#001 Pehrson, Anders för Ateljé Lyktan, bordslampa,
grönlackerad plåt med vit plastskärm,
'Knubbling',
modellnummer 830, design 1968, etikettsignerad, h 71 cm

#011 Lundin, Ingeborg för Orrefors, glasservisdelar,
'Silvia', design 1957, ca 55 delar
8 + 1 vinglas samt likör- snaps- och seltersglas
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#002 Johansson, Carl "Ägga-Calle", skulptur, smide
numrerad 37/40, längd 40 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#012 Fogh, S Christian, egen verkstad, Köpenhamn,
ljusstakar 1 par, sterlingsilver, 1950-60-tal,
dekor av stiliserade vinblad och -klasar, signerade, h 7,5, dia 12
cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#003 Skulptur, brons, så kallad Guanyin, Kina, Qing,
16-1700-tal,
skulpturen har sannolikt varit lackerad och bemålad, h 74 cm, fylld
Utropspris: 32 000 kr - 34 000 kr

#013 Matservis, 46 delar, porslin, Rosenthal
Sanssouci,
förgylld dekor, 12 vardera av mat-, djupa- samt förrättstallrikar, 10
diverse skålar, fat mm
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#004 Johansson, Judith, egen verkstad, Knäred,
matta, rölakan, "Timmerstockar",
signerad, oidentifierad vävarsignatur M, 240 x 170 cm, litteratur:
Torsten Andersson Så vävdes ett livsverk, avbildad sid 85
Utropspris: 15 000 kr - 16 000 kr

#014 Martin-Hansen, Carl för Royal Copenhagen,
figurin, porslin, "Siddende Fanøpige"
modellnummer 12413,
präglad signatur samt med Juliane Marie-märkning, h 14,5 cm
Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

#005 Högtalare, ett par, teak, så kallade
"Carlssonhögtalare", Sonab OA-5, Stig
Carlsson, design 1966,
höjd 56 cm, OA5 typ II sålde under åren 1966-73 i 100 000
exemplar, vilket är svenskt rekord
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#015 Bägare, silver, senbarock, 1700-talets 1 hälft,
slät, konisk på låg fotring, vikt 73 gram,
graverad dekor av tulpaner, stämplad Berndt Halck Halmstad
1743, h 9 cm
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#006 Ander, Gunnar för Jönköpings Hemslöjd, zebra,
bemålat trä, design 1946, h 12 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#007 Ander, Gunnar för Jönköpings Hemslöjd, giraff,

#016 Westman, Carl, armstol, svarvat och vitlackerat
trä, så kallad "Arbetaremöbel",
design 1899 till utställning på Stockholms Arbetareinstitut,
september 1899, anordnad av Ellen Key med flera, proveniens:
familjen Westman, bruksslitage
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

bemålat trä, design 1946, h 23 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#008 Ander, Gunnar för Jönköpings Hemslöjd, get,
bemålat trä, design 1946, h 12 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#017 Westman, Carl, armstol, svarvat och vitlackerat
trä, så kallad "Arbetaremöbel",
design 1899 till utställning på Stockholms Arbetareinstitut,
september 1899, anordnad av Ellen Key med flera, proveniens:
familjen Westman, bruksslitage
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#009 Okänd designer, 1960-70-tal, fåtöljer med
fotpallar, 1 par, kromade stålrör med brun
skinndyna, ben med hjul,trissor
bruksslitage

#018 Hydman-Vallien, Ulrica för Kosta Boda, vas, glas,
dekor av kvinnoansikte, signerad, h 26 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#010 Jalk, Grete för France & Sön, 1950-60-tal, soffa,
teak med lösa, blå dynor
plakettsignerad, längd cirka 182 cm, klädsel defekt, armlän med
symmetrisk uttagshål
Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

#019 Vallien, Bertil för Kosta Boda Artist Collection,
vas, blåtonat glas, Satellite,
dekor av metallfält mot fond av polykroma invälsningar, signerad,
h 28 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#020 Olson, Axel, tusch, personer, signerad,
synlig pappersstorlek 14 x 20 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#029 Fat, tenn, kulhamrad dekor, stämplat Erik
Pettersson Krietz Stockholm (verks 1753-95),
dia 30 cm, bruksslitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#021 Ask för svavelstickor, förgylld och emaljerad
mässing,
så kallad "Japanned" dekor, gjuten signatur, h 4,6 cm, modellen
visades på Världsutställningen i Paris 1855, bruksslitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#030 Kaffeservisdelar, cirka 50 st, porslin, B&G,
empire,
20 kaffekoppar, 25 underfat, 22 assietter, 3 kakfat samt 5
askkoppar
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#022 Stol, skuret och bemålat trä, högklassigt
gustavianskt Stockholmsarbete signerat Johan
Lindgren (verksam 1770-1800),
dekor av löpande hund, överkragade, kannelerade ben,
bruksslitage

#031 Damarmbandsur, 18 karat rödguld, Tissot,
vikt inklusive länk i förgyllt silver 30 gram, ägramärkning 1985
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#032 Armlänk, 18 karat rödguld, vikt 25 gram,
#023 Löfman, Eric för Markströms, ljusstakar, 1 par,
silver,

stämplar Ahlms Stockholm 1969, l 16 cm
Utropspris: 8 000 kr - 9 000 kr

dekor av pärlstav, stämplade Uppsala, h 13 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#033 Halslänk, 18 karat rödguld, vikt 25 gram,
stämplar Joans Köping, l 50 cm

#024 Larsson, Olle för Laholms Keramik, golvvas med
hänkel, fajans,
dekor av växtlihet i svart och rosa, signerad, h 50 cm, enligt
uppgift unikat, givet av konstnären
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#025 Pehrson, Anders för Ateljé Lyktan, bordslampa,
brunlackerad plåt med vit plastskärm,
'Knubbling',
modellnummer 829, design 1968, etikettsignerad, strömbrytare
saknas, h 55 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#026 Okänd designer, möjligen för Hugo Troeds,
Bjärnum, sideboard, teak på betsat underrede
med mässingsskoningar,

Utropspris: 8 000 kr - 9 000 kr

#034 Slipsnål, 18 karat rödguld, vikt 5,6 gram,
utländska stämplar, l 42 mm
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#035 Ring, 18 karat vitguld med 1 briljantslipad
diamant om 0,12 carat enligt gravyr, vikt 3,4
gram,
svenska importstämplar, innerdia 18 mm
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#036 Hänge med kedja, 18 karat rödguld med 1
briljantslipad diamant om cirka 0,04 carat, vikt
8,8 gram,

dubbla dörrar, nedfällbar drinkskiva samt 4 lådor, längd 154 cm

svenska importstämplar, kedja l 48 cm

Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

#027 Okänd designer, 1960-tal, soffbord, vitlackerad
träskiva med metallfot.

#037 Vaser, 1 par, glaserat lergods, Kina, troligen Han
(206 f.Kr.–220 e Kr),

dia 120 cm

balusterformade med horisontella band, h 20 cm, slitage

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#028 Armstolar, 1 par, skuren valnöt, Louis XVI,
antagligen Nordtyskland,

#038 Lauréus, Alexander, tillskriven, motiv ur Tobias
historia,

sekelskiftet 1800, rygg med kopplat spjälknippe

a tergo betecknad, 25 x 31 cm

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#039 Applicquer, 1 par, förgylld brons, rokokostil,
1800-talets slut,

#049 Hängen, 3 st, 18 karat rödguld, total vikt 5,3
gram,

dekor à la chinois av personer mm,h 42 cm, elektrifierade

ägargravyr

Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

Utropspris: 1 600 kr - 1 700 kr

#040 Malmsten, Carl för O H Sjögren, Tranås, fåtölj,
helstoppad, rosa klädsel, Farmor,

#050 Ringar, 2 st; 1 14 karat rödguld vikt 2,7 gram
samt 1 9 karat rödguld med diamant vikt 1 gram,

lös nackkudde och armslänsskydd, obetydligt bruksslitage

utländska stämplar

Utropspris: 3 600 kr - 3 800 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#041 Okänd tysk designer, 1900-talets 1 hälft eller
mitt, skål, kristall med silvermontage,

#051 Matservis, 31 delar,porslin, Villeroy & Boch,
"Basket",

dekor av stjärnor mm, signerad Schrader, dia 21 cm

12 vardera av flata tallrikar och assietter

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#042 Krumlinde, Olof, olja, landskap,
signerad och daterad 1892, 65 x 98 cm, smärre färgbortfall
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#052 Larson, Lisa för Gustafsberg, figurin, delvis
glaserat stengods, Nils,
ur serien All världens barn 1975, h 13 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#043 Okänd dansk designer i Börge Mogensen art,
fåtölj, brun läderklädsel på palisanderben
bruksslitage
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#053 Larson, Lisa för Gustavsberg, figurin, delvis
glaserat stengods, Mei,
ur serien All Världens Barn 1975, h 10 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#044 Ring, 18 karat vitguld med 1 briljantslipad
diamant samt vardera 1 facettslipad smaragd,
safir och rubin, vikt 4,6 gram,

#054 Larson, Lisa för Gustavsberg, figurin delvis
glaserat stengods, Ivan,

stämplad Markströms Uppsala, innerdia 18 mm

ur serien All Världens Barn 1975, h 12 cm

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#045 Hänge med kedja, 18 karat rödguld, vikt 5,8
gram,

#055 Larson, Lisa för Gustavsberg, figurin delvis
glaserat stengods, Maria,

blomformat hänge, kedja l 44 cm

ur serien All Världens Barn 1975, h 13 cm

Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#046 Ring, 18 karat röd- och vitguld med 5
åttkantslipade diamanter, vikt 7,2 gram

#056 Larson, Lisa för Gustafsberg, figurin, delvis
glaserat stengods, Nord,

omarbetad från äldre vigselringar, innerdia 19 mm

ur serien All världens barn 1974, h 12 cm

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#047 Ringar, 2 st, 18 karat rödguld, total vikt 6,8 gram,
innerdia 17 mm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#057 Stålhane, Carl Harry för Designhuset,
matservisdelar, glaserat stengods, 1970-tal,
terrin med lock samt vardera 6 av mattallrikar, assietter, djupa
tallrikar och pokalglas, signerade,
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#048 Ringar, 5 st, 18 karat röd- och vitguld, total vikt
14,2 gram,
1 med akvamarin (?) samt 1 med pärla
Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

#058 Wiinblad, Björn för Nymölle, parti
månadsplaketter/underlägg, fajans, 6 st,
dekor i svart, dia 15 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#059 Fickur, 935/1000 silver, England, 1800-talets slut,

#069 Kjersgaard, Aksel, Odder, väggspegel, teak,

urtavla signerad James Reid % Co, Coventry, ytter- och
innerboett stämplade Berlin, dia 5,5 cm, urtavla med hårsprickor

1950-60-tal, modellnummer 164, fasade långsidor, stämplad,
yttermått 60 x 44 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#060 Van de Velde, Adriaen, hans efterföljd, olja,
vädurar i landskap,
1700-tal, 35 x 48 cm, a tergo inventarienummer D89 (?), slitage
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#070 Hellström, Thomas för Nittsjö, skulptur,
chamotterat och delvis glaserat lergods,
Näcken,
signerad, h 27 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#061 Londi, Aldo, egen verkstad Bitossi, skulptur,
glaserat stengods, stående häst,
dekor i olivgrön glasyr, otydligt numrerad och märkt Italy, h 28
cm, smärre nagg
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#062 Palmqvist, Sven för Orrefors, skål, glas,
modellnummer 3092,

#071 Hansen, Axel, olja, motiv från Gudhjem,
Bornholm,
signerad, 35 x 44 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#072 Keinen, Imao (efter honom ?), träsnitt, två gäss,

dekor i oxblodsfärgat underfång, signerad, dia 22 cm

ur "Keinan Kacho Gafu" 1891, synlig pappersstorlek 33 x 23 cm,
möjligen senare avdrag

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#063 Augustsson, Börne för Åseda Glasbruk, vas,
glas, sk Börnevas, organisk form,
höjd 20 cm

#073 Hansen, Roald, olja, kvinnoporträtt,
signerad, 24 x 30 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#064 Trofé, älghorn, 26-taggare (!)

#074 Bälte, siden och sammet med silverbrodyr och
silver(?)spänne, antagligen Osmanskt,

bredd 112 cm

Kaukasus, sekelskiftet 1900, total l 122 cm, slitage

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#065 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

#075 Potpourrieurna, blå glasmassa med vit
mynningsrand, antagligen Hurdal, Norge,
sekelskiftet 1800,
balusterformad, h 35 cm, skador och lagningar
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#076 Arzt, Benno, färgserigrafi, Sirenernas ö,
#066 Lockask, porslin, Kina, möjligen Guangxu
(1875.1908),
dekor av personer mm i famille-verte-färger, oidentifierade
signaturer, total h 12 cm
Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

#067 Holsby, Paul, blandteknik, "Stad i vardande",
signerad och daterad -03, synlig pappersstorlek 17,5 x 13 cm

signerad och numrerad 115/275, synlig pappersstorlek 43 x 53
cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#077 Svensson, Roland, färglito, "Sommarmåne",
signerad och numrerad 30/100, utförd 1980, synlig
pappersstorlek 29 x 49 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#078 Eitel, Jacques, olja, kustvy, Provence,
#068 Takkrona till 6 ljus, mässing med prismor,
gustaviansk stil,
1900-talets mitt, h 70 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

signerad, 25 x 33 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#079 Centerwall, Lennart för IKEA, taklampa, Rex,
design 1971

#089 Ekselius, Karl Erik för JO Carlsson (JOC)
Vetlanda, fåtölj, teak med svart skinnklädsel,

mässing med plastgaller, dia 45 cm, galler med vissa skador

stämpelsignerad, bruksslitage

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#080 Jakobsson, Hans Agne, Markaryd,
miniatyrljusstakar, 4 st, mässing, modell L 125, h
4,5 cm,
medföljer Hjertelys stearinljus, samtligt i originalförpackningar

#090 Henningsen, Poul för Louis Poulsen, taklampa,
vit-, blå- och rödlackerad plåt modell PH 5,
design 1968, etikettsignerad, dia 50 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#081 Sinding-Christensen, Svend, olja, Kongens
Bryghus vid Frederiksholms Kanal i
Köpenhamn,

#091 Jensen, Finn, egen verkstad, Oslo, brosch,
förgyllt sterlingsilver och emalj, pärlmussla,
signerad, l 5 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

signerad, 33 x 42 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#092 Reumert, Niels, färglito, komposition,
signerad och numrerad 11/600, synlig pappersstorlek 48 x 34 cm

#082 Henning, Gerhard, etsning, "Äventyr",

Utropspris: 400 kr - 500 kr

utgiven 1923 av Föreningen för Grafisk Konst, bildyta 8 x 8 cm,
pappersstorlek 40 x 30 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#093 Fogelin, Anders, färglito, landskap,
signerad och numrerad HC 23/25, synlig pappersstorlek 55 x 60
cm

#083 Sarpaneva, Timo för Iittala, ljusstake, gjutet glas,
Festivo,

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

design 1967, höjd 14 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#094 Fogelin, Anders, färglito, trädgård,
signerad och numrerad HC 23/25, synlig pappersstorlek 55 x 60
cm

#084 Sarpaneva, Timo för Iittala, ljusstake, gjutet glas,
Festivo,

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

design 1967, höjd 18 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#085 Sarpaneva, Timo för Iittala, ljusstake, gjutet glas,
Festivo,

#095 Dessau, Ingrid för Klässbols linneväveri, duk
samt 2 servietter, linne, "Nobel",
duken 150 x 220 cm, framtagna för Nobelprisets
hundraårsjubileum 1991
Utropspris: 600 kr - 700 kr

design 1967, höjd 21 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#086 Wienberg Hansen, Lone, egen verkstad, Nik´s
Malergård, golvvas, glaserat lergods,

#096 Qvarsebo, Mikael, färglito, 'Fragment av Mona
Lisa',
signerad och numrerad 118/125, 26 x 24 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

dekor i orange och blått, signerad, h 44cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

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

#097 Qvarsebo, Mikael, färglito, 'Fragment av Mona
Lisa',
signerad och otydligt numrerad, 26 x 26 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

genombruten dekor av älgar, uttag för väggmontage, h 67 cm
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#088 Riddersporre, Johan Lorents Nielsson, gouache,
norskt fjordparti - motiv från Drammen,
signerad och daterad 1910, synlig storlek 30 x 46 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#098 Qvarsebo, Mikael, färglito, 'Fragment av Mona
Lisa',
signerad och otydligt numrerad, 26 x 26 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#099 Okänd designer, soffbord, teak (?),

#109 Okänd ungersk (?) konstnär, "Madonna"

kvadratiskt, 110 x 110 cm

otydligt signerad och numrerad 6/12, bär dedikation, 17 x 13 cm

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#100 Sked, silver, så kallad råttsvanssked, 1700-talets
1 hälft,

#110 Kunt, Ernö, etsning, "Behavazott falu",

ostämplad, graverade initialer, vikt 52 gram, längd 19,5 cm

signerad och daterad 1954 (även i plåten), synlig pappersstorlek
24 x 30 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#101 Persson, Ove, akvareller, 3 st, kustpartier,
signerade och daterade 1987 respektive 1989, synlig
pappersstorlek 26 x 37 cm

#111 Wahlbeck, Peter, färglitografi, komposition med
människor, ur mappen "Friåkare",
signerad och numrerad 4/190, 61 x 60 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#102 Okänd designer, 1960-tal, bänk med lös, vändbar
hurts, teak,

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#112 Wahlbeck, Peter, färglitografi, komposition med
människor, ur mappen "Friåkare",

l 182 cm, smärre slitage

sign o numr 4/190, 61 x 60 cm

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#103 Olsson, Johannes, färglito, komposition med
penna,

#113 Stegpall, krom med blå melaminplattor,
antagligen Verkstads AB Lindquist, Motala, 1900-talets mitt, h 59
cm,

signerad och numrerad 154/170, synlig pappersstorlek 58 x 99
cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#114
#104 Kayser, Fredrik för Vatne Möbler, soffa,
palisander med randig ylleklädsel,
modellnummer 965, 1960-tal,

Joachim, Christian för Royal Copenhagen, parti
porslin, 'Blue Pheasant'
ca 25 delar
Utropspris: 500 kr - 600 kr

3-sits, etikettsignerad, l 185 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#115 Mat- och theservisdelar, porslin, Rörstrand
Gröna Anna
#105 Kayser, Fredrik för Vatne Möbler, soffa,
palisander med randig ylleklädsel,
modellnummer 965, 1960-tal,

ca 50 delar
Utropspris: 500 kr - 600 kr

3-sits, etikettsignerad, l 185 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#106 Matta, semiantik Ersari,

#116 Wiinblad, Björn för Rosenthal, 6 delar, porslin,
skålar, 1 par, askfat, 1 par samt vaser 2 st,
porslin, dekor av personer mm, h 4 - 19 cm

235 x 165 cm

skålar, 1 par, askfat, 1 par samt vaser 2 st, porslin, dekor av
personer mm, h 4 - 19 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#107 Okänd konstnär, pastell, taktäckning,
signerad VN, synlig pappersstorlek 31 x 39 cm, a tergo betcknad
Vera Nilsson
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#108 Okänd ungersk (?) konstnär, olja,
blomsterstilleben,

#117 Okänd designer, 1950-60-tal, taklampor, 1 par,
mässing,
h 25 cm, anlupna
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#118 Gregers Rasmussen, Alfred, olja, motiv från
Bornholm,

a tergo export(?)stämpel, 59 x 52 cm, mindre färgflagning

signerad, 40 x 50 cm

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#119 Blosshållare, så kallad Lysekäring, smide,
17-1800-tal,

#129 Wessel-Fougstedt, Erik, linoleumsnitt,
Metropolis,

fyrdelade hållare, h 23 cm

signerat och numrerat 150/310, synlig pappersstorlek 34 x 47 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#120 Gowenius, Rudolf, olja, stilleben med amaryllis,

#130 Olson, Axel, färglito, Harlekin,

signerad och daterad 47, 61 x 46 cm

signerad EA, 20 x 32 cm, pappersstorlek 34 x 46 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#121 Bengt Orup, litografi, provtryck
36 x 56 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#131 Olson, Axel efter honom, färglitografier 10 st,
kompositioner,
stämpelsignerade och numrerade 81-90/360, 43 x 60 cm
(pappersstorlek 55 x 70 cm)
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#122 Nielsen, Otto för SAS, litograferad plansch,
"Colorful Middle East", 1955,
tryckt hos Axel Andreasen Köpenhamn, synlig pappersstorlek 98
x 61 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#123 Lindberg, Thomas, egen smedja, Dannike,
kandelaber till 4 ljus, svärtat smide,
"Folkdansare",

#132 Papart, Max, färglito, komposition,
signerad och numrerad 75/80, pappersstorlek 86 x 69 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#133 Ericson, Elsa, tuschlavering, komposition med
personer,

signerad TL, höjd 21 cm

jugend, 1900-talets början, signerad, pappersstolek 11,5 x 16,5
cm

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#124 Okänd konstnär, 1950-tal, olja, cabaret,

#134 Wilmont, Barry, olja, komposition,

signerad R Mariel, 45 x 37 cm

a tergo signerad och daterad 1988, 92 x 64 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#125 Okänd konstnär, olja, Pont d'Austerlitz i Paris
med Nôtre Dame de Paris i fonden,

#135 Steen, Jan, skulptur, terrakotta, "Moder med
barn"

oramad, 49 x 70 cm

signerad, numrerad 3/20 och daterad -56, höjd inkl sockel 34 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#126 Okänd designer för Markslöjd, bordslampa,
metall med träringar,

#136 Gammelgaard, Niels för Conform, snurrfåtölj,
lacjerad ek med gul textilklädsel, "Gaga",

etikettmärkt, h cirka 55 cm

etikettsignerad

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#127 Okänd designer för Markslöjd, bordslampa,
metall med träringar,

#137 Holm, Åke, egen verkstad, Höganäs, skulptur,
chamotterat stengods, gående björn,

etikettmärkt, h cirka 55 cm

signerad, l 21 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#128 Okänd designer, möjligen för ASEA,
arbetsbelysning, delvis lackerad metall,

#138 Skåp, valnöt och valnötsrot med förgyllda
beslag, nyrenässans, 1800-talets slut,

1900-talets 1 hälft eller mitt, numrerad 41065.1, justerbar höjd

front med 2 dörrar samt låda, h 139 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#139 Brandt, Carl, pastell, marin,
signerad, synlig pappersstorlek 33 x 42 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#150 Okänd designer för Markslöjd, golvlampa,
svarvad bok,
etikettsignerad, höjd inkl skärm 131 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#140 Langenfeld, Werner för ESA Møbelværk,
Danmark, snurrfåtölj, svart läder på kromad fot,
modellnummer 802, etikettmärkt, bruksslitage, 1 kudde saknas
möjligen
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#151 Picart, Etienne efter Domencio, Zampieri (Il
Domenichino), kopparstick, sekelskiftet 1800,
"Symphonia",
synlig pappersstorlek 43 x 44 cm, reva
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#141 Byrå, mahogny med mässingsbeslag, så kallad
"ship's-" eller "campaign-furniture",
möjligen Reprodux, England, 1900-talets 2 hälft, 6 lådor, b 71
cm, bruksslitage
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#152 Sterup Hansen, Dan, linoleumsnitt (?),
figurkomposition,
signerad och daterad 72 i trycket, synlig pappersstorlek 41 x 62
cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#142 Okänd konstnär, olja, utsikt över Neapel från
Posillipo med Vesuvius i fonden,
signerad A Ravello, 47 x 68 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#153 Baques, Josep, färglito, "Stilleben med kanna
och vattenmelon",
signerad och numrerad 11/250, pappersstorlek 36 x 53 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#143 Dragspel, Traviata,
medföljer låda,
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#154 Okänd dansk (?) designer, 1950-60-tal,
skrivbord, teak,
7 lådor, front med bokhylla, l 130 cm, bruksslitage

#144

Barograf i vitrin, 1900-talets 1 hälft,

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

medföljer rulle, l 37 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#155 Piedestal, skuret och lackerat trä, 1900-talets
mitt,
dekor av elefanter, h 79 cm

#145 Dragspel, elektriskt, Midi Super Wox

Utropspris: 500 kr - 600 kr

medföljer låda
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#156 Skrin, trä med metallbeslag, antagligen Japan,
Meiji-Taishô, inredning med lådor,
#146 Okänd designer för Belid, golvlampa, mässing,
G297

l 41 cm, slitage, nycklar saknas
Utropspris: 400 kr - 500 kr

justerbar höjd, 133 - 190 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#157 Spegel, mahogny, oscariansk, 1800-talets 2 hälft,
snidat krön, h 164 cm, bruksslitage

#147 Jonson, Sven, färglito, "Morgonsol genom
ruinerna",

Utropspris: 500 kr - 600 kr

signerad och numrerad 135/260, 38 x 46 cm, gulnad
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#158 Okänd kinesisk konstnär, Qing, 1800-tal,
gouache,
mytologisk scen, synlig pappersstorlek 38 x 20 cm, skador

#148 Papart, Max, färglito, komposition,

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

signerad och numrerad 68/100, synlig pappersstorlek 66 x 50 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#149 Leksaksbil, bemålat trä, Leko, 1900-talets mitt,

#159 Say, William efter Harlow Georg Henry,
mezzotint och linjeetsning, "The Misses Sharp",
utförd 1812,

ASG Bilspedition, längd 70 cm

synöig pappersstorlek 57 x 45 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#160 Krause, Emil, kolteckning med täckvitt,
Slotsholms Kanal med Börsen, Köpenhamn,
signerad, a tergo etikett från Wilhelm Trydes Bog og
Kunsthandel, synlig pappersstorlek 40 x 50 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#170 Rossi, Giovanni Giacomo efter Scultori
(Mantovano), Giovanni Battista, kopparstick,
"The Trojans repulsing the Greeks, 1642", efter
Homeros Iliaden,
efter original från 1538, pappersstorlek 42 x 60 cm, smärre
defekter
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#161 Olson, Axel efter honom, färglitografier 10 st,
kompositioner,
stämpelsignerade och numrerade 71-80/360, 43 x 60 cm
(pappersstorlek 55 x 70 cm)
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#162 Papart, Max, färglito, komposition,
signerad och numrerad 70/80, pappersstorlek 86 x 69 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#171 Silvermynt, 2 Mark, Karl XII 1701,
myntmästare Henrik Zedritz
Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

#172 Specht-Büchting, Liselotte för Rosenthal,
skulptur, parian, knästående flicka
modellnummer 1616, design 1936, signerad, höjd 24 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#163 Olson, Axel, färglito, Harlekin,
signerad EA, 20 x 32 cm, pappersstorlek 34 x 46 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#173 Skålfat, porslin, infattning i förgylld och
emaljerad brons, Frankrike, 1800-talets slut,
polykrom dekor, fat signerat Tisserand (?), l 37 cm

#164 Okänd designer för Laboremus, Viborg,
Danmark, soffbord, obehandlad ek,
brännstämplat, l 140 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#174 Stolar, 4 st, skuret och bemålat trä, rokokostil,
1900-talets mitt, så kallad "svensk" ryggbricka,
grönrandig klädsel

#165 Larsen, Kjeld för Anderstrup, stol, ek med
textilklädsel,
bruksslitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

#175 Larson, Lisa för Gustafsberg, figurin stengods,
Katt, från serien Lilla Zoo 1955
längd 9 cm

#166 Ljusstakar, 1 par, pressglas med prismor, 1800talets 2 hälft,
spiralvriden dekor, h 24 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#176 Nylund. Gunnar för Rörstrand, skål, glaserat
stengods,
hjärtformad, signerad, längd 22 cm

#167 Herrsavonett, 18 karat rödguld, total vikt 89
gram,
1900-talets 1 hälft, även innerboett i 18 karat rödguld, dia 50 mm,
urtavla med senare bemålning
Utropspris: 5 500 kr - 6 000 kr

#168 Camoséring, 14 karat röd- och vitguld med 9
briljantslipade diamanter om totalt cirka 1
carat, , vikt 3,7 gram
innerdiameter 17 mm
Utropspris: 5 500 kr - 6 000 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#177 Saltkar, silver med dubbla, blå glasinsatser,
Louis XVI-stil, Hanau, sekelskiftet 1900,
dekor av festoner, vädurshuvuden mm, stämplat B Neresheimer
& Söhne, h 13,5 cm, silvervikt 80 gram, bristning
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#178 Okänd designer för Josef Inwald, skålfat, glas,
så kallat Barolac,
art-déco, omkring 1935, dekor av drakar, dia 35 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#169 Ring, 18 karat röd- och vitguld med 3
åttkantslipade diamanter om totalt cirka 0,1
carat, vikt 3,8 gram,
stämplad guldfynd, innerdiameter 17 mm,
Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

#179 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
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#180 Okänd designer, 1950-60-tal, taklampa, plast
med 3 + 1 mässingsklot,

#189 Takkrona, nysilver med lövformade prismor, så
kallad burkrona, 1900-talets 1 hälft,

dia 14 - 18 cm, justerbar höjd

6 ljusarmar, h 80 cm

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#181 Okänd designer för möjligen för LK Nes (Lauritz
Knudsen/Nordisk Elektricitets Selskab), Valby,
Danmark, 1960-70-tal, taklampor 1 par,

#190 Okänd konstnär, 1800-talets slut, oljor, 1 par,
landskap,

bakelit med vita glaskupor,dia 24 cm, bruksslitage

otydligt signerade och daterade 1893, vardera 24 x 34 cm, i
samtida, förgyllda ramar

Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#182 Brödkorg med hänkel, pläter, senempire, 1800talets mitt,
dekor av putti med bakverk, l 30 cm, försilvring sliten
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#183 Schovelin, Axel Thorsen, tillskriven, akvarellerad
tuschteckning, landskap med boskap,
a tergo med gåvotext samt betecknad af Schovelin, synlig
pappersstorlek synlig pappersstorlek 25 x 35 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#184 Kaminur med slag, förgylld metall, nyrokoko,
Frankrike, 1800-talets slut,

#191 Malteste, Louis, poster, litograferad, 1800-talets
slut, Thêatre Antoine (ex Menus-Plaisirs),
stämpelsignerad av konstbären, ed Imprimerie Gerin Dijon-Paris,
pappersstorlek 56 x 41 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#192 Watson, Caroline efter Edge Pine, Robert,
roulettegrayr i sepia, "Garrick Speaking the
Jubilee Ode" 1784, skådespelaren David Garrick
lät 1757 skulpturen Louis-François Roubiliac
utföra en
marmorskulptur av Shakespearei naturlig storlek till sitt "Temple
to Shakespeare" i Richmond, pappersstorlek 62 x 46 cm, gulnad,
smärre defekter
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

dekor av trubadur på klippformation, urverk signerad Japy Frères
Paris, h 34 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#185 Okänd konstnär, skulptur, terrakotta, porträtt av
australiensiske upptäcktsresanden Alexander G
Forrest,
inskripition Fitzroy River 1879 (floden utforskades av Forrest),
signerad Howitz och daterad 1881, h 19 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#186 Kniv i balja, så kallad Gauchokniv, nysilver och
stål, 1900-talets 2 hälft,

#193 Matisse, Henri, efter honom, färglito, "Danseuse
Créole",
utförd 1984 efter original från 1950, ed Spadem et Nouvelles
Images, synlig pappersstorlek 119 x 79 cm, glas med spricka
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#194 Bägare med erotiskt motiv, äggskalsporslin,
Japan, Meiji, 1800-talets slut,
polykrom dekor av hästar i landskap, invändigt så kallat Shungamotiv, h 9 cm, hårspricka
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

rik dekor av gauchos, boskap mm, total l 29 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#187 Okänd konstnär, 1800-tal, skulptur/relief, bisquit,
Kristus med törnekronan,

#195 Vallien, Bertil & Hydman-Vallien, Bertil, vas/
flaska, glas,
polykrom dekor av salamander i landskap mot vit
överfångsdekor, osignerad, h 28 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

dia 16 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#188 Okänd designer för GEMI, Töreboda,
bordslampa, mässing med plastskärm

#196 Nattygsbord, 1 par, mahogny med
mässingsbeslag, så kallad "ship's-" eller
"campaign-furniture", Reprodux, England,

modellnummer 1409, etikettsignerad, ställbar höjd 52 - 72 cm

1900-talets 2 hälft, 2 lådor samt utdragbar skrivskiva, b 48 cm,
bruksslitage

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#197 Hörnvitrinskåp, mahogny, George III, 1700-talets
slut,
spröjsad vitrindörr, målade, profilerade hyllor, h 115 cm, spricka i
mittenglas

#207 Lindberg, Stig för Gustavsberg, mat- och
kaffeservis, cirka 35 delar, flintgods, "Ranka"
design 1942
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#198 Skulptur, patinerad brons, Mandkesvara,
möjligen Tibet, sekelskiftet 1900,
undersida med stiliserad lotus, h h 12 cm

#208 Berndt, Wiktor för Flygsfors/A-Belysning,
hallampa, delvis lackerad mässing, "Facette",
infattade, gröna glasplattor, etikettsignerad, h 22 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#199 Hansen, Birger Th, olja, figurkomposition,
signerad, 75 x 75 cm, ramens yttermått 96 x 96 cm

#209 Thorén, Esaias, färglito, Pojke från Ibiza,
signerad, daterad -52 och numrerad 263/300, 40 x 30 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#200 Wikkelsø, Illum för Niels Erik Eilersen, armstolar,
1 par, palisander med svart läderklädsel,
"Capella" (modellnummer 4),

#210 Olson, Axel, blyerts och pastell, vilande kvinna,
signerad och daterad -79, synlig pappersstorlek 28 x 38 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

design 1959, 1 etikettsignerad
Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

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

#201 Björling, Carl, olja, Stockholms slott med
Strömmen,
signerad, 34 x 46 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#212 Persson, Ragnar "RP", färglito, Kristina,
handkolorerad
signerad och numrerad 40/230, 65 x 50 cm

#202 Okänd designer för Bergboms, bordslampa,
mässing och gultonat glas, B-119
höjd 26 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#213 Hydman Vallien, Ulrica, färglito, "Evigheten", ur
serien "Kärlekens Labyrint", ed Fata Morgana,
signerad och numrerad 59/380, 31 x 28 cm

#203 Okänd designer, antagligen för MIO, satsbord, 3
st, kromad metall med träskiva, kvadratiska
modern tillverkning, 40 - 50 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#204 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: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#214 Hydman Vallien, Ulrica, färglito, "Kärlekens
Labyrint II", ur serien "Kärlekens Labyrint", ed
Fata Morgana,
signerad och numrerad 59/380, 28 x 31 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#215 Hydman Vallien, Ulrica, färglito, "I Evighet", ur
serien "Kärlekens Labyrint", ed Fata Morgana,
signerad och numrerad 59/380, 31 x 28 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#205 Silvermynt, 1 pund, Biafra 1969, vikt 19,8 gram,
750/1000 silver, Biafra existerade som självständig stat 1967-70
Utropspris: 500 kr - 600 kr

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

#216 Okänd designer för LK Nes (Lauritz Knudsen/
Nordisk Elektricitets Selskab), Valby, Danmark,
1960-70-tal, vägglampor 3 st, aluminium och
plast med vita glaskupor,
industridesign, modell P200, l 55 cm, bruksslitage
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#217 Ljusstakar, 1 par, silver, nyrokokostil,
1900-talets mitt, stämplade 830 S, h 18 cm, fyllda
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#227 Williams, A, 1800-tal, olja, "A Winters Eve, view
in Hants" (Hampshire),
signerad, 36 x 77 cm, färgavflagningar
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#218 Toxvärd, Svend, egen verkstad Köpenhamn,
ljusstakar, 1 par, sterlingsilver,
Louis XVI-stil, dekor av kannelyrer, stämplade, h 17 cm, fyllda
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#228 Williams, A, 1800-tal, olja, "Thró the Forest, Aerly
Morn, Hants" (Hampshire),
signerad, 36 x 77 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#219 Jolin, Ellen, olja, kustparti med hus och båtar,
signerad, 40 x 60 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#229 Lockask, glaserad keramik, Thailand, möjligen
Sawankhalok 13-1400-tal,
stiliserad växtdekor i ockrafärger, dia 10 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#220 Okänd dansk designer, 1950-60-tal, matbord
med 2 utdragsskivor, ek,
130 x 87 cm (utdraget 230 cm)
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#230 Armstolar, 1 par, skuren palisander, nyrokoko,
1800-talets 2 hälft
Utropspris: 800 kr - 900 kr

#221 Okänd designer, gungfår/pall, fur med vit
fårskinnsklädsel,
avtagbara medar, oidentifierad signatur
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#231 Ring, 14 karat rödguld med 1 briljantslipad
diamant om cirka 1 carat,
ryska eller polska stämplar, 1900-talets 2 hälft, innerdia 17 mm
Utropspris: 28 000 kr - 30 000 kr

#222 Lamrin, Britta, olja, Kungsträdgården med
slottet i fonden,
signerad och daterad 1943, 38 x 46 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#232 Wahlberg, Ulf, färglito, bilskrot,
signerad, daterad 05 och numrerad 160/325, synlig
pappersstorlek 24 x 35 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#223 Nattygsbord, 1 par, valnöt med vita
marmorskivor, oscarianska, sekelskiftet 1900,
front med låda samt dörr, h 77 cm, smärre defekter
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#224 Hafström, Tomas, litografier, 3 st, motiv med
personer, signerade och numrerade

#233 Wahlberg, Ulf, färglito, bilskrot,
signerad, daterad -99 och numrerad 12/200, synlig
pappersstorlek 11 x 17 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#234 Wahlberg, Ulf, färglito, bilskrot,

62 x 50 resp 67 x 55 cm

signerad, daterad 05 och numrerad 117/295, synlig
pappersstorlek 28 x 38 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#225 Kaffeskedar, silver, 12 st, Norge, total vikt 90
gram,
stämplade Thorvald Marthinsen Tönsberg, svenska
importstämplar, medföljer etui

#235 Wahlberg, Ulf, färglito, bilskrot,
signerad, daterad 02 och numrerad 175/280, synlig
pappersstorlek 32 x 41 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#226 Hjortzberg, Olle, olja, "Liknelsen om
fikonträdet",
signerad, 46 x 55 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#236 Sigillstamp, karneol (onyx?) och nysilver,
sekelskiftet 1900,
initialer GG, h 5 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#237 Bordslampor, 1 par, glaserat flintgods, 1900talets 2 hälft,
dekor av blommor, h inklusive skärmar 75 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#247 Percy, Arthur för Uppsala Ekeby/Gefle, skål med
blomsterhållare, glaserat lergods, Safir,
dekor i guld mot blå fond, dekor av kvinna med solfjäder, skål
modellnummer 1252, total h 24 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#238 Sigillstamp, silver, 1800-talets 2 hälft,
graverade initialer JK, stämplad Erik Johan Brandt Luleå 1865, h
3 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#248 Okänd designer för Rörstrand, nipperfat/askfat,
glaserat flintgods, dekor av häst,
jugend, sekelskiftet 1900, l 14 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#239 Ravn, Johannes, olja, tranor i landskap,
signerad och daterad -64, 70 x 100 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#249 Okänd designer för Rörstrand, nipperfat/askfat,
glaserat flintgods, dekor av hund,
jugend, sekelskiftet 1900, l 14 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#240 Piedestal, metall, Tyskland, 1800-talets slut,
3 hyllplan, dekor av amoriner, kvinnoansikten mm, stämplad
Gesetzlisch Geschutz, h 72 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#250 Péczely, Antal (Anton), olja, trädgård med
handarbetande kvinnor,
signerad, 60 x 80 cm

#241 Blomquist, Uno, olja, självporträtt,

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

signerad, 46 x 38 cm, a tergo utställningsetikett
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#251 Chagall, Marc, etsning och akvatint, "l'Horloge"
1956,

signerad, 33 x 55 cm

ed Maeght, graverad av Georges Visat, handsignerad HC av
Chagall, signerad av Chagall och Visat i plåten, plåtstorlek 31,1 x
23,3 cm, synlig pappersstorlek 36 x 28 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 30 000 kr - 32 000 kr

#242 Blomquist, Uno, olja, komposition med kvinnor,

#243 Blomquist, Uno, olja, stilleben,
signerad, 30 x 34 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#244 Okänd designer, armstolar, 4 st, krom och plast,

#252 Albertinelli, Mariotto, efter honom, olja, 1800-tal,
Visitation (Jungfru Marias besök hos Elisabeth),
efter original från 1503 på Ufficierna, 86 x 57 cm, a tergo
signerad L-o Duminic (?) fece presso l'Originale Galerie Uffizi
Firenze..., skador
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

grå textilklädsel, modern tillverkning
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#253 Agnell, Olle, olja, "Landskap, Limfjorden",
signerad, 47 x 60 cm

#245 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

#254 Agnell, Olle, olja, "Interiör från ålderdomshem",
signerad, 46 x 63 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#255 Hallman, Adolf, gouache, flicka och stjärna,
#246 Holmström, Lars för Firma Svenskt Tenn,
kandelaber till 7 ljus, mässing,

betecknad "Anna önskas God Jul från Hallman" samt daterad
Stockholm 1935, synlig pappersstorlek 38 x 40 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

tillverkad i Arvika, h 11 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#256 Okänd konstnär, antagligen USA, sekelskiftet
1800, sidenbroderi, "Memento Mori",
föreställande kvinna vid monument,
tondo, synlig dia 30 cm, a tergo etikett från Bela Bordas New York
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#257 Rodhe, Lennart, färglito, "Utanför vägen", ur
mappen "Lito 30",

#267 Okänd amerikansk konstnär, 1800-talets 1 hälft,
miniatyrmålningar, 1 par, äkta makar,

signerad, daterad 1975 och numrerad 283/350, synlig
pappersstorlek 33 x 42 cm

i originala maroquinramar (ursprunligen etuier), synligt mått 9,5 x
8 cm, proveniens: svensk-amerikansk familj

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

#258 Sarpaneva, Timo för Rosenlew, fiskgryta,
emaljerat gjutjärn,

#268 Strid, Hardy, blandteknik med collage,
komposition,

gjuten signatur, l 37 cm

signerad, synlig pappersstorlek 39 x 32 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#259 Vette, skuret och bemålat trä, 1900-talets början,

#269 Dahl, Peter, färglito, Fredmans Epistlar nr 2,

antagligen rödhuvad dykand, l 26 cm

signerad, synlig pappersstorlek 28 x 42 cm

Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#260 Jonn, Erika, olja, Båstad
signerad, 41 x 59 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#270 Byrå, ljus björk, biedermeier, 1800-talets 1 hälft,
tympanonkrön med flankerande kolonetter, 4 lådor, b 96 cm,
smärre skador, orangrepp
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#261 Okänd konstnär olja, komposition,
signerad E-n J (?) samt daterad -65, 46 x 61 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#271 Vaser, 1 par, flintgods, Rörstrand, jugend/artdéco, 1910-20-tal,
avrundat triangulära, dekor i lysterglasyr, stämplade, h 28 cm, 1
med fotnagg

#262 Koppar, 5 st, samt underfat, 3 st, porslin, Kina,
Qianlong, 1700-talets 2 hälft,
dekor av flodlandskap mm i Imari-färger, dia 9 respektive 14 cm,
4 koppar samt 2 av faten med hårsprickor
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#272 Okänd designer för Rörstrand, jugend, 1900talets början, kanna, glaserat flintgods,
i form av sittande gris, stämplad, h 22 cm, någon missfärgning
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#263 Ander, Gunnar för Ystad Metall, kandelaber till 4
ljus, svärtat smide,
dekor av infattade, gröna glasbitar, stämpelsignerad, h 33 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#273 Hellström, Thomas för Nittsjö, figurin, glaserat
lergods, sittande räv,
modellnummer 6001, h 20 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#264 Ljusstakar, 1 par, mässing, 1800-talets slut,
Gusum nr 84,
dekor av klot, stämplade, h 31 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#274 Campbell, Claes-Erik (Classe), olja, Brahehus
slottsruin,
signerad och daterad 1927, 31 x 42 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#265 Jacobsen, Johan, olja, Hundested hamn,
signerad och daterad 1952, 32 x 41 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#266 Ahlefeldt Laurvig, Michael, egen verkstad, fat,
glas,
dekor i guld och iriserande blått, hand- och etikettsignerat, dia 45
cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#275 Vallien, Bertil för Kosta Boda Artist Collection,
skål, blåtonat glas, Satellite,
dekor av metallfält mot fond av polykroma invälsningar, signerad,
dia , i originalförpackning
Utropspris: 600 kr - 700 kr

