920-tal,
ben med lejontassar, lådor i sarg, l 160 cm, proveniens: ritade
och framställda till "Mågatorpet" Halmstad, byggår 1928
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#633 Textil ull och lin, allmogestil, 1910-20-tal,
dekor av rosor mm mot svart fond, 56 x 52 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#643 Everhall, Bengt Erland, pastell, "Tre nunnor",
signerad Cagnes sur Mer och daterad 1949, synlig
pappersstorlek 50 x 69 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#634 Okänd konstnär, skulptur, patinerad terrakotta,
jugend, sekelskiftet 1900, kvinna med sjalett,
oidentifierad signatur samt numrering 680, h 52 cm, smärre
slitage
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#644 Matsalsstolar, 4 + 2 cm, svartlackerad alm och
rotting,
Kina, 1900-talets 2 hälft
Utropspris: 1 600 kr - 1 800 kr

#635 Hallampa, mässing med prismor, 1910-20-tal,
h 39 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#645 Wysocki, Harry, offsettryck, "Lady with
Peacock",
signert, mått inklusive spjälram, 108 x 89 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#636 Okänd designer för GAB, matvestick 33 delar,
nysilver och rostfritt stål, "Operett".
11 knivar, 11 skedar och 11 gafflar
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#646 Figuriner/bokstöd, 1 par, flintgods, Staffordshire,
18-1900-tal,
sittande spanielar, h 33 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#637 Dragkista, ek och rotfanér, Danmark, Louis XVI
sekelskiftet 1800,
5 lådor, kannelerad dekor, b 127 cm, senare underrede
Utropspris: 1 800 kr - 1 900 kr

#647 Hallampa/ljusampel, delvis förgylld mässing
med rutslipad glaskupa, 1910-20-tal,
dekor av guirlander, h 76 cm
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#638 Soffbord, bonat trä, modern tillverkning
92 x 92 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#648 Ahlmann, Michaela för B&G, figurin, porslin, En
lycklig familj,
polykrom underglasyrdekor, modellnummer 2262, h 20 cm

#639 Berg, Håkan, färgserigrafi, "Utan titel 6",

Utropspris: 500 kr - 600 kr

signerad och numrerad 230/295, synlig pappersstorlek 43 x 38
cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#649 Okänd designer för B&G, figurin, porslin, Upp till
mor,
modellnummer 2324, polykrom underglasyrdekor, h 12 cm

#640 Salongsbord, palisander med intarsia,
rokokostil, 1900-talets 2 hälft,

Utropspris: 300 kr - 400 kr

dekor av blommor mm, dia 91 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#650 Plockgross Irmingen, Ingeborg för B&G, figurin,
porslin, Ole med tax,
polykrom underglasyrdekor, modellnummer 1747, h 17 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#651 Jespersen, Svend för B&G, figurin, porslin, Den
lille byggaren,
modellnummer 2306, polykrom underglasyrdekor, l 10 cm

#661 Väggspegel, fur, 1900-talets 2 hälft,
h 146 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#652 Plockgross Irmingen, Ingeborg för B&G, figurin,
porslin, Förmådd kärlek,
polykrom underglasyrdekor, modellnummer 1614, h 17 cm

#662 Soffbord med tidningshylla, hardwood och
rotting, orientaliskt arbete,
modern tillverkning, l 140 cm, skador
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#663 Skulptur/bänk, laserat trä, bedjande man,
#653 Larsson, Carl för Royal Copenhagen, efter
honom, figurin, porslin, Lisbeth,

orientalisk, modern tillverkning, l 89 cm, sprickor
Utropspris: 400 kr - 500 kr

polykrom underglasyrdekor, numrerad, h 17 cm
Utropspris: 0 kr

#664 Tripod, brons med kristallkupa, empirestil,
modern tillverkning
#654 Larsson, Carl för Royal Copenhagen, efter
honom, figurin, porslin, Suzanne och Kersti,

kupa med skador, h 56 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

polykrom underglasyrdekor, numrerad, h 20 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#665 Soffbord, bonat trä med metallbeslag,
orientaliskt,
#655 Larsson, Carl för Royal Copenhagen, efter
honom, figurin, porslin, Brita,

modern tillverkning, l 130 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

polykrom underglasyrdekor, numrerad, h 18 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#666 Okänd italiensk designer för Lamp Gustaf,
taklampa, mässing med stavformade prismor,
#656 Reseur, metall och glas, Junghans,
1900-talets början, total h 19 cm

1900-talets 2 hälft, etikettsignerad samt med etikett "Made in
Italy", h 50 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#657 Vas, porslin, Kina, 190-tal, dekor i
cappucinerbrunt samt i blått underglasyrmåleri,

#667 Hallampa, förgylld metall med delvis frostad och
slipad glaskupa,

oidentifierad signatur, h 30 cm

sekelskiftet 1900, h 28 cm, senare montage som bordslampa

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#658 Dekorelement, skuret och bonat trä, sekelskiftet
1900,
kerubhuvud, h 12 cm

#668 Äggskål med lock, flintgods, 1900-talets 1 hälft,
lock med dekor av kycklingar, dia 21 cm, medföljer 8 äggkoppar
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#669 Ljusstakar, 1 par, silver,
#659 Pölar, 1 par, mönstrad, röd sammet,
1900-talets början, l 65 cm

stämplade Ceson Göteborg, h 7 cm, fyllda
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#660 Wiberg, Harald, litografier, 2 st, vinterslakt
respektive hästfora i vinter,
signerade och numrerade 76/350, synlig pappersstorlek 45 x 51
cm

#670 Käpp, svartlackerat trä med silvermontage,
jugend, 1900-talets början,
stämplad GAB Stockholm 1911, l 91 cm, ägargravyr
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#671 Okänd konstnär, 1800-tal, olja, mansporträtt,
kopia efter 1700-talsförebild, 78 x 63 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#672 Wessel, Caspar, karta, kopparstucken,
"Kiøbenhavns Amt : efter Kongelig ordre
opmaalt",
utgiven 1766, synlig pappersstorlek 49 x 56 cm, gulnad, fläckar

#682 Gung/rullhäst, skuret och bemålat trä, 1900talets 1 hälft,
man och svans i tagel, l 106 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#673 Vas, så kallad strutvas, rödtonat glas med
nysilvermontage,
sekelskiftet 1900, h 26 cm

#683 Takkrona till 6 ljus, mässing med prismor,
gustaviansk stil,
1900-talets mitt, h 70 cm
Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#684 Persson, Ove, olja, fåglar
#674 Draner, Jules Renard, litografier, 2 st,
handkolorerade, sekelskiftet 1900,

signerad även a tergo daterad 1968, 39 x 46 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Clodoche respektive La Normande ur Le Diable Boiteux, synlig
pappersstorlek 27 x 20 cm, något fläckiga
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#685 Rogers, Henry, olja, Parismotiv
signerad, 42 x 51 cm

#675 Broscher, 4 st, hänge samt 1 par örhängen,
silver,
Heliga Birgittas vapensköld (Brahe), Iduns Kokbok (!),
Hyllekråkan mm, medföljer 2 emblem Länkarna och Knutsgillet
möjligen silver
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#686 Ytterfoder, flintgods, Rörstrand, sekelskiftet
1900, polykrom och förgylld dekor,
dekor av segelfartyg vid Kronborg Slott, h 17 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#676 Parti silver, total vikt 650 gram,
skedar, kaktänger mm
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#687 Högrock, svarvat trä, 1800-tal,
gåvoinskription Margrethe Meyer 1900,
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#677 Parti silver, total silvervikt 500 gram,
bägare, assiett mm, ägargravyr
Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

#688 Okänd designer, taklampa, glas, art-déco, 1920tal,
svart emaljdekor, h 26 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#678 Matbesticksuppsättning, nysilver, modell
liknande Slottsbarock,
spegelmonogram "L"
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#689 Taklampa, vitopakt glas med kopparmontage,
1910-20-tal,
polykrom dekor av rosor, h 26 cm, fäste defekt
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#679 Lindblad, Pär, olja, Stilleben
signerad, 66 x 80 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#690 Väggplåt, mässing, sekelskiftet 1900,
klassicerande dekor av romersk mor och barn, 65 x 55 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#680 Eriksson, Ulf, olja, "Markens fåror"
signerad, 60 x 71 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#691 Banjobarometer, mahogny, sekelskiftet 1900,
Walterston & Co, Edinburgh,
h 97 cm, slitage

#681 Takkrona, mässing med lövformade prismor,
1900-talets 1 hälft,
5 ljusarmar, h 65 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#692 Pettersson, Johan, färglitografi, komposition
med hästar
signerad och numrerad 28/75, synligt pappersmått 24 x 31 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#693 Spelbord, mahogny, nyrokoko, 1800-talets slut,
uppfällbar skiva, l 85 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#703 Matservis, 46 delar, porslin, Rosenthal
Sanssouci,
förgylld dekor, 12 vardera av mat-, djupa- samt förrättstallrikar, 10
diverse skålar, fat mm
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#694 Okänd designer för SKAR, Hjo, golvlampa,
palisander med mässingsmontage,
1950-60-tal, plakettsignerad, h inklusive skärmhållare 138 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#704 Matservis, 25 delar, flintgods, Johnson Brothers
Seafare,
12 tallrikar, 10 sköljskålar fat, skål samt såskanna, dekor av fiskar
och skaldjur

#695 Okänd designer, 1950-60-tal, golvlampa,
mässing och svärtat trä,
3-delad fot, h inklusive skärm 149 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#696 Cigarettetui, 935/1000 silver och onyx, 1900talets mitt, vikt 190 gram,

Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#705 Matservis, 57 delar, porslin, Heinrick, 1900-talets
mitt,
förgylld dekor, 12 vardera av assietter samt förrätts-, mat, och
djupa tallrikar, 6 skålar/fat samt såskanna
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

räfflad dekor, utländska stämplar, l 12,5 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#697 Figuriner, 3 st, snidat och bemålat trä, bland
annat Lorens Larsson,

#706 Fembo, Christph, karta, kopparstucken och
delvis handkolorerad, "Niederlande", Nürnberg
1816,
synlig pappersstorlek 61 x 50 cm, gulnad, slitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

stående respektive sittande gubbar, 2 signerade, h 19 - 25 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#707 Okänd designer, fönsterprydnad/skulptur, glas,
#698 Okänd designer, 1920-30-tal, nattlampa, koppar
och pergamin,
genombruten dekor av barn i skolan, klättrandes i träd mm,
signerad MR AL, h 24 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

polykrom dekor, h 25 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#708 Salongsbord med klaffar, mahogny med intarsia,
empire, 1800-talets 1 hälft,
låda i sarg, total l 138 cm, skador

#699 Tidskriftsställ, lackerad metall,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

1950-tal, l 36 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#709 Läskstänger, 2 + 1, trä respektive metall,
1900-talets 1 hälft, l 92 - 95 cm

#700 Sidobord med klaffar, lackerat trä, 1900-talets 1
hälft,
uppfälld l 74 cm, bruksslitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#710 Prischl, Adolf för Goldscheider, väggmask,
delvis bemålad terrakotta,
modellnummer 7420, spår av etikett, ristad numrering, h 24 cm

#701 Damarbetsbord, valnöt och valnötsrot,
oscarianskt, sekelskiftet 1900,
uppfällbart lock varunder intarsiadekorerad inredning, låda i sarg,
b 48 cm, skador
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#711 Kaffeservis, porslin, B&G, Blå Mås med guldkant,
3 assietter, 9 kaffefat, 7 koppar
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#702 Avdelningsskärm, skuret och bonat trä med
defekt sidenklädsel,
rokokostil, sekelskiftet 1900, h 94 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#712 Assietter, 12 st, porslin, Royal Copenhagen,
musselmalet halvblonde,
dia 17 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#713 Kaffeservisdelar, porslin, Royal Copenhagen
musselmalet halvblonde;

#723 Parti porslin, 6 delar, Japan och Kina, 1900-tal,

12 underfat, 9 kaffekoppar, gräddkanna samt sockerskål med lock

3 skålfat samt vas med dekor i Imari-färger, lotusskål samt
penselvas med dekor i Kantonemalj

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#714 Bergh, Elis för Kosta, glasservis, 77 delar,
"Karlberg",
10 röd- respektive vitvinsglas, 6 champagne-, 12 selters-, 11
starkvins-, 13 snaps-, 9 öl- samt 6 shotsglas, nådon smärre nagg
kan förekomma
Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

#715 Sockerskål, porslin, Royal Copenhagen,
musselmalet helblonde,

#724 Rösiö, Hilding, olja, Tripolitanio,
signerad och daterad 1932, 24 x 32 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#725 Pinnstolar, svarvat, svartlackerat och bronserat
trä,
18-1900-tal
Utropspris: 300 kr - 400 kr

h 8 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#716 Plockgross Irmingen, Ingeborg för B&G, figurin,
porslin, Little mother,

#726 Piedestal, bronserat trä och stuck med dubbla
skivor i Kolmårdsmarmor,
h 72 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

polykrom underglasyrdekor, modellnr 1779, h 17 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#717 Okänd designer för Fåglavik glasbruk,
vägglampett, gultonat glas och mässing,

#727 Okänd designer i Bengt Rudas art, 1950-60-tal,
fåtölj, bonad bok med grön textilklädsel,
smärre slitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

etikettsignerad, h 32 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#718 Andersen, H C, skulptur/väggrelief, , smide,
mask,

#728 Cafébord, gjutjärnsfot med skiva i gjutmassa
(stratifi-moulé), SM France, Rochefort, 1900talets 2 hälft,
marmorimiterande dekor, stämpelsignerat, h 71 cm, bruksslitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

signerad med initialer, b 30 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#719 Just Andersen, Ib, 4 delar metall;
1 par ljusstakar i diskometall, skål tenn samt skål på fot brons,
gjutna signaturer, dia 12 - 17 cm

#729 Franck, Kaj för Arabia, assietter 4 st, sockerskål
med lock samt gräddkanna, porslin,
dekor i gult, assietter dia 13,5 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#720 Karaff, slipad kristall med silvermontage,
montage stämplat Carl F Christiansen Köpenhamn, verksam
1943-63, total h 25 cm

#730 Okänd konstnär, olja, byggnader vid
kvarndamm,
71 x 90 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#721 Okänd kinesisk konstnär, 1900-tal, skulptur,
skuret trä, far och dotter,
h 26 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#722 Okänd tysk (?) konstnär, 1800-talets 1 hälft,
teckning, blyerts och tusch, italiensk åsna,
signerad Seidler (?), synlig pappersstorlek 11 x 16 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#731 Kaffeservis, porslin, 27 delar, Rosenthal Maria,
design 1916 (servisen är uppkallad efter
Rosenthals 2 hustru),
12 kaffekoppar med underfat, 12 assietter, kaffekanna,
gräddkanna samt sockerskål med lock, polykrom blomdekor
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#732 Ljusstakar, 1 par, silver, nyrokokostil, 1900-talets
2 hälft,
dekor av akantus, stämplade Svedboms Vetlanda 1968, h 18 cm,
fyllda
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#733 Vallien, Bertil för Kosta Boda, vas, glas,
"Satellite", dekor av polykroma färgfält,

#743 Okänd designer, möjligen Murano, skål,
bärnstensfärgat glas,

etikettmärkt och handsignerad, h 28 cm

påklippta hänklar i blå glasmassa, h 26 cm

Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#734 Vallien, Bertil för Kosta Boda, skål, glas,
"Satellite", dekor av polykroma färgfält,

#744 Schjelde, Hans Axel för Grimstrup, golvlampa,
grönglaserat stengods

etikettmärkt och handsignerad, dia 26 cm

etikettmärkt och handsignerad, h 43 cm

Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#735 Vallien, Bertil för Kosta Boda Artist Collection,
vas/flaska, blåtonat glas, Satellite,
dekor av metallfält mot fond av polykroma invälsningar, signerad,
h 41(!) cm

#745 Matsalsgrupp, 9 delar, vitlackerat och bronserat
trä, rokokostil, 1900-talets 2 hälft,
bord, 2 armstolar samt 6 stolar, bordets längd 102 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#736 Vallien, Bertil för Kosta Boda Artist Collection,
martiniglas, Satellite,
dekor polykroma fält och silver mot blåmelerad fond, signerat, h
17 cm

#746 Spegellampett till 2 ljus, mässing, nyrenässans,
1800-talets slut,
dia 40 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#737 Kaffeservis, 18 delar, porslin, B&G, Julros,
9 kaffekoppar med underfat samt 9 assietter
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#738 Kaffeservis, porslin, Rosenthal Pompadour,
10 kaffekoppar, 12 underfat, 12 assietter, sockerskål samt
gräddkanna
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#739 Lundin, Ingeborg för Orrefors, glasservisdelar,
'Silvia', design 1957,

#747 Jultallrikar, 5 st, porslin, Royal Copenhagen,
1950, 1951, 1952, 1960 samt 1961,
dia 18 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#748 Bratt-Wijkander, Monica för Reijmyre,
servisdelar, rubinglas,
3 rödvinsglas, 2 champagneglas samt 9 snapsglas
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#749 Orup, Bengt för Johansfors, coctailglas, 7 st,
Strikt,

4 starkvins-, 5 likör- samt 4 seltersglas

dekor i vitt, grönt, gult respektive blått, h 8,5 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#740 Kniv, halvhorn, samiskt arbete, 1900-talets 2
hälft,

#750 Vallien, Bertil för Kosta Boda, skål, polykrom
glasmassa, medföljer

glödristad och präglad ekor, total l 24 cm

skål Britten Pååg för Lindshammar, "Apple", denna osignerad

Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#741 Golvur, palisander med intarsia, 1900-talets 2
hälft
urtavla med text Tempus Fugit, h 196 cm, lod saknas

#751 Frimärken, 8 album, Sverige,
Oskar II och framåt, delvis postfriska
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#742 Smyckehållare, metall med prismor

#752 Okänd designer, vas, glas, dekor i violett
överfång mot gultonad fond,

modern tillverkning, h 66 cm

modern tillverkning, h 42 cm

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#753 Fossil, oidentifierad fiskart,

#764 Bloch, Henrik, olja, "Blomsterhår",

total l 40 cm

signerad och daterad 1931, 86 x 65 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#754 Prydnadskanon, gjutjärn på trälavett,
Skeppshult,

#765 Bloch, Carl, etsning, landskap med höstack,

modern tillverkning, l 26 cm

signerad och daterad 1882 i plåten, synlig pappersstorlek 17 x 20
cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#755 Måås Fjetterström, Märta, efter henne, vävnad,
"Båstad rosen",
signerad MMF AB, utförd efter 1942, 26 x 25 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#756 Gate, Simon för Orrefors, skål, glas, "Tusen
fönster",
signerad och etikettmärkt, dia 21 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#766 Konsol, skuret trä och pastellage, nyrokoko,
1800-talets 2 hälft,
dekor av putto på delfin, lejonmaskaroner, festoner mm, b 74 cm,
skador, skiva saknas
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#767 Toyokuni III (Kunisada I), träsnitt, triptyk,
personer i palatsträdgård,
signerad Toyokuni Ga i Toshidamakartusch, oidentifierad
tryckarsignatur, synlig storlek 35 x 75 cm, a tergo etikett från M
Ishi & Sons Motomachi Yokohama
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#757 Utrustning för självladdning av patroner, Lee,
ej genomgången
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#768 Skådespelarporträtt, 3 st, kopparstuckna och
handkolorerade, 180-talets mitt,
ur Galerie Dramatique, synlig pappersstorlek 25 x 14 cm

#758 Parti prismor mm tillbehör till ljuskronor,

Utropspris: 300 kr - 400 kr

ej genomgånget
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#769 Skrin, bemålat och bronserat trä, 1800-tal,
inredning med fack, b 43 cm, slitage

#759 Okänd designer för Wedgwood, piedestail,
majolika, sekelskiftet 1900,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

gulbrun glasyr, h 62 cm, sprickor och lagningar
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#770 Stålstick, 3 st, 1800-tal, skådespelarinnor,
storlek 26 x 17 och mindre
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#760 Hune, Anders, olja, båtar i hamn,
signerad och daterad 1928, 80 x 115 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#771 Larsen, T S, akryl, "Uden titel",
signerad och daterad 96, a tergo etikett, 30 x 21 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#761 Sinding Christensen, Jens, olja, båtar i hamn,
signerad, 40 x 50 cm
Utropspris: 300 kr

#772 Balle, Mogens, färglito, figurkomposition,
signerad (även i stenen), daterad 62 och numrerad 2/110, synlig
pappersstorlek 43 x 58 cm

#762 Okänd konstnär, akryl (?), komposition med
ansikten,

Utropspris: 500 kr - 600 kr

monogramsignerad och daterad 90, 306 x 46 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#773 Spegeltrymå, delvis svärtad valnöt, oscariansk,
sekelskiftet 1900,
demi-lune-krön, h 192 cm

#763 David, Jacques Louis, efter honom, kopparstick,
handkolorerat, "Napoleon korsar alperna",
synlig pappersstorlek 68 x 53 cm, något gulnad
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#774 Lundgren-Carlgren, Marie och Strandberg, Kina,
lampa, svartlackerad metall, "Elflugan"

#785 Parti masker, skuret och delvis bemålat trä, 1900tal,

design 1979, etikettmärkt, l 32 cm

Afrika och Asien, visst slitage

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#775 Lundin, Ingeborg för Orrefors, vinglas, 10 st,
"Silvia",
design 1957, h 15 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#786 Väggspegel, bronserat trä och stuck, Louis XVIstil, 1900-talets början,
dekor av porträttmaskaron, festoner mm, h 112 cm, smärre
defekter
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#776 Okänd designer, vinglas, 12 st, kristall,
dekor av slipade, vertikala skåror, h 16 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#787 Kolossalmask, skuret och bemålat trä, möjligen
Punu, Gabon,
1900-talets 2 hälft, h 122 cm, smärre skador
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#777 Okänd designer för Kosta, vitvinsglas, 12 st,
klar cuppa på svagt balusterformad stam, h 19,5 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#788 Skulptur, skuret trä, Västafrika, 1900-talets 2
hälft,
stående kvinna (fruktbarhetssymbol?), h 85 cm

#778 Takfotogenlampor, 3 st, mässing med glaskupor,

Utropspris: 600 kr - 700 kr

1900-tal, slitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#789 Kudde, ylle, allmogearbete, 1800-tal,
54 x 54 cm, slitage

#779 Golvvas, porslin, Kina, 1900-tal, polykrom dekor
av personer, skrivtecken mm,
monterad till golvlampa, h inklusive sockel med exklusive
mässingsmontage 62 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#790 Kudde, siden med petits-pointsbrodyr,
sekelskiftet 1900, dia 44 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#780 Klädhängare, mässing, 1900-talets 2 hälft,
h 171 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#791 Vävnad, ylle, allmogestil, 1900-talets 1 hälft,
295 x 140 cm, smärre hål
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#781 Okänd designer för IKEA; golvlampa,
svartlackerad metall med glödlampformad
glaskupa,

#792 Parti textil, bland annat allmogestil, 1900-talets 1
hälft

modell G9910, h 168 cm

visst slitage

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#782 Väggspegel, förgyllt trä och stuck, Glas och Trä,
Hovmantorp,
etikettsignerad, h 117 cm, smärre defekt

#793 Kuduo, brons, Västafrika, 1900-talets mitt,
dekor av hästar, krokodiler mm, h 39 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#783 Parti delvis äldre diverse; kandelaber,

#794 Mask, skuret trä, Timor, antagligen sekelskiftet
1900,

skeppsklocka mm

h 27 cm, medföljer äldre etikett

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#784 Piedestal, svarvat och bonat trä,
1900-talets 2 hälft, h 91 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#795 Fåtöljer, 2 st snarlika, skuren mahogny,
nyrokoko, 1800-talets 2 hälft,
mörkblå klädsel
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#796 Huvudprydnad, skuret och bemålat trä, Igbo,
Nigeria, 1900-talets 1 hälft,

#807 Okänd designer, 1900-talets mitt, bordslampa,
mässing på vit marmorsockel,

dekor av sittande person, h 59 cm

dekor av örn, h 38 cm

Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#797 Mask, skuret trä, Timor, antagligen sekelskiftet
1900,
h 22 cm

#808 Parti kameror, objektiv mm,
bruksslitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#798 Mask, skuret trä, textil och raffia,

#809 Byrå, palisander med intarsia och brokig
marmorskiva,

möjligen Chokwe Angola, 1900-talets 2 hälft, h 33 cm

gustaviansk stil, 1900-talets andra hälft, 2 lådor, b 78 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#799 Skulptur, skuret trä, möjligen Västafrika,
sekelskiftet 1900,
i form av manstorso, h 16 cm

#810 Axelremsväska, präglat, brunt läder, Mulberry,
numrerad 219876, l 30 cm, bruksslitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#811 Takkrona till 6 ljus, mässing med prismor
#800 Mortel med pistill, mässing, 17-1800-tal,
liv med gjuten, krönt vapensköld, h 12 cm

empirestil, 1900-talets mitt eller 2 hälft, h 90 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#812 Axelremsväska, präglat, svart läder, Mulberry,
#801 Matta, old/semiantik Pakistan,
bönenisch, 150 x 95 cm

numrerad 757868, b 24 cm, bruksslitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#813 Matta, old/semiantik persisk,
#802 Matta, semiantik/antik Kazak (?),
205 x 130 cm

210 x 130 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#803 Stort parti masker, skulpturer mm, Afrika och
Asien,
1900-tal

#814 Aftonväska samt 2 necessärer, reliefpräglat
mönster med läderdetaljer, Mulberry,
l 18 - 32 cm, bruksslitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#804 Skulptur, förgylld och patinerad brons,
tempellejon,
Thailand, 1900-talets 2 hälft, h 27 cm

#815 Bag/axelremsväska, reliefpräglat mönster med
läderdetaljer, Mulberry,
numrerad 419863, l 40 cm, bruksslitage
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#816 Matta, semiantik/antik persisk,
#805 Okänd designer, gallerimatta, rölakan,
dekor i blått, 250 x 85 cm

dekor av djur mm, 245 x 105 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#817 Matta, old/semiantik persisk,
#806 Filateli; mycket stort parti frimärken mm, hela
världen,
2 flyttlådor
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

150 x 110 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#818 Axelremsväska samt 2 necessärer, reliefpräglat
mönster med läderdetaljer, Mulberry,
l 17 - 30 cm, bruksslitage

#829 Matta, old/semiantik Hamadan (?),
195 x 140 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#830 Matta, old/semiantik Hamadan (?),
#819 Matta, semiantik/antik Kaukasus (?),
155 x 105 cm

210 x 130 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#831 Matta, old/semiantik Hamadan,
#820 Axelremsväska, tartanmönstrad, vaxbehandlad
canvas med läderdetaljer, Mulberry,

190 x 140 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

numrerad 732208, l 40 cm, bruksslitage
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#832 Bag, reliefpräglat mönster med läder- och
canvasdetaljer, Mulberry,
#821 Matta, old Hamadan (?),
215 x 130 cm

numrerad 484159, l 70 cm, bruksslitage
Utropspris: 1 100 kr - 120 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#822 Matta, old Hamadan (?),

#833 Salongsmöbel, 6 delar, bonat trä med marinblå
plyschklädsel, 1920-tal,

220 x 130 cm

bruksslitage

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#823 Palander, Gunnar, blandteknik, "Det 20 århun
ANGST",
signerad Karasjohk och daterad 96, 40 x 29 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#834 Okänd dansk designer, 1960-tal, hyllmöbel,
palisander,
underdel med 4 lådor, överdel med barskåp och bokhylla, h 173,
b 74 cm, bruksslitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#824 Matta, old/semiantik Hamadan,
200 x 120 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#835 Okänd designer, pall, skiktlimmad björk,
h 45 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#825 Palander, Gunnar, blandteknik, "Fortvivlt
erindring",
signerad Karasjohk och daterad 96, 40 x 29 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#836 Käpp, bemålat trä och horn med
mässingsbeslag, 1800-talets mitt,
skuren dekor av elefanthuvud, doppsko i järn, l 62 cm
Utropspris: 1 600 kr - 1 800 kr

#826 Matta, old/semiantik Hamadan (?),
245 x 145 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#827 Matta, old/semiantik Hamadan (?),
180 x 130 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#828 Matta, old/semiantik Hamadan (?),
200 x 125 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

