#001 Olson, Torsten, olja, Målning nr 4,
signerad och daterad 1983, 16 x 31 cm, Torsten O var bror till
konstnärerna Erik och Axel Olson
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#002 Lindberg, Stig för Gustavsberg, vas, stengods
med vit Cararraglasyr, 'Veckla', tillverkad
1953-64,
stämpelsignerad, h 30 cm, litteratur: avbildad sidan 174, Erron,
Tusenkonstnären Stig Lindberg, bruksslitage

#011 Skålar 6 + 1, silver, Thailand Rama IX, 1900talets mitt, vikt 1200 gram,
driven dekor av personer, demoner mm, dia 10 respektive 25 cm
Utropspris: 3 600 kr - 3 800 kr

#012 Skål, silver, Thailand Rama IX, 1900-talets mitt,
vikt 295 gram,
driven, ananasliknande dekor, dia 180 cm
Utropspris: 700 kr - 800 kr

Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

#003 Adlig sigillstamp, mässing och stål, 1700-talets
1 hälft,
graverad dekor av adliga ättens Uggla (nummer 100) vapen, h 3
cm

#013 Bordsuppsats, silver, Thailand Rama IX, 1900talets mitt, vikt 720 gram,
genombruten och ciselerad dekor av fåglar, växtlighet mm, dia 28
cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#014 Jirlow, Lennart, färglito, "Dansen", 1978,
#004 Herrsavonett, 14 karat rödguld, Mido, 1900-talets
1 hälft, total vikt 91,5 gram

signerad och numrerad 240/310, Mourlots blindstämpel, synlig
pappersstorlek 64 x 46 cm
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

innerboett i förgylld metall (denna med gravyr), dia 5 cm,
medföljer läderfodral
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#005 Klockkedja, 18 karat rödguld, vikt 9,2 gram,
svenska importstämplar, l 26 cm

#015 Lockask, porslin, Kina, möjligen Guangxu
(1875.1908),
dekor av personer mm i famille-verte-färger, oidentifierade
signaturer, total h 12 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

#006 Saabye, August Wilhelm, skulptur, patinerad
brons, Silenus på åsna,
signerad, h 27 cm, Silenus var supandets gud i grekisk mytologi
(!)

#016 Herlander, Lisette för Vävaregården, Eringsboda,
matta, rölakan, "Lyckeby"
signerad, 250 x 175 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#007 Larson, Lisa, skulptur, brons, "Tänkaren",
signerad och numrerad 624, h 14 cm
Utropspris: 7 500 kr - 8 000 kr

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

#017 Wilczek, Kornel, olja, stadsvy (Santiago de
Compostela?),
signerad, 30 x 40 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#018 Bagge, Eva, gouache, "Gamla oxlar, Sätuna",
signerad och daterad 1941, synli pappersstorlek 21 x 28 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#019 Ljusstakar, 1 par, silver, slät modell,
#009 Stekfat, porslin, Kina Qianlong (1736-95),
oktogonalt med avfasade hörn,

stämplade Tenn & Silver Göreborg 1965, h 20 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

blå underglasyrdekor av pioner mm, l 38 cm
Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

#010 Takkrona till 6 ljus, mässing med prismor,
gustaviansk stil,
1900-talets mitt, h 70 cm
Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

#020 Okänd designer för Citymöbler Tibro, sideboard,
mahogny,
dekor av räfflor, modell snarlik Cal Malmsten, l 148 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#021 Burr, Lee Reynolds, olja, kappsegling,
signerad, 120 x 150 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#030 Bang, Michael för Le Klint, golvlampa,
svartlackerad metall och krom, Le Klint 321,
design 1994,
original, veckad plastskärm, etikettmärkt, justerbar höjd
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#022 Stålhane, Carl Harry för Rörstrand, vas, glaserat
stengods,
modell SRC, torpedformad med dekor av vertikala band mot brun
fond, signerad, h 30 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#031 Salt- peppar och sockerkar, glas med
silvermontage, 1900-talets 2 hälft,
i form av svanar, utländska stämplar, l 7 respektive 13 cm
Utropspris: 800 kr - 900 kr

#023 Kylberg, Erik, olja, skärgårdslandskap,
signerad och daterad 43, 38 x 46 cm, Erik Kylberg var bror till
konstnären Carl Kylberg
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#032 Sigillstamp, silver, 1800-talets 2 hälft,
graverade initialer JK, stämplad Erik Johan Brandt Luleå 1865, h
3 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#024 3 delar silver, rokokostil, 1900-talets mitt, total
vikt 450 gram,
gräddkanna, sockerskål samt bricka, stämplat Gösta Wessfelt
Malmö respektive import bricka l 22 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#025 Korg, silver, nyrokokostil, 1900-talets mitt, vikt
280 gram,
genombruten dekor av blommor mm, svenska importstämplar,l
23 cm
Utropspris: 800 kr - 900 kr

#026 Bägare, silver, senbarock, 1700-talets 1 hälft,
slät, konisk på låg fotring, vikt 73 gram,

#033 Sigillstamp, karneol (onyx?) och nysilver,
sekelskiftet 1900,
initialer GG, h 5 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#034 Sigillstampar, 4 st, 18-1900-tal, mässing (och trä)
samt bly,
1 ograverad, h 2 - 8 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#035 Fat, 2 st, porslin, Qing/republik, 1900-talets 1
hälft,

graverad dekor av tulpaner, stämplad Berndt Halck Halmstad
1743, h 9 cm

dekor av fjärilar, pioner mm i Kantonemalj mot celadonfond, dia
26 cm, någon smärre nagg

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#027 Okänd dansk designer, 1950-60-tal, armstolar, 1
par, teak med svart läderklädsel,
brännmärkta Danish Furnituremakers Control samt Made in
Denmark

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

Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#037 Lauréus, Alexander, tillskriven, motiv ur Tobias
historia,
#028 Okänd dansk designer, 1950-60-tal, armstolar, 1
par, teak med svart läderklädsel,

a tergo betecknad, 25 x 31 cm
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

brännmärkta Danish Furnituremakers Control samt Made in
Denmark
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#038 Detthow, Erik, olja, sittande akt,
signerad, 27 x 18 cm

#029 Okänd dansk designer, 1950-60-tal, armstolar, 1
par, teak med svart läderklädsel,
brännmärkta Danish Furnituremakers Control samt Made in
Denmark
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#039 Ring, platina med 8 briljantslipade diamanter om
totalt cirka 0,25 carat, vikt 4,8 gram,
ostämplad, innerdiameter 18 mm
Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

#040 Van de Velde, Adriaen, hans efterföljd, olja,
vädurar i landskap,
1700-tal, 35 x 48 cm, a tergo inventarienummer D89 (?), slitage

#050 Haupt, Matti, blandteknik, stående akt,
signerad, synlig pappersstorlek 58 x 45 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

#041 Tallrikar, 1 par, porslin, Kina, Qianlong (1736-95),
djupa,
dekor av blommor mm i famille-rose-färger, dia 23 cm,
hårsprickor, smärre nagg

#051 Hultén, Carl Otto (CO), färglito,
urskogskomposition,
signerad och numrerad 22/50, 22 x 20 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#042 Äldre brefkortsalbum med vykort
Jenny Nyström, topografi mm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#052 Ring, 18 karat vitguld med 5 briljantslipade
diamanter om totalt cirka 0,5 carat samt 12
åttkantslipade dito om totalt cirka 0,1 carat, vikt
6.7 gram,
stämplad Sörsand AB Stockholm 2004, innerdiameter 16 mm,
inre ägargravyr
Utropspris: 6 500 kr - 7 000 kr

#043 Andersson, Gert Ingvar, egen verkstad
Klockaregården, Bosjökloster, vas samt
skulptur, harpälsglaserat stengods,
handsignerade samt etikettsignerade, h 12 respektive 31 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#053 Champagnekylare, nysilver, 1900-talets 2 hälft,
dekor av vridna knäckar, dubbla hänklar, otydlig signatur, h 21
cm, bruksslitage
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#044 3 delar porslin, Kina, Qing, 17-1800-tal,
1 kopp Qianlong samt skål och assiett, 1800-tal, dia 9 - 11 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#054 Bälte, siden och sammet med silverbrodyr och
silver(?)spänne, antagligen Osmanskt,
Kaukasus, sekelskiftet 1900, total l 122 cm, slitage
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#045 Eitel, Jacques, olja, kustvy, Provence,
signerad, 25 x 33 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#055 Okänd designer för Stelton, hylla/
tidskriftshållare,
brännlackerat stål med svart (konst?)läderklädsel, l 50 cm

#046 Dahlén, Uno för Aneta, golvlampa, lackerad
metall, plast och krom,
1960-tal, roterbar skärm, h 125 cm, bruksslitage
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#047 Persson, Ove, olja, "Ur sägnens värld",
signerad och daterad 1972, 60 x 67 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#056 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: 9 000 kr - 10 000 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#048 Okänd designer för Zsolnay, Pecs, vas,
lysterglaserat flintgods, jugend, sekelskiftet
1900,

#057 Toshikata, Mizuno, träsnitt, Oishi Yoshio, ledare
för de 47 Ronin omgiven av kurtisaner,
ur serien Kyodo Risshi no Motoi 1890, tryckt signatur och sigill
Toshikata, synlig pappersstorlek 36 x 24 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

reliefdekor av kvinna, stämpelsignerad, h 24 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#058 Rönquist, Lotten, olja, franskt stenbrott,
#049 Svensson, Roland, färglito, "Sommarmåne",

signerad, antagligen utförd på 1890-talet, 38 x 59 cm
Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

signerad och numrerad 30/100, utförd 1980, synlig
pappersstorlek 29 x 49 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#059 Okänd amerikansk konstnär, 1800-talets 1 hälft,
miniatyrmålningar, 1 par, äkta makar,
i originala maroquinramar (ursprunligen etuier), synligt mått 9,5 x
8 cm, proveniens: svensk-amerikansk familj
Utropspris: 4 800 kr - 5 000 kr

#060 Urna, patinerad brons, Japan, Meiji-Taishô,
reliefdekor av Hou-Ou och fåglar, h 15 cm
Utropspris: 700 kr - 800 kr

#070 Kalebass, Senufo, Elfenbenskusten, 1900-tal,
montage i växtfiber och läder,
glödristad, geometrisk dekor, h 26 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#061 Bjerke-Petersen, Vilhelm för Rörstrand, skulptur/
skål, chamotterat och glaserat stengods, unikat,
handmålad, handsignerad och daterad -52, h 16 cm
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#071 Villon, Jacques, efter honom, färglito,
"Composition aux ballons",
signerad i stenen, litograferad av R Théry, editerad av Galerie
Louis Carré, 56 x 46 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#062 Lindberg, Bengt, ljusstakar, 1 par, svartlackerat
smide på träsockel,
man och kvinna, stämpelsignerade, h 48 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#072 Okänd designer för Gustavsberg, ytterfoder,
glaserat flintgods, jugend, sekelskiftet 1900,
reliefdekor av fenknot (Knorrhane), h 19 cm, spricka
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#063 Qvarsebo, Mikael, färglito, komposition med
trollslända,
signerad och numrerad 166/260, synlig pappersstorlek 28 x 38
cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#073 Förningskrus, 2 st, delvis saltglaserat lergods,
1800-talets mitt,
1 med gul rinneglasyr, h 15 - 25 cm, nagg, 1 med spricka
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#064 Strid, Hardy, blandteknik med collage,
komposition,
signerad, synlig pappersstorlek 39 x 32 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#074 Bratt-Wijkander, Monica för Reijmyre, skål,
rubinglas,
rund på låg fot, dia 35 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#065 Smörkastrull, nysilver, Cassetti, 1900-talets 2
hälft,
signerad Cassetti Fatto a mano, medföljer hylla, total h 38 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#075 Stålhane, Carl Harry för Rörstrand, skålfat, 2 st,
glaserat stengods,
signerade, dia 16 respektive 21 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#066 Nylund, Gunnar för Rörstrand, figurin, glaserat
stengods,
sittande björn, signerad och etikettmärkt, l 13 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#067 Lockask, glaserad keramik, Thailand, möjligen
Sawankhalok 13-1400-tal,

#076 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: 600 kr - 700 kr

stiliserad växtdekor i ockrafärger, dia 10 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#068 Meadows, Robert, akvarell, motiv med The Old
Man of Hoy, Orkney,

#077 Vallien, Bertil för Rörstrand, vas, brunglaserat
bisquitporslin,
ur Terra-serien från 1970-tal, h 22 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

signerad och daterad 1882 , synlig pappersstorlek 43 x 62 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#078 Okänd konstnär, akvarell, sittande akt,
otydligt signerad, pappersstorlek 75 x 56 cm

#069 Larson, Lisa för K-Studion, Gustavsberg,
milennieljusstake,
glaserat stengods på träsockel, signerad, l 31,5 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#079 Jensen, Johan Lauritz (I L Jensen) hans
efterföljd, 1800-talets mitt, stilleben med
blommor på stenskiva,
osignerad, 42 x 31 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#080 Vallien, Bertil för Rörstrand, figurin, brunglaserat
bisquitporslin, Lodjur,

#090 Okänd designer, möjligen Finn Østergaard, fåtölj
med fotpall, böjträ med canvas,

ur Terra-serien från 1970-tal, h 13 cm

brun skinnklädsel

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#081 Okänd konstnär, skulptur, aluminium,
tjurkranium,
fäste för väggmontage, b 61 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#091 Hvidt, Peter och Mölgaard Nielsen, Orla för
France och Daverkosen, fåtölj, teak med
metallben, "Boomerang", design 1956,
dynor med original, violett klädsel, plakettsignerad, stoppning
torkad, en fot saknas
Utropspris: 7 000 kr - 8 000 kr

#082 Ahlefeldt Laurvig, Michael, egen verkstad, fat,
glas,
dekor i guld och iriserande blått, hand- och etikettsignerat, dia 45
cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#092 Hvidt, Peter och Mölgaard Nielsen, Orla för
France och Daverkosen, fåtölj, teak med
metallben, "Boomerang", design 1956,
dynor med original, violett klädsel, plakettsignerad, stoppning
torkad, 2 stroppar saknas

#083 Okänd designer för Rydéns, taklampa, vit textil,
"Venice",
etikettsignerad, dia 50 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 7 000 kr - 8 000 kr

#093 Sarpaneva, Timo för Rosenlew, gryta, emaljerat
gjutjärn,
löstagbart teakhandtag, gjuten signatur, dia 22 cm

#084 Okänd designer, taklampa, svartlackerad metall,

Utropspris: 600 kr - 700 kr

invändigt förgylld, dia 55 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#085 Stort parti mynt, mestadels silver,
18-1900-tal

#094 Sarpaneva, Timo för Rosenlew, fiskgryta,
emaljerat gjutjärn,
gjuten signatur, l 37 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#086 Okänd engelsk konstnär, 1800-tal, olja,
historicerande scen,
osignerad, 24 x 34 cm, visst slitage

#095 Larson, Lisa för Gustafsberg Studio, figurin,
delvis glaserat stengods, "Adam liten",
från serien Adam & Eva 1972, h 11 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 700 kr - 800 kr

#087 Ljungquist, Birger, olja, solbadande kvinna,

#096 Larson, Lisa för Gustafsberg Studio, figurin,
delvis glaserat stengods, "Eva liten",

signerad och daterad 1930, 82 x 61 cm

från serien Adam & Eva 1972, h 11 cm

Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#088 Ljusstake, barock, 1700-talets 1 hälft,
balusterformad stam på rund fotplatta, h 13 cm
Utropspris: 800 kr - 900 kr

#097 Ring, 18 karat vitguld med 4 åttkantslipade
diamanter, vikt 4 gram,
innerdiameter 14 mm
Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

#089 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: 1 900 kr - 2 000 kr

#098 Ring, 18 karat vitguld med åttkantslipad diamant
om 0,04 carat enligt gravyr, , vikt 1,7 gram,
stämplad Guldfynd, innerdiameter 17 mm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#099 Ring, 18 karat vitguld med åttkantslipad
diamant, vikt 1,9 gram,
innerdiameter 17 mm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#100 Ring, 18 karat röd- och vitguld, vikt 4,6 gram,
otydliga svenska stämplar, ägargravyr och datering 1994
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#110 Ekström, Yngve för Swedese, fåtölj, böjträ med
grå fårskinnsklädsel, Laminett,
brännstämplad
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#101 Broberg, John, olja, motiv från Rusarö
(Båkholmen), hangö, Finland,
signerad, 44 x 64 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#111 Bokskåp, valnöt och valnötsrot, oscarianskt,
1800.talets 2 hälft, dubbla vitrindörrar och undre
lådor,
profilerat krön med genombruten blomdekor, invändigt med
flyttbara hyllor, h 224 cm

#102 Fartygsmodell, bemålat trä med plastdetaljer, SS
Glückauf,
l 61 cm, fartyget byggdes 1886 och strandade 1893 i New York
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#112 Holsby, Paul, färglitografier, 5 st, handtryckta,
varierande motiv och storlek, cirka 17 x 12 cm, samtliga signerad
och daterade 1988-90

#103 Rehnquist, Bonnie, olja, "Två båtar",
signerad, 35 x 37 cm, R är mest känd som designer för
Törngrens Keramik i Falkenberg
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#113 Holsby, Paul, blandteknik, "Stad i vardande",
signerad och daterad -03, synlig pappersstorlek 17,5 x 13 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#104 Hafström, Tomas, olja, komposition med
skulptur,
signerad och daterad -79, 46 x 38 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#114 Qvarsebo, Mikael, blandteknik, "Porträtt i grått",
signerad och daterad 1986, 48 x 36 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

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

#115 Okänd (norsk?) konstnär, 1900-talets 1 hälft,
olja, landskap,

l 200 cm

otydligt signerad, a tergo otydlig utställningsetikett, 36 x 58 cm

Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#106 Norrman, Gunnar, sepiateckning, motiv från
Ivösjön,
signerad och daterad 1938, synlig pappersstorlek 21 x 34 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#107 Jancsek, Antal, olja, damporträtt,
signerad, 40 x 29 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#108 Okänd engelsk konstnär, 1800-tal, olja, pojke
med tam-o'shanter,

#116 Kjersgaard, Aksel, Odder, väggspegel, teak,
1950-60-tal, modellnummer 164, fasade långsidor, stämplad,
yttermått 60 x 44 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#117 Okänd designer (Yngve Ekström?), 1950-60-tal,
nattygsbord, teak och björk,
låda i sarg, undre tidskriftshylla, h 55 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#118 Såsskål, 900/1000 silver, vikt 530 gram,

sognerad E Morgan, 38 x 30 cm

rokokostil, slät modell med akantusornerad hänkel och fötter, l 25
cm

Utropspris: 1 600 kr - 1 700 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#109 Ekström, Yngve för Swedese, fåtölj, böjträ med
grå fårskinnsklädsel, Laminett,
brännstämplad, ena armstödet med lagning
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#119 Bålslev/uppläggningssked, sterlingsilver, vikt
160 gram,
Thailand, 1900-talets 2 hälft, dekor av gudar, växtlighet mm, l 30
cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#120 Elfvén, Eric, olja, rökande kvinna,
signerad, 80 x 60 cm
Utropspris: 5 500 kr - 6 000 kr

#131 Stålhane, Carl Harry för Designhuset Stålhane,
bordslampa, glaserat stengods,
signerad, h exklusive lamphållare, h 20 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#121 Kaufmann, Wilhelm, olja, sittande akt,
signerad, 78 x 56 cm
Utropspris: 5 500 kr - 6 000 kr

#132 Stålberg, Sven, olja, gårdsmotiv,
signerad och daterad 1931, 36 x 48 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#122 Biljer-Hedgren, Harald, olja, alplandskap - Motiv
från Mittenwald,
signerad och daterad 1919, 68 x 58 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#123 Van Leeuwen, Wil, olja, stilleben,

#133 Spegel, skuret och bronserat trä,
sengustavianskt provinsarbete, 1800-talets 1
hälft, övre fält med infattad gouache
föreställande Venus och Amor i vagn dragen av
duvor,

signerad, 60 x 50 cm

undre med folierad spegel med slipade kanter, h 80 cm,
bruksslitage, senare bronsering

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#124 Kavel, Francois-Martin, efter honom, gicléetryck
(?), "The tiger lady",
tryckt signatur, 68 x 48 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#134 Höglund, Erik för Boda Smide, takkrona till 6
ljus, svartlackerat smide samt klar och blå
glasmassa,
hängen med dekor av ansikten, etikettsignerad, h 60 cm (110 cm
inklusive 3 smidesstavar)
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#125 Kakburkar, 3 st lackerad aluminium, 1930-40-tal,
Triett, , medf liknande,
J-H Fabriken, Sävsjö, präglad signatur, h 24 cm, obetydligt slitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#126 Mask, skuret trä, Timor, antagligen sekelskiftet
1900,
h 22 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#135 Hörnvitrinskåp, mahogny, George III, 1700-talets
slut,
spröjsad vitrindörr, målade, profilerade hyllor, h 115 cm, spricka i
mittenglas
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#136 Larsson, Lars Eje, akvarell, komposition med
kvinnoansikten,
signerad, synlig pappersstorlek 35 x 48 cm

#127 Matsked, silver, slät modell, vikt 50 gram,
stämplad Sven Pihlgren Jönköping 1796, l 21 cm, otydliga
ägarstämplar
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

#137 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

#128 Hallman, Adolf, gouache, flicka och stjärna,

Utropspris: 1 600 kr - 1 800 kr

betecknad "Anna önskas God Jul från Hallman" samt daterad
Stockholm 1935, synlig pappersstorlek 38 x 40 cm
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#138 Okänd designer, 1950-60-tal, taklampa,
dekor av vita och bärnstensfärgade glasplåtar, h 28 cm

#129 Okänd designer, antagligen för Glössner,
taklampa, mässing med frostad glasskiva,
dekor av fiskar,Poseidon mm, dia 58 cm
Utropspris: 800 kr - 900 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#139 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

#130 Mask, skuret trä, Timor, antagligen sekelskiftet
1900,
h 27 cm, medföljer äldre etikett
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 1 600 kr - 1 800 kr

#140 Salongsbord med klaffar, antagligen England,
George IV, 1800-talets 1 hälft,

#150 Stolar, 6 st, skuren och svarvad ek, gustaviansk
stil, 1800-talets slut,

1 låda i sarg, totalt 111 x 87 cm

rektangulär rygg, svarvade framben, stoppad sits och rygg

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#141 Jacobsen, Arne för Fritz Hansen, stol,
gullackerat böjträ på fyra stålben, "Myran",
modellnummer FH 3100, design 1952, detta exemplar från 1969,
bruksslitage
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#151 Nattygsbord, 1 par, mahogny med
mässingsbeslag, så kallad "ship's-" eller
"campaign-furniture", Reprodux, England,
1900-talets 2 hälft, 2 lådor samt utdragbar skrivskiva, b 48 cm,
bruksslitage
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#142 Jacobsen, Arne för Fritz Hansen, stol,
gullackerat böjträ på fyra stålben, "Myran",
modellnummer FH 3100, design 1952, detta exemplar från 1969,
bruksslitage
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#152 Byrå, mahogny med mässingsbeslag, så kallad
"ship's-" eller "campaign-furniture", Reprodux,
England,
1900-talets 2 hälft, 5 lådor, b 73 cm, bruksslitage
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#143 Målarstaffli, bonat trä, sekelskiftet 1900,
h 223 cm, proveniens: Konstnären Erik Sköld, Halmstad,
bruksslitage
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#153 Sideboard, mahogny med mässingsbeslag, så
kallad "ship's-" eller "campaign-furniture",
Reprodux, England,
1900-talets 2 hälft, 2 lådor, b 136 cm, bruksslitage

#144 Cykelställ, lackerat smide, 1920-30-tal,

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

h 87 cm, anlupet, 1 hörn löst
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#145 Telefon Ericofon sk Cobra, design Gösta
Thames 1953,

#154 Säng, mahogny med mässingsbeslag, så kallad
"ship's-" eller "campaign-furniture", Reprodux,
England,

röd, ej testad

1900-talets 2 hälft, innermått 200 x 90 cm, bruksslitage,
medföljer Tempur undermadrass och Dreamzone övermadrass i
nyskick

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#146 Hedman, John, olja, "Siesta",
signerad och daterad -54, 70 x 87 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#155 Serveringsbricka med löst underrede, så kallad
Butler´s Tray,
England, sekelskiftet 1900, l 93 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#147 Jardinière, nysilver med bemålad glasinsats,
nyrenässans, 1800-talets 2 hälft,
dekor av fabeldjur, akantus mm, polykrom dekor av blommor, l 28
cm, kantlagning

#156 Hougaard, Henning, olja, räv i vinterlandskap,
signerad, 45 x 66 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#148 Vette, skuret och bemålat trä, 1900-talets början,
antagligen rödhuvad dykand, l 26 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#157 Skedar, 2 st silver, 17-1800-tal, total vikt 100
gram,
1 slät modell, stämplad Anders Andersson Varberg verksam
1812-22, l 21 cm, 1 med otydliga stämplar Köpenhamn,
guardeinstämpel för Frederik Fabricius (1787-1823)
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#149 Halvbord 1 par, valnöt och bonat trä, 1800-talets
mitt eller 2 hälft,
medföljer 1 ofanerad iläggsskiva, totalt 170 x 126 cm, bruksslitage
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#158 Larson, Lisa för Gustafsberg, väggplakett,
glaserat stengods, dekor av fåglar,
ur serien Harlekin från 1959, etikettmärkt, 19 x 19 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

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

#169 Bergman, Karl, olja, skärgårdsmotiv från
Blekinge,

signerad och daterad 1931, 65 x 81 cm

signerad, 41 x 50 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

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

#170 Okänd konstnär, 1900-talets 2 hälft, skulptur,
bronserad konstmassa på marmorsockel,

grågrön glasyr, h 15 cm

romersk legionär i stridsvagn, l 34 cm, tömmar saknas

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#161 Eldh, Tore för Ceson, snapsglas, 1 par, silver,
total vikt 85 gram,
stämplade Göteborg 1949, h 13 cm

#171 Kandelbrar till 7 ljus, 1 par, mässing,
märkta Rödgodsmalm, Svenskt Hantverk, h 31 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#172 Schaldemose, Eyvind, olja, "Ungdom i byn",
#162 Fat, porslin, Kutani, Japan, antagligen Taishô,
dekor av personer, pioner mm i järnoxidrött, sepia och guld,
återförsäljarsignatur Suzuki, dia 32 cm

a tergo signerad och betitlad på spännramen samt med etikett
från Tuborg Kunstforening, 65 x 70 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#173 Durkslag, koppar och smide, 1800-tal,
#163 Åselisus Lidbeck, Catharina för Lindshammar,
vinglas, 6 st, "Måsen",

invändigt förtent, l 40 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

delvis blå glasmassa, emaljerad dekor av måsar, etikettmärkta
och signerade, h 22 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#164 Merikallio, Mikko, egen glashytta, vinglas, 7 st,
delvis blå glasmassa,

#174 Hou, Axel, olja, dimma över Julsö med
Himmelbjergtornet till höger,
signerad och daterad 1911, a tergo stämpel och etikett från
konstnärens dödsboauktion 1949, 27 x 41 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

stam av sammanvälsade glasstavar, signerade och daterade
2002
Utropspris: 700 kr - 800 kr

#165 Johnzon, Sven, olja, gård i vinterlandskap,

#175 Syltkrus, saltglaserat stengods, Gustavsberg,
1895,
blå underglasyrdekor, h 13 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

signerad och daterad 1938, 38 x 55 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#166 Okänd designer för Aneta, skrivbordslampa, röd
plast och krom,

#176 Okänd konstnär, kolteckning med collage,
"Vladimir Vladimirovitj Putin",
signerad Finnbakk(?), mått inklusive ram 53 x 43 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

modell 8000. justerbar ljusstyrka och vinkel, etikettmärkt,
maxhöjd 34 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#167 Gryta med dubbla hänklar, mässing, 1800-talets
1 hälft,

#177 Barn/dockstol samt dockvagga, bemålat trä,
1800-tal,
stol med valnötsimiterande bemålning, vaggan rödmålad, l 38
respektive h 47 cm, slitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

oidentifierat bomärke, l 27 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#168 Wallander, Alf för Rörstrand, vas, porslin,

#178 Lundgren, Bertil för Rörstrand, vas samt skål,
glaserat stengods,

organisk form, stämplad, h 15 cm

organisk form, dekor i grönt och brunt, etikettmärkta och
signerade, h 10 respektive 19 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#179 Vette, bemålat trä och papier maché (?), 1900-tal,
kniphona,
l 29 cm, slitage

#190 Lås smide, 17-1800-tal,
trippla låstappar, l 27 cm, slitage, medföljer senare nyckel
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#191 Okänd konstnär, olja, lekande pojkar,
#180 Aladåbform, saltglaserat lergods, Höganäs,
sekelskiftet 1900,

signerad Runjo (?), 55 x 75 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

dekor av lejon, l 23 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#192 Bordslampor, 1 par, flintgods och mässing, 1900talets 2 hälft,
#181 Ekselius, Karl Erik för JO Carlsson (JOC)
Vetlanda, fåtölj, teak med svart skinnklädsel,

polykrom och förgylld dekor, h exklusive lamphållare 40 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

stämpelsignerad, bruksslitage
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#193 Ben-David, Ariel, färglito, komposition med
kvinna,
#182 Okänd polsk konstnär, olja, blomsterstilleben,
otydligt signerad, 60 x 80 cm

signerad och numrerad EA 5/20, pappersstorlek 50 x 65 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#183 Bjöklund, Poul, olja, Ung kvinde,
signerad och daterad -63 (a tergo daterad 1966 (!)), 114 x 66 cm
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#194 Okänd designer för Keramia, Tjeckoslovakien,
1920-30-tal, skulptur, glaserad terrakotta, kvinna
med kärve,
stämpelsignerad och numrerad 1251, l 46 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#184 Riddersporre, Johan Lorents Nielsson, gouache,
norskt fjordparti - motiv från Drammen,
signerad och daterad 1910, synlig storlek 30 x 46 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#195 Ericson, Johan, olja, skogsinteriör med
kvistsamlande kvinna,
signerad, 56 x 45 cm
Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

#185 Okänd konstnär, 1800-tal, olja, stilleben,
signerad A Ferrari (?), 35 x 46 cm, duklagning
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#186 Okänd designer, 1900-tal, fruktkorg, smide och
granit,
modern tillverkning, h 19 cm

#196 Hein, Piet & Mathsson, Bruno för Fritz Hansen,
matbord, ljusgrått laminat med aluminiumsarg
på 4 kromade spännben, "Supercirkel", design
1964,
tillverkat 1999 hos Mathsson International AB, etikettsignerat, dia
115 cm
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#187 Sparbössor, 5 st, glaserat lergods, 18-1900-tal,

#197 Bengt & Lotta (Bengt Lindberg & Lotta Glave),
egen verkstad, vinställ, svartlackerat smide,

stork, and, 2 hundar samt gris, h 6 - 18 cm, slitage

genombruten dekor av älgar, uttag för väggmontage, h 67 cm

Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#188 Sparbössor, 7 st, glaserat lergods, 18-1900-tal,

#198 Mason, Mats, olja, familj på strand,

bland annat 2 äpplen och 1 päron, h 8 - 14 cm, nagg, bruksslitage

signerad, 66 x 79 cm

Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#189 5 delar, glaserat lergods, 1800-tal,
3 sandströare, ljusstake samt kanna, h 4,5 - 12,5 cm, nagg
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#199 Okänd designer för Marimekko, axelrems/
handväska, svart läder,
etikettmärkt samt med präglad märkning, h exklusive remmar
cirka 35 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#200 Okänd designer för Royal Copenhagen, vas,
porslin, "Äppelblom",
polykrom underglasyrdekor av blommande äppelgren samt fjäril,
h 27 cm

#210 Pärlbroderi, 1800-talets 2 hälft,
dekor av fåglar, blommor mm, 32 x 33 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#201 Förningskrus, delvis glaserat lergods, 1800talets mitt,

#211 Fåtölj med fotpall, helstoppad, Europamöbler
Bonn,
klädda i Gripsholmtyg, modern tillverkning
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

h 24 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#212 Nyström, Helmtrud, färgetsning, komposition,
#202 Skål, delvis saltglaserat lergods, 1800-talets
mitt,

signerad, daterad 1978 och numrerad 27/285, synlig
pappersstorlek 52 x 49 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

dia 31 cm, glasyrskador
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#213 Olsson, Karin, färglito, hus vid landsväg,
#203 Larson, Lisa för Gustavsberg Studio, skulptur,
glaserat stengods, katt,

signerad och numrerad 151/240, synlig pappersstorlek 63 x 46
cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

ur serien Murre från 1975, etikettmärkt och stämpelsignerad, h
21 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#204 Claesson, Ilse för Rörstrand, hänkelvaser 1 par,
glaserat stengods,

#214 Inklinometer (Klinometerkompass) mässing,
Stanley, London, 1900-talets 2 hälft,
medföljer tidszonsberäknare och 100-årskalender i etui, detta l
15 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

dekor av fåglar mm i rött respektive blått, signerade, h 16 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#205 Okänd designer, 1960-70-tal,
shakermodell, l 149 cm

#215 Skrin, skuret och bemålat trä, allmogearbete,
1800-talets 1 hälft,
skjutlock med initialer JSD, l 14 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#206 Golvur, bonad ek, England, George III, 1700talets slut,
urtavla signerad John Kemp Yoxford, verksam 1771-1801, h 205
cm

#216 Bosse, Walter, klädhängare, 1 par, delvis
bemålad brons, 1950-60-tal, apor,
h 17 cm, bruksslitage
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#217 Schou, Werner för Coronell Eectro A/S,
taklampa, koppar och palisander,
#207 Olson, Axel, etsning, 'Strandkväll'.
signerad och numrerad 32/100, 39 x 45 cm

dekor av iriserande prismor, h 27 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#218 Jolin, Ellen, olja, kustparti med hus och båtar,
#208 Okänd dansk designer, 1950-tal, stol, teak,
textilklädd rygg och sits

signerad, 40 x 60 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

ben med svarvade tvärslåar
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#219 Okänd italiensk designer, 1970-80-tal, soffbord,
mässing och glas,
#209 Okänd designer, 1960-tal, soffbord, palisander,
fragmentarisk etikett, l 130 cm

rund skiva uppburen av 3 svanar, h 45, dia 80 cm, normalt
bruksslitage

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#220 Bosse, Walter, klädhängare, 1 par, delvis
bemålad brons, 1950-60-tal, apor,
h 17 cm, bruksslitage
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#229 Matkedar, 4 st, silver, gammalfransk modell, total
vikt 260 gram,
2 stämplade Gustaf Nordström Växjö 1855, 1 stämplad Adolf
Zethelius Stockholm 1825, 1 stämplad Håkan Lärka Ystad 1846,
initialer
Utropspris: 800 kr - 900 kr

#221 Andersson, Helmer för Örsjö Belysning/IKEA,
fönsterlampor, 2 st, mässing med delvis färgade
glasklot,

#230 Bägare samt gaffel, silver, total vikt 160 gram,

"Kulan", design 1970, h 24 cm

bägge stämplade K Bourdette Kristianstad, h 7,5 respektive l 20
cm, initialer EW

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#222 Andersson, Helmer för Örsjö Belysning/IKEA,
fönsterlampor, 1 par, mässing med delvis
färgade glasklot,
"Kulan", design 1970, h 24 cm

#231 Bägare, silver, vikt 200 gram,
trumpetformad på akantushölstrad fot, stämplad GAB Stockholm
1947, h 17 cm, initialer EW
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#223 Andersson, Helmer för Örsjö Belysning/IKEA,
fönsterlampor, 1 par, mässing med delvis
färgade glasklot,

#232 Bag/axelremsväska, reliefpräglat mönster med
läderdetaljer, Mulberry,
numrerad 419863, l 40 cm, bruksslitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

"Kulan", design 1970, h 24 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#224 Andersson, Helmer för Örsjö Belysning/IKEA,
fönsterlampor, 1 par, mässing med delvis
färgade glasklot,

#233 Skrivbordslampa/arbetsbelysning, lackerad påt
på gjutjärnssockel, Etablissements Ritzen &
Penners, Erpé,
modell 52, justerbar, max h 50 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

"Kulan", design 1970, h 24 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#234 Bag, reliefpräglat mönster med läder- och
canvasdetaljer, Mulberry,
#225 Andersson, Helmer för Örsjö Belysning/IKEA,
fönsterlampor, 1 par, mässing med delvis
färgade glasklot,

numrerad 484159, l 70 cm, bruksslitage
Utropspris: 800 kr - 900 kr

"Kulan", design 1970, h 24 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#235 Aftonväska samt 2 necessärer, reliefpräglat
mönster med läderdetaljer, Mulberry,
l 18 - 32 cm, bruksslitage

#226 Plåtmynt, 1 Daler Silfmynt, Fredrik I 1739,

Utropspris: 300 kr - 400 kr

cirka 12,5 x 13 cm, vikt 775 g
Utropspris: 5 500 kr - 6 000 kr

#236 Larson, Lisa för Gustafsberg Studio, skulptur,
delvis glaserat stengods, "Dora",
#227 Parti mynt, övervägande delen silver, vikt cirka
1000 gram,

ur serien ABC-flickor från 1958, signerad, h 26 cm
Utropspris: 1 800 kr - 2 000 kr

stor del Gustav V
Utropspris: 2 000 kr - 2 200 kr

#237 Okänd designer, 1950-60-tal, gryta med lock,
emaljerat järn,
#228 Matsked, silver, svensk modell, 1700-tal, vikt 60
gram

h 22 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

stämplad, Jakob Samuel Gottfried Lange, växjö, antagligen 1799,
l 21 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#238 Bålskål, porslin, Kina, 1800-tal,
blå underglasyrdekor, dia 26 cm, smärre fotnagg
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#239 Inramat spel, Tyskland, 1800-talets mitt eller 2
hälft, "Das Freischüzen Spiel",
efter Carl Maria von Webers opera, synlig pappersstorlek 37 x 30
cm, bruksslitage

#248 Dalahästar, 1 par, skuret och bemålat trä, 1900talets 1 hälft,
h 14 - 16 cm, 1 borrad för ljus
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#240 Skrin, körsbärsträ (?) med intarsia, empire, 1800talets 1 hälft,
sköldformat nyckelhålsbeslag i ben, l 23 cm

#249 Kayser, Fredrik A för Vatne Möbler, soffa samt 2
fåtöljer, teak med beige textilklädsel,
soffa l 225 cm, några fläckar
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#241 Ring, 18 karat rödguld med kaméskuren snäcka,
vikt 2,7 gram
slipad dekor av kvinnoprofil, otydliga svenska importstämplar,
innerdiameter 17 mm

#250 Okänd designer för von Schierholz, figurin,
porslin, kycklingar,
polykrom bemålning, h 9 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#251 Schlyter, Ulf, 'Ulven', olja, dekor av djur,
#242 Wallander, Alf för Rörstrand, tillskriven, vas,
flintgods, jugend, sekelskiftet 1900,

signerad och daterad 2017, 76 x 22 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

polykrom reliefdekor av fiskar och tång, h 26 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#252 Schlyter, Ulf, 'Ulven', olja, dekor av djur,
signerad och daterad 2017, 76 x 22 cm

#243 Wallander, Alf för Rörstrand, kaffekoppar med
underfat, 4 + 4 st, porslin, "Trollslända",
dekor av trollsländor i relief och polykrom underglasyrdekor, fat
dia 12 cm
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#253 Schlyter, Ulf "Ulven", olja på glas, 9 st
samramade, dekor av djur,
signerad och a tergo daterad 2021, yttermått 79 x 82 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#244 Wallander, Alf för Rörstrand, skål med underfat,
porslin, Fjäril,
polykrom reliefdekor av fjärilar, fat dia 26 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#254 Müller, Thomas, olja med collage, komposition
med stämpel,
signerad, yttermått 32 x 40 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#245 Kaffekoppar med fat och assietter, 7 vardera,
porslin, Royal Copenhagen musselmalet
halvblonde,
assietter dia 17 cm
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#255 Müller, Thomas, olja med collage, komposition
med remsa,
signerad, yttermått 32 x 40 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#246 Lampetter till 1 ljus, 1 par, koppar och mässing,
jugend, sekelskiftet 1900,
dekor av stiliserad solros, kulslagen dekor, h 42 cm, anlupna
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#256 Müller, Thomas, olja med collage, komposition
med %-tecken,
signerad, yttermått 32 x 40 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#247 Skål på fot, porslin, Royal Copenhagen,
musselmalet helblond, dia 17 cm, medföljer
sockerskål med lock, musselmalet halvblonde samt ljusstake
musselmalet

#257 Matta, semiantik/antik persisk,
dekor av djur mm, 245 x 105 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#258 Matta, old/semiantik persisk,
150 x 110 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#259 Matta, semiantik/antik Kaukasus (?),
155 x 105 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#270 2 necessärer, reliefpräglat mönster med
läderdetaljer, Mulberry,
l 21 respektive 26 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#260 Matta, old Hamadan (?),
215 x 130 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#271 Kaffeburk,. litograferad plåt, Gevalia, 1910-20-tal,
dekor av jultomtar, l 24 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#261 Brynielsson, Sören, ollja, "Följ vägen - spelar
Pan",
signera, a tergo daterad 1984, 32 x 38 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#272 Terrin med lock, flintgods, Cotton and Barlow, of
Longton, Staffordshire 1850-57,
blå underglasydekor i Moss Rose-mönster, total h 32 cm
Utropspris: 600 kr - 600 kr

#262 Sowa & Reiser efter Disney, färgetsningar, 1 par,
Musse Pigg och Mimmi,
signerade och numrerade 226 respektive 423 (?)/500, synlig
pappersstorlek 6 x 5,5 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#273 Figuriner, 1 par, delvis bemålat flintgods,
antagligen Tyskland, jugend, sekelskiftet 1900,
stående man respektive kvinna med korgar, märkta 5966
respektive 5967, h 33 respektive 35 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#263 Jarz, Irene, färgetsning, "Mot samma mål",
signerad och numrerad 126/175, synlig pappersstorlek 40 x 33
cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#274 Kåge, Wilhelm för Gustavsberg, ytterfoder,
flintgods, "Vackrare Vardagsvara", 1920-tal,
stiliserad dekor av halmkärvar, signerad, h 19 cm, botten med
hårsprickor
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#264 Adamsson, Bo Åke, färglito, figurkomposition,
signerad och numrerad 131/260, synlig pappersstorlek 67 x 48
cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#275 Bjerke Petersen, Vilhelm för Rörstrand, skål,
glaserat flintgods, "Fasett", design 1952,
dekor i blå nyanser, dia 21 cm

#265 Matta, old/semiantik Hamadan,

Utropspris: 400 kr - 500 kr

190 x 140 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#276 Reklamflaska, Waterman bläck, glas med
plastlock, 1900-talets 2 hälft,
h 22 cm

#266 Matta, old/semiantik Hamadan (?),

Utropspris: 200 kr - 300 kr

245 x 145 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#277 Handsymaskin, bemålat järn på träsockel,
J P Söe, Köpenhamn, 1800-talets slut, l 48 cm, slitage

#267 Matta, old Hamadan (?),

Utropspris: 200 kr - 300 kr

220 x 130 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#278 Rakskrin, skuret och bemålat trä, allmogearbete,
1800-talets 2 hälft,
#268 Matta, old/semiantik Hamadan (?),
200 x 125 cm

initialer APS samt datering 1852, l 26 cm, orangrepp, medföljer
äldre rakkniv

Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#269 Axelremsväska, reliefpräglat mönster med
läderdetaljer samt läderplånbok, Mulberry,
väska h 17 cm, plånbok med visst slitage, medföljer dustbag
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#279 Bordstelefoner, 3 st, B&O, Beocom 6000,
bruksslitage, ej testade
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#280 Leksakståg, bemålat trä, Danmark, 1900-talets
mitt,

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

lok samt 2 vagnar, total l 150 cm, bruksslitage

etikettsignerad, h 32 cm

Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#281 Skål, svarvat trä, allmogearbete, 1800-tal,
dia 33 cm, bruksslitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#292 Prischl, Adolf för Goldscheider, väggmask,
delvis bemålad terrakotta,
modellnummer 7420, spår av etikett, ristad numrering, h 24 cm
Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

#282 Ytterfoder, flintgods, jugend, sekelskiftet 1900,
polykrom reliefdekor av blommor, h 16 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#293 Wiltonmatta, Europamöbler, Gotland 8,
230 x 160 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#283 Ytterfoder, flintgods, Gustavsberg, jugend,
sekelskiftet 1900,
polykrom reliefdekor av rosor, h 17 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#294 Soffbord, ek, skiffer och marmor, modern
tillverkning,
undre tidskriftshylla, l 140 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#284 Ytterfoder, glaserat flintgods, Bonn, sekelskiftet
1900,
vridna knäckar, polykrom blomdekor, h 15 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#295 Okänd designer, vas, glas, dekor i violett
överfång mot gultonad fond,
modern tillverkning, h 42 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#285 Miniatyrspegel, glas, indo-persisk, 1900-tal,
polykrom hinterglasmalereidekor av blommor, h 24 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#296 Toilettebyrå, valnöt, oscariansk, 1800-talets 2
hälft,
underdel med 4 lådor, övederdel med små lådor och vippspegel,
skuren blomdekor, h 163 cm, torksprickor

#286 Åslund, Elis, olja, stilleben med frukt,
champagneflaska mm,
signerad och daterad 1925, 52 x 94 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#297 Damarbetsbord, ljus björk, biedermeier, 1800talets mitt,
låda i sarg, h 70 cm, bruksslitage

#287 Väggspegel, förgyllt trä och stuck, rokokostil,
1900-talets 1 hälft,
facetterat glas, h 82 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#298 Golvlampa, bonad björk, 1910-20-tal,
spiralvriden stam,
originalskärm i pergamin, h 164 cm

#288 Okänd konstnär, 1800-tal, olja, personer och hus
i landskap,
otydligt signerad, 65 x 50 cm, duklagningar
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#289 Parti porslin, 6 delar, Japan och Kina, 1900-tal,
3 skålfat samt vas med dekor i Imari-färger, lotusskål samt
penselvas med dekor i Kantonemalj
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#290 Ostkniv- och gaffel, silver med kromade blad
och tenar,
Tyskland, 1800-talets slut, l 18 respektive 19 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#299 Matgrupp, 5 delar, lackerat trä, gustaviansk stil,
1900-talets 2 hälft,
4 stolar samt matbord med 2 iläggsskivor, totalt mått 165 x 105
cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#300 Erixson, Sven X:et, färglito, Bangkok II, utförd
1963,
signerad och numrerad 64/200 (!), synlig pappersstorlek 34 x 22
cm, litteratur: Nyström nummer 112
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#301 Soffa, skuret och och förgyllt trä och stuck,
Louis XVI-stil, 1900-talets 1 hälft,
randig sidenklädsel, l 123 cm

#312 Törning, Erik, monotypi, person i blått,
signerad, synlig pappersstorlek 70 x 42 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#302 Armstolar, 1 par, skuret och och förgyllt trä och
stuck, Louis XVI-stil,
1900-talets 1 hälft, randig sidenklädsel

#313 Bertel-Nordström, Bertel, olja, Stockholmsvy i
skymning, i förgrunden stilleben,
signerad, 71 x 93 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#303 Armstolar, 1 par, skuret och och förgyllt trä och
stuck,
Louis XVI-stil, 1900-talets 1 hälft, randig sidenklädsel

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

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#304 Salongsbord, delvis svärtad valnöt och
valnötsrot,
oscarianskt, 1800-talets slut, rund skiva på tredelad fot, dia 94 cm

#315 Thornton, Andy, Elland, armstolar, 1 par, alm
med rottingklädd rygg,
England, 1900-talets 2 hälft, Windsorliknande modell
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#316 Gryta på 3 ben, mässing, 1800-talets mitt,
#305 Ängkvist, Olle, olja, "Gräs",
signerad, 51 x 60 cm, proveniens: konstnärens egen samling

dubbla hänklar, dia 30 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#306 Lodström, Georg, olja, bergparti,

#317 Salongsmöbel, 9 delar, vitlackerat och bronserat
trä, rokokostil, 1900-talets 2 hälft,

signerad och daterad -44, 24 x 31 cm

bord, 2 armstolar samt 6 stolar, bordets längd 102 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 800 kr - 900 kr

#307 Bertel-Nordström, Bertel, olja, clown,
signerad och daterad -48, 41 x 33 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#318 Schjelde, Hans Axel för Grimstrup, golvlampa,
grönglaserat stengods
etikettmärkt och handsignerad, h 43 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#308 Frisk, Thomas, relief/fönsterprydnad, sandgjutet
glas, portaler,
signerad, 29 x 36 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#319 Okänd designer för Citymöbler Tibro, matgrupp
5 delar, mahogny,
4 stolar av Leksandsmodell samt matbord med 2 iläggsskivor,
detta totalt 236 x 100 cm
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#309 Ängkvist, Olle, väggrelief, chamotterat stengods,
kvinnor,
signerad, daterad -79 och numrerad 117/120, proveniens: gåva
från konstnären
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#320 Malmsten, Carl för O H Sjögren, Tranås, fåtölj,
helstoppad, rosa klädsel, Farmor,
lös nackkudde och armslänsskydd, obetydligt bruksslitage
Utropspris: 5 500 kr - 6 000 kr

#310 Ängkvist, Olle, relief, delvis bemålad lera (?),
möjligen till arbeten på Botaniska Institutionen, Frescati, märkt
skala 1:10, a tergo signerad med dedikation och daterad 1961,
22 x 35 cm, proveniens: gåva från konstnären
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#321 Olsen, Hans, antagligen för C/S Møbler Glostrup,
soffa, palisander med svart läderklädsel,
1950-60-tal, 3-sits, märkt Danish Furnituremakers Control samt
Made in Denmark, l 186 cm, bruksslitage
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#311 Eichborn, Jack, olja, kritklippor (Gotland ?),
signerad, 55 x 65 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#322 Olsen, Hans, antagligen för C/S Møbler Glostrup,
soffa, palisander med svart läderklädsel,
1950-60-tal, 3-sits, märkt Danish Furnituremakers Control samt
Made in Denmark, l 186 cm, bruksslitage
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#323 Åberg, Jan, skulptur/väggplatta, koppar och
mässing, signerad och daterad -78

#332 Alberius, Olle för Rörstrand, mat- och
kaffeservisdelar, porslin, Forma Brun, design
1967
38 delar, någon mindre nagg och spricka
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#333 Glemme, Dagmar, olja, komposition, signerad
och daterad 2005, Fredsfågel

37 x 58 cm

15 x 15 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#324 Åberg, Jan, skulptur, koppar, signerad och
daterad -73

#334 Johansson, Nils, olja, komposition, "November
III",

höjd 29 cm

monogramsignerad och daterad -61, 33 x 40 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#325 Bengtsson, Walter, skulptur/väggrelief, delvis
bemålad aluminium, signerad och daterad -74
60 x 70 cm

#335 Agnell, Olle, olja, kustklippor,
monogramsignerad OA, 42 x 67 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#326 Okänd svensk designer, biblioteksbord, bonat
trä, Swedish Grace, 1920-tal,

#336 Okänd designer, matta, rya,
130 x 75 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

ben med lejontassar, lådor i sarg, l 160 cm, proveniens: ritade
och framställda till "Mågatorpet" Halmstad, byggår 1928
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#327 Okänd svensk designer, stolar 4 st, bonat trä,
Swedish Grace, 1920-tal,
ben med lejontassar, defekt originalklädsel, proveniens: ritade
och framställda till "Mågatorpet" Halmstad, byggår 1928
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#337 Palander, Gunnar, blandteknik, "Fortvivlt
erindring",
signerad Karasjohk och daterad 96, 40 x 29 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#338 Cittra i låda, Praktik, Tyskland, 1800-talets slut,
l 55 cm, bruksslitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#328 Larsson, Lars Eje, färglito, komposition med
kvinna,
signerad och numrerad 109/250 samt med blindstämpel, synlig
pappersstorlek 55 x 41 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#339 Palander, Gunnar, blandteknik, "Det 20 århun
ANGST",
signerad Karasjohk och daterad 96, 40 x 29 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#329 Skål, porslin, Kina Qianlong (1736-95),
blå underglasyrdekor av blommor mm, dia 17 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#340 Matta, old/semiantik persisk,
210 x 130 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#330 Soffbord, bonat trä, modern tillverkning
92 x 92 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#341 Skivspelare, Lenco L75 samt förstärkare, Sanyo
JA 220
1900-talets andra hälft
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#331 Bäckström, Holger & Ljungberg, Bo (Beck &
Jung), askfat, aluminium, Ultima
15, 15 x 15 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#342 Johansson, Nils, olja, landskap,
signerad och daterad -62, 60 x 73 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#343 Wallin, Ellis, olja, "Solbelysta träd och berg",

#354 Göransson, Bror, olja, stilleben med pipa

signerad och daterad 1945, 22 x 33 cm

signerad, synlig storlek 20 x 27 cm

Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#344 Wallin, Ellis, olja, motiv från Grundsund,

#355 Matta, semiantik Pakistan,

otydligt betitlad, signerad och daterad -45, 22 x 27 cm

230 x 160 cm, etikettmärkt Nessims

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#345 Högardh, Gösta, olja, "Sol och skuggor"
signerad och daterad 1946, 38 x 46 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#356 Malmsten, Carl för Bodafors, matbord med 3
iläggsskivor, ek, "Herrgården"
1 iläggsskiva med sarg, brännstämplat, total mått 280 x 115 cm,
bruksslitage
Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

#346 POUCETTE (Nicola Ortis), olja, gatuscen,
signerad, 28 x 38 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#357 Persson, Ove, olja, fåglar
signerad även a tergo daterad 1968, 39 x 46 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#347 Okänd designer, skulptur, bronserad metall,
1900-talets 1 hälft, stående björn,
rygg med plakett "City Hall Oakland California", l 9 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#358 Falck, Gösta, olja, personer i stadsmiljö
signerad, 35 x 75 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#348 Warhol, Andy, efter honom, offset, "Shot orange
Marilyn" efter original från 1964,
ed 1993 Achenbach Art Edition, Düsseldorf & Neues Publishing
Company, New York efter tillstånd från The Andy Warhol
Foundation for the Visual Arts, 65 x 65 cm

#359 Falck, Gösta, olja, personer i stadsmiljö
signerad, 61 x 50 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 1 200 kr - 1 400 kr

#360 Parti äldre verktyg, smide med trähandtag
#349 Dalí, Salvador (efter honom?), färglito, Le Rêve
(Revé?),
bär signatur, numrerad 210/300 samt med blindstämpel Salvador
Dalí, synlig pappersstorlek
Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

#350 Vallien, Bertil för Kosta Boda Artist Collection,
vas/flaska, glas, "Galaxy",

dymlingsborrar, rubank samt skära
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#361 Amulett, skuren jade (?), Kina, antagligen Qing,
1800-tal (?),
genombruten dekor av Shou-tecken mm, flätat sidenband, h 7,5
cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

dekor av blå påklipp mot melerad fond, signerad, h 19 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#351 Fredrikson, Harald, olja, landskap

#362 Okänd holländsk (?) konstnär, 1900-talets 1
hälft, olja, fiskare,
sigerad B De Graaff (?), 16 x 22 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

signerad, 28 x 33 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#363 Öberg, Josef, akvarell, "Vid Össjön, Härjedalen",
#352 Fredrikson, Harald, olja, stilleben

signerad, synlig pappersstorlek 22 x 28 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

40 x 60 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#353 Manner, Mariana, etsning, "Berg - besvuret"

#364 Olsson, Knut, pastell, "Högsommar,
Vapnöslätten,

signerad, numrerad 9/325 och daterad 1981, 30 x 35 cm

signerad, synlig pappersstorlek 13 x 20 cm, a tergo etikett samt
utställningsdatering 1957

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#365 Ängkvist, Olle, blandteknik, "Draperiskiss till
Tolvskillingsoperan, Stadsteatern, Stockholm
1964",
signerad och daterad 64, 14 x 21 cm, a tergo dedikation,
proveniens: gåva från konstnären

#375 Väggur, mässing, Louis XV-stil, 1900-talets
början,
dekor av rocailler mm, urverk signerat Japy Frères, Paris, h 51 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#366 Okänd konstnär, 1800-tal, olja, mansporträtt,
kopia efter 1700-talsförebild, 78 x 63 cm

#376 Okänd designer, glasservis, 58 delar, delvis
slipad dekor,
bland annat 12 champagne- och 12 rödvinsglas, h 7 -19 cm
Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

Utropspris: 800 kr - 900 kr

#367 Burmeister, Gabriel för Uppsala Ekeby,
ytterfoder, glaserat lergods,
dekor i rinneglasyr, signerad, h 21 cm

#377 Latham, Richard & Loewy, Raymond för
Rosenthal, kaffeservis, porslin, modell '2000',
design 1954,dekor i guld
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#368 Takkrona, mässing med lövformade prismor,
1900-talets 1 hälft,

#378 Elektrisk kaffekvarn, lackerad metall och krom,
Ohlsson-Kvarn,

5 ljusarmar, h 65 cm

M Ohlsson & Co, Mekanisk Verkstad Malmö, 1900-talets mitt,
total h inklusive matartratt, 63 cm

Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#369 Wirkkala, Tapio, vas, kristall, Jäävuori (Iceberg),
dekor av facetter, signerad och daterad 1955, h 20 cm
Utropspris: 13 000 kr - 14 000 kr

#379 Salongsbord, mahogny, senempire, 180-talets 1
hälft eller mitt,
rund skiva på balusterformad stam, trepassformad fot med dekor
av rundlar, dia 110 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#370 Matservis, 46 delar, porslin, Rosenthal
Sanssouci,
förgylld dekor, 12 vardera av mat-, djupa- samt förrättstallrikar, 10
diverse skålar, fat mm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#380 Okänd designer, möjligen för Strömbergshyttan,
glasservis, 64 delar, kristall,
oktogonal fot, cuppa med facetter och slipade stjärnor, h 10 - 13
cm
Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

#371 Nilsson, Per Olof, etsning, "Bolivia",
signerad, daterad -78 och numrerad 35/100, synlig
pappersstorlek 35 x 42 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#381 Strinning, Nils, lampbord, teak med lackerat
metallunderrede, "String",
1950-60-tal, l 60 cm, bruksslitage
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#372 Krumlinde, Olof, olja, landskap,
signerad och daterad 1892, 65 x 98 cm, smärre färgbortfall
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#382 Okänd designer, funkis, 1930-tal, lampbord, teak
och lackerad metall, dubbla skivor,
justerbar lamphöjd, skivor 44 x 44 cm, bruksslitage

#373 Okänd konstnär (Hans Larsson ?), olja med
collage, stilleben,

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

otydligt signerad, 22 x 55 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#383 Takkrona till 4 ljus, mässing med lövformade
prismor, så kallad burkrona,
rokokostil, 1900-talets 1 hälft, dekor av margueriter mm, h 75 cm

#374 Väggspegel, bronserat trä och stuck, Louis XVIstil, 1900-talets mitt,

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

krönande urna, h 95 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#384 Takkrona till 4 ljus, mässing med prismor,
gustaviansk stil,
1900-talets 1 hälft, h 55 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#385 Fåtölj, brun (konst?)läderklädsel, sekelskiftet
1900,
senare klädsel

#395 Matta, semiantik Hamadan galleri,
380 x 100 cm
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#396 Matta, semiantik Senneh,
#386 Lodström, Georg, olja "Heden - Hallands
Väderö",

305 x 195 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

signerad, 33 x 66 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#397 Bords/kaminur, mässing, barockstil, Junghans,
sekelskiftet 1900,
#387 Strömberg, Asta för Strömbergshyttan, vas,
kristall, "Prisma",

dekor av stiliserade delfiner mm, h 38 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

signerad, h 17 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#398 Aryballos, terrakotta, möjligen Korinth, omkring
600 f Kr,
#388 Månsson, Stig, olja, sittande modell,
signerad, 36 x 31 cm

spår av rödfigurig dekor, h 5,5 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#389 Carlborg, Rudolf, akvarell, tårtkalas i 1800talsinteriör,

#399 Gate, Simon eller Hald, Edward för Orrefors,
taklampa, bronserad metall med gultonad
glaskupa,

signerad, synlig pappersstorlek 35 x 31 cm

art-déco, 1920-tal, slipad dekor av stiliserad växtlighet, h 105 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#390 Carlborg, Rudolf, akvarell, personer i 1800talsinteriör,
signerad, synlig pappersstorlek 34 x 32 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#400 Okänd designer, mekanisk oljelampa/rökelsekar,
patinerad brons och mässing, egypticerande
dekor,
egyptian revival, viktoriansk 1800-talets slut, dekor av ormar,
faraomaskaron mm, signerad B&AB Patent, l 18 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#391 Mekaniskt galoppspel, litograferad plåt, GeeWiz,
Wolwerine Supply & Manufacturing Co, Pittsburg, 1900-talets 1
hälft, l 39 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#401 Matservisdelar, Villeroy & Boch, Blaue, Feliz
navidad
mattallrikar och assietter, 12 + 12 st
Utropspris: 600 kr - 800 kr

#392 Oljelampa, terrakotta, medelhavsområdet,
klassisk period,
l 7 cm, skada
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#402 Löfman, Eric för Markströms, ljusstakar, 1 par,
silver,
dekor av pärlstav, stämplade Uppsala, h 13 cm
Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

#393 Miniatyrer, 2 st, 1 akvarell 17-1800-tal,
mansporträtt, 5 x 3,5 cm,

#403 4 delar silver, total vikt 55 gram,

1 bemålat tryck (?) 1900-talets 1 hälft, kvinnoporträtt, 7 x 5,5 cm

minnesmynt samt 3 theskedar Finland

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#394 Okänd konstnär, sekelskiftet 1900, byst,
bemålad gips, Beatrice di Folco Portinari,
signerad (?) Olympia, h 40 cm, Beatrice var musa åt Dante
Alighieri
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#404 Dödsbricka, så kallad "Dog Tag", 18 karat
rödguld, vikt 3,1 gr,
gravyr
Utropspris: 1 000 kr - 1 100 kr

#405 Halskedja samt ring med vita stenar (defekt), 14
karat rödguld, total vikt 3,1 gram,
finska kontrollstämplar

#416 Mynt, silver, Österrike, s k Maria Theresiathaler,
vikt 28,3 gr 833/1000 silver
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#417 Grovens, Harald, blandteknik, fiskare på strand,
#406 Hänge, 18 karat rödguld med facettslipad blå
sten (spinell?), vikt 4,9 gram

signerad, 39 x 47 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

dekor av rosett, stämplad Eric Nilsson Halmstad 1951, h 3,5 gram
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#418 Andersson, Ragnar, olja, "Höstdag",
signerad och otydligt daterad, 55 x 46 cm, färgsprickor

#407 Fåtöljer, 1 par, vitlackerat och bronserat trä,

Utropspris: 500 kr - 600 kr

nyrokoko, 1800-talets slut
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#419 Matta, old Gabbeh,
290 x 200 cm

#408 Bordslampor, 1 par, glaserat flintgods, 1900talets 2 hälft,

Utropspris: 400 kr - 500 kr

dekor av blommor, h inklusive skärmar 75 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#420 Matta, old Gabbeh,
240 x 170 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#409 Väggspegel, fur, 1900-talets 2 hälft,
h 146 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#421 Okänd designer, 1950-tal, taklampa, 3
ljuspunkter, lackerad metall och mässing,
kupornas dia 15 cm

#410 Soffbord, bonat trä med metallbeslag,
orientaliskt,

Utropspris: 600 kr - 700 kr

modern tillverkning, l 130 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#422 Okänd designer, golvvas, glas,
dekor av violetta fält mot vit fond, h 46 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

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

#423 Okänd designer, golvvas, glas,
balusterformad, dekor i vitt underfång, h 60 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#412 Taklampa, förgylld metall med prismor,
1900-talets 2 hälft, dia 35 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#424 Olson, Axel, mapp med 3 torrnålsgravyrer;
Skuggan, Skeppsvraket samt Skissblocket,
ed Galerie GKM Sivert Bergström Malmö 1984, samtliga
signerade och numrerade 10/100, pappersstorlek 26 x 40 cm

#413 Figuriner, 3 st, glaserat flintgods, Beswick, 1900talets mitt,

Utropspris: 500 kr - 600 kr

stående hästar, 1 signerad, h 15 - 25 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#425 Okänd designer för SYCO, figurin, vitglaserad
keramik,
stående elefant, etikettmärkt, h 22 cm

#414 Mynt, silver, Österrike, s k Maria Theresiathaler,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

vikt 28,3 gr 833/1000 silver
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#426 Mask, skuret och bemålat trä, Punu,
Gabon, 1900-talets 2 hälft, h 34 cm

#415 Mynt, silver, Österrike, s k Maria Theresiathaler,
vikt 28,3 gr 833/1000 silver
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#427 Mask, skuret och bemålat trä, Punu,

#438 Parti metall, 18-1900-tal, strykjärn,

Gabon, 1900-talets 2 hälft, h 36 cm

ljusstakar mm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#428 Okänd dansk designer, jardinière, nysilver med
glasinsats, jugend,
så kallad skönvirke, 1910-20-tal, dekor av hasselnötter, stämplad,
l 37 cm

#439 Brännvinskagge, järnbeslaget trä,
allmogearbete,
1800-talets 2 hälft, h inklusive hänkel 33 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#429 Golvur, vitlackerat trä, 1800-talets mitt eller 2
hälft,
urtavla signerad Carl Malmström Stora Malm, Oppunda, h 194
cm, senare bemålning

#440 Lindberg, Stig för Gustavsberg, mat- och
kaffeservis, cirka 35 delar, flintgods, "Ranka"
design 1942
Utropspris: 1 800 kr - 2 000 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#430 Hellsing, Dag Björn, olja, landskap,
signerad, 30 x 65 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#431 Minnesmynt, 6 st, 900/1000 silver, total vikt 155
gram
Gustav V - Carl XVI Gustaf
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#441 Okänd designer, 1950-60-tal, soffa, svart
läderklädsel,
4-sits, bakre hjul, l 236 cm, bruksslitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#442 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: 1 100 kr - 1 200 kr

#432 Stort parti silvermynt, 40% silverhalt, total vikt
975 gram
Gutav V och Gustav VI Adolf
Utropspris: 1 700 kr - 1 900 kr

#443 Bengtsson, Hertha för Rörstrand, kaffekanna,
porslin, Koka Blå,
design 1951, h 18 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#433 Ljusstakar, 5 st, mässing, 170-1800-tal,
bland annat 2 kontorsljusstakar, h 5 - 14,5 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#444 Salongsbord, valnöt med bronsbeslag och ljus
marmorskiva, Louis XV-stil, sekelskiftet 1900,
låda i sarg, b 80 cm, smärre defekter

#434 Pluntor, 5 st samt nattkärl, glas, 1800-tal,

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

dateringar 1835 respektive 1875, h 16 - 22 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#435 Krus, 5 st, saltglaserat stengods, 18-1900-tal,
h 10 - 27 cm

#445 Tretchikoff, Vladimir, färgoffset, Woman of
Ndebele,
tryckt signatur, synlig pappersstorlek 50 x 60 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#446 Grandin, Svän, olja, "Sommarbild",
#436 Krus, saltglaserat stengods, Rörstrand,
sekelskiftet 1900,

signerad, a tergo text, 55 x 65 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

blå underglasyrdekor, h 22 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#437 Parti diverse, 1800-tal;
kanna Höganäs, trattar koppar, tallrikar trä mm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#447 Okänd svensk designer, 1950-60-tal, matta, vävd
ylle,
dekor i blått och grått, 190 x 135 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#448 Krus, 2 st, saltglaserat stengods,
1 Rörstrand, 1 Höganäs 15 liter, h 26 respektive 30 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#449 Edel Rösnes, Gudrun, collage,
signerat och daterat 98, pappersstorlek 48 x 35 cm

#459 Bok, Dahlberg, Erik, "Suecia Antiqua et
Hodierna" med förklarande textdel,
sammanbunden med Burman, Georg von &
Fischer Abraham, "Prospecter...."
facsimilieutgåva, 1800-talets mitt, 2 halvfranska band, tvär folio,
ej genomgångna
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#460 Okänd designer, skulptur, koppar, stående hjort,
#450 Cöster, Nicolai, olja, mor och barn,
signerad, 50 x 41 cm

modern tillverkning, höjd 70 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#461 Sarvig, Edvard, olja, insjölandskap,
#451 Salongsbord, mahogny, empirestil, 1900-talets 1
hälft,

signerad och daterad 1944, 48 x 68 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

oval skiva på balusterformat ben, fyrpassformad fotplatta med
lejontassar, låda i sarg, l 124 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#462 Broberg, Iwan, olja, landskap,
signerad och daterad 1933, 27 x 42 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#452 Okänd designer, 1940-50-tal, fåtölj,
helstoppad och djuphäftad senapsfärgad textilklädsel, b 90 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

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

#453 Okänd designer, 1940-50-tal, soffa,
helstoppad och djuphäftad senapsfärgad textilklädsel, l 200 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#464 Jacobsen, Bent Karl, färglito, komposition,
signerad, daterad -73 och numrerad 90/400, synlig
pappersstorlek 52 x 42 cm

#454 Norrman, Lars, färglitografier, 3 st,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#465 Nilavilakku, brons, Sydindien, 18-1900-tal,
h 67 cm

#455 Okänd designer för Orrefors, fotografiram, glas,

Utropspris: 500 kr - 600 kr

etikettmärkt, h 27 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#466 Johansson, Carl "Ägga-Calle", olja, byggnad,
signerad, 40 x 35 cm

#456 Parti armbandsur, modern tillverkning

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Jet Set, Regal mm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#457 Parti kopparföremål, skopor, vattenkanna samt
lykta, modern tillverkning,

#467 Bergh, Elis för Kosta, champagnekupor samt
rödvinsglas, 6 st vardera, "Junior"
slipad och förgylld dekor, h 12 respektive 16 cm
Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

Haws och Design House Stockholm, lykta h 44 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#458 Bok, Salvius, Lars, Sveriges Ridderskaps och
Adels Wapen Bok,
Stockholm 1746, med påteckning av Charlotte Wrangel 1799,
pärm saknas, skador, ej genomgången
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#468 Bergh, Elis för Kosta, selters-, likör, samt
snapsglas, 6 st vardera, "Junior",
slipad och förgylld dekor, h 9 respektive 11 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#469 Okänd konstnär, 1900-talets mitt, akvarell,
Oudezijds Voorburgwal med Sint-Niklaaskerk,
Amsterdam,

#479 Ragoutsked, pläter, 1800-talets mitt,
stämplade initialer, l 28 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

otydligt signerad Schweitzer (?) och daterad -59, synlig
pappersstorlek 36 x 27 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#470 Taljor, 1 par, smide och ek,

#480 Soffbord, svartlackerad alm med 9 plattor i
serpentinsten,
antagligen Kina, 130 x 130 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

sekelskiftet 1900, längd 35 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#481 Skagh, Henrik, olja, lada,
#471 Ljusstakar, 1 par, mässing, barockstil,

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

1900-talets 1 hälft, höjd 17 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#482 Erixson, Sven "X:et", färglito, "två flickor"1959,
#472 Borgström, Carl-Einar för Skultuna, ljusstake,
mässing, "Skyddsängeln",

signerad och numrerad 249/260, 58 x 49,5 cm, litteratur: Nyström
nr 83
Utropspris: 300 kr - 400 kr

design 1940-tal, höjd 18 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

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

#473 Bauer, John för Rosa Ljung, efter honom,
figurin, glaserat stengods,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

troll, höjd 20 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#474 Parti fartygsbelysningar, mässing och glas,
Norge, 1900-talets 2 hälft, h 21 cm

#484 Olson, Erik, färglitografi, "Det stora gästabudet
I",
signerad, numrerad 191/260 och daterad 1977, synlig
pappersstorlek 30 x 32 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#475 Malmvall, Karl för IKEA, vilstol, rotting,
"Karlskrona",
design 2000, l 150 cm

#485 Olson, Axel, färglitografi, komposition med
kvinnor,
signerad och numrerad 82/120
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#486 Olson, Axel, färglitografi, "Det gamla stenbordet"
#476 Dalahäst, skuret och bemålat trä, 1900-talets 1
hälft,

signerad och numrerad 37/75
Utropspris: 400 kr - 500 kr

h 10 cm, slitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#487 Jagerdahl, Oscar, olja, grekisk kvinna i folkdräkt,
signerad, 33 x 25 cm

#477 Stop, tenn bukigt, locket med infattad medaljong
av Oskar I,
stämplat Berndt Oskar Santesson Stockholm 1849, h 22 cm,
fotlagning
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#488 Olsson, Bengt, färglitografi, komposition,
signerad och numrerad 140 x 460, synlig pappersstorlek 36 x 47
cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#478 Kakburk, metall, modern tillverkning, "Quality
Brand Country Kitchen Bisquits..",
h inklusive hänkel 28 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#489 Okänd designer, antagligen för Nässjö
Stolfabrik, "Nesto", pinnsoffa, vitlackerat trä
längd 118 cm, slitage
Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

#490 Okänd designer, armstolar, 4 st, krom och plast,
grå textilklädsel, modern tillverkning
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#500 Snedklaffsekretär, bonad ek, antagligen
Tyskland, Louis XVI, sekelskiftet 1900,
flankerande halvkolonetter, 3 lådor samt skrivklaff bakom vilken
inredning, främre lejontassar, b 119 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#491 Alge, Björn för Lindlöfs Interiör, stolar, 4 st,
vitlackerat böjträ på kromade ben
stämplade och daterade 1987, bruksslitage
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#501 Kristiansson, Uno & Östen för Luxus, tillskrivna,
golvlampa, svarvad fur,
h 140 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#492 Alge, Björn för Lindlöfs Interiör, stolar, 4 st,
svartlackerat böjträ på kromade ben,
stämplade och daterade 1987, bruksslitage
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#502 Dricksglas, 10 st, Svenska Amerika Linien,
1900-talets 1 hälft eller mitt, etsad dekor av tre kronor, h 11 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#493 Okänd designer för Gislaved produkter,
arbetsstol, industridesign,

#503 Richter, Erik för Norrgavel, nattygsbord, 3 st, ek,

justerbar höjd

vägghängda, brännsignerade, bredd 26 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#494 Peterson-Berger, Willie, blandteknik,
komposition med tomater och gula lökar,
signerad, 66 x 73 cm, medföljer domkumentation från Galleri KRam

#504 Okänd designer för CEBE, landskrona,
taklampa, vit plast och metall,
etikettsignerad, h 135 cm, bruksslitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 1 800 kr - 2 000 kr

#505 Parti lp-skivor, rock pop mm
#495 Ehrner, Anna för Ateljé Lyktan, golvlampa, bok
och canvas, "Anna",

drygt 100 st
Utropspris: 800 kr - 1 000 kr

h 140 cm, bruksslitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#506 Toradar, smide med trästock, Indien, 18-1900-tal,
luntlåsmekanism,
#496 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: 600 kr - 700 kr

kaliber cirka 20 mm, l 282 (!) cm, skador
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#507 Stolar, 1 par, skuren valnöt, oscarianska, 1800talets slut,
dekor av fabeldjur mm

#497 Vallien, Bertil för Rörstrand, vas, bisquitporslin,

Utropspris: 500 kr - 600 kr

ur "Terra"-serien, signerad, h 22 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#498 Berndt, Wiktor för Flygsfors/A-Belysning,
hallampa, delvis lackerad mässing, "Facette",

#508 Fåtölj, valnöt med helstoppad klädsel,
oscariansk, sekelskiftet 1900,
bruksslitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

infattade, gröna glasplattor, etikettsignerad, h 22 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#499 Askfat, silver, Egypten, 1900-talets 1 hälft,
tillverkat av armband, så kallat Manilla,
l 10 cm, 2 skallror saknas
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#509 Picknickväska med inredning, 1950-tal och
senare,
l 44 cm, bruksslitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#510 Brödkorg med hänkel, pläter, senempire, 1800talets mitt,
dekor av putti med bakverk, l 30 cm, försilvring sliten
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#520 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

#511 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

#521 Stolar, 1 par, ek, biedermeier, 1800-talets 1 hälft,
rygg med spjälor
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#512 Nattygsbord, 1 par, grönlackerat och bronserat
trä,

#522 Parti mobiltelefoner, Bang & Olufsen, Beocom,
2 st Ericsson T10S, 1 Ericsson T18S samt 1
okänd,

1920-30-tal, låda i sarg, 41 cm

bruksslitage smärre skador

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#513 Byrå, grönlackerat och bronserat trä,
1920-30-tal, 3 lådor, l 96 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#514 Stolar, ett par, grönlackerat och bronserat trä,
1920-30-tal, defekt klädsel
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#523 Okänd designer, 1920-30-tal, bordslampa, tenn,
kulformad på 3 fötter med örnklor, h inklusive lamphållare 30 cm,
ägargravyr
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#524 Okänd designer, bordslampa, funkis,
klotformad på kvadratisk fot, stämplad Sv M 1935, h inklusive
lamphållare 39 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#515 Taipaleenmäki, Jussi, färglito, "Utsikt Mot
Stenshuvud",
signerad och numrerad 182/190, synlig pappersstorlek 37 x 53
cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#516 Byrå, palisander med intarsia, bronsbeslag och
brokig marmorskiva,
så kallad Hauptkopia, 1900-talets 1 hälft eller mitt, 3 lådor, b 95
cm
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#517 Bäcken, tenn, Birch & Villers, London, omkring
1780,
l 45 cm, bucklor, smärre bristning vid fästet

#525 Parti figurer, indianer, elastolin, Tyskland, 1900talets 1 hälft,
slitage, skador
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#526 Salongsbord med klaffar, mahogny med intarsia,
empire, 1800-talets 1 hälft,
låda i sarg, total l 138 cm, skador
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#527 Läskstänger, 2 + 1, trä respektive metall,
1900-talets 1 hälft, l 92 - 95 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#528 Högrock, svarvat trä, 1800-tal,
#518 Markhed, Sven-Erik, olja, "Klippor
Kråkelund" (Oskarshamn),

gåvoinskription Margrethe Meyer 1900,
Utropspris: 200 kr - 300 kr

signerad, 50 x 61 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#519 Stolar, 1 par, ljus björk, nyrokoko, 1800-talets 2
hälft,
mönstrad lineklädsel, en med lagat ryggstöd
Utropspris: 300 kr - 400 kr

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

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

#541 Okänd konstnär, offsettryck, 3 st, samramade,
kompositioner,
samtliga signerade Fisher och numrerade 338/500,
pappersstorlek 24,5 x 24,5 cm vardera
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#531 Tidskriftsställ, lackerad metall,
1950-tal, l 36 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#542 Taklampa, förgylld metall, antagligen Italien,
1900-talets 2 hälft,
dekor av halmkärve, total h 50 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#532 Okänd designer, fönsterprydnad/skulptur, glas,
polykrom dekor, h 25 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#543 Takkrona, nysilver med lövformade prismor, så
kallad burkrona, 1900-talets 1 hälft,
6 ljusarmar, h 80 cm

#533 Öronlappsfåtöljer, 1 par, djuphäftat, brunt
konstläder,
modern tillverkning
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#544 Brandbil, lackerad plåt, batteridriven, Masudaya
"Modern Toys",
Japan, 1900-talets 2 hälft, längd 31 cm

#534 Stolar, 1 par, mahogny, så kallade
Göteborgsstolar,
1900-talets mitt
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#545 Taklampa, krom med bemålad glasskärm
art-déco, 1920-tal, dia 26 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#535 Matta, old/semiantik Kirman,
280 x 185 cm
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#546 Point, Georges, färglitografi, "Portkosme 70",
signerad och numrerad 15/50, pappersstorlek 57 x 57 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#536 Okänd designer för Ekenäs, glas, 12 + 5 st,
färgad glasmassa
medföljer originalförpackning, h 7-14 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#547 Persson, Ove, färglitografi, Laxvik,
signerad och numrerad 206/290, synlig pappersstorlek 37 x 49
cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#537 Okänd konstnär, olja, Strandpromenaden,
Varberg,
signerad H Norrman, 23 x 29 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#538 Okänd designer för GEMI, Töreboda,
bordslampa, mässing med plastskärm
modellnummer 1409, etikettsignerad, ställbar höjd 52 - 72 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#548 Olson, Erik, färgoffset, poster,
"Halmstadgruppen 45 år",
Galerie Börjesson Malmö 1974, tryckt datering -37, synlig
pappersstorlek 61 x 49 cm, beskuren
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#549 Radiogrammofon, teak med lackerat
metallunderrede, Centrum, AB Gylling & Co,
1950-60-tal, b 82 cm

#539 Asp, Gösta, olja, "Spanskt krus",

Utropspris: 200 kr - 300 kr

signerad och daterad 1958, 27 x 22 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#550 Symaskin, Husqvarna, 500 Computer
med skyddsfodral, l 42 cm

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

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#551 Okänd designer, 1950-tal, skåp på lös
benställning, teak och grålackerat trä

#561 Koffert, canvasbeklätt och järnbeslaget trä, 1800talets 2 hälft,

dubbla dörrar, b 75 cm

handtag i läder, l 66 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#552 Hellestam, Sven & Linander, Otto, hopfällbar
cykel, "Microbike"
design 1986, tillverkad i Halmstad 1986-92, bruksslitage

#562 Takkrona, mässing, barockstil, 1900-talets mitt,
krönande örn, dia 66 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#553 Okänd designer, (möjligen Hans Agne
Jakobsson), 1960-70-tal, taklampa, fur,
så kallad spånlampa, dia 30 cm

#563 Englesson, Staffan, ljusstakar samt
bordstermometer, krom och mässing,
h 13-18 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#564 Syskrin, textilklädd plast, 1960-70-tal,
#554 Uppläggningsbestick, 1 par, nysilver med
ivorineskaft,

dia 29 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

stämplade Hukin & Heath Sheffield, 1900-talets 1 hälft, l 22
respektive 29 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#555 Mortel med pistill, mässing, 1800-tal,

#565 Okänd designer för Gefle, tvättuppsättning,
flintgods, kanna samt skål
1920-30-tal, handfat dia 38 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

h 12 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#566 Parti modern design, teak, rostfritt mm,
#556 Kasiulis, Vytautas, färglito, Kunglig livgardist,

mestadels 1950-60-tal
Utropspris: 400 kr - 500 kr

signerad i stenen (möjligen signerad och numrerad under
passepartout), synlig pappersstorlek 46 x 34 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#557 Fat, saltglaserat lergods, 1800-talets mitt eller 2
hälft,

#567 Vägg/presenterfat, gjutjärn, antagligen
Husqvarna Vapenfabrik,
dekor av Paris dom, dia 43 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

stämpelsignerat, dia 32 cm, bruksslitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

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

#568 Okänd konstnär, skulptur, gips, sittande kvinna
med hatt,
signerad BP (?) och daterad 70, h 45 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#569 Ljusstakar, 1 par, nysilver,
nyrokokostil, 1900-talets 1 hälft, importstämplar för JL Hultman, h
18 cm

#559 Grandin, Svän, olja, gatuscen,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

signerad, 73 x 60 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#560 Okänd designer för Nässjö Stolfabrik "Nesto",
pinnstolar, ett par, grönlaserat trä, "Frej",

#570 Okänd designer, 1950-60-tal, barnstolar, 3 st,
nylonband på stålställning
b 37 cm, bruksslitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

bruksslitage
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#571 Docka, bisquit och textil, 1900-talets 1 hälft eller
mitt,
vridbart huvud med 3 olika ansiktsuttryck, h 21 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#572 Bernadotte, Sigvard för Nilsjohan, termos,
rostfritt stål och svart plast,

#582 Skrin, trä med metallbeslag, antagligen Japan,
Meiji-Taishô, inredning med lådor,

etsad signatur samt märkt Moderna kök, h 31 cm

l 41 cm, slitage, nycklar saknas

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#573 Leksaksbil, litograferad plåt, Standard Sedan,

#583 Urnor, ett par, cloissonnéarbeten, Kina, 1900-tal,

Kina 1900-talets 2 hälft, i originalförpackning, längd 28 cm

höjd 20 cm, medföljer ställningar i hardwood

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#574 Figurer, 7 st, skuret och delvis bemålat trä,
2 signerade John Olsson, h 10 - 15 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#584 Krus, saltglaserat stengods, Höganäs, 3 kannor,
före 1890,
dejarsignatur H G för Ludvig Hellgren (verksam 1872-1921), h 40
cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#575 Skulpturer, 4 st, brons, cire-perdueteknik,
Västafrika 1900-talets 2 hälft,
erotiska motiv, höjd 3-5 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#585 Matservisdelar, cirka 55 delar, Lidköpings
Porslinsfabrik,
dekor av hjortar mm i sepia och guld
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#576 Parti formar till tennsoldater samt färdiga
tennsoldater,
diverse utrustning medföljer
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#586 Stolar, 1 par, skuret och bonat trä, så kallade
Dantestolar,
1900-talets 2 hälft
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#577 Voltmätare samt ampèremätare, 1900-talets mitt,
i läderetuier, bruksslitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#587 Koksspann, koppar med smideshandtag, 1900talets 2 hälft
h 53 cm

#578 Strykjärn, brons med trähandtag, 1800-talets 1
hälft eller mitt, medföljer strykjärnsställ,
järntråd,
så kallat luffararbete, 1800-talets slut, l 27 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#588 Norrman, Knut, olja, Visby ringmur,
signerad, 44 x 61 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

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

#589 Normann, Lars, färglito, Sydamerikanska
kvinnor,
signerad och numrerad 283/360 cm, synlig pappersstorlek 57 x
38 cm
Utropspris: 0 kr

#580 Okänd designer för ANF Nybro, golvlampa,
guldfärgad aluminium,
1960-70, justerbar höjd
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#581 Tomtedräkt, byxor, jacka, strumpor, skärp samt
luva, 1900-talets första hälft
enl uppgift hemsydd, small/ca 150 cl
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#590 Karlsson, Uno Hubert, olja, interiör,
signerad, 38 x 46 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#591 Ignatius, Lea, färgakvatint, "Fjärran skogar",
signerad och numrerad 12/70, synlig pappersstorlek 28 x 30 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#592 Skulptur, violettglaserat stengods, sittande
Buddha,
h 36 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#602 Okänd designer för Strömbergshyttan, skål,
glas,
violett och blå glasmassa, signerad, daterad 1992 och
etikettmärkt, dia 15 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

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

#603 Sovelfat, glaserat lergods, 17-1800-tal,

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

dekor i gult, dia 27 cm, bruksslitage, kantnagg

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#594 Samovar, koppar, antagligen Danmark, 1800talets 2 hälft,

#604 Smörstämpel, skuret trä, allmogearbete, 1800tal,

handtag i bonat trä, h 28 cm

dekor av hjärtan mm, 10 x 9 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#595 Hein, Piet, avstressningskula, nysilver,
"Superæg"
h 3 cm, medföljer skinnpåse
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#596 Mask, skuret och bemålat trä, Hanuman,
Bali, 1900-talets mitt, h 22 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#597 Mask, skuret trä och djurhud, möjligen Dan,
Liberia, 1900-talets mitt, h 22 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#598 Wallander, Alf för Rörstrand, tillskriven, vas,
glaserat stengods,
dekor i blåtonad harpälsglasyr, stämpelsignerad, h 10 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#599 Avlastningsbord, vitlackerat trä, sekelskiftet
1900,
h 61 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#600 Matservis, 31 delar,porslin, Villeroy & Boch,
"Basket",
12 vardera av flata tallrikar och assietter

#605 5 delar allmogeföremål, 1800-tal,
2 lockaskar och 2 assietter svarvat trä samt bensked, sistnämnda
med inbrända initialer
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#606 Liljefors, Charlotta, olja, "Ormvråk",
signerad och daterad -80, 46 x 55 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#607 Arninge, Gudrun, olja, "Från
Luxenbourgträdgården (!) Paris",
signerad och daterad -50, 30 x 38 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

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

#609 Larsen, Christian Björn, olja, efter badet,
signerad och daterad -76, 65 x 50 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#610 Brandt, Carl, pastell, marin,
signerad, synlig pappersstorlek 33 x 42 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

#611 Kullberg, Isak Fredrik, olja, blåmesar,
#601 Fickursfodral, skuret och bonad trä, 1800-talets
2 hälft, i form av golvur,

signerad, 36 x 59 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

ficku samt châtelaine, metall, Rockville Watch, USA, h 23 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

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

#613 Parti kaffeskedar mm, silver, total vikt 120 gram,
modell Ros
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#624 Vaser, 1 par, glaserat lergods, Kina, troligen Han
(206 f.Kr.–220 e Kr),
balusterformade med horisontella band, h 20 cm, slitage
Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

#614 Ulrichsen, Theodor, olja, utsikt över Roskilde
från Sankt Jørgensbjerg,
signerad, 35 x 42 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#625 Okänd designer för Höganäs, vas, glaserat
lergods, Höganäs, jugend,
1900-talets 1 hälft, otydlig drejarsignatur, h 28 cm, obetydlig
fotnagg
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#615 Nordenborg, Bengt, färglito, blomsterklot,
signerad och numrerad 24/203 (?), synlig pappersstorlek 65 x 49
cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#626 Holm, Åke, egen verkstad, Höganäs, skulptur,
chamotterat stengods, gående björn,
signerad, l 21 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#616 Okänd konstnär, olja, utsikt över Neapel från
Posillipo med Vesuvius i fonden,
signerad A Ravello, 47 x 68 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#627 Skål, glaserat lergods, möjligen Seljuk, Persien,
1100-tal,
dekor i turkos lysterglasyr, dia 17 cm, lagning
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#617 Örtenholm, Götrik, olja, "Kvinna vid fönster",
signerad och daterad 1951, 33 x 41 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

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

#618 Kaffekopp med underfat, delvis förgyllt porslin,
Royal Copenhagen, 1800-talets mitt,
kopp med medaljon föreställande Berthel Thorvaldsens "Natten",
underfat dia 14 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#629 Okänd designer, 1960-70-tal, golvlampa,
brunlackerad metall och krom,
märkt "GK", justerbar höjd

#619 Okänd designer för Ti Sento, Milano, ring,
sterlingsilver med facettslipad månsten (?),
innerdiameter 18 mm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#630 Okänd designer för markslöjd, Tranås,
bordslampa, vitlackerat trä med textilskärm,
1960-70-tal, ställbar ljusarm, h 67 cm

#620 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: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#631 Okänd designer, art-déco, 1920-tal, bordslampa,
tenn och bakelit (?) med mässingsmontage,
total h 34 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#621 Kastberg, Stig, olja, "Ballerina",
signerad, 28 x 26 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#622 Andersson, Allan, olja, gluttsnäppa,

#632 Saietz, Gunnar, färglito, komposition,
signerad, daterad -91 och numrerad 131/250, synlig
pappersstorlek 35 x 49 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

signerad, 35 x 56 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#633 Parti postfriska frimärken i häften,
nominellt värde cirka 5000 kronor enligt uppgift

#623 Okänd designer för Göteborgs porslinsfabrik,
skinkfat, glaserat flintgods,
underglasyrdekor i rosa och grönt, l 32 cm, bruksslitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#634 Fåtölj, mahogny med rottingklädsel, regencystil,
1900-talets början,

#644 Trygg, Carl Johan samt okänd konstnär,
skulpturer, 2 st skuret och delvis bemålat trä,

lösa, tagelklädda dynor

soldat respektive gubbe med såg, h 15 respektive 15 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#635 Kluge, Harry, olja, Möns Klint,

#645 Parti numismatik;

signerad och daterad 1926, 29 x 45 cm

mynt, myntkassetter mm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

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

#646 Gregers-Rasmussen, Alfred, olja, landskap med
hövolmar,

art-déco, 1920-tal, h 51 cm

signerad, 50 x 70 cm

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#637 Parti postfriska frimärken i häften,
nominellt värde cirka 5000 kronor enligt uppgift
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#647 Plockgross Irmingen, Ingeborg för B&G, figurin,
porslin, pojke med dragspel,
polykrom underglasyrdekor, modellnummer 1661, h 24 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#638 Ghylfe, Stig, emaljmålning monterad på
träplatta, "Inringad",

#648 Gregers-Rasmussen, Alfred, olja, kustparti,

signerad och daterad 1975, totalt mått 26 x 26 cm

signerad, 30 x 40 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#639 Skål, delvis bemålad hardwood med
mässingsmontage,

#649 Fåtölj, skuren ek med djuphäftad (senare)
klädsel,

orientaliskt arbete, 1900-tal, dia 30 cm, slitage

sekelskiftet 1900

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#640 Skål, porslin, Kina, republik, 1900-talets 1 hälft,
avrundat kvadratisk,

#650 Okänd designer, 1900-talets 2 hälft, taklampa,
vitlackerad aluminium,

heltäckande dekor i Kantonemalj, oidentifierad signatur, dia 20 cm

dekor av lameller, dia 47 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#641 Fischer, Willy för EGO, figurin, chamotterat
stengods, sittande apa,
signerad, h 12 cm

#651 Prydnadspistoler, 3 st, 1900-talets 2 hälft,
l 28 - 35 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#642 Okänd italiensk konstnär, skulptur, bemålad
gips, knästående kvinna,
1950-tal, h 37 cm, nagg

#652 Bojaner, 5 st, porslin, Kina, 1900-tal, polykrom
dekor,
2 med lock, h 11 - 22 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#653 Stort parti porslin, Kina och Japan, 17-1900-tal,
#643 Fat, 1 par, porslin, Kina, möjligen Qianlong
(1736-95),

2 lådor, nagg och lagningar
Utropspris: 400 kr - 500 kr

blå underglasyrdekor av påfågel mm, dia 28 cm, 1 med kantnagg
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#654 Taklampa samt 1 par vägglampetter, glas och
mässing,
Doria Lichtenwerken, 1900-talets 2 hälft, lampa dia 45 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#655 Sandberg, Hans Ove för Kosta, bordslampa,
svagt blåtonad glasmassa,
signerad, h inklusive skärm 50 cm

#665 Adventsljusstake, svärtat smide, 1900-tal,
l 43 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#666 Ljusstake till 7 ljus, svärtat smide,
#656 Kolossalmask, skuret och bemålat trä, möjligen
Punu, Gabon,

1900-tal, l 56 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

1900-talets 2 hälft, h 122 cm, smärre skador
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#667 Vävnad, ylle, Hedmark Fylke,
Norge 1900-talets mitt, 90 x 58 cm

#657 Bolt, Niels Peter, pastell, blomsterstilleben,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

signerad, synlig pappersstorlek 52 x 52 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#668 Parti filateli;
äldre försändelser mm

#658 Balle, Mogens, färglito, figurkomposition,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

signerad (även i stenen), daterad 62 och numrerad 2/110, synlig
pappersstorlek 43 x 58 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#669 Mateskedar, 12 st, sterlingsilver,
Mexico, 1900-talets mitt, tot vikt 80 gr

#659 Parti masker, skuret och delvis bemålat trä, 1900tal,
Afrika och Asien, visst slitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#670 Larsen, T S, akryl, "Uden titel",
signerad och daterad 96, a tergo etikett, 30 x 21 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#660 Lundin, Ingeborg för Orrefors, vinglas, 10 st,
"Silvia",

#671 Bloch, Henrik, olja, "Blomsterhår",

design 1957, h 15 cm

signerad och daterad 1931, 86 x 65 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#661 Missale, pergament, antagligen 1600-tal,
illuminerad anfang,

#672 Okänd konstnär, akryl (?), komposition med
ansikten,

50 x 36 cm

monogramsignerad och daterad 90, 306 x 46 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#662 Fat, mässing, Indo-persiskt arbete, 1900-talets 1
hälft,
niellerad blomdekor, dia 46 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#673 Kornischer, 2 st, förgyllt, bronserat och bemålat
trä och stuck, Louis XVI-stil respektive
nyrokoko,
sekelskiftet 1900, l 155 respektive 190 cm, stuckskador
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#663 Okänd designer för IKEA; golvlampa,
svartlackerad metall med glödlampformad
glaskupa,
modell G9910, h 168 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#674 Damarbetsbord, mahogny med
mässingsdetaljer, empirestil, 1900-talets 1 hälft,
lyrformad fot,
uppfällbar topp, varunder inredning, h 67 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#664 Väggspegel, bronserat trä och stuck, Louis XVIstil, 1900-talets början,
dekor av porträttmaskaron, festoner mm, h 112 cm, smärre
defekter
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#675 Almström, Emmy för Rörstrand, 9 delar
flintgods, Ostindia, design 1932,
4 + 2 skålar, thekopp samt två underfat samt vas
Utropspris: 400 kr - 500 kr

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

#687 Parti julföremål: kyrka med inre belysning och
kyrkobesökare,
figuriner till julkrubba samt julänglar
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#677 Corrêa, Dino, olja, brasiliansk stadsbild,
signerad och daterad 1980, 40 x 30 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#688 Okänd designer, 1950-60-tal, ljusstakar, 1 par,
sterlingsilver och teak,
runda, h 10 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#678 Blunddocka, konstmassa och textil, Tyskland,
1930-tal,
h 57 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#689 Snusdosa, mässing, 17-1800-tal,
rund med stiliserad blomdekor, dia 7 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#679 Hune, Anders, olja, båtar i hamn,
signerad och daterad 1928, 80 x 115 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#690 Rizatto, Paolo för Luce Plan, lampskärm, vit
plast, "Costanza D13"
i originalförpackning
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#680 Okänd designer för Wedgwood, piedestal,
majolika, sekelskiftet 1900,
gulbrun glasyr, h 62 cm, sprickor och lagningar
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#691 Okänd designer, 1900-talets mitt,
serveringsvagn, bok och lackerat trä,
övre, löstagbar bricka, l 75 cm, bruksslitage
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#681 Okänd designer för B&G, figurin, porslin, Upp till
mor,
modellnummer 2324, polykrom underglasyrdekor, h 12 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#692 Altar/sidebord, hardwood, Kina, 1900-talets 2
hälft,
2 lådor och 2 skåpluckor, l 118 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

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

#693 Abel, Karl, olja, landskap, signerad, 31 x 41 cm
signerad, 31 x 41 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#683 Heerwagen, Erling og Karen egen verkstad,
Tranekær, kolossalthekanna, glaserat stengods,
signerad, h 29 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#694 Takampel, delvis bemålad mässing, empirestil,
1900-talets 1 hälft,
4 ljusarmar, total dia 42 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#684 Dall'Acqua, Aldo, blandteknik, racerbil,
signerad och daterad 969(!), synlig pappersstorlek 47 x 34 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#695 Fåtölj, skuren mahogny, nyrokoko, 1800-talets 2
hälft,
gul mönstrad sidenklädsel
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#685 Taklampa, metall och glas, 5 ljuspunkter
modern tillverkning, total h 70 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#696 Armstol, mahogny med intarsia, empirestil, 1900talets början,
lös dyna i svart läder

#686 Väggplåtar, 1 par, driven koppar, jugend,
sekelskiftet 1900,
vardera för 2 lampor, dekor av ansikten i relief, h 36 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#697 Leksaksbil, litograferad plåt, SchucoTachoExamico 4002,

#707 Oppenheimer, Johnny, olja, stilleben med mortel
och nötter,

l 16 cm, obetydligt bruksslitage

signerad och daterad -74, 46 x 55 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#698 Armbandsur, 4 st, plast repektive metall, Swatch,
3 med originalförpackningar, bruksslitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#708 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: 500 kr - 600 kr

#699 Mugg, silver, empire, cylindrisk med graverad
akantusdekor,
stämplad Johan Fredrik Masman Stockholm 1827, h 4,5 cm, vikt
20 gram
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#709 Käpp, bambu och horn med silverbeslag, 1900talets 1 hälft,
stämplad Alfred Martin Becker Köpenhamn, l 87 cm, ägargravyr
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#700 Signerat fotografi, HMS Fylgias chef och
officerare vid Sydamerikaresan 1927-28,
signerat av samtliga, bland annat blivande överbefälhavaren
Torsten Rapp, yttermått 29 x 29 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#710 Käpp, bambu med silverbeslag, dekor av runor
mm efter original på Jellingestenen,
oidentifierad mästare, guardeinstämpel för CF Hansen
Köpenhamn 1923, l 86 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#701 Böcker; Svenska Slott och Herresäten, 5 band
samt dito Ny Följd, 3 band,
skinnband, skador
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#711 Käpp, hardwood med silverkrycka, 1900-talets
början,
doppsko i metall, l 87 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#702 Norrman, Lars, efter honom, delvis bemålat
multitryck, "Josefine",
utförd för IKEA 1975, tryckt signatur, synlig storlek 106 x 37 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#712 Käpp, bambu med silver(?)montage, antagligen
Kina, sekelskiftet 1900,
skuren dekor av personer, djur mm, l 87 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

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

#704 Swärd, Anne, offset, 2 st, ordspråk,
signerade och numrerade 16 respektive198/495, pappersstorlek
30 x 20 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#705 Oljelampa (?), mässing, Indo-persisk,
sekelskiftet 1900,
globformad med genombruten dekor av fåglar mm, dia 26 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#706 Väggvitrinskåp, bemålat trä, 1900-tal,
dubbla vitrindörrar, rosamålad inredning, b 105 cm, 1 glas med
spricka
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#713 Litograferad översiktsbild över Halmstad,
"Halmstad från luften",
signerad E Röhs och daterad 1928, 39 x 49 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#714 Strüwer, Ardy, efter honom, offsetposter,
Fotbolls EM 1992,
synlig pappersstorlek 68 x 48 cm, slitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#715 Parti silverföremål, total vikt 275 gram
saltkar, skedar mm
Utropspris: 800 kr - 900 kr

#716 Bilbana, mekanisk, Schuco varianto 3010K
i originalkartong, denna med skador, bruksslitage
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#717 Okänd designer, matta, rölakan,
dekor i blått, 220 x 165 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#718 Mugg samt krus, glaserat flintgods, sekelskfiftet
1900,
polykrom respektive blå dekor, h 11 - 14 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#719 Frimärksalbum med äldre frimärken,
hela världen
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#720 Frimärksalbum med äldre frimärken,
Norden
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

