#001 Bjerke-Petersen, Vilhelm, olja, kustlandskap,
signerad och daterad -56, 33 x 41 cm
Utropspris: 7 000 kr - 8 000 kr

#012 Gafflar, 12 st, silver, svensk rund modell, 1700talets 2 hälft, total vikt 900 gram,
stämplade Andreas Reutz Göteborg 1789, l 19,5 cm
Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

#002 Lerin, Lars, färglitografi, man med redskap,
signerad, daterad -78 och numrerad 79/310, synlig
pappersstorlek 69 x 55 cm
Utropspris: 6 500 kr - 7 000 kr

#013 Matskedar, 6 st, silver, svensk rund modell, 1700talets slut, total vikt 425 gram,
stämplade Pehr Zethelius Stockholm 1797, l 21 cm, ägarinitialer
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#003 Lerin, Lars, färgträsnitt, "Deception Island",
signerad, daterad -91 och numrerat 63/280, bildyta 48 x 65 cm
Utropspris: 11 000 kr - 12 000 kr

#014 Ekman, Emil, olja, segelbåt till sjöss,
otydligt signerad, 75 x 100 cm
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#004 Jonson, Sven, tempera, plangeometrisk
komposition, "Mörk fond", signerad och a tergo
daterad 1930, synlig storlek 14 x 11 cm,
a tergo utställningsetikett, proveniens: konstnärens egen samling,
därefter i arv inom familjen
Utropspris: 28 000 kr - 30 000 kr

#005 Fickur , 14 karat rödguld, 1900-talet, total vikt 98
gram,
tyska och Schweiziska stämplar, diameter 53 mm
Utropspris: 7 000 kr - 7 500 kr

#015 Matta, antik Täbriz, omkring 1880, figural med
flertalet kartuscher med text,
omkring 185.000 knutar/ m2, 200 x 125 cm, obetydligt slitage
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#016 Warhol, Andy, efter honom, serigrafi, Marilyn
Monroe,
ed Sunday B Morning, 1980-tal, a tergo blå stämpel "Fill in your
own signature" samt published by Sunday B Morning,
pappersstorlek 91x91 cm
Utropspris: 11 000 kr - 12 000 kr

#006 Wirkkala, Tapio för Iittala, vas, glas,
dekor av slipade, vertikala linjer, signerad, höjd 19 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#017 Vallien, Bertil, skulptur, sandgjutet glas på
stensockel, unikat, stående gestalt,
polykrom dekor, signerad, total h 56 cm
Utropspris: 32 000 kr - 34 000 kr

#007 Sarpaneva, Timo för Iittala, skulptur/skål,
blästrat glas, "Devil's Churn",
design 1951, signerad, h 9 cm
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#008 Strid, Hardy, olja, "Drakablodet",
signerad och daterad 1963, 51x70 cm

#018 Vallien, Bertil för Kosta Boda, skulptur,
sandgjutet glas på sockel i diabas, Janus
Ansikte,
ingjuten dekor av ansikte, roterbar på sockeln, signerad Kosta
Boda Limited edition 500, h 18 cm
Utropspris: 8 000 kr - 9 000 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#009 Strid, Hardy, akryl, "Bonjour monsieure
Renoir" (Paraphrase de Auguste Renoir),

#019 Vallien, Bertil för Kosta Boda, skulptur,
sandgjutet glas på sockel i diabas, Brains
Florence,

signerad och a tergo daterad 1970, 55 x 50 cm

roterbar på sockel, signerad och numrerad 007/1000, h 10,5 cm

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 1 600 kr - 1 700 kr

#010 Herrarmbandsur, 18 karat guld, Certina,
gravyr och datering 2004, i etui, certifikat medföljer
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#020 Ring, 18 karat rödguld, sengustaviansk,
sekelskiftet 1800, vikt 3,5 gram,
dekor av filigran samt infattad gouache bakom glas, senare ring,
innerdiameter 17 mm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#011 Gafflar, 12 st, silver, svensk rund modell, 1700talets 2 hälft, total vikt 740 gram,
stämplade Lars Boye Stockholm 1766, l 19 cm, ägarinitialer
Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

#021 Armring, 18 karat rödguld, vikt 10,7 gram
ledad med graverad växtdekor, stämplad Guldvaruhuset
Stockholm 1959, innermått ´60 x 55 mm
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#030 Kaffekanna, sterlingsilver med svärtat
trähandtag, England, George II, 1700-talets mitt,
vikt 880 gram,
okänd mästare WL London 1758, h 27 cm, möjligen
efterdekorerad
Utropspris: 5 000 kr - 6 000 kr

#022 Armlänk, 18 karat rödguld, vikt 12, 1 gram,
stämplad Bröderna Hedéns 1977, l 18 cm
Utropspris: 3 800 kr - 4 000 kr

#023 Armlänk, 18 karat rödguld, vikt 5,9 gram,

#031 Thekanna, sterlingsilver med benhandtag,
England, George III, så kallad Drum Teapot, vikt
790 gram,

stämplad Heriberg Engelbert Stockholm 1954, l 19 cm

stämplad Charles Aldridge & Henry Green London 1778,
graverade allianscrests, l 27 cm

Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

Utropspris: 5 000 kr - 6 000 kr

#024 Breda, Carl Fredrik von, efter, bemålat tryck på
duk, Karl XIII,
76 x 69 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#032 Epitafieplatta (?), silver eller försilvrad
kopparplåt, 1700-tal, heltäckande allegorisk
(frimurerisk?) dekor av obelisker, änglar,
inskriptioner mm,
otydlig signatur I Nics Sc, 26 x 18 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#025 Henningsen, Poul för Louis Poulsen, taklampa,
vit-, blå- och rödlackerad plåt modell PH 5,
design 1968, dia 50 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#026 Mörner, Stellan, olja, motiv från Pont Alexandre,
Paris,
signerad, 33 x 41 cm, medföljer intyg från kostnärens son Hans
Mörner
Utropspris: 15 000 kr - 16 000 kr

#027 Lockstop, silver, barockstil, 1900-talets 1 hälft,
dekor av lejon, akantus mm, total vikt 1480
gram,
locket med infällt mynt Gustav III, svenska importstämplar, h 22
cm
Utropspris: 9 000 kr - 10 000 kr

#028 Praktkanna, sterlingsilver, renässansstil,
England, 1800-talets 2 hälft, total vikt 3670 gram,
dekor av Bérainornamentik, vädurshuvuden, maskaron mm samt
av infattade glasfluss och halvädelstenar, lockknopp i form av
häst attackerad av tiger, stämplad möjligen för Steven
SmithLondon 1861, h 50 cm, 1 glasfluss defekt
Utropspris: 18 000 kr - 20 000 kr

#029 Kaffekanna, sterlingsilver med läder(!)klätt
handtag, England, George II, 1700-talets 2 hälft,
total vikt 650 gram,

#033 Sejdel, sterlingsilver, antagligen George III,
17-1800-tal, vikt 550 gram,
driven dekor av ryttare mm, invändigt förgylld, oidentifierad
stämpel JF (?), h 15 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#034 Kaffekanna, sterlingsilver med svärtat träskaft,
England George III, 1700-talets 2 hälft, vikt 705
gram,
driven dekor av rocailler mm, svårtydd mästarstämpel London
1771, h 29 cm, möjligen delvis senare dekor
Utropspris: 5 000 kr - 6 000 kr

#035 Kanna med lock, sterlingsilver, Irland George III,
vikt 745 gram,
stämplad robert Breading Dublin, 1819, h 23 cm, senare driven
dekor
Utropspris: 5 000 kr - 6 000 kr

#036 Hydman-Vallien, Ulrica för Kosta Boda, glas, 5
st, "Tulip",
polykrom dekor av tulpaner, signerade och etikettmärkta, h14 cm
Utropspris: 800 kr - 900 kr

#037 Praktvaser, 1 par, porslin, senempire, 1800-talets
1 hälft, i form av naturalistiskt utformade
blomster,

driven dekor á-la-Chinois, stämplad Thomas Whipham II &
Charles Wright London 1761, oidentifierad adlig crest, h 28 cm,
möjligen efterdekorerad

polykrom av kvinnoer och djur i landskap, förgylld dekor,
oidentifierad, inpressad signatur AA (Sèvres?), h 43 cm,
förgyllning med visst slitage

Utropspris: 5 000 kr - 6 000 kr

Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#038 Bägare, så kallad stem-cup, porslin, Kina,
möjligen Guangxu, sekelskiftet 1900,

#047 Henning Kjærnulf för Vejle Stole- & Møbelfabrik,
matbord med 2 inre utdragsskivor, ek,

dekor av blommor mm i famille-rose-färger, h 12 cm

stämpelsignerat, total l 210 cm

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

#039 Starck, Philippe för FLOS, taklampa,
polykarbonat, KTribe Suspension 1,
design 2005, gjuten signatur, h 30 cm

#048 Hansen, Hans, armband, sterlingsilver,
modellnummer 242, vikt 45 gram, svensk importstämpel
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#040 Starck, Philippe för FLOS, taklampa,
polykarbonat, KTribe Suspension 1,

#049 Kaffeservis, 3 delar, silver, nyrokokostil, Norge
1900-talets mitt, total vikt 1030 gram,

design 2005, gjuten signatur, h 30 cm

bukig modell, svenska importstämplar Göteborg 1946,
kaffekanna h 23 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#041 Sejdel, sterlingsilver, England, George III, 1700talets 2 hälft, vikt 625 gram,
bukig med driven dekor av blommor och rocailler, oidentifierad
stämpel London 1775, h 16 cm, möjligen delvis senare dekor
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#050 Cigarettetui, silver, Ryssland, 1900-talets början,
heltäckande niellodekor, lockknopp i
cabochonslipad, blå sten, vikt 185 gram,
text "kavkazer" samt graverade initialer C eller GS under grevlig
krona, stämplad Nikolai Strulev Moskva 1908-17, l 11 cm, insida
med gåvogravyr 1912
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#042 Kaffekanna, Britanniasilver (958/1000), Queen
Anne, 1700-talets början, vikt 895 gram,
bukig med uppsvängd hänkel, driven blomdekor, graverad adlig
crest samt coronet för en Earl, oidentifierad mästare London
(enligt etikett 1705), h 24 cm, delvis senare dekor

#051 Halskedja, 18 karat rödguld, vikt 5,5 gram,
stämplad Balestra Italien, svenska importstämplar, l 44 cm
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

Utropspris: 6 000 kr - 7 000 kr

#043 Kaffekanna, sterlingsilver med trähandtag,
England, George II, 1700-talets 2 hälft, vikt 875
gram,
bukig med driven dekor av broskornamentik, blommor mm,
stämplad Thomas Foster London 1765, h 27 cm, möjligen delvis
senare dekor
Utropspris: 5 000 kr - 6 000 kr

#052 Armband med berlocker, 18 karat rödguld och
rosenkvarts, total vikt 7,9 gram,
stämplad Ahlberg och Berg Stockholm 1956, l 18 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#053 Okänd designer för Bröderna Andersson, soffa,
"Örenäs",
klädd i beige Alex 1-tyg, l 212 cm

#044 Kaffekanna, sterlingsilver med trähandtag,
England, George III, 1700-talets slut, vikt 860
gram,
bukig med driven blomdekor, profilerat handtag, stämplar
antagligen peter & Anne eller peter & Jonathan Bateman London
1798, h 26 cm, möjligen delvis senare dekor
Utropspris: 5 000 kr - 6 000 kr

#045 Pokal/kalk, förgyllt sterlingsilver, tidigt
Viktoriansk, vikt 225 gram,
driven dekor av stiliserade blommor, oidentifierad mästare
London 1838, h 16 cm

Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

#054 Sandell, Thomas & Bohlin, Jonas för Asplund,
byrå, vitlackerad MDF på sockel i ek, "Snö A",
design 1994, 4 lådor, b 90 cm
Utropspris: 6 500 kr - 7 000 kr

#055 Kóvacs, Peter, färglito, figurkomposition,
signerad och numrerad 103/310, synlig pappersstorlek 65 x 88
cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#046 Okänd designer för Glas & Trä, Hovmantorp,
hallmöbel, palisander,
bänk med 3 lådor, draghandtag i svart läder samt spegel,
etikettsignerad, b 116 cm, total h 166 cm
Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

#056 Okänd designer, soffbord, björk, tidskriftshylla
av flätade canvasband
l 120 cm, enligt uppgift inköpt på IKEA
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#057 Armlänk, 18 karat rödguld, vikt 6,8 gram,
stämplad Gustaf Dahlgren & Co Malmö 1961, l 16 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#067 Halskedja med hjärtformat hänge, 18 karat
rödguld, total vikt 5,4 gram,
otydliga svenska stämplar respektive svenska importstämplar, l
38 cm
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#058 Halskedja, 18 karat rödguld, vikt 6,1 gram,
otydliga svenska stämplar, l 43 cm
Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

#068 Armlänk, 18 karat rödguld, vikt 5,3 gram
stämplad Nordguld Tord Ahlberg Stockholm 1962, l 19 cm
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#059 Damarmbandsur med länk, 18 karat rödguld,
Omega, vikt 18,4 gram,
schweizisk stämpel, svensk importstämpel
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#069 Armlänk, 18 karat rödguld, vikt 6,1 gram,
stämplad Gustaf Dahlgren & Co Malmö 1963, l 19 cm
Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

#060 Damarmbandsur med länk, 18 karat rödguld,
Longines, total vikt 22,3 gram,
ur med schweiziska stämplar, länk stämplad Ädelsmide AB
Stockholm 1969, gåvogravyr
Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

#070 Halskedja med hänge, 18 karat rödguld med
kaméskuren snäcka, total vikt 5,4 gram,
otydliga svenska stämplar respektive svensk importstämpel, l 40
cm
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#061 Hosoe, Isao & Pozzoli, Alessio för Luxo,
skrivbordslampa, blå plast, "Heron",
design 1994höjd ca 65 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#062 Persson, Judith E, olja, "Gata i Kivik"

#071 Deschourtis, Charles Melchior efter Schall, Jean
Frédéric, akvatinter, 6 st, handkolorerade, "Paul
et Virginie", 1795-97,
efter Bernardin de Saint-Pierre's bok med samma namn, i
samtida (?) mahognybetsade björkramar, synlig pappersstorlek
39 x 43 cm, gulnade, fläckar
Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

signerad och daterad 1932, 32x39 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#063 Johansson, Judith, egen verkstad Knäred,
matta, rölakan, "Björkered",

#072 Armband, 18 karat rödguld med pärlor, vikt 5
gram,
otydliga italienska stämplar, l 19 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

design 1962, signerad, 200 x 110 cm, fransar med visst slitage
Utropspris: 5 500 kr - 6 000 kr

#064 Okänd designer för ASKO, 1960-tal, soffa, svart
läderklädsel på stålmedar,
l 228 cm, 2 sömmar upplupna
Utropspris: 9 500 kr - 10 000 kr

#065 Jonson, Sven, färgkrita på pappannå,
"Karlavagnen",
signerad, daterad -34 och a tergo betitlad, 23 x 27,5
cmproveniens: konstnärens egen samling, därefter i arv inom
familjen
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#073 Simon, Jean Pierre efter Landon, Charles-Paul,
roulettegravyrer 2 st, handkolorerade, "Le bain
de Paul et Virginie" respektive "Le répos de
Virginie",
ed Bance ainé, efter acques-Henri Bernardin de Saint-Pierres
roman från 1788, i samtida, mahognybonade björkramar, synlig
pappersstolrek 80 x 44 cm, Landons målning presenterades på
Salongen 1800,
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#074 Sockertång, silver, empire, graverad dekor, vikt
40 gram,
stämplad Johan Holmstedt Laholm (verksam 1816-50), l 15,5 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#066 Reseapotek, mässingsklätt och järnbeslaget trä,
barock, 16-1700-tal,
inredning i röd sammet, l 32 cm, nyckel och flaskor saknas
Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

#075 Sockertång, silver, gustaviansk, 1700-talets 2
hälft, genombruten dekor,
stämplad Johan Hackzell Mariefred 1786, l 14 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#076 Damarmbandsur, 14 karat rödguld med länk i 18
karat rödguld, Omega, total vikt 19,5 gram,
uret med schweiziska stämplar, länken stämplad Västerguld
Ahlstrand Stockholm 1961

#086 Lundqvist, Evert, olja, interiör,
a tergo signerad, 35 x 30 cm
Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#077 Armlänk, 18 karat rödguld, vikt 4,5 gram,
stämplad Import 1916, l 17 cm

#087 Ringar, 4 st, 18 karat rödguld, total vikt 21,1
gram,
svenska stämplar, gravyr
Utropspris: 6 500 kr - 7 000 kr

Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#078 Lockurna, fajans, Holland, 1700-tal, förgyllt
bronsmontage från 1800-tal,
dekor av växtlighet i manganblått, fotring med 4 akantusornerade
lejontassar, målad inventarienumrering, total h 60 cm, lagning,
lock med sprickor
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#079 Lundbohm, Sixten, olja, landskap,
signerad, 33 x 41 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#080 Johansson, Yo (egentligen John Charles Robert
J), olja, Lysekil,
signerad, 55 x 90 cm, smärre duklagning
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#081 Kupczynski, Zbigniew Stanley , olja på
pappannå, "Na pamiatke Stamik" (Till minne av
Stamik),
signerad på bakstycke, 41 x 29 cm

#088 Skoglund, Gustaf, olja, "Vinter ...hav"
signerad och daterad 1986, a tergo otydligt betitlad, 58 x 100 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#089 Lotter, Mathäus Albrecht efter Sauthier, Claude
Joseph, karta, kopparstucken och
handkolorerad, "A Map of the Provinces of New
York and New Jersey..." , Augsburg 1777,
oidentifierad vattenstämpel, 76,4 x 57,9 cm, något gulnad,
smärre hål
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#090 Silvermynt, 1 Rupie, Tyska Östafrika, Wilhelm II
1906,
bruksslitage
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#091 Månsson, Mats, olja, komposition
signerad , 100 x 126
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#082 Kupczynski, Zbigniew Stanley , olja på
pappannå, komposition,
signerad, otydligt betitlad på bakstycke, 87 x 35 cm

#092 Armlänk med hänge, 18 karat röd- och vitguld,
total vikt 2,7 gram
kedjan stämplad Balestra Italien med svenska importstämplar,
hjärtat med svenska stämplar
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#083 Halskedja med hänge, 18 karat rödguld med
kaméskuren snäcka, total vikt 2,7 gram,
kedja med svensk importstämpel, hänge med otydliga svenska
stämplar, l 44 cm
Utropspris: 800 kr - 900 kr

#084 Armlänk, 18 karat rödguld, vikt 1,5 gram,
svensk importstämpel, l 18 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#093 Ring, 18 karat vitguld med 14 åttkantslipade
diamanter samt navettslipad rubin, total vikt 4
gram,
svenska importstämplar, innerdiameter 17 mm
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#094 Hängen/brosch, 3 st, 18 karat rödguld, total vikt
3,7 gram,
brosch stämplad C G Hallberg Stockholm, övriga med otydliga
svenska stämplar
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#085 Mycket stort parti silvermynt; 4000 (!) enkronor
före 1941, total vikt 30 kg (!) 800/1000 silver,
24 kilo rent silver
Utropspris: 130 000 kr - 140 000 kr

#095 Örhängen, 3 par, 18 karat rödguld med pärlor,
total vikt 6 gram,
svenska stämplar
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#096 Ring, 18 karat rödguld med facettslipad
bergkristall (?),

#106 Pehrson, Anders för Ateljé Lyktan, lampa,
mässing, "Bumling",

stämplad Guldvaruhuset Stockholm 1946, innerdiameter 17 mm

modell 240/250, design 1968, etikettsignerad, dia 25 cm

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#097 Damarmbandsur, 18 karat rödguld med svart
läderrem, LU (Louis Ulysse) Chopard,

#107 Pehrson, Anders för Ateljé Lyktan, lampa,
mässing, "Bumling",

stämplad Génève, 21 x 21 mm, boett numrerad 5009

modell 240/500, design 1968, etikettsignerad, dia 40 cm

Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

#098 Damarmbandsur, 14 karat rödguld med svart
textilband, Eterna,

#108 Pehrson, Anders för Ateljé Lyktan, lampa,
mässing, "Bumling", modell 2404,

diameter 20 mm

design 1968, etikettsignerad, dia 40 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

#099 Halskedja med 2 hängen, 18 karat rödguld med
pärla, total vikt 4,5 cm,

#109 Okänd konstnär, 1800-tal, olja på kopparplåt,
gatumusikanter,

svenska importstämplar, l 40 cm

kopia efter 1600-talsförebild, 21 x 16 cm

Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

#100 Klackring, 18 karat rödguld med onyx, vikt 2,6
gram,
stämplad Ceson Göteborg, innerdiameter cirka 18 mm, gravyr

#110 Uhrdin, Sam, olja, "Baktråget",
signerad och daterad -47, 74 x 92 cm
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#101 Teniers, David, efter honom, olja på kopparplåt,
1800-tal, värdshusscen,
signerad D Tenier, 21 x 18 cm

#111 Mat- och kaffeservis, porslin, Maria Björnbär,
cirka 70 delar, design 1916,
(servisen är uppkallad efter Rosenthals 2 hustru)
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

#102 Okänd engelsk (?) konstnär, kvinna vid
blomster,

#112 Bergh, Elis för Kosta, glasservis, 70 delar,
"Hamra", 1930-tal,

30 x 25 cm

bland annat 2 karaffer med proppar, 13 champagne- och 15
rödvinsglas

Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#103 Defregger, Franz von, efter honom, bemålat
tryck, 1800-tal, Bordsbönen,
signerat R Millars, 24 x 33 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#104 Okänd konstnär, 17-1800-tal, Diana och nymfer i
badet,
sannolikt kopia efter äldre förebild, 59 x 50 cm, skada, bubblerad
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#105 Dordoni, Rodolfo för Artemide, taklampa, glas,
"Musa",
design 1994, etikettsignerad, h 47 cm
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#113 Höglund, Erik för Boda Smide, taklampa, svärtat
smide och brunt glas,
dekor av ofärgade glashängen,h 40 cm (108 cm inklusive 4
stavar)
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#114 Holbein, Hans, efter honom, olja på pannå, 1800tal, porträtt av man i pälsfodrad rock,
31 x 24 cm, pannåspricka
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#115 Prud'hon, Pierre Paul, hans skola, kolteckning
med täckvitt, stående kvinna, 17-1800-tal,
a tergo märkt No 39 samt med otydlig påskrift, oidentofierad
vattenstämpel MS eller SM i krönt kartusch, pappersstorlek 32 x
26 cm, spår av montering
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#116 Persson, Ragnar (RP), olja, folksamling,
signerad a tergo, 24 x 33 cm
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#126 Okänd italiensk (?) konstnär, sekelskiftet 1900,
oljetryck, Jungfru Maria som barnens
skyddshelgon,
oval 57 x 70 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#117 "Merian, Mattäus eftr, kopparstick, See Treffen
zwischen den Schwedischen, und
Holländischen Flootten ... so geschegen im
Sund, Anno 1658“
nr 461 ur "Theatrum Europaeum", synlig pappersstorlek 29 x 37
cm

#127 Hamilton, J A W, gouache, "Skepp på hav",
signerad och daterad 5/1 1966, 37 x 44 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#128 Cock, Aart Johannes, olja, balinesiska kvinnor,
#118 Henner, Jean-Jacques, olja på pannå, porträtt av
rödhårig kvinna,

signerad, 44 x 36 cm
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

signerad, 28 x 22 cm
Utropspris: 16 000 kr - 18 000 kr

#129 Adrion, Lucien, olja, fransk strandbild,
signerad, 22 x 28 cm

#119 Okänd konstnär, olja, 1900-talets början, läsande
flicka,
otydligt signerad, 24 x 30 cm
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

Utropspris: 22 000 kr - 24 000 kr

#130 Mila, Joel, gouache, motiv från Kyrenia, Cypern,
signerad och daterad 74,36 x 46 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#120 Okänd fransk konstnär, olja, 1800-talets 1 hälft
eller mitt, diligens framför Château de Dieppe,

#131 Isy de Botton, Jean, kolteckning, vilande akt,

28 x 57 cm obetydlig duklagning

signerad, synlig pappersstorlek 40 x 60 cm

Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#121 Wolff, Heinrich, etsning, läsande dam med hatt
1899,
signerad i plåten, bildyta 19,8 x 12,4 cm
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#132 Blum, Oscar, efter honom, gicléetryck, "An
Attentive Fellow Kneels and Enquires as to the
Health of His Charming Companion",
synlig storlek 60 x 46 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#122 Tobaksdosa med lönnfack, mässing, Frankrike,
sekelskiftet 1800, avlångt oktogonal,
Invändigt med dubbel, öppningsbar botten, medföljer stämplat
manuskript från revolutionsåren, l 13,5 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#123 Delaunay, Sonia (efter henne?), färgserigrafi,
"Alphabet", cirka 1970,
tryckt (?) signatur samt betecknad EA, synlipg pappersstorlek 55
x 46 cm, proveniens: enligt uppgift inköpt på Mjellby Konstnär
Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

#124 Coignard, James, färgetsning med
carborundum, "Les Prisonniers" 1973,
signerad och numrerad 15/75, synlig pappersstorlek 43 x 71 cm
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#133 Tenggren, Gustav, tillskriven, blandteknik, "St
Walborg",
otydligt signerad, synlig pappersstorlek 20 x 18 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#134 Hogarth, William, kopparstick, 2 st, plate 1 och 5
ur "Marriage À-la-Mode" 1745,
graverad av Gérard Jean-Baptiste Scotin, synlig pappersstorlek
40 x 47,5 cm, möjligen senare avdrag
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#135 Hogarth, William, kopparstick, "Gin Lane" 1751,
"Gin Lane" skapades som motpol till "Beer Street" i en kampanj
för att minska försäljningen av billig gin med påföljande kostnader
för samhället, bildyta 357 x 305 cm, plåtstorlek 39 x 31,5 cm,
gulnad, möjligen 1800-taletsavdrag
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#125 Lynggaard, Ole, egen verkstad, collier, 3-radigt,
odlade, guldfärgade pärlor,
l 50 cm, lås medföljer ej
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#136 Okänd konstnär i Carl Gustaf Pilos efterföljd,
1800-tal, pastell och blyerts, porträtt av ung
dam,
i rikt skulpterad stuckram, synlig pappersstorlek 40 x 27 cm

#146 Kaminur, mässing, empirestil, antagligen
Frankrike, sekelskiftet 1900,
dekor av pinjekottar, pilar mm, h 35 cm
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#137 Okänd fransk konstnär, sekelskiftet 1900, olja,
kvinnoporträtt,
osignerad, 53 x 40 cm, färgsläpp

#147 Okänd engelsk (?) konstnär, oljemålningar, ett
par, 1800-talets mitt eller 2 hälft,
dekor av kustparti respektive lantlig scen, 17 x 23 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#138 Lockstop, silver, renässansstil, Tyskland, 1800tal, vikt 830 gram,

#148 Okänd designer för WMF (Würtembergische
Metallwaren Fabrik), kandelaber för 6 ljus, tenn
med mässinsdetaljer,

heltäckande dekor av antika scener, akantus mm, oidentifierade
stämplar, h 18 cm

jugend, sekelskiftet 1900, organisk form, h 53 cm, slitage, något
skev

Utropspris: 7 000 kr - 8 000 kr

Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#139 Sockerruska, sterlingsilver, 1900-talets början,
vikt 245 gram,
vriden dekor av godronner mm, stämplad C& S Co London 1906,
h 24 cm

#149 Okänd designer, fönsterdekoration, blyinfattat
glas med fotografi, sen jugend,
Signerad Edvin Svensson och daterad 1915, h 35 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#140 Racket, trä med natursenor, möjligen Battledore,
1800-tal,
stämplad BB, l 50 cm, slitage

#150 Okänd designer, matbord, ek, modern
tillverkning,
skyddande glasskiva, 170 x 85 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#141 Canapé, skuren mahogny, nyrokoko, 1800-talets
slut,
mönstrad klädsel, l 170 cm

#151 Okänd designer, matsalsstolar, 6 st, ek, modern
tillverkning,
brun (konst?)läderklädsel
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#142 Matta, semiantik Senneh,

#152 Wahlström, Thomas, färgserigrafi, "Her Masters
voice",

305 x 210 cm

signerad och numrerad 20/100, synlig pappersstorlek 32 x 32 cm

Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#143 Stolar, 4 st, skuret och gråmålat trä,
provinsarbeten i transition sengustavianskempire, 1800-talets början,
kannelerade ben med rosettanfanger, sarg med bladstav,
kannelerad rygg med dubbel lyrdekor

#153 Kedelv, Poul för Flygsfors, skål, glas,
"Cocquille",
dekor i vitt och rosa underfång, signerad och daterad 1953, l 19
cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

#144 Thekanna, sterlingsilver med bakelitdetaljer,
1900-talets början, vikt 230 gram,
godronnerad dekor, otydlig stämpel Birmingham 1913, l 20 cm,
initialer
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#145 Gadö, Bertil, olja, blomsterstilleben,
signerad och daterad -44, 71 x 52 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#154 Kedelv, Poul för Reijmyre, vas, glas, "Harlekin"
1957,
dekor i violett och grönt underfång, osignerad, h 22 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#155 Skulpturer, ett par, skuren alabaster, Neapel eller
Sicilien, 16-1700-tal,
allegoriska framställningar av Styrka och Fruktbarhet, h 45
respektive 47 cm, smärre defekter, proveniens: Christian Covet,
David Taylor Antiques Gallery ,London, inköpt från dennes
arvingar
Utropspris: 7 000 kr - 8 000 kr

#156 Kaminur, förgylld brons, nyrokoko, 1800-talets
2:a hälft, dekor av flicka med stränginstrument
h 40 cm

#165 Gate, Simon för Orrefors, vas, glas, "Tusen
fönster"
signerad, h 25 cm
Utropspris: 800 kr - 900 kr

#166 Okänd designer, möjligen Flavio Poli, Murano,
1900-talets mitt, vas, slipad, klar glasmassa med
blått underfång, "Sommerso",
etikettsignerad Murano Glass, h 21 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#157 Okänd designer för Capodimonte, skulptur,
porslin, sittande par,
polykrom bemålning, höjd 31 cm

#167 Nylund, Gunnar för Rörstrand, skulptur, glaserat
stengods, Dopping
signerad, l 25 cm
Utropspris: 800 kr - 900 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#158 Munch, Palle, gouache, ballettscen (En
Midsommarnattsdröm ?),
signerad, synlig pappersstorlek 62 x 43 cm

#168 Okänd designer, kandelabrar till 7 ljus, 1 par,
smide,
1910-20-tal, l cirka 44 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#169 Agnell, Olle, gouache, komposition,
#159 Fribyter, Åke för NELO, Knisslinge, , fåtölj med
fotpall, böjträ med brun skinnklädsel, "Kroken",
design 1974

signerad, synlig pappersstorlek 38 x 56 cm, proveniens: Hallands
Konstförening 1984
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#170 Matta, semiantik/antik persisk,
#160 Förningskrus, delvis glaserat lergods, 1800talets mitt,

320 x 200 cm
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

h 24 cm
Utropspris: 700 kr - 800 kr

#161 Korniluk, A K för Bracia Korniluk, Siedlce,
skulptur, patinerad brons, stående råbock,

#171 Hasuike, Makio för Gedy/By Avon, sminkspegel,
plast
inpressad signatur, dia 24 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

gjuten signatur, h 16 cm
Utropspris: 800 kr - 900 kr

#162 Etui för visitkort, sterlingsilver, England William
IV, 1800-talets 1 hälft, vikt 80 gram, genombruten
dekor,
stämplad Nathaniel Mills Birmingham 1838, l 10 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#172 Hallykta, mässing och glas, Swedish Grace,
1910-20-tal,
h 57 cm, 1 knopp saknas
Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

#173 Okänd designer,, Murano, skål, klar glasmassa
med inslag av grönt och guld
höjd 9 cm

#163 Kaminur, mässing, Frankrike, sekelskiftet 1900,
dekor av stående krigarmunk,
stämplade Lesage (Paris), h 39 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#164 Hopea, Saara för Notsjö Nuutajärvi, vas, klar
glasmassa, "Bubbla", dekor av luftbubbla
signerad och daterad -57, h 18 cm
Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#174 Okänd designer, Murano, möjligen Oball, kanna
med hänkel, glas, dekor i grönt och gult
underfång,
höjd 17 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#175 Nyman, Gunnel, för Notsjö Nuutajärvi, vas,
bärnstensfärgad glasmassa

#185 Inklinometer (Klinometerkompass) mässing,
Stanley, London, 1900-talets 2 hälft,

dekor av luftbubblor, signerad, höjd 13 cm

i originaletui

Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#176 Wirkkala, Tapio för Iittala, skål, glas,
slipad dekor av ränder, l 12 cm

#186 Mekanisk leksak, tomte, Arnold, Tyskland, 1900talets mitt
höjd 10 cm

Utropspris: 800 kr - 900 kr

Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

#177 Okänd designer, Murano, skål, gul glasmassa
med blå inslag,
dekor av luftbubblor, osignerad, diameter 16 cm

#187 Ramon Ubeda and Otto Canalda för Metalarte,
golvalmapa, ljusröd plast, "In-Out", 2003,
inpressad signatur, h 170 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

#178 Hald, Edward för Orrefors, skål på fat, glas,
'Stjärnhimmelsskålen',

#188 Asp, Gösta, olja, stilleben med flaska

modellnummer H 64, design 1924, detta ex från 1930 (?),
signerad, dia 20 cm, litteratur: avbildad sid 68 Ricke & Thor

signerad och daterad -56, 55 x 45 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 1 000 kr - 1 100 kr

#179 Simmulsson, Mari för Uppsala Ekeby, askfat/
skål, glaserat lergods, dekor av kvinna och
blomvas

#189 Vallien, Bertil för Kosta Boda Artist Collection,
skål, blåtonat glas, Satellite,
dekor av metallfält mot fond av polykroma invälsningar, signerad,
dia 15 cm

signerad, 18 x 18 cm

Utropspris: 450 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#180 Takampel, mässing med röd glaskupa, så kallad
månskensampel,

#190 Graabaek, Helle för Le klint, taklampa,
"Undercover", akrylplast
diameter 34 cm, medföljer 2 utbytbara dekorer

sekelskiftet 1900, h 38 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

#191 Tallrik, porslin, Kina, Qianlong (1736-95),
#181 Takampel, mässing med blå glaskupa, så kallad
månskensampel,

dekor av blommor i famille-rose-färger, dia 23 cm, nagg
Utropspris: 400 kr - 500 kr

sekelskiftet 1900, h 22 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#192 Tallrik, porslin, Kina, Qianlong (1736-95),
blå underglasyrdekor av blommor och landskap, dia 23 cm, nagg,
hårspricka

#182 Takampel, mässing med grön glaskupa, så
kallad månskensampel,

Utropspris: 200 kr - 300 kr

sekelskiftet 1900, h 35 cm
Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

#183 Kaminur, förgylld brons och mässing, nyrokoko,
1800-talets 2 hälft,

#193 Prydnadsbord, rikt skuren mahogny, högklassigt
viktorianskt arbete i i Thomas Chippendales stil,
England, 1800-talets slut,
genombruten dekor à la Chinois, höjd 70 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

dekor av person på klippa, h 35 cm
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#194
#184 Kaipiainen, Birger för Arabia, skål, porslin,
"Paratiisi Black",
design 1969, framstår i nyskick, dia 23 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Procope, Ulla för Arabia, the- och kaffeservis,
blåglaserat stengods, Anemone
ca 20 delar
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#195 Okänd designer, matta, rölakan, dekor i rosa och
brunt
200 x 140 cm

#205 Okänd designer, kanna, grön glasmassa
rutdekor i vitt överfång, höjd 26 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#206 Okänd designer, 1960-70-tal, golvlampa, furu,
#196 Skulptur, skuret och delvis bemålat trä, stående
lejon,

höj- och sänkbar, justerbar ljusarm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

antagligen orientaliskt arbete, h 31 cm
Utropspris: 800 kr - 900 kr

#207 Okänd designer, 1960-70-tal, bordslampa,
svarvad furu,
#197 Bordslampa, så kallad Bouillottelampa, mässing,
empirestil, 1800-talets slut,

skärm i furu, h 78 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

grönmålad skärm, h 49 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#208 Stolar, 6 st, skuren och svarvad ek, gustaviansk
stil, 1800-talets slut,
#198 Kudielka, Gertrud för Laurits Hjorth, Bornholm,
skulptur, vitglaserat lergods, Europa och tjuren

rektangulär rygg, svarvade framben, stoppad sits och rygg
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

signerad, h 21 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#209 Kihlman, Mikael, olja, komposition med
apelsiner,
#199 Okänd designer, hyllsystem, teak samt svärtat
trä

signerad, 38 x 46 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

bredd 222 cm
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#210 Vagga, fur, allmogearbete, 17-1800-tal,
spår av originalmålning, l 81 cm, slitage, orangrepp

#200 Okänd designer, hallbyrå, teak, front med 3 lådor

Utropspris: 600 kr - 700 kr

bredd 90 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#201 Meydam, Floris för Meydam, vas, blå glasmassa
dekor i graalteknik, signerad, höjd 12 cm
Utropspris: 1 200 kr - 1 300 kr

#211 Okänd designer för AB Nybrofabriken, Fröseke,
toilettebord samt pall, rödlackerad papp med
gummilister,
1960-70-tal, pallen med manchesterklädd sits, normalt
bruksslitage
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#202 Okänd designer, vas, klar glasmassa med röd
underfångsdekor,
dekor av luftbubblor, höjd 24 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#212 Kjellander, Lars, vas, klar glasmassa, slipad
dekor av yngling med lyra
signerad, höjd 20 cm
Utropspris: 350 kr - 400 kr

#203 Lindberg, Stig för Gustavsberg Studio, skål,
fajans,
lövformad med målad dekor av ränder, signerad med
Studiohand, målarsignatur för Sigrid Richter, dia 25 cm, smärre
kantlagning

#213 Fornasetti, Piero, hans art (?), skål, glaserat
porslin,
dekor av mynt, diameter 13 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 700 kr - 800 kr

#204 Öhrström, Edvin för Orrefors, skål, glas, så
kallad Slipgraal,
dekor i rött och grönt underfång, signerad och numrerad 1018L
(1952), diameter 12 cm
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#214 Okänd designer för Skruf, vas, blå glasmassa
invälsad text "SKRUF" samt datering, 22 cm
Utropspris: 350 kr - 400 kr

#215 Hydman-Vallien, Ulrica för Kosta Boda, skulptur/
råämne till graalglas, äggformad med etsad och
emaljerad dekor av djur och träd
h 12 cm, proveniens: gåva till medarbetare på bruket
Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

#216 Stoluppsättning, 4 + 2 st, mahogny, antagligen
Tyskland, Louis XVI, sekelskiftet 1800,
4 stolar samt 2 armstolar, dessa med avvikande klädsel,
ryggbrickor med skuren dekor
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#225 Heerup, Henry, linoleumsnitt på kinapapper,
"Familien"
signerad och betitlad, synlig pappersstorlek 24 x 16 cm,
proveniens: enligt påteckning a tergo personlig gåva från
konstnären omkring 1960
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#226 Ljusstakar, 1 par, brännförgylld brons,
antagligen Tyskland, Louis XVI, 1700-talets 2
hälft,
dekor av godronner mm, höjd 29 cm, smärre defekter, fästskruvar
kompletterade, tidigare elektrifierade
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#217 Ventilbasun, delvis kromad mässing, Franz
Michl. Musik Instr. Fabrik Graslit, Böhmen,
sekelskiftet 1900, graverad signatur, l 119 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#218 Okänd designer, taklampa, svartlackerad metall,
dia 20 cm, emaljslitage på insidan
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#227 Kuddar, 1 par, semiantik Yomud,
omgjorda från sadelväska, 50 x 50 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#228 Skål för smörthe, silvermonterat masurträ, så
kallad Ja-Phor, Tibet eller Nepal, 18-1900-tal,
låg fot med präglad dekor, dia 10 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#219 Fjaestad, Maja, färgträsnitt, "Krokus",
signerad, synlig pappersstorlek 12 x 8 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#229 Sellergren, Ulf G E, olja, komposition,
signerad och daterad -61, 25 x 61 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#220 Spegellampett till 2 ljus, bronserat trä och
pastellage, senempire, 1800-talets mitt,
dekor av druvklasar mm, b 63 cm, senare bronsering, smärre
defekter
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#221 Okänd designer, taklampa, vitlackerad metall
dia 23 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#222 Okänd konstnär, 1900-talets 1 hälft, olja, konkret
komposition,
osignerad, 40 x 36 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#230 Sellergren, Ulf G E, olja, komposition,
signerad och daterad -69, 51 x 62 cm
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#231 Matta, antik Heriz, sekelskiftet 1900,
signerad, 370 x 270 cm, mestadels jämnt slitage, enstaka ställen
med hårt slitage, blekt
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#232 Matservis, cirka 55 delar, flintgods, Patio
Gingham, TG Green & Co, England, 1900-talets
mitt,
bland annat 12 + 12 mattallrikar och skålar, dekor i rött
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#223 Pedersen, Carl Henning, litografi, komposition
med människa och hund,
signerad, provtryck, synlig pappersstorlek 31x23 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#233 Kåge, Wilhelm för Gustavsberg, lockask,
grönglaserat stengods med silverdekor,
"Argenta", kvadratisk form
dekor av Smålands landskapsvapen, längd 10 cm

#224 Hou, Axel, etsning, Jacques Salys ryttarstaty
över Frederik V,
signerad samt daterad 1928, synlig pappersstorlek 65 x 50 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#234 Ander, Gunnar för Ystad Metall, kandelabrar till 2
ljus, mässing med violetta manschetter,
signerade, h 12,5 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#235 Borgström, Carl Einar för Ystad Metall,
ljusstakar 1 par, mässing,
blomkalkformade, signerade, h 8 cm

#245 Aabrink, Axel, olja, strandmotiv
signerad med otydlig platsangivelse, 55 x 86 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#236 Bojan med lock, penselskål samt 2 rökelsekar,
porslin, Kina och Japan, 1900-tal,
h 4 - 7,5 cm

#246 Gatuskylt, fajans, Spanien 16-1700-tal, (Calle de
la) Manzana,
22 x 22 cm, lagning
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#237 Jaatinen, Ania för Arabia, tallrikar , glaserat
stengods, "Kaira",
design 1968, dia 20 - 24 cm, normalt bruksslitage

#247 Matta, semiantik Teheran (?), dekor av vaser,
bägare, växtlighet mm omfattande texter,
395 x 295 cm, ställvis slitage, ojämnt blekt
Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#248 Fogelin, Anders, färglito, Stockholmskväll,
#238 Lagerberg, Ingbritt Irene, litografi, stol
signerad och numrerad 71/190, 29 x 25 cm

signerad, daterad -80 och numrerad 80/90, synlig pappersstorlek
45 x 46 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#239 Inramade tryck/miniatyrer, 4 st, 1900-talets 1
hälft eller mitt,

#249 Hützen, Vilhelm, 1800-talets mitt, akvarell och
gouache, stadsutsikt med staffagepersoner,

religiösa motiv

signerad Wien 1854, 25 x 37 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#240 Altamoura, Jean (Ioannis Altamura), olja,
impressionistiskt parklandskap,

#250 Okänd designer, 1960-tal, fåtölj med fotpall, ek
med grön originalklädsel,

otydligt signerad, 27 x 41 cm

justerbar vinkel på bägge

Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#241 Stålhane, Carl Harry för Rörstrand, vas, glaserat
stengods,
signerad, h 14 cm
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#251 Silvermynt, Carl Larsson, kräftfångst, med 10
Swarovskikristaller 2019, i etui, begränsad
upplaga på 150 ex
diameter 6,5 cm, vikt 93,3 g
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#242 Johansson, Johan Petter för ASEA,
arbetsbelysning, lackerad metall "Triplex",
justerbar längd och vinkel, bruksslitage
Utropspris: 1 200 kr - 1 300 kr

#252 Okänd designer för Skeppshult, salt och
pepparkvarn, teak och gjutjärn,
keramiskt verk, h 27 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#243 Okänd konstnär, 1950-60-tal, skulptur, skuret trä,
igelkott,
borrade hål, osignerad, l 38 cm
Utropspris: 1 200 kr - 1 300 kr

#253 Okänd designer, kontorsstol, ek med läderklädd
sits,
1900-talets 1 hälft
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#244 Kandelabrar, för 5 ljus, 1 par, mässing,
Rokokostil, 1800-talets 2 hälft,
dekor av vridna knäckar mm 53 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#254 Biilman Petersen, Gunnar för Le Klint/Kastrup
Holmegaard, bordslampa, koboltfärgat glas med
mässingsmontage, "Le Klint 302",
design 1939, h 46 cm, plastfäste med nagg
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#255 Takampel, mässing med röd glaskupa, så kallad
månskensampel,
sekelskiftet 1900, höjd 37 cm

#266 Åkesson, Gerda, litografi, ballerinor
signerad och numrerad 7/25, synlig pappersstorlek 46x34 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

#256 Takampel, mässing med delvis etsad glaskupa,
så kallad månskensampel,
sekelskiftet 1900, dekor av rådjur mm, höjd 40 cm

#267 Okänd designer för Belid, taklampa, borstad
aluminium, "Felix",
rullhiss medföljer, dia 44 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

#257 Vas, porslin, Kina republik, 1900-talets 1 hälft,
meipingformad med polykrom dekor av stridsscen mot
cracqueléfond, oidentifierad signaturh 31 cm

#268 Okänd designer, taklampa, mässing med 6 vita
glaskupor,
h 75 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#258 Adon, Gustav, olja, Blå kärrhök
signerad och daterad -49, 48 x 58 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#269 Breuer, Marcel, efter honom, barstolar, 1 par,
böjträ och stål med rottingklädsel, "Cesca",
1900-talets slut,
modellen designad 1928 och namngiven efter Breuers styvdotter
Francesca, 1 etikettmärkt Made in Italy
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#259 Spegel, bronserat trä och stuck, oscariansk,
sekelskiftet 1900, h 76 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#270 FF Design för Farstrup, fåtölj, bok med beige
klädsel, Casa,
justerbar sittvinkel

#260 Fåtölj, valnöt med petits-points-broderad
klädsel,

Utropspris: 600 kr - 700 kr

nyrokoko, 1800-talets mitt, dekor av blommor
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#271 Okänd designer för Belid, taklampa, vitlackerad
aluminium, "Felix",
rullhiss medföljer, dia 44 cm

#261 2 delar, nysilver, sekelskiftet 1900, vinkanna med
slipad dekor respektive fruktfat med hänkel,

Utropspris: 500 kr - 600 kr

h 31 respektive dia 28 cm, bruksslitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#272 Okänd designer, möjligen Edvin Ollers för Kosta,
vas, grön glasmassa,
dekor av noppor, h 24 cm

#262 Okänd konstnär, blyerts, kvinna i landskap,

Utropspris: 600 kr - 700 kr

jugend, 1900-talets början, monogramsignerad och daterad -13,
synlig pappersstorlek 11 x 9 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#263 Okänd kinesisk konstnär, gouache, damer med
hund,
oidentifierad signatur, synlig pappersstorlek 51 x 38 cm

#273 Ordenstecken, 3 st, silver (och guld?), 1900-tal,
Italienska Kronorden, briljanterat exemplar av
Franska Akademiska Palmernas Orden samt
minnestecken,
Tyskland 1914, dekor av Järnkorsets Orden, h 15-25 mm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#274 Sigillstamp, ben, 1800-talets 2 hälft,
#264 Okänd konstnär, etsning, segelbåt i hamn
signerad och daterad 1921 i plåten, 40 x 48 cm

dekor av pojke i skotsk mössa, höjd 10 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#265 Takkrona, bemålat trä och metall

#275 Sockerskål med lock, porslin, Royal
Copenhagen, musselmalet halvblonde,

18-1900-tal, höjd 38 cm

längd 11 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#276 Viksten, Hans, olja, "Stor målning",
signerad och daterad -65, a tergo stämpel från Sveriges
Allmänna Konstförening 1966, 5 x 8 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#277 Soppslev, silver med svärtat träskaft,
sekelskiftet 1800, total vikt 155 g
avslutande benknopp, längd 46 cm, stämplad Jacob Abraham
Hallard Stockholm 1803, graverad,

#286 Okänd designer, 1050-60-tal, stolar, 4 st,
vitlackerad metall,
sitsar och spjälor i teak, slitage, någon spjäla bytt
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#287 Lockpokal, slipat, emaljerat och förgyllt glas,
Böhmen 1900-talets 1 hälft, h 22 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#278 Halskedja, 18 karat rödguld, vikt 20,5 gram,

#288 Matskedar, 8 st, silver, Engels snäckmodell, total
vikt 525 gram,

sannolikt 1800-tal, senare lås med svensk importstämpel, l 70 cm

svenska stämplar, 1800-talets 2 hälft, 1 med avvikande
mästarstämpel

Utropspris: 7 000 kr - 8 000 kr

Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#279 Monokel, 18 karat rödguld med slipat glas, 1900talets början, total vikt 8 gram,

#289 Matskedar, 12 st, silver, Olga, 1800-tal, total vikt
956 gram,

otydliga stämplar Stockholm 1910, dia 38 mm

stämplade William Lyon Göteborg 1865

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#280 Guldmynt, 5 kr Oskar II 1901, vikt 2,24 gr
900/1000 guld,

#290 Brosch, 18 karat rödguld, nyrokoko, 1800-talets
2 hälft, vikt 7,4 gram

senare montage i 18 karat rödguld, total vikt 2,3 gram

otydliga stämplar Helsingborg 1865, dia

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#281 Skjortknapp, 18 karat rödguld med emalj,
senempire, 1800-talets 1 hälft, vikt 1,6 gram,
dekor av blomma, stämplad Carl Neuendorff Karlskrona 1833, 11
x 11 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#282 Manschettknappar, 1 par, 18 karat rödguld, total
vikt 7,3 gram,
bukigt ovala, stämplar Gustaf Dahlgren & Co Malmö 1926,
initialer E S eller S E

#291 Okänd designer, vas, klar glasmassa, polykrom,
geometrisk dekor i graalteknik,
osignerad, h 22 cm
Utropspris: 1 200 kr - 1 300 kr

#292 Okänd designer, antagligen Murano, vas/flaska,
glas, polykrom dekor i zanfiricomönster,
höjd 15 cm
Utropspris: 700 kr - 800 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#283 Jazet, Jean Pierre Marie efter Vernet, Antoine
Charles Horace, litografi, "Le palefrenier
surveillant ",

#293 Ander, Gunnar för Ystad Metall, ljusstakar,
mässing med violetta manschetter,
höjd 9 cm
Utropspris: 700 kr - 800 kr

synlig pappersstorlek 55 x 68 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#284 Matta, semiantik Ersari,
190 x 115 cm

#294 Nyman, Gunnel för Notsjö Nuutajärvvi, vas, klar
glasmassa, dekor av luftbubblor,
signerad, h 16 cm
Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#285 Okänd konstnär, olja, hästar i landskap,

#295 Aalto, Alvar för Iittala, vas, klar glasmassa,
antagligen tidigt exemplar av "Savoy",

signerad Kromer, 50 x 61 cm

handsignerad, h 22 cm, smärre fotnagg

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 1 200 kr - 1 300 kr

#296 Ferrari-Hardoy Jorge för Leko, Gemla,
miniatyrfåtölj, svartlackerat stativ med
skinnklädsel, så kallad "Fladdermusfåtölj",
1950-60-tal, etikettmärkt, höjd 14 cm

#306 Golvur, bemålat trä, 17-1800-tal,
dekor av rocailler mm i guld mot svart fond, h 212 cm, senare
bemålning, slitage
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#297 Hopea, Saara fär Notsjö Nuutajärvi, burk med
lock, röd glasmassa med nysilvermontage,
signerad och daterad 58, h 9 cm
Utropspris: 700 kr - 800 kr

#298 Okänd designer för Fratelli Reguetti, herrbetjänt,
bonad bok,

#307 Eckhoff, Tias för Lundtofte,
besticksuppsättning, 21 delar, rostfritt stål med
svarta nylonskaft, "Opus",
6 + 6 + 6 bordsknivar, -gafflar och -skedar samt 3
uppläggningsbestick, design 1958, i originaletuier
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#308 Okänd designer, 1960-tal, skåp, teak,

1900-talets mitt eller 2 hälft, stämpelsignerad, h 108 cm

underdel med dubbla dörrar och lådor, överdel med dubbla
dörrar, h 167, b 120 cm, normalt bruksslitage

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#299 Wegner, Hans J för Andreas Tuck,
serveringsvagn, teak med dubbla
palisanderskivor,

#309 Persson-Melin, Signe, egen verkstad, burkar, 3
st, delvis glaserat stengods med naturkork,

brännstämplad, l 71 cm

The, Kakao respektive Tobak, signerade, h exklusive korkar 6 11,5 cm

Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#300 Kristiansson, Uno & Östen för Luxus, Vittsjö,
vägglampa, ek med vit glaskupa,

#310 Okänd designer (Alf Wallander?) för Rörstrand,
jardinière, flintgods, jugend, 1900-talets början,

1960-tal, fäste längd cirka 35 cm

dekor av tallkottar och -barr mm, stämpelsignerad, l 34 cm

Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#301 Malmsten, Carl, egen verkstad, fåtölj, fur,
"Mabulator",
design 1943, lösa dynor med randig ylleklädsel, brännstämplad
CM, stoppning något torkad
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#302 Salongsbord, rikt skuren mahogny, nyrokoko,
1800-talets 2 hälft, profilerad skiva, l 122 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#311 Wåhlstedt, Jane & Larsson, Nils (JANI),
espressokoppar med underfat, 6 + 6 st, delvis
glaserat lergods,
polykrom dekor, fat dia 12 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#312 Stålhane, Carl Harry för Rörstrand, vas med
hänkel/kanna, glaserat stengods,
dekor i brunt, signerad, h 20 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#303 Matta, semiantik/antik persisk,
200 x 145 cm, normalt bruksslitage
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#313 Prydnadskuddar, 3 st,
dekor av änglar, cirka 40 x 40 respektive 45 x 40 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#304 Matta, semiantik/antik persisk,
dekor av livsträd, 200 x 170 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#314 Parti elastolin/lanolinfigurer, 9 st, vilda djur,
smärre slitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#305 Spelbord, pyramidmahogny, nyrokoko, 1800talets 2 hälft,
rikt skuren stam på fyrdelad fot, inredning med brädspel,b 90 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#315 Kaffeservis, porslin, Royal Copenhagen Blå
Blomst,
bland annat kaffekanna med lock, 7 kaffekoppar, 12 underfat och
12 assietter
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#316 Parti elastolin/lanolinfigurer, 14 st, husdjur,
smärre slitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#326 Stålhane, Carl Harry för Rörstrand, vas, glaserat
stengods,
dekor i rutmönster, signerad, 18 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#317 Rosenthal, Philipp för Rosenthal, kaffe/
matservis, 40 del, porslin, Maria Björnbär,
design 1916,
10 + 10 + 10 kaffekoppar med fat assietter samt mattallrikar, 8
skålar samt gräddkanna och sockerksål, (servisen är uppkallad
efter Rosenthals 2 hustru)
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#318 Malmsten, Carl, egen verkstad (?), fåtölj, ljus
björk med ylleklädsel, "Stora Fjäderbrickan",

#327 Dalahästar, 4 st, skuret och bemålat trä,
1900-talets 1 hälft, h 8 -19 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#328 Malmsten, Carl för OH Sjögren, tranås, fåtölj,
Samsas,
helstoppad klädsel, plakettmärkt
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

plakettmärkt, klädsel sliten
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#319 Salsskåp, delvis skuren och svärtad ek,
renässansstil, 1800-talets 2 hälft,

#329 Malmsten, Carl för Bodafors, skänk med
vitrinöverskåp, björk, "Herrgården",
front med 2 lådor och 2 skåpsdörrar, brännstämplad, b 100 cm, h
185 cm
Utropspris: 6 000 kr - 7 000 kr

dekor av pilastrar, maskaroner mm, delvis genombruten
inredning, h 210, b 197 cm, möjligen delvis äldre delar
Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

#320 Okänd snickare, 1900-talets mitt eller 2 hälft,
stolar, 4 st, skuret och vitmålat trä, så kallade
"Bellmansstolar",
empirestil, signerade BL
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#330 Vodder, Arne för Sibast, snurrfåtölj, palisander
och stål med svart läderklädsel
Cites-intyg medföljer
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#331 Okänd designer, möjligen för Fröseke,
väggspegel, teak,
1950-60-tal, h 96 cm

#321 Halvbord, 1 par, bonad ek, 1800-talets slut,

Utropspris: 600 kr - 700 kr

svarvade ben med hjultrissor, b 120 cm
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#322 Fagerlund, Carl för Orrefors, taklampa, mässing
med gjutna, kvadratiska prismor,

#332 Okänd designer, golvlampa, patinerat smide,
1920-30-tal,
justerbar höjd
Utropspris: 600 kr - 700 kr

1900-talets mitt, dia 43 cm, 1 prisma med nagg
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#323 Josefsson, Jörgen, oljemålning, triptyk,
komposition,

#333 Tallrikar, 1 par, porslin, Kina, Qianlong (1736-95),
polykrom underglasyrdekor av växter, dia 23 cm, 1 med
hårspricka
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

signerad och daterad 1986 (?), 115 x 46 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#324 Persson, Inger för Rörstrand Ateljé, vas, glaserat
stengods,

#334 Skawonius, Sven Erik/Trost, Eugen för Gefle/
Upsala Ekeby, kaffekoppar med underfat, 12 + 12
st, porslin, violetta,
design 1960, h 7 cm, säljes till förmån för Kattfotens katthem
Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

dekor i brunt och blått, handsignerad och etikettmärkt, h 26 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#325 Nylund, Gunnar för Rörstrand, vas, vitglaserat
stengods,
spolformad med vågig mynning, signerad, h 27 cm
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#335 Bärtallrikar, 1 par, porslin, Kina, Qianlong
(1736-95)
polykrom underglasyrdekor av växter, dia 16,5 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#336 Dam, Thomas för Gjöl, docka, gummi och textil,
"Lyckotroll",

#346 Takampel till 6 ljus, delvis lackerad mässing,
1800-talets 1 hälft eller mitt,

märkt copyright 1979, h inklusive hår cirka 48 cm

dekor av pinjekotte mm, dia 42 cm

Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

#337 Gunne, Carl, olja, Gullmansfjorden,

#347 Parti koppar, mestadels 1900-tal,

signerad och daterad 27/7 45, 27 x 46 cm

kannor mm

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#338 Okänd designer (Göran Malmwall?), hörnsoffa,
ljus fur, så kallad "Sportstugemöbel",
3-delar, totalt 180 x 180 cm

#348 Engman, Ludvig, olja, "Parti fra Hvidovre",
signerad och daterad 1927, 25 x 34 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#339 Armband, 18 karat rödguld, nyrokoko, 1800talets mitt, vikt 19,5 gram,
dekor av rosor mm, stämplat Gustaf Dahlgren & Co Malmö 1856,
låsfjäder defekt

#349 Ring, 18 karat rödguld med facettslipad ametist,
vikt 3,4 gram,
stämplad Gustaf Dahlgren & Co Malmö 1959, innerdiameter
cirka 14 mm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 7 000 kr - 8 000 kr

#340 Hängen, 3 st, 18 karat rödguld, Egypten, 1900talets mitt, total vikt 10,2 gram,

#350 8 delar 18 karat rödguld, delvis med glas och
pärlor, total vikt 14,7 gram,

dekor av hieroglyfer samt porträtt av Akhenaton och Nefertite

3 skjortknappar med pärlor, 2 + 1 örhänge samt 2 hängen (dessa
defekta)

Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#341 Halskedja med spänne, 18 karat rödguld, 1800talets mitt, total vikt 8 gram,
spänne med emaljdekor, l 35 cm, spänne omarbetat
Utropspris: 2 600 kr - 2 800 kr

#342 Smyckeset, 4 delar, 18 karat rödguld med opaler
och sötvattenspärlor, total vikt 8,8 gram,
2 skjortknappar (765/1000 guld), skjort/manschettknapp samt
kravattnål, svenska stämplar
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#343 Ringar 4 st, 18 karat rödguld med stenar/pärlor,
total vikt 8,4 gram,
varierande stämplar, någon sten saknas
Utropspris: 2 600 kr - 2 800 kr

#344 Takampel till 3 ljus, delvis patinerad mässing,
empirestil, 1900-talets början,
dekor av palmetter mm, dia 34 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#345 Armstol, skuren valnöt, Hepplewhitestil, Louis
XVI, sekelskiftet 1800,
sköldformad ryggbricka, gul sammetsklädsel, renoverad
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#351 Parti smycken och bijouterier, 18-1900-tal,
damfickur Elgin, armband, kamébrosch mm, medföljer
smyckeskrin, blålackerat med skurna ståldetaljer, 1800-talets mitt
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#352 Ring, 14 karat röd- och vitguld (?) med
rosenslipade diamanter,
17-1800-tal, innerdiameter cirka 18 mm, otydliga stämplar,
omarbetad,
Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

#353 Örhängen, 2 par, 18 karat röd- respektive vitguld
med vita stenar, total vikt 5 gram,
stämplade Trege respektive Gustaf Dahlgren & Co
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#354 Ringar 3 st samt hänge, 18 karat röd- och
vitguld med pärla eller stenar, total vikt 8 gram,
svenska stämplar eller importstämplar
Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

#355 Bladh, Eva för Upsala-Ekeby/Karlskrona,
kaffeservisdelar, Bellis
, polykrom dekor av tusenskönor, 2 assietter med nagg
Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

#356 Mathsson, Bruno för Mathsson International,
matbord, björk på kromade spännben,
"Superellips",
etikettsignerat, 220 x 110 cm

#366 Uniform, svensk M/39 för kapten vid
Dalregementet,
vapenrock och byxor
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

#367 Okänd designer, soffbord, palisander,
#357 Palmquist, Sven för Orrefors, golvvas (!),
opalinglas, "Selena",

1950/60-tal, l 130 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

signerad och numrerad PU 30390, h 44 (!) cm, invändig
beläggning
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#358 Takkrona till 4 ljus, förgylld mässing med
prismor och röd glaskupa, gustaviansk stil,

#368 Morrison, Jasper för FLOS, bordslampa, vit
glaskupa på plastsockel, "Glo-Ball Basic 1"
design 1998, etikettsignerad, dia 33 cm
Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

sekelskiftet 1900, h 65 cm
Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

#359 Andersen, Hans C, tillskriven, satsbord, 3 st,
teak med kakelplattor

#369 Christiansen, Poul för Le Klint, taklampa, veckad
plast, Le Klint 172B, "Sinus",
design 1971, med upphängning Le Klint 900, dia 40 cm
Utropspris: 1 800 kr - 2 000 kr

största bredd 57 cm, fläckar
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#360 Halskedja, silver, vikt 25 gram,

#370 Strinning, Nils, hylla, björk och grålackerad
metall, String,
bredd 60 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

otydliga svenska stämplar, l 40 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#361 Armlänk, sterlingsilver, vikt 18 gram,
utländska stämplar, l 20 cm

#371 Castelli-Ferreri, Anna för Kartell,
förvaringsmöbel, vit plast, "Componibili 3"
3 skjutdörrar, gjuten signatur, h 59 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#362 Andersson, Inge för Bröderna Andersson,
Ekenässjön, soffa samt fåtölj palisander,
"Largo",

#372 Spegel, skuret och förgyllt trä, nyrokoko, 1800talets 2 hälft,
krön med dekor av fågel, höjd 116 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

1960-tal, soffa l 192 cm
Utropspris: 3 200 kr - 3 400 kr

#363 Hjälm, stål, svensk M/1921,
bruksslitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#373 Okänd konstnär, sekelskiftet 1900,
oljemålningar, 1 par, porträtt, kopior efter äldre
förlagor
enligt tidningsurklipp a tergo föreställande tullöverinspektören J
lindström och hans hustru, 22 x 18 cm
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#364 Stolar, 6 st. mahogny, så kallade
"Göteborgsstolar", antagligen Lindome,
senempirestil, 1900-tal, randig klädsel med rosor
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#374 Kyhn, Knud för Royal Copenhagen, figurin,
glaserat stengods, lekande björnungar,
höjd 13 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#365 Uniform, svensk M/1886 för officer vid
Dalregementet,
vapenrock och byxor
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#375 Okänd konstnär, 1800-tal, gouache på ben (?)
porträtt,
a tergo förklarande text: "L Ljunggren(?) vid 37 års ålder,
1763-1828", oval inramning, synlig storlek 11 x 9 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#376 Lely, Sir Peter, efter honom, 1800-talets 2 hälft,
gouache, damporträtt,
otydligt påtecknad a tergo, synlig pappersstorlek 17 x 14 cm,
färgbortfall

#386 Vitrinskåp, mahogny med mässingsbeslag,
1900-talets mitt, invändigt med grön klädsel, höjd 136 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#377 Okänd konstnär, sekelskiftet 1900, gouache,
dam i hatt

#387 Lundgren-Carlgren, Marie och Strandberg, Kina,
lampa, svartlackerad metall, "Elflugan", i
originalförpackning

otydligt signerad, synlig pappersstorlek, 15 x 12 cm

design 1979, etikettmärkt, l 32 cm, transformator och
reservlampor medföljer

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#378 Okänd designer, skåp, flammig och svärtad
björk och palisander, Swedish Grace, 1910-20tal,
metallbeslag, underdel med 3 lådor, överdel med skåpsdörrar,
h170 cm

#388 Damarmbandsur, 14 karat rödguld med svart
läderrem, Certina
etui medföljer
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#379 Okänd italiensk konstnär, olja, hus i vinterskrud,
otydligt signerad, enligt påteckning a tergo inköpt i Rom 1954,
18x13 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#380 Okänd konstnär, pastell, personer och drake i
landskap, möjligenmotiv från Lord of the Rings,
otydligt signerad, synlig pappersstorlek 18 x 24 cm

#389 Jensen, Jacob för Bang & Olufsen, reciever,
Beomaster 5000, skivspelare Beogram 5000,
samt Master control panel 5000
design 1983, smärre def
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#390 Duncan, Joseph, olja, blommor,
signerad och daterad -69, 38 x 60 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#381 Larson, Lisa för Gustavsberg, figurin stengods,
katt,
ur serien Stora Zoo från 1959, etikettsignerad, l 32 cm

#391 Borgarp, Carl-Olof för Elme, vas, glas,
"Peacock",
dekor i orangea färger, etikettsignerad, h 26 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#382 Matservis, 40 delar, Schumann Artzberg
Tradition,
blå underglasyrdekor
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#383 Still-McKinney, Nanny för Rihimäen Laasi OY,
flaska, blå glasmassa, "Stella polaris",
design 1968, h 19 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#384 Tomte, textil och trä,
1900-talets 2 hälft, h 130 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#385 Still McKinney, Nanny för Rihimäen Lassi Oy,
vas, orange glasmassa, "Fantasma Nebulosa"
höjd 18 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#392 Lawrence, Thomas, egen verkstad, London,
tillskriven, kannor, 2 st, grönglaserat flintgods,
"Falcon Ware",
art-déco, 1920-ta, modellnr 232, 1 etikettsignerad, h 22 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#393 Höglund, Erik för Boda, vas med hänklar samt
skål, violett glasmassa,
dekor av luftbubblor, h 9 respektive 16 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#394 Ehrenfeldt, Anna-Stina, olja, surrealistisk
komposition med människor,
signerad, 76 x 61 cm, något färgavfall
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#395 Lanje, Viking, olja, "Utsikt över Ätran mot
Falkenberg" - StLaurentii Kyrka i fonden,
signerad, 42 x 36 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#396 Ytterkruka, porslin, "Waldemarsudde",
design Prins Eugen 1915, diameter 26 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#406 Okänd italiensk designer, spegel, vit plast och
krom,
1970-tal, modell 050, h 42 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#397 Krog, Arnold för Royal Copenhagen,
kaffeservisdelar, porslin, Blå Vifte,
8 kaffekoppar samt 10 fat
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#407 Skrivbord, mahogny och bonat trä, gustaviansk
stil, 1900-talets 2 hälft, grön, skinnklädd skiva,
front med 5 lådor,
längd 135 cm,
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#398 Gebrüder Thonet, efter dem, gungstol,
svartmålat trä
klädsel av rotting, modern tillverkning
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#408 Okänd designer för Göteborgs porslinsfabrik,
fiskfat, flintgods, jugend, 1900-talets början,
polykrom underglasyrdekor, l 66 cm, bruksslitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#399 Okänd designer, taklampa, vit glasmassa med
metallmontage
höjd 33 cm
Utropspris: 800 kr - 900 kr

#409 Kassaapparat, elektrisk, SWEDA, 1900-talets 2
hälft,
höjd 45 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#400 Okänd designer, taklampa, vitfrostat glas,
höjd 38 cm
Utropspris: 800 kr - 700 kr

#410 Butiksvåg, metall, Berkel, 1900-talets 2 hälft,
höjd 71 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#401 Okänd designer för Svenska Möbelfabrikerna
(SMF), matbord med 2 inre iläggsskivor samt 4
stolar, flammig och svärtad björk med intarsia,
Swedish Grace, 1910-20-tal,

#411 Landberg, Kerstin, oljor, 2 st, landskap
respektive kopia av Rembrandt

bord totalt 265 x 83 cm, stolar med senare klädsel

signerade, 23 x 34 respektive 21 x 16 cm

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#402 Okänd designer för Elektro Armatur Eskllstuna,
bordslampa, mässing,

#412 Uppläggningsfat, porslin, Royal Copenhagen Blå
Blomst,

1900-talets 2 hälft, textilskärm med krokusmönster, total h 50 cm

l 36 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#403 Okänd designer, 1950-60-tal, skrivbord, teak,
dubbla hurtsar, l 150 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#413 Väggfat, 1 par, flintgods, Boch Delfts, blå
underglasyrdekor,
dia 39 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#404 Loewy, Raymond för Rosenthal, theservisdelar,
cirka 15 st, porslin, "Form 2000"
design 1954, polykrom "Bunte Blätter"-dekor
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#414 Okänd designer för Sandsjö Möbelfabrik
Bodafors, stolar 3 st samt armstol, bonad björk
med lädersitsar,
jugend, 1900-talets början, geometrisk dekor, 1 plakettsignerad,
dekorelement saknas

#405 Okänd designer för Verga-Plast, Como, Italien,
spegel, orange plast,
1960-70-tal, etikettsignerad, dia 50 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#415 Terrin med lock, glaserat lergods, Tillinge,
sekelskiftet 1900,
dekor av blommor i relief, l 26 cm, hårsprickor
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#416 Frank, Josef, gardinkappa, "Aralia"
design 1928, justerbar längd, max160 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#427 Johansson, Lars (Lasse), olja, musikaliskt
stilleben,
signerad och daterad -58,60 x 90 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#417 Folcker, Göran, akryl, komposition i rött
signerad och daterad -66, synlig pappersstorlek 19 x 29 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#428 Stekfat med silfat, flintgods, Staffordshire, 1800talets mitt, blå underglasyrdekor i Willowmotiv,
oidentifierat märke, l 51 cm, smärre defekter
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#418 Folcker, Göran, akryl, komposition i blått
signerad och daterad -66, synlig pappersstorlek 20 x 29 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#429 Golvlampa, bonat trä och mässing, 1910-20-tal,
dubbla ljuspunkter, h 182 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#419 Brauer, Otto för Kastrup/Holmegaard, tillskriven,
vas/flaska, grön glasmassa,
1950-60-tal, h 11 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#430 Shribiya i balja, försilvrad metall med
cabochonslipade glasfluss,
möjligen Jordanien, 1900-talets 1 hälft eller mitt, oidentifierad
signatur, total l 27 cm

#420 Frank, Josef, gardinkappa, "Terazzo"

Utropspris: 200 kr - 300 kr

design 1944, justerbar längd, max160 cm, designad till Estrid
Ericsons 50-årsdag
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#431 Matta, semiantik/antik Smyrna,
Anatolien, 1920-tal, 440 x 350 cm, fläckar
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#421 Kint-Larsen, Tove & Edvard för Seffle
Möbelfabrik, soffbord, palisander med 2
utdragbara melaminskivor,
osignerat, total l 226 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#422 Parti figuriner mm, terrakotta, pre-Columbiansk
stil mm, 1900-tal,
mestadels Sydamerika
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#432 Lindstrand, Vicke för Kosta, skålfat, delvis
rödtonad glasmassa,
signerad och numrerad LH 1002 (1955), l 27 cm, ägargravyr,
Lindstrand började på Kosta 1955 och började sin nummerserie
med 1001, detta är alltså det andra han designade
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#433 Lütken, Per för Holmegaard, skål, blåtonat glas,
Provence, design 1955, dia 27 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#423 Isakson-Sillén, Ida, skulptur, chamotterat
stengods, stående figur,
signerad, h 32 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#434 Gehlin, Hugo för Gullaskruf , vaser 5 st, violett
respektive blå glasmassa,
1 etikettsignerad, h 15,5 - 24 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#424 Ivarson, Ivan, akvarell, kustparti,
signerad, synlig pappersstorlek 18 x 24 cm
Utropspris: 7 000 kr - 8 000 kr

#435 Okänd för IKEA, taklampa, lackerat trä, metall
och plast, Memphis-stil, Stoja,
design 1990, dia 45 cm

#425 Kniv med balja, Juhanni Marttiini, Rovaniemi,

Utropspris: 400 kr - 500 kr

knivblad signerat Lennart Jörgensen, total längd 24 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#426 Kniv med balja, Juhanni Marttiini, Rovaniemi,
signerad, skaft med ägargravyr, total längd 28 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#436 Huldt, Johan för IKEA; armstolar, 1 par, böjträ
och metall med canvasklädsel, och lösa
läderklädda dynor, "Bjärred",
design 1999, etikettmärkta
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#437 Thomson, Annalisa för Uppsala Ekeby, vas,
glaserat lergods, dekor i "Capri"-glasyr,

#448 Grafström, Gustav, olja, "Höststorm vid Hovs
hallar"

modellnummer 647, design 1951, h 24,5 cm

signerad och daterad 1965, 61x82 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#438 Wickelgren, Jan/Strandäng, Monica för Aneta,
golvlampa, bok och canvas, justerbar höjd,

#449 Thomson, Anna-Lisa för Uppsala Ekeby,
golvvas, bemålat lergods, modellnummer 7,

modellnummer 18781, max höjd 146 cm

design 1939, , höjd 47 cm, obetydlig fotnagg

Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#439 Andersson, Olof, olja, slottsruin vid bro,
signerad och daterad -(18)99, 45 x 70 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#450 Okänd designer för Rörstrand, tallrikar, 6 st,
flintgods, sekelskiftet 1900,
dekor av norska vyer, dia 23 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#440 Reservoirpenna, Sheaffer, 1900-talets 1 hälft, 33stift i 14 karat rödguld,
längd 13 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#451 Qvarsebo, Michael, färglito, Mozart
signerad, daterad 1991 och numrerad 4/100, synlig
pappersstorlek 74 x 104 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#441 Jonson, Bo, olja, "Spegeln",
signerad, (Bo Germund J) var son till konstnären Sven Jonson,
yttre rammått 69 x 61, proveniens konstnären Sven Jonsons familj
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#452 Okänd designer för LUXO, taklampa, vitlackerad
metall och krom,
modell 4186/1100, dia 40 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#442 Wickelgren, Jan/Strandäng, Monica för Aneta,
golvlampa, bok och canvas, justerbar höjd,
modellnummer 18781, max höjd 146 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#453 Fruktskål, försilvrad metall, i form av
cornucopia,
h 40 cm, obetydligt slitage
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#443 Gryta med hänklar, brons, 16-1700-tal,
dia 25 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#454 Okänd designer för LUXO, taklampa, vitlackerad
metall och krom,
modell 4186/1100, dia 40 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#444 Gratz, Sven, ritning för Slaktar Jönssons villa i
Halmstad, framsida med exteriör, baksida med
planritning

#455 Herrarmbandsur, stål, GANT 2011,

45 x 67 cm

i originaletui, bruksslitage

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#445 Serveringsvagn, metall och alm med dubbla
glasskivor, 1950-60-tal,

#456 Theis, Eljas, digital art print, "Li"

löstagbar bricka, l 72 cm

signerad och numrerad 262/300, synlig pappersstorlek 33 x 30
cm

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#446 Löfberg Thore. färglitografi, "Bomull och kol I",
signerad och numerad 46/80, 70 x 60 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#447 Nyström, Sven, olja, "Bonnieux"
signerad och daterad 1932, 17x23 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#457 Jonson, Alvar, olja, "Stilleben II",
signerad och daterad 1947, (Alvar) var bror till konstnären Sven
Jonson, 35 x 37 cm, proveniens konstnären Sven Jonsons familj
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#458 Mycket stort parti silvermynt; cirka 2485 (!)
enkronor efter 1941, total vikt 17,4 kg (!)
400/1000 silver,

#469 Okänd designer för Bröderna Andersson,
Ekenässjön, soffgrupp, 3 delar, bonad ek med
brun läderklädsel,

6,96 kg rent silver

fåtölj samt 2- och 3-sitssoffa, sistnämnda l 220 cm, bruksslitage

Utropspris: 32 000 kr - 34 000 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#459 Parti LP-skivor bl.a Status Quo, Santana, Steve
Gibbons mm
ca 25 st
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#470 Stolar, 8 st, svarvad och bonad bok med röd,
stiftad konstläderklädsel,
etikettmärkta Kongl Hofleverantör A Svensson & Sons Filial
Göteborg, sekelskiftet 1900, senare klädsel
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#460 Parti LP-skivor bl.a Beatles, Van Halen, Saxon
mm
ca 20 st
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#471 Parti LP-skivor, svensk progg, bl.a Elvis,
Beatles, Eddie Meduza, Hep stars mm
17 st
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#461 Kohud, brun-vit,
l 225 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#472 Miniatyrljusstakar, 8 st, mässing, bl.a Hans Agne
Jacobsson
höjd 26 - 50 mm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#462 Okänd designer, 1950-60-tal, matta, vävd ylle,
dekor i grått och rött, 235 x 155 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#473 Fåtöljer, 1 par, skuret och bonat trä med grön
klädsel,
1900-talets mitt

#463 Parti silverbestick, 18-1900-tal, total vikt 530
gram,
medföljer 6 fruktknivar, träskaft med silverblad
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#474 Wikström, Örjan, olja, komposition,
a tergo signerad, 36 x 46 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#464 4 delar äldre diverse; sandströare plåt, trådhus
papier maché, förstoringsglas samt brevpress,
sistnämnda minne från Karlskronautställningen 1920
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#475 Okänd designer, Murano, 1900-talets 2 hälft,
karaff med hänkel, glas,
polykrom emaljdekor mot guldfond, höjd inkl propp 32 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#465 Parti delvis äldre nysilver; fiskspadar mm,
18-190-tal
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#476 Fat, silver, vikt 90 gram,
otydliga svenska stämplar 1951, dia 16 cm, prisgravyr
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#466 Hellström, Thomas för Nittsjö, skulptur, glaserat
lergods, liggande älgkalv
signerad, l 212cm, monterad på platta, plakett i silver
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#477 Militär koffert,
längd 70 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#467 Julius, Carl (pseudonym för Richard Schneider),
olja, "Mot Kullen"
signerad, 62 x 92 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#478 Telefon med ringsats, Ericofon, sk Cobra, design
Gösta Thames 1953,
benvit, ej testad
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#468 Höglund, Karl färglito, "Trädgårdsfesten",
signerad och numrerad 60/290, pappersstorlek 57 x 43 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#479 Okänd designer, pallar, 1 par, björk på
svartlackerade ben

#489 Loewy, Raymond för Nordmende, radio, Spectre
Futura, trä med plastdetaljer

dia 33 cm

design 1968, bredd 53 cm, skador

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#480 Stekfat, flintgods, Hope & Carter, Burslem
(verksamma 1862-80),
dekor i Buckle-mönster, l 50 cm

#490 Vaser, 1 par, porslin, Kina, 1900-tal,
dekor av personer, fåglar mm, h 21 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#491 Bordslampa, alabaster, 1900-talets 2 hälft,
#481 Okänd designer, 1950-60-tal, fruktkorg, metall
och flätad plast,

slipad blomdekor, total h 47 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

l 30 cm, smärre defekt
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#492 Bukstop, tenn, sengustavianskt, 1800-talets
början, skrodad dekor,
#482 Okänd konstnär, olja, komposition
otydligt signerad och daterad -69, 50 x 61 cm

stämplat Magnus Stickler Helsingborg 1804, h 20 cm, medföljer
dit okänd mästare, 17-1800-tal, detta med skador

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#483 Stalllykta, svartlackerad plåt och glas, modern
tillverkning
höjd 51 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#484 Bajonett i balja, WWI, fransk Lebel M 1886/15,
total l 65 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#485 Armstol, skuret och bemålat trä, gustavianskt
herrgårdssnickeri, 1800-talets mitt,
dekor av bladstav, överkragade, kannelerade ben med
fleuronanfanger, randig klädsel, renoverad, smärre skador
Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

#486 Armstol, skuret och bemålat trä, gustaviansk,
1700-talets slut,
dekor av bladstav, överkragade, kannelerade ben med
fleuronanfanger, randig klädsel, renoverad
Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

#487 Matta, old Keshan,
300 x 200 cm
Utropspris: 2 800 kr - 3 000 kr

#493 Kiaerschou, F C, efter honom, litografi, Laholm,
litograferad av Emil Baerendtzen, synlig pappersstorlek 21 x 30
cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#494 Palmquist, Sven för Orrefors, skål, gråtonat glas,
Fuga, design 1953,
gjuten signatur, dia 21 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#495 Ringström, Helmer för Gefle, thekopp med fat,
Majlis Lagun,
design 1966, fat dia 16 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#496 Parti silver, 18-1900-tal, bland annat thespindel
med träskaft och förgylld saltsked, total
silvervikt 145 gram
serviettring defekt
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#497 Fiskspade, sterlingsilver, jugend, sekelskiftet
1900, vikt 120 gram, dekor av blommor,
stämplad R Wallace & Sons Connecticut, 29 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#488 Casu, Antonio, skulptur, järn på alabastersockel,
stående tupp,
etikettsignerad, höjd inklusive sockel 16 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#498 Parti mortlar med pistiller, mässing, bland annat
Skultuna,
18-1900-tal, 7-14 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#499 Fåtöljer, ett par, försilvrat trä, Louis XVI-stil, 1900tal,

#510 Svensson, Gunnel för Belysningsbolaget,
skrivbordslampa, stål och glas, "Manhattan"

senare bemålning och klädsel

design 1997, höjd 60 cm

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#500 Klädhängare, metall, 1900-talets 2 hälft,
dekor av hillebarder, h 220 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#511 Okänd designer för Louis Poulsen,
arbetsbelysning, grålackerad metall, Typ DS
24806
senare skrivbordsfäste medföljer, längd ca 120 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#501 Matta, semiantik Ersari,
330 x 225 cm
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#512 Parti coasters, nysilver, mässing och trä, 3 st,
England
diameter 9-11 cm

#502 Palmquist, Sven för Orrefors, skål, gul,
centrifugerad glasmassa, "Colora",

Utropspris: 400 kr - 500 kr

design 1953, gjuten signatur, dia 19 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#513 Matta, semiantik/antik Ersari,
425 x 275 cm, reva, lim(?)rester
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#503 Höglund, Erik för Boda, vaser 2 st, turkos
glasmassa,
1 etikett- och handsignerad, h 11 - 18 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#514 Matta, old Hamadan galleri,
305 x 80 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#504 Matta, old Hamadan,
150 x 100 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#515 Schibli, Josef, färgetsning, husfasad
signerad och numrerad HC 4/8, synlig pappersstorlek 25 x 20 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#505 Franck, Kaj för Arabia-Wärtsilä, , skål, emaljerad
metall, FINEL, 1960-tal,

#516 Örhängen, silver, med grön sten

dia 20 cm

dekor av fåglar

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#506 Ljusstake, smide, så kallad stumpastake,
allmogearbete, 1800-talets början,
dubbla ljushållare, h 19 cm

#517 Herrarmbandsur, Edox Bluebird, automatic, i etui
bredd 36 mm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#518 Prydnadsfat, nysilver, antagligen England,
#507 Hörnvitrinskåp, bonad ek, nyrenässans, 1800talets slut,

1899-talets mitt, dia 25 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

nederdel med dubbla dörrar, konisk överdel med lutande
vitrindörr, h 223 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#519 Engström, Vilhelm, olja, lapplandsmotiv
signerad, 48 x 68 cm

#508 Parti glas

Utropspris: 300 kr - 400 kr

7 delar, någon nagg
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#509 Laviani, Feruccio för Kartell, taklampa,
polykarbonat, "Gè",
design 2005, dia 37 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#520 Parti kaffegods, benporslin, Gustavsberg Blå
Blom
12 assietter, 12 underfat, 7 koppar samt sockerskål
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#521 Mattallrikar, porslin, B&G, Blå Mås med guldkant,
6 st, diameter 24 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#522 Parti miniatyrvaser och skålar, keramik, 11 st,
John Andersson med flera, h 2 - 7 cm, någon enstaka nagg

#531 Sanson d'Abb´ville, Nicolas, karta,
kopparstucken och handkolorerad,
"....Gouvernement General de L'Isle de
France.....",
ed Jaillot Paris 1692, pappersstorlek 64 x 96 cm, reva i mittveck,
smärre defekter
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#532 Schrimpf, Georg, etsning, mansporträtt,
#523 Terrin, porslin, Drottningterrinen 1976, Royal
Heidelberg, Tyskland.

signerad, synlig pappersstorlek 46 x 36 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

nummer 783/800, fat 26 x 28 cm, terrin höjd 18, diameter 19 cm.
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#524 Lindstrand, Vicke för Kosta, skålfat, glasdekor i
rött underfång,
signerad LH1145 (1955-56), längd 47 cm

#533 Struck, Herman, etsning, porträtt av Arthur
Nikisch,
signerad (även av Nikisch), daterad 1904 i plåten, synlig
pappersstorlek 43 x 38 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#525 Åkered, Pär, olja, skator,
signerad, 46 x 65 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#526 Högberg, Anders för Högberg & Co, halslänk,
silver,
stämplad Göteborg 1962, l 50 cm

#534 Deucker, Carl efter Schulz, Carl Friedrich,
stålstick, "Friedrich der Grosse,
synlig pappersstorlek 49 x 52 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#535 Sznajder, matta, rölakan,
etikettsignerad, 90 x 50 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#527 Högberg, Anders för Högberg & Co, armlänk,
silver,
stämplad Göteborg 1962, l 19 cm

#536 Henningsen, Poul för Louis Poulsen, taklampa,
blålackerad metall, PH4,
design 1966, dia 40 cm, något fläckig, armatur saknas
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#537 Armstolar, 4 st, grålackerat trä,
#528 Johansson, Cecilia för Silversmederna Cecilia &
K-I Johansson, halsring, silver med
karneolhänge,
stämplad Göteborg 1972, innermått 11,5 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#529 Jerken, Erik, olja, strandpromenad - a tergo
påtecknad Danviken,
signerad och daterad 1931, 50 x 62 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

1910-20-tal, proveniens: Länslasarettet Halmstad
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#538 Kempe, Roland, litografi, komposition,
signerad och numrerad 1367150, daterad 14 Maj 1951 i stenen,
synlig pappersstorlek 38 x 52 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#539 Armstol, gråmålat trä med sits av växtfibrer,
shakerstil, sekelskiftet 1900,
slitage

#530 Sanson d'Abb´ville, Nicolas, karta,
kopparstucken och handkolorerad,
"Gouvernemnet d'Orleans..", ,
ed Jaillot Paris 1693, pappersstorlek 64 x 96 cm, reva i mittveck,
smärre defekter
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#540 Kåge, Wilhelm för Gustavsberg, servisdelar 8 st,
glaserat stengods, "Pyro Grön",
design 1929, bland annat smörpanna med lock
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#541 5 delar konstglas, Strömbergshyttan,
Lindshammar mm,
delvis signerade
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#551 Okänd konstnär, färgserirafier, 2 st,
kompositioner,
otydligt signerade och daterade -81 respektive -88, synlig
pappersstorlek 50x36 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#542 Risom, Jens, hans art, soff/blomsterbord,
palisander, 1950-tal,
triangulär skiva, h 45 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#552 Theservis, porslin, Rosenthal Classic Rose
Collection, thekoppar med underfat samt 17
assietter,
assietter dia 20 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#543 Okänd designer, bordslampa, vitlackerad metall
samt teak
höjd 43 cm, diameter 37 cm
Utropspris: 1 500 kr - 1 600 kr

#553 Länsfåtölj, skuren och bonad ek, barockstil,
sekelskiftet 1900,
dekor av akantus, grön sammetsklädsel, höjd 112 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#544 Okänd designer, skrivbordslampa, svartlackerad
metall samt mässing
höjd 38 cm
Utropspris: 800 kr - 900 kr

#554 Jardinière, nysilver med glasinats, 1920-30-tal,
genombruten dekor, l 32 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#545 Okänd designer, skrivbordslampa, koppar och
svartlackerad metall, justerbar
höjd 48 cm
Utropspris: 1 000 kr - 1 100 kr

#555 Okänd designer för Markslöjd, taklampa, borstat
stål, LED med dimmer samt för 3 levande ljus,
"Downtown",
etikettmärkt
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#546 Okänd designer, vägglampa, rödlackerad skärm,
böjlig arm i mässing
längd ca 40 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#556 Tallrik, fajans, dekor av nejlikor i manganviolett,
dia 23 cm, smärre nagg
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#547 Ander, Gunnar för Ystad-metall, vas, mässing
höjd 10 cm, anlupen
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#557 Okänd konstnär, olja, kustparti från Bornholm,
signerad H, Dahl, 98 x 135 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#548 Ålenius Björk, Ivar för Ystad metall, ljusstake,
mässing, "Liljan",

#558 Högtalare, B & O, Beovox S30

signerad, höjd 11 cm

30 (60) W

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#549 Okänd designer för Uppsala Ekeby, ytterfoder,
glaserat lergods, 12920-30-tal,

#559 Fotografialbum (utan bilder)präglat läder,
sekelskiftet 1900,

dekor av rutmönster i grönt, märkt N6, h 21 cm, bruksslitage

guldsnitt, dekor av blommor mm, h 30 cm

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#550 Ljusstakar, 3 st, mässing, 1700-tal,
h 14 - 19 cm, lödningar i fäste
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#560 Häften, 3 st, 1900-talets början; York, Ansichten
von München respektive Panama Pacific
International Exposition San Francisco 1915,
bruksslitage
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#561 Ljusstakar, 1 par, mässing, 16-1700-tal,
balusterfomad stam på låg fot med droppskiva, h 14 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#572 Batong, svarvat och bemålat trä, 1900-talets 2
hälft,
text "Mallorca" (!), längd 43 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#562 Album med dubbelsidiga, handkolorerade
fotografier, japan Taishô, 1900-talets 1 hälft,

#573 Propeller, mässing,

lackpärmar med dekor av danserskor, 20 x 15 cm, slitage

justerbara propellerblad, 35 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#563 Garcin, Auguste Louis, Braun, Adolphe med
flera, topografiska fotografier, 23 st,
motiv från Schweiz, pappersstorlek 11 x 16 cm

#574 Jaensson, Carl Wilhelm, olja, kustlandskap,
signerad, 20 x 30 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#564 Opsvik, Peter för Stokke, gungstolar, 1 par,
svartlackerat trä,
blå klädsel, etikettsignerade

#575 Hallampa, glas med prismor, 1920-30-tal, 3
ljuspunkter,
h 40 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#576 Taklampa, glas och metall,
#565 Fredriksson, Harald, olja, "Entré II",

1900-talets 2 hälft, dia 30 cm

signerad och daterad 1962, 70 x 52 cm

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#577 Takkrona för 5 ljus, mässing med prismor,
#566 Kaffeservis, delar, porslin, B&G, Julros,
kaffekoppar med underfat samt assietter

empirestil, 1900-talets 2 hälft, h 46 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#578 Andersson, Olof, oljor, Slottet resp Norre port
#567 Orup, Bengt för Johansfors, skulptur/skål, glas,
dekor av invändig luftbubbla, signerad, h 23 cm

signerade, 20 x 25 respektive 25 x2 0 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#568 Opsvik, Peter för Stokke, gungstolar, 1 par,
svartlackerat trä,
blå klädsel, etikettsignerade

#579 Salongsstolar, 6 st, skuren valnöt och bonad
björk, nyrokoko, 1800-talets 2 hälft,
reliefmönstrad klädsel
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#580 Spegel med konsol, valnöt, oscariansk,
#569 Opsvik, Peter för Stokke, gungstolar, 1 par,
svartlackerat trä,

sekelskiftet 1900, total h 240 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

blå klädsel, etikettsignerade
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#581 Okänd designer för Rörstand, matservisdelar,
flintgods, "Båstad"
#570 Ytterfoder, glaserat flintgods, Grimwade
"Delph", Staffordshire,

i produktion 1929-32, ca 60 delar, bruksslitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

sekelskiftet 1900, dia 27 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#582 Okänd designer för Gefle, matservisdelar,
flintgods,
#571 Fiskbricka, trä med aluminiummontage,
modern tillverkning, l 90 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

cirka 40 delar, bruksslitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#583 Gungstol, bambuimiterade trä och rotting, så
kallad "Colonial Style",

#593 Kaffeservis, porslin, B&G, Blå Mås med
guldkant, samt vas och uppläggningsfat

sekelskiftet 1900

delar

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#584 Soffa, skuren valnöt och bonad björk, nyrokoko,
1800-talets 2 hälft,
reliefmönstrad klädsel, l 170 cm

#594 Parti LP/singlar, Elvis Presley
ca 15 st
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#585 Parti LP/EP, bland annat ABBA, Elvis, Roxette,
Guns'n'roses mm
ca 70 st

#595 Simmulsson, Mari för Upsala Ekeby, vas, delvis
grönglaserat, chamotterat lergods, "Patina",
modellnummer 7027M, design 1967, signerad, höjd 17 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#596 Debon, Salvador för NAO, figurin, sittande flicka,
#586 Glemme, Dagmar, blandteknik, "The tree of
cosmos"
signerad, synlig pappersstorlek 60 x 42 cm

modellnummer 02010302, design 1992, polykrom
underglasyrdekor, l 37 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#587 Qvarsebo, Michael, färgoffset, komposition med
slända

#597 Bonasone, Guilio efter del Conte, Jacopino ,
kopparstick, Johannes Döparens födelse,
omkring 1560,

signerad, daterad 1976 och numrerad 161 / 200, synlig
pappersstorlek 56 x 77 cm

senare avdrag av Carlo Losi, Rom omkring 1760, pappersstorlek
29,5 x 39,5 cm, beskuren

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 200 kr - 400 kr

#588 Figurin, porslin, Königlisches und Kaiserlisches
Porzellanmanufaktur (KPM) Berlin, 1800-tal,
und trädgårdsmästare, polykrom bemålning, höjd 16 cm, lagning
vid hals

#598 Okänd designer, golvkandelaber för 6 ljus,
smide,
höjd 110 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#599 Parti LP/singlar, Beatles
#589 Okänd konstnär, olja på kopparplåt, komposition
synlig storlek 18 x 66 cm

ca 15 st
Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#590 Kohn, Hasse, olja, Jockey - porträtt av Bill
Shoemaker,
signerad, 51 x 31 cm

#600 Takkrona till 5 ljus, mässing med prismor, 1900talets mitt,
h 42 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#591 Figuriner, 2 st, porslin, dansande kvinnor,
1 stämplad Moritz Zdekauer, 1 med Wienimiterande märke, h 16
cm

#601 Tomte, bemålad keramik, Heissner, 1900-talets 2
hälft,
höjd 51 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#592 Kaffeservisdelar, Hammersley, England.

#602 Hemmabiosystem, Grundig, Cinemo, DR 4500
DD, 5.1

11 koppar, 12 underfat, dessa diameter 14 cm

förefaller helt oanvänt

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#603 Parti hemelektronik, trådlösa routrar 3 st, Belkin
samt König, bilhögtalare Sony XS-F1324 samt 4
st V/A sändare/mottagare

#614 Haldén, Kerstin, färglito, "Skogstjärn",
signerad och daterad -53, synlig pappersstorlek 60 x 81 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

förefaller helt oanvänt
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#604 Aalto, Alvar för Iittala, saltkar, 2 st, 'Savoy',

#615 Johansson, Stefan (Paul), egen verkstad Hishult,
kandelaber till 3 ljus, sterlingsilver, granit och
körsbärsträ,

längd 10 cm

stämplad 1995, h 30 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#605 Greenwood, Leslie för Franklin Porcelain,
tallrikar, 12 st, "Flowers of the year", blommotiv
med guldkant

#616 Holsøe, Vilhelm, olja, stilleben med kalkon,
signerad och daterad 1934, 16 x 24 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

diameter 27 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#617 Krestesen, Björn, färglito, "Mexikansk skål",
#606 Stol, skuren valnöt, nyrokoko, 1800-talets 2 hälft,
ljusgrön klädsel

signerad, daterad -89 och numrerad 104/330, synlig
pappersstorlek 61 x 80 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#607 iPod touch, Apple, svart

#618 Okänd konstnär, 1700-tal, olja, figurkomposition
i klärobskyr,

32 GB, laddare medföljer

sannolikt kopia efter barocken, 33 x 30 cm, skador

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#608 Mills, Peter, akvarell, gård vid kusten, motiv från
Arniston, Sydafrika,

#619 Okänd designer, taklampa, kromad metall med
kvadratiska glasprismor

signerad, synlig pappersstorlek 16 x 26 cm

diameter 40 cm

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#609 Osswald, Hans, gouache, komposition,
signerad, synlig pappersstorlek 31 x 47 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#620 Sestervik, Lars för Målerås glasbruk, skål,
blåtonat blas, slipad dekor av kuvert
signerad och numrerad 29/80, längd 25 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#610 Fogelquist, Jörgen, färglitografier, 2 st,
kompositioner,
signerade och numrerade, synlig pappersstorlek 26 x 32
respektive 46 x 52 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#611 iPod touch, Apple, vit

#621 Okänd designer, champagneglas, 10 st, slipad
dekor av blommor,
höjd 20 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#622 Müller, Thomas, färglitografi, flygpost

32 GB, laddare medföljer

signerad och numrerad 9/225, 38x28 cm

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#612 Okänd designer, matta, rölakan, "Kullaberg",

#623 Okända designer för Nao samt Rex, figuriner, 3 st

signerad HLO, framställd för J D Kos, Helsingborg, 240 x 170 cm

höjd 22-28 cm

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#613 Vas med hänklar, flintgods, Franz Anton Mehlem
"Royal Bonn", sekelskiftet 1900,
polykrom blomdekor, höjd 27 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#624 Åberg, Lars, färglitografi, blommor i flaska
signerad, synlig pappersstorlek 71x49 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#625 Okänd designer, grishuvud, bemålad gips
naturlig storlek
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#635 Signerad tsuba, järn, Japan, Meiji, 1800-talets
slut,
genombruten dekor av stiliserad ormbunke, oidentifierad
signatur, dia 70 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#626 Salsstolar, 6 st, skuren ek med vävd
verdureklädsel,
barockstil, 1900-tal
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#627 Byrå, palisander med gråspräcklig marmorskiva,
Louis XV-stil, 1900-talets mitt,

#636 Johansson, Bror (pseudonym I Lorentz",
skulptur, förgylld mässing på sockel i röd
sandsten,
abstrakt komposition, signerad I Lorentz, h 28 cm, sockel med
obetydliga nagg
Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

2 lådor, b 66 cm, smärre fanerdefekt
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#628 Blixt, Yngve, egen verkstad Höganäs, vas,
glaserat stengods,

#637 Parti LP-skivor, bl.a Europe, AC/DC, Hep stars,
Nazareth mm
15 st
Utropspris: 700 kr - 800 kr

signerad, h 18 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#629 Okänd konstnär, olja, "Spring Bride",
signerad Moen, 110 x 110 cm

#638 Parti LP-skivor, bl.a Mike Oldfield, Gary Moore,
Eric Clapton mm
ca 40 st
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#639 Ytterkruka, porslin, "Waldemarsudde",
#630 Nidsjö, Ockie, olja, Galleri Café,
osignerad, 103 x 55 cm, proveniens: Kulturverket, Halmstad

design Prins Eugen 1915, diameter 26 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#631 Gray, O W, karta, litograferad och handkolorerad,
Milwaukee,
ur “Grays Atlas of the United States with General Maps of the
World ” 1873, synlig pappersstorlek 40 x 31 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#640 Oppenheimer, Johnny, olja, "Höstkväll
Tönnersjö"
signerad och daterad 1956, 34x46 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#641 Nyström, Jenny för Kalmar läns museum, tomtar
18 st, i originalförpackningar

#632 Okänd designer, 1950-60-tal, tidskriftshållare,
svartlackerad metall,
dekor av spända plastband. l 40 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#642 Okänd designer för Goebel, Snövit och de 7
dvärgarna
höjd 7-14 cm

#633 Vallien, Bertil för Kosta Boda, flaska, glas,
Antikva,
design 1971, signerad, h 28 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#643 Wennerberg, Gunnar G:son för Gustavsberg,
ytterkruka, porslin, Liljekonvalj
höjd 14 cm

#634 Karta, litograferad och handkolorerad, "Map of
the city of Chicago"
ed Warner, Higgins & Beers1871, synlig pappersstorlek 44 x 34
cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#644 Okänd designer, 1950-60-tal, vägghylla,
formpressad teak,
triangulär, h 48 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#645 Okänd designer, 1950-60-tal, serveringsvagn,
delvis lackerad metall,
dubbla, genombrutna skivor, plastlindade handtag, l 71 cm,
bruksslitage

#655 Mockaskedar, silver, 6 st, Norge, total vikt 50
gram,
stämplade Brödrene Mylius Kragerö
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#646 Golvvas, porslin, Japan, 1900-talets mitt,

#656 Parti LP-skivor, bl.a Roxette, Ted Gärdestad,
Status Quo mm

blå underglasyrdekor av fåglar och växter, h 46 cm

17 st

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 700 kr - 800 kr

#647 Okänd designer för Bo Fajans, thekoppar med
underfat 6 + 6 st, glaserat lergods,

#657 Parti LP-skivor, bl.a Beatles, Rolling stones,
Elton John mm

modell 64/53, medföljer 2 assietter, kopp dia 10 cm

ca 45 st

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#648 Serveringsvagn, metall och alm med dubbla
glasskivor, 1950-60-tal,
löstagbar bricka, l 73 cm

#658 Strid, Bror, skulptur, terrakotta, gråtande barn,
höjd 15 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#649 Flaska, porslin, så kallad pilgrimsflaska, Kina,
18-1900-tal,
blå underglasyrdekor av växtlighet samt av stadsport i utsparade
reserver, hänklar i form av drakar, h 22 cm

#659 Wall, Agneta, egen verkstad, Trosa, vas, glaserat
stengods,
signerad, höjd 15 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 1 700 kr - 1 800 kr

#650 Servis, kristall, 40 delar, 1900-talets 2 hälft, 11
vardera av vin-, selters- och likörglas samt 7
starkvinsglas,
slipad dekor, h 9 - 16 cm

#660 Procopé, Ulla för Arabia, matservis, 37 delar ,
porslin, "Anemone", design 1962, bland annat 14
mattallrikar och 13 assietter,
medföljer 9 koppar och 4 skålar, Teema, design Kaj Franck
Utropspris: 1 300 kr - 1 400 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#651 Kaffe- och matservis, porslin, Royal
Copenhagen Blå Blomst,
bland annat kaffekanna med lock, uppläggningsfat mm, ca 60
delar
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#652 Väggur, förgyllt trä och stuck,
rokokostil, 1900-talets mitt, h 58 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#653 Okänd designer för Scandia present,
pendelljusstakar, 2 st
höjd 15 cm, i originalförpackningar

#661 Balansvåg, mässing, Lindells Vågfabrik
Jönköping, 1900-talets 1 hälft,
plakettmärkt, h 61 cm, medföljer någon vikt
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#662 Bajonett i balja, stål och aluminium, Argentina
M/1891,
klingan stämplad, Weyersberg Kirschbaum & CoSolingen, total l
54 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#663 Stolar, 2 par, svarvat trä, Finland, 1700-tal,
kopplade ben med fotlist, proveniens: familjen Gylling, Kalma
Gård, Ikalis, Finland
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#654 Andersson, Ragnar, olja, "Vid havet"

#664 Högtalare, ett par, sannolikt Sonab OA4
"Carlsson",

signerad och daterad -86, 20 x 27 cm

höjd 58 cm, bruksslitage, ej funktionstestade

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#665 Jambiyor i balja, 2 stycken snarlika, försilvrad
och emaljerad mässing,
1900-talets 1 hälft eller mitt, heltäckande växtdekor, total l 40 cm

#676 Medicinburk, brun glasmassa
1900-talets 1 hälft, 31 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#666 Stolar, 2 + 2 + 1, bonat trä, Finland, 1800-tal,
spjälrygg, proveniens: familjen Gylling, Kalma Gård, Ikalis,
Finland

#677 Parti stenyxor och spjutspets samt dolk, flinta,
yngre stenålder,
lösfynd från Skåne
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 500 kr - 600 kr

#667 EP, Gagarin, Juri, "In space"
made in USSR

#678 Teleskopkikare, Day or Night, London
längd 37-86 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#668 Okänd designer, hatthylla, palisander och
gulmetall

#679 Mineralkluster, ametist,
längd 10 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

bredd 120 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#680 Mockaskedar, silver, 12 st, total vikt 90 gram
#669 Spegel, förgyllt och bemålat trä och stuck, dekor
av Venus i vagn,

stämplar Gösta Wessfelt Malmö 1954
Utropspris: 300 kr - 400 kr

1900-talets 1 hälft, höjd 137 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#670 Okänd designer, spegel, ek och teak,

#681 Digitalkamera, Nikon D3100, 14,2 Megapixlar,
objektiv Nikkor 18-55 mm,
laddare medföljer inte, ej testad
Utropspris: 400 kr - 500 kr

1960-tal, höjd 100 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#671 Ritbord, bonat trä med metallmontage, 1900talets 2 hälft,

#682 Spegel, så kallad glasmästarespegel, 1900-talets
början, med porträtt av drottning Viktoria,
höjd 82 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

ställbar skiva, 90 x 140 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#683 Golfklubbor, 2 st, järn med hickoryskaft,
#672 Knivar med balja, 2 st, Köller, Tyskland samt
Frost, Sverige

1900-talets 1 hälft, längd 106 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

längd 25 resp 26 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#673 Okänd knivmakare, kniv med balja

#684 Bengt & Lotta (Bengt Lindberg & Lotta Glave),
egen verkstad, vinställ, svartlackerat smide,
genombruten dekor av älgar, uttag för väggmontage, h 67 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

oidentifierad signatur, total längd 18 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#674 4 par barnskor
1900-talets 1 hälft
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#685 Rökelseampel, mässing, barock av Johann
Windhesel, Nürnberg, barock, 1710-20-tal,
dekor av rustningsklädda manstorson, stämplad med
cappucinermunk (stämpeln använd från 1714) samt I Windhesel,
total h 98 cm, litteratur: stämplar avbildade sid 53, Otto A
Baumgärtel
Utropspris: 2 600 kr - 2 800 kr

#675 Fåtölj, bonad björk med grön plyschklädsel,
1900-talets 1 hälft
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#686 Takampel, mässing med smidd kedja, barock,
16-1700-tal, kraterformad med dekor av serafer,
total h 76 cm
Utropspris: 4 200 kr - 4 400 kr

#687 Okänd fransk (?) konstnär, 1800-tal, blandteknik,
landskap,
otydligt signerad, synlig pappersstorlek, enligt påteckning a tergo
inropad på auktion efter Vicomte de Lacroix-Laval på Château de
Noailles (Corrèze)
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#698 Okänd konstnär, olja, hamnparti,
otydligt signerad och daterad 63(?), 65 x 135 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#699 Parti silvermynt, total vikt 360 gram,
mestadels 40% silver

#688 Pollentine, Alfred, olja, On the shore,

Utropspris: 500 kr - 600 kr

signerad och daterad 1884, 47 x 80 cm, dukskador
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#689 West-Swanberg, Nancie, olja, komposition,
signerad och daterad -63, 61 x 90 cm

#700 Okänd konstnär, skulptur, snidat trä, stående
gubbe med slägga,
signerad AGP, h 21 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#701 Parti LP-skivor i back
#690 Burr, Lee Reynolds, olja, segelbåt
100 x 126 cm

bl.a Fred Åkerström
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 600 kr - 700 kr

#702 Okänd konstnär(er?), parti koboltglas,
#691 Frisk, Ulla, färgetsning, komposition,
signerad och numrerad 2/30, synlig pappersstorlek 50 x 62 cm

9 delar, höjd 9 - 25 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#703 Jonson, Sven, färglitografi, "Gryning".
#692 Aladåbformar, 3 st, gult, saltglaserat lergods,
Höganäs, 1800-tal,

ur mappen Sven Jonson 1993, stämpelsignerad och numrerad
328/390, 58 x 81 cm, marginalfläckar, originalmappen medföljer
Utropspris: 400 kr - 500 kr

dekor av bland annat druvklase och lejon, l 19 - 24 cm, smärre
nagg
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#693 Frisk, Thomas, akvatint, "Ruinstad II",
signerad, daterad -69 och numrerad 1/1 (!), synlig pappersstorlek
35 x 48 cm

#704 Nordenborg, Bengt, litografi, "Mötet mellan
Chauvin och Florence",
signerad och numrerad 324/390, synlig pappersstorlek 35 x 27
cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#694 Kruthorn, läderklätt trä, 1700-tal, svarvad
mynning,
total l 25 cm, skador orangrepp

#705 Skuptur/vas, Kina, skuren soapstone på
träsockel,
1900-tal, total h 21 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#695 Okänd designer för Glasskolan, Orrefors,
skålfat,
glas, dekor i blått, oidentifierad signatur, dia 34 cm

#706 Wiinbladh, Björn för Nymölle, fat, fajans,
"Sommar",
ur serien Årstider, dia 36 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#696 Jordan, Valdemar, olja, komposition i blått,
signerad, 60 x 90 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#697 Amelin, Albin, färglito, vägarbete i hamnen,
signerad och numrerad119/310, synlig pappersstorlek 61 x 73 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#707 Okänd designer för Royal Copenhagen,
uppläggningsfat, porslin, Blå Blomst,
längd 48 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#708 Mortel med pistill, mässing, 1800-tal, signerad
AAS samt Andersson,
datering 1832, höjd mortel 12 cm, längd pistill 21 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#709 Hörlur, koppar, 1800-tal,

#719 Bok: Peter Dahl, Grafik 1952-2008,

2-delad, isärtagbar, längd 37 cm

i skyddskassett

Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#710 Okänd designer för Unterweissbach, skulptur,
bisquit på koboltglaserad sockel, gossbyst,
stämpelsignerad, höjd 36 cm

#720 Parti porslin, Kina och Japan, 18-1900-tal,
bojan med lock samt fat och assietter
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#721 Adon, Gustav, olja, "Svenskhare",
#711 Bonbonnière, porslin (pâte-sur-pâte), Camille
Tharaud, Limoges, 1910-20-tal,

signerad och a tergo betitlad, 22 x 27 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

dekor av putti i vit relief mot koboltfond, signerad, l 17 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#722 Larson, Gun-Britt, akvatint, komposition,
signerad och numrerad 9/30, synlig pappersstorlek, 39 x 32 cm

#712 Parti singlar/EP, bl.a Bon Jovi, Keith Richard,
Twisted sisters

Utropspris: 200 kr - 300 kr

cirka 20 st
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#723 Thomsen, Christian för Royal Copenhagen,
figurin, porslin, tärna,
modellnummer 827, polykrom underglasyrdekor, l 26 cm

#713 Skrivställ, förgylld och försilvrad mässing,
jugend, sekelskiftet 1900, dubbla bläckkoppar i
glas,
dekor av liljor mm, b 31 cm, 1 glasinsats saknas, ägargravyr
daterad 1897
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#724 Herold Peter, för Royal Copenhagen, figurin,
porslin, skrattmås,
modellnummer 1468, polykrom underglasyrdekor, l 14 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#714 Piedestal, bronserat trä och stuck med dubbla
marmorskivor,

#725 Matta, old Indo-Keshan,

höjd 66 cm

250x 245 cm

Utropspris: 300 kr - 400 kr

Utropspris: 1 900 kr - 2 000 kr

#715 Parti LP-skivor, svensk progg mm
ca 20 st
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#726 Dunér, Sten, litografi, komposition.
signerad och numrerad 30/200, synlig pappersstorlek 37 x 7 cm,
oglasad
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#716 Bajonett för Mauser M/1908, stämplad
Weyersberg, Kirschbaum & Co, Solingen

#727 Okänd designer för Rugvista, gallerimatta,

längd 42 cm, anlupen

205 x 85 cm

Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#717 Alberius, Olle för Rörstrand, tallrikar, 4 + 4 st,
porslin, Forma
design 1967

#728 Nilsson, Kätie, färgetsning, "Orosmoln"
signerad och numrerad 12/20, synlig pappersstorlek 46 x 36 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#729 Matta, old/semiantik Turkmen (?),
#718 Kaffekoppar med underfat, 10 + 10 st, Meissen,
sekelskiftet 1900,

270 x 190 cm, fläckvis slitage
Utropspris: 400 kr - 500 kr

dekor i rött och guld
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#730 Parti singlar/EP, svensk schlager
ca 30 st
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#731 Bergman, Oskar, litografi, "Södergatan Stockholm"

#742 Andersson, Alfred och Olof oljemålningar, 11 st,
motiv från Halmstad/Halland,

signerad, synlig pappersstorlek 33 x 45 cm

varierande storlekar

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#732 Tomtekanna, flintgods, Rörstrand, 1900-talets
början,
polykrom underglasyrdekor, l 18 cm

#743 Matta, Indo-Sarough,
95 x 30 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

Utropspris: 400 kr - 500 kr

#744 Okänd konstnär, olja, Dalior
#733 Okänd italiensk (?) konstnär, olja,
kvinnoporträtt,

signerad T Larson, 55 x 46 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

otydligt signerad, 28 x 20 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#745 Andreasson, Kurt, olja, gatubild,
signerad, 27 x 43 cm

#734 Hamborn, Axel, olja, "Gårdshörnan",

Utropspris: 300 kr - 400 kr

signerad, 46 x 55 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#746 Hilding Hägleby, Johan, olja, bondgård i
landskap
#735 de Jong, J (Jan?), olja, Amstedamkanal med
Montelbaanstoren,

signerad, 26 x 37 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

signerad J de Jong, 40 x 60 cm
Utropspris: 900 kr - 1 000 kr

#747 Okänd designer för Fagerhult, taklampor, 1 par,
vitlackerad metall
#736 Polletter, 2 st, metall, "Lucky Lindbergh" 1927
samt Pansarbåten Sverige

diameter 25 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

bruksslitage
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#748 Okänd designer för Bega, vägglampor, 4 st,
svartlackerad aluminium
#737 Jordglob med belysning, plast,
höjd 38 cm

längd 32 cm
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

Utropspris: 200 kr - 300 kr

#738 Matta, old persisk galleri,

#749 Okänd designer för Prandina, taklampor, 3 st,
krom med frostade glaskupor

285 x 80 cm

längd 84 cm

Utropspris: 600 kr - 700 kr

Utropspris: 300 kr - 400 kr

#739 Göransson, Birgitta, akryl, "Spegling"
signerad och daterad -96, 55 x 46 cm
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#750 Fagerlund, Carl för Orrefors lampfot, glas med
metallfäste,
signerad RD 1304, höjd 39 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#740 Okänd designer för Bay Keramik, golvvas,
grönglaserat flintgods,
Västtyskland, 1960-70-tal, h 50 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#751 Kupé/fartygslampor, 1 par, mässing, 1 par, 1900talets början,
höjd 27 cm, renoverade och kompletterade
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#741 Matta, old Afshar (?),
235 x 155 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#752 Tobaks(?)burk, svarvat och delvis svärtat trä
med detaljer i ben,
1800-talets mitt, höjd 35 cm, skador
Utropspris: 1 100 kr - 1 200 kr

#753 Schatull för sytillbehör, Gütermanns,
4 lådor, höjd 32 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#764 Tomtekrukor, 3 st, bemålat lergods, 1900-talets
mitt eller 2 hälft,
h 11 - 17 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#754 Parti dockdelar
1900-talets första hälft
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#765 Okänd designer, 1950-60-tal, taklampa, mässing
och frostat glas,
dia 27 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#755 4 delar mässingsföremål, luskammar, ljussax
samt -fat,
1800-tal, varierande storlekar
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#766 Bordslampor, 1 par + 1, pressglas, 1900-talets 2
hälft,
h 6 - 13 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#756 Tomtar, 3 st, glaserat lergods, 1900-tal, bland
annat Heissner,
höjd 20 - 30 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#767 Kaminur, Brêche d'Aleppe samt förgylld och
bronserad metall, Frankrike, sekelskiftet 1900,
krönande skulptur föreställande "Protection" av Emile Bruchon, h
75 (!) cm, något oxiderad yta

#757 Breuer, Marcel, armstolar, 5 st, kromat stål med
brun läderklädsel,
slitage och skador
Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

#768 Taklampa, marmorerad plast med blyinfattning,
så kallad Tiffanylampa, 1900-talets 2 hälft, dia 48 cm
Utropspris: 200 kr - 300 kr

#758 Knivar med baljor, 2 + 1 st, samearbete, 1
halvhorn,
längd 25 resp 26 cm
Utropspris: 500 kr - 600 kr

#769 Castiglioni, Pier & Achille för FLOS, bordslampa,
vit plast på handgjord stålställning "Gatto
Piccolo,
design 1960, etikettsignerad, h 32 cm

#759 Spegel, bronserat trä och stuck,
1900-talets 1 hälft eller mitt, höjd 77, bredd 97 cm
Utropspris: 600 kr - 700 kr

#760 Brandspruta, ådringsmålad metall, 1800-tal,
längd 83 cm
Utropspris: 300 kr - 400 kr

#761 Okänd designer, soffa (buffel?)läder,
l 210 cm, normalt bruksslitage
Utropspris: 700 kr - 800 kr

#762 Augustsson, Göte för Ruda Glasbruk, skålar
samt sejdlar,
blå och klar glasmassa
Utropspris: 400 kr - 500 kr

#763 Ljusstakar 1 par + 3 st, mässing, 1800-tal,
h 14 - 21 cm
Utropspris: 400 kr - 500 kr

Utropspris: 2 200 kr - 2 400 kr

