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Edward Hald, Orrefors, vas, Fiskgraal 1962, grön/brun tonad dekor, signerad ORREFORS GRAAL No
284S Edward Hald, höjd ca 13,5cm, liten repa på livet/minor scratch
Micke Johansson, Örsjö, vas, underfångsglas i vitt och svart, signerad Micke Johansson 2011 Örsjö, höjd
30cm
Göran Wär, Kosta, Unik, ljuslykta, Polar, underfångsglas i orange, grönt och rosa, signerad Kosta Wär
Unik, höjd 26,5cm, fotring med obetydlig nagg/minor chip to base
Lennart Nissmark, Studio Åhus, vas, underfångsglas i färgerna rött, grönt, blått och gult, höjd ca 25,5cm.
Signerad STUDIO ÅHUS SWEDEN 2010 LN MZ
Ingeborg Lundin, Orrefors, vas, Ariel, geometrisk dekor mot blå fond, signerad ORREFORS Ariel nr.
133-E Ingeborg Lundin, 1950, höjd 15,5cm
Lalique, gurin, sittande katt, signerad Lalique France, höjd 20,5cm
Olle Alberius, Orrefors, glasservis, Lina: 12st whiskey/selterglas, H7cm. 12st rödvinsglas, H22,5cm. 12st
vittvinsglas, H20,5cm, ett glas med litet mynningsnagg/one glass with small minor chip to rim. 11st
snapsglas, H15,5cm. 12st likörglas, H16,6cm
Lalique, 2st guriner, Leda och svanen samt kvinna med kid, signerad Lalique France samt etikettmärkta,
höjd 11,5cm
11st vinglas, slipad dekor med olikfärgade kupor, varav en signerad Val St Lambert, höjd 22cm, diam.
8,5cm/one marked Val St Lambert, the rest is unmarked
Simon Gate, Orrefors, vas, Sex Gracer, klarglas med hexagonal form, slipad dekor med sex nakna kvinnor
i olika poser, slöja och bårder, 1955, signerad Orrefors. S. Gate. 154. R. C3. Höjd 22,5cm, två små
fotringsnagg/two minor chips to base
Lalique, gurin, naken kvinnogur, märkt Lalique France, höjd 23cm
Anne Nilsson, Orrefors, glas, Clown: 5st snapsglas, höjd 18,9cm, ett glas med obetydlig mynningsnagg/one glass with minor chip to rim. 5st champagneglas, höjd 26,8cm, ett glas med obetydlig
mynningsnagg/one glass with minor chip to rim. Samtliga etikettmärkta och monogramsignerade
6st champange/vinglas, olikfärgade kupor, omärkta, sannolikt Val Saint Lambert, höjd 20cm/unmarked,
possible Val Saint Lambert
Anna Ehrner, Kosta Boda, vas, gul botten med randig dekor i blått samt löst glasblad i blått, signerad
8Ae/AT934007/100 KOSTA BODA A.EHRNE ATELIER, höjd 20,5cm, bladets längd 34cm
Paolo Venini, vas, Canne Ritorte, blå, grön randig dekor, botten märkt och daterad: VENINI 89. höjd:
35,5cm.
Edward Hald, Orrefors, skål, Fiskgraal 1942, dekor av skar och sjögräs i grönt. Signerad Orrefors Sweden
Graal nr 1013 Edward Hald, höjd 6cm, diam. 19cm, undersida med repor/underside with scratches
Glasvas med graverad dekor av växtkrans m.m., märkt LLS och daterad 1787 14/7, höjd: ca 19cm, nedre
del med beläggning/lower part with limescale from use.
Vicke Lindstrand, Kosta, vas, blästrad dekor föreställande katter, blåa toner, signerad Kosta 46682 V.
Lindstrand samt etikettmärkt Kosta Sweden, höjd 14,5cm
Erik Höglund. 2st glasföremål. Chribska. Vas med färgerna svart, vitt, blått och fat med rött, blått,
vitt. Botten signerade E. HÖGLUND och daterad 1992. H17cm L/B34,5x25,5cm
Mona Morales-Schildt (1908-1999) Kosta, 2st vaser, underfång i ljusblått med luftbubblor (botten märkt:
Kosta 46289 M. Schildt), höjd: ca 20,5cm samt underfång i vitt, blått och grönt (botten märkt: Kosta
46941 morales), höjd: ca 19cm.
Göran Wär och Jan Ritzman, Kosta Boda, konstglas skulptur, klarglas samt i färgerna blått, grönt och
rosa. Signerad Kosta W.u 749, höjd ca 30,5cm
Ernest Gordon, Kosta, 2st skålar varav en på fot, relief dekor i klarglas och brunt, signerad GS 4004/239
& GS 4003/234, höjd 10 & 12cm, diam. 19 & 18,5cm, en med fotnagg/one with chips to base
Glasvas, art deco, formgjuten med reliefdekor av rådjur och växter, 1930/40-tal, omärkt, höjd: ca 20cm.
Mariebergs, 2st skålar, fajansgods, glaserade med genombruten kantdekor. J.E. Ehrenreichs period (17581766), botten märkt: MB_E G.AB och MB:E A.B. samt en etikettmärkt: MARIEBERG Kat.Nr 66
NATIONALMUSEUM 1945, längd: ca 26cm, båda med sprickor och glasyrsprickor/both with cracks
and glacecracks. EXPORTFÖRBUD/NOT ALLOWED FOR EXPORT.
Nils Thorsson, Kunglig Dansk, vas, stengods, brunglaserad och reliefdekor av skar, Nr.2766, signerad
NT, höjd: 19cm, 1:a sortering/1st quality.
Gunnar Wennerberg (1863-1914), Gustavsberg, ytterfoder, intgods, brunglaserad med silverdekor,
botten märkt: Gustafsberg 1905 GWennerberg, höjd: ca 17cm, diameter: ca 21,5cm, krackeleringar/glacecracks. samt Beata Mårtensson-Brummer, (1880-1956), Gustavsberg, ytterfoder, stengods,
svart glasyr med blomsterdekor, botten märkt: Gustafsberg .1909. Beata Mårtensson, höjd: ca 13,5cm,
diameter: ca 22cm, krackeleringar/glacecracks.
Gustavsberg, vas, fot med dekor av 3 skar i relief, majolika, omkring 1900, märkt Gustafsberg 96, höjd
24,5cm. Glasyrkrackeleringar, en skfena med obetydlig glasyrmista/glaze cracks, one sh n with minor
glaze mist
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Gunnar Nylund, Rörstrand, vas, Flambe stil, stengods med dekor av skar och sjöväxter, delvis förgylld,
klotformat, Modell Nylund, dekor Olson. Märkt MODELL NYLUND RÖRSTRAND SVERIGE DEKOR
Olson 241, höjd 19,5cm
Erich och Ingrid Triller, Tobo, vas och fat, stengods, brunglaserade varav fat delvis blåglaserat, botten
märkt: Triller Tobo, H11,5cm D19,8cm.
Vas, röd keramik, Ceramano Kuba 25, 1970-tal med reliefdekor, märkt 25 Kuba Ceramano WGERMANY, höjd 53cm, borrat hål för el, dekor med obetydliga små nagg/drilled hole, decor with
minor chips
Marianne Westman, Rörstrand, Picknick: lockterrin, höjd 14cm, diam. 23cm samt uppläggningsfat,
42,5x22cm. Lockknopp med glasyrmista, underdel med litet mynningsnagg/lid handle with glaze mist
and base with minor chip to rim. Fat med mindre bruksrepor/plate with some wear
Mari Simmulson, Upsala-Ekeby, vas, Mariana 4466, lergods med polykrom dekor, en sida med dekor
av icka resp. baksida av träd med gula blad. Undersida märkt UE SWEDEN 4429 maris samt livet
signerad ms. Höjd 24,5cm, fotring med visst färgbortfall/glazefailure to base
Stig Lindberg (1916-1982), Gustavsberg, kara med propp, brunglaserat stengods, botten märkt: Studio
hand i G GUSTAVSBERG SWEDEN STIG L, total höjd: ca 25cm.
Wilhelm Kåge, Gustavsberg, skål med hänklar, Argenta, grön glasyr med silverdekor av sjöodjur, märkt
HANDDREJAD GUSTAVSBERG ARGENTA 1070 I, höjd 13cm, diam. 16,5cm, ett öra med obetydlig
glasyrmista/one handle with minor glaze mist
Åke Holm, guringrupp, Trollpar med dragspel, signerad Å. Holm, höjd 18cm
Gunnar Nylund, Rörstrand, vas, Chamotte, 1900-talets andra hälft, botten märkt: Rörstrand SVERIGE
CHAMOTTE NYLUND, höjd: 21,5cm.
Liisa Hallamaa (1925-2008), Arabia, skål på fot, keramik, brunglaserad samt delvis i blått, 1900-tal,
botten märkt: LH ARABIA, höjd: ca 15cm.
Amphora, vas med polykrom dekor av fåglar och växter, märkt AMPHORA AUSTRIA 15085 51, H36cm
samt ytterfoder med polykrom dekor av fåglar, märkt AMPHORA Made in Czecho-Slovakia R11 4, H22cm
D28.5cm, invändig beläggning samt liten bottenspricka/limescale inside and small crack to bottom
Wilhelm Kåge, Gustavsberg, vas, Argenta, grön glasyr med silverdekor med kvinnogur, blomgirlang och
sjal, märkt HANDDREJAD ARGENTA 978 II GUSTAVSBERG KÅGE, höjd 20,5cm
Carl J. Bonnesen, Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, gurin nr. 471, Percheron, signerad C J Bunnesen
8-4 95 Paris, botten märkt ROYAL COPENHAGEN DENMARK 471. Höjd 29cm, längd 35cm, 1:a
sortering/rst quality
Knud Kyhn, Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, gurin grupp nr. 21239, stengods, Rådjur med kid.
Märkt 21239 ROYAL COPENHAGEN DENMARK KK, höjd 23,5cm, längd 23cm samt bredd 15cm. 1:a
sortering/rst quality
Wilhelm Kåge, Gustavsberg, vas, Argenta, grön glasyr med silverdekor av mansgur, märkt GUSTAVSBERG ARGENTA 948 II MADE IN SWEDEN, höjd 20cm
Gunnar Nylund, Rörstrand, skulptur, tjäder, stengods, glasyr med skiftande nyanser i blått, grått och
brunt. Botten märkt: R GN SWEDEN, höjd: ca 17cm.
Gunnar Nylund (Dekor Olson), Rörstrand, vas på rund 2-stegsfot, stengods, Flambe, dekor av daldansande gurer med delvis förgyllda konturer, botten märkt: MODELL NYLUND FLAMBE R
RÖRSTRAND SVERIGE DEKOR Olson, höjd: ca 22,5cm, diameter: ca 15cm.
Rörstrand, ytterfoder, polykrom dekor i relief och pastellfärger, delvis förgylld, märkt Rörstrand, höjd
29cm, diam. 33cm. Sprickor och krackeleringar/cracing and cracks
Mari simmulson, Upsala-Ekeby, gurin, Indonesiska, delvis glaserad keramik, signerad mari simmulson
UE 191. H39cm
Beswick, gurin, England 1920-tal, kvinna på tävlingshäst, märkt BESWICK ENGLAND, höjd 25cm,
längd 27cm, kvinna med mindre glasyrkrackeleringar/lady with minor glaze crazing
Hans Tegner & Jens Jacob Bregnö, Bing & Gröndahl, gurin i bemålat porslin, Skridskoåkande par,
sannolikt handkolorerad märkt ER. Märkt B.G. Eneret HT. JNB B & G KJÖBENHAVN B & G ER.
1:a sortering/rst quality, höjd ca 14,5cm. Nagg och lagning/chips and restorations
Dahl Jensen. 3st guriner. nr.1120, 1146, 1134. Malteser, liten Pekingeser, Pekingeser valp. märkta: DJ
COPENHAGEN DENMARK varav pekingeser valp saknar numrering. 1:a sortering/1st quality, höjd:
6,5cm-7,5cm.
Lisa Larson, Gustavsberg, gurin, Liten katt, märkt Gustavsberg LL samt etikettmärkt, höjd 10cm
Theodor Kärner, Rosenthal, gurin, tax, märkt Th. KÄRNER 1247 Rosenthal, höjd 15cm
Dahl Jensen, gurin, nr.1096, Pojke med bok, märkt: DJ COPENHAGEN DENMARK 1096 S, 1:a
sortering/1st quality, höjd: ca 14cm.
Dahl Jensen, gurin nr. 1156, Isbjörn, märkt DJ COPENHAGEN DENMARK 1156, 1:a sortering/rst
quality, höjd ca 19cm, längd 35cm
Christian Thomsen, Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, gurin nr. 1858, Pojke med kalvar, höjd 23,5cm.
1:a sortering/rst quality
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Gunnar Nylund, Rörstrand, gurin i form av fågel stående på en sk med sk i näbben, chamotteteknik,
märkt R G.N, höjd 16,5cm
Lladro, gurin, Faun sittande på enhörning, design Antonio Ballester, märkt LLADRO MADE IN SPAIN,
höjd 29cm
Kyllikki Salmenhaara, Arabia Finland, skål, stengods med brun/gul glasyr, signerad ARABIA KS, höjd
6,5cm, diam. 18,5cm
Saxbo, skål, stengods, mörkgrön glasyr, märkt SAXBO DENMARK 2, H5,1cm D11,5cm
Wilhelm Kåge, Gustavsberg, 1 par ljusstakar, Argenta, grön glasyr med silverdekor, märkt GUSTAVSBERG ARGENTA 845 GUSTAVSBERG 8, höjd 12,8cm
Rörstrand, tomte med ryggsäck i form av ljushållare, delvis bemålad, omkring 1900, fotring märkt LA,
botten märkt Rörstrand AA DT. Höjd ca 17cm, glasyrkrackeleringar/glaze cracks
Lisa Larson, Gustavsberg, 2st guriner, Eva 2 & Adam 2, H20 & 21cm. Evas fotring med obetydlig
nagg/Eva with insignicant notch on the footplate
Alf Ekberg, skulptur, keramik, frökapsel, signerad Ekberg, höjd ca 11cm, längd ca 16cm samt Kaj
Fogelberg, 2st skulpturer, stengods i form av äpple resp. päron, signerad Fogelberg, höjd ca 11 & 15cm
Lisa Larson, Gustavsberg, 4st guriner, All världens barn, Nord, Syd, Väst och Öst, H11-13cm. Väst
fotring med obetydlig nagg/Väst feet with minor notch
Signe Persson-Melin, ytterfoder, stengods med saltglasering samt sidan inpressad med tupp och texten
PORTUGAL SWEDEN. Tillverkad i Portugal hos Campos Filhos, Alvaraes, botten monogramsignerad
SP med Nr.35, 1900-talets andra hälft, höjd: 36cm, diameter: ca 41cm, mindre bruksslitage
Heinrich, golvvas, vitt porslin med tryckt dekor i svart i form av gurer, märkt H & C SELB BAVARIA
GERMANY Heinrich, höjd 50,5cm
Rosenthal, gurin, Spring love/kyssande par, design Richard Aigner, Munchen, modell nr. 295, märkt
RICHARD AIGNER MUNCHEN Rosenthal SELB-BAVARIA 295, höjd 26cm
Bing & Gröndahl, gurin nr. 2342, Vakt, märkt B & G Kjöbenhavn DENMARK B & G 2342, höjd
27cm. 1:a sortering/rst quality
Marianne Westman, Rörstrand, uppläggningsfat, Picknick. L42,5cm B22,5
Peter Herold, Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, gurin nr. 109, falk, 1:a sortering, H39cm
Rörstrand, ytterfoder, jugend, omkring 1900, delvis förgylld och delvis bemålad, märkt Rörstrand. Höjd
20cm, diam. 22,5cm, mindre förgyllningsslitage, mynning med mindre färgbortfall samt botten med
glasyrkrackeleringar/minor wear to guilding, paintloss to rim and buttom with glaze cracks
Meissen, fat, polykrom dekor med gurscen i japanskt landskap samt delvis förgyllt. H3,5cm, L40cm
B26,5cm
Sven Hofverberg, vas samt skålfat, stengods med blåspräcklig glasyr, märkt SH, höjd 17 & 4cm, diam.
28cm
Rörstrand, soppterrin, jubileumsutgåva, dekor av Jean E. Rehn nr. 1426/1800, höjd 21cm, längd 38cm
samt fat, nr. 984/1800, längd 46,5cm, medföljande certikat
Skålfat, fajansgods, blåvit målad blomsterdekor, troligen Delft, Holland 1700-tal, botten med märkning. Höjd: ca 5,5cm, diameter: ca 35,5cm, kantavslag/nagg, mindre glasyrsprickor, kant med
glasyrslitage/chips to edges, minor glacecracks, edges with glace wear.
Lockurna, fajansgods, blåvit med målad kiniserande dekor, troligen Delft, Holland 1700-tal, botten med
märkning, total höjd: 36,5cm, vas och lock med kant avslag/chips
Herend, tete a tete, Lila Apponyi, 5 delar bestående av: 2st koppar med fat, höjd 4,8cm och diam.
6,5cm. Sockerskål, diam. 8,5cm. Gräddsnipa, höjd 5cm. Bricka, längd 40,5cm samt kanna, höjd 16cm,
lockknopp med blomnagg/cover with chips on the rose
Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, minnesskål, The American Revolution, 200 års jubileum 1776-1976,
1471/2500, höjd 15cm, diam. 33cm, medföljer certikat. 1:a sortering/rst quality
Stig Lindberg, Gustavsberg, servisdelar, Berså: 8st assietter, diam. 17,5cm, mindre bruksrepor/some
wear. Kaekopp med fat samt 7delar, senare produktion, bestående av: 2st muggar, 1 kopp med fat, skål
med lock, 1st tefat samt 1st kaefat
Bing & Gröndahl, mat och kaeservis, Måsen med guldkant: 12st mattallrikar, diam. 24,5cm. 12st djupa,
diam. 21,5cm. 12st assietter, diam. 17,9cm. 12st assietter, diam. 15,5cm. Skål på fot, höjd 6,8cm, diam.
19,5cm. Såsskål, diam. 20cm, 2:a sortering/second quality. Triangelformat fat, diam. 25cm. Lövformat
fat, längd 22,5cm. Uppläggningsfat, längd 40cm, 2:a sortering/second quality. Salt & pepparkar. Vas,
höjd 10,5cm. 3st tandpetshållare, höjd 6,2 & 7cm. 2st kvadratformade skålar, diam. 11cm. 2st fat,
diam. 10cm. 2st fat, diam. 9,5cm. Snäckformat fat, diam. 7,5cm. 11st koppar varav 2 2:a sortering/2 is
second quality. 1st Kunglig Dansk kopp. Sockerskål & gräddsnipa. 12st fat varav 3st Kunglig Dansk/3 is
Royal Copenhagen, 1 fat 2:a sortering/one plate is second quality. Kaekanna. 1:a sortering/rst quality
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Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, kaeservis och matservis, Blå blomst: 12st koppar, nr. 10/1549.
12st fat, nr. 10/1549. 12st assietter, nr. 10/1625, D17,5cm. 12st förrättstallrikar, nr. 10/1623, D22cm.
11st mattallrikar, nr. 16/1921, D25,5cm. 12st djupa, nr. 10/1616, D22,5cm. Såsskål, nr. 10/8159, 3:e
sortering/third quality. 4st uppläggningsfat, nr. 10/1689 L23,5cm, nr. 10/1555 L31cm, nr. 10/1556
L36cm, nr. 10/1559 L40cm. 2st uppläggningsskålar, nr. 10/1522, D20cm. Salt & pepparkar. 1 par
ljusstakar, nr. 10/1711, H10,5cm. 2st tekoppar, nr. 081 med 2st fat, nr. 082 samt fat, nr. 10/8780,
L17,5cm. 1:a sortering/rst quality
Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, 12st assietter, Musselmalet, helblond, nr. 1/1087. 1:a sortering/rst
quality. D17,5cm
Meissen, 6st koppar med fat, porslin med lökmönster. Kopparnas höjd 5,2cm, diam. 6,3cm, fatens diam.
11cm. 1:a sortering varav 2st koppar med fat 2:a sortering/rst quality and 2 cups with plates second
quality
Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, 12st assietter, Musselmalet, helblond, nr. 1/1087, 1:a sortering/rst
quality. D17,5cm
Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, kaeservis, Musselmalet, helblond: 10st koppar, nr. 1/1035. 10st
fat, nr. 1/1035/ett fat med fotringsnagg/one plate with chip to base. 10st assietter, nr. 1/1087, diam.
17,5cm. Ställ, nr. 1/1015, höjd 7cm. 1:a sortering/rst quality
Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, 2st serveringsskålar, Musselmalet, helblond, nr. 354, delvis genombruten dekor samt handtag med uga i relief, längd ca 25cm. 1:a sortering/rst quality
Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, 2st serveringsskålar, Musselmalet, helblond, nr. 354, delvis genombruten dekor samt handtag med uga i relief, längd ca 25cm. 1:a sortering/rst quality
Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, 2st serveringsskålar, Musselmalet, helblond, nr. 354, delvis genombruten dekor samt handtag med uga i relief, längd ca 25cm. 1:a sortering/rst quality
Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, 2st serveringsskålar, Musselmalet, helblond, nr. 354, delvis genombruten dekor samt handtag med uga i relief, längd ca 25cm. 1:a sortering/rst quality
Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, 2st serveringsskålar, Musselmalet, helblond, nr. 354, delvis genombruten dekor samt handtag med uga i relief, längd ca 25cm. 1:a sortering/rst quality
Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, 2st serveringsskålar, Musselmalet, helblond, nr. 354, delvis genombruten dekor samt handtag med uga i relief, längd ca 25cm. 1:a sortering/rst quality
Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, 2st serveringsskålar, Musselmalet, helblond, nr. 354, delvis genombruten dekor samt handtag med uga i relief, längd ca 25cm. 1:a sortering/rst quality
Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, 2st serveringsskålar, Musselmalet, helblond, nr. 354, delvis genombruten dekor samt handtag med uga i relief, längd ca 25cm. 1:a sortering/rst quality
Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, 2st serveringsskålar, Musselmalet, helblond, nr. 354, delvis genombruten dekor samt handtag med uga i relief, längd ca 25cm. 1:a sortering/rst quality
Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, tallrik, Flora Danica, polykrom dekor av blomma Geum montanum,
brätte med förgyllda kantränder. Dekor av Gustaf Ohrup Lund 1952, baksida märkt Geum montanum
vv.81. 11. ROYAL COPENHAGEN DENMARK, diam. 25,5cm, 2:a sortering/second quality
Venus Waenwerk, luft/repetergevär, modell Mars 115, kal. 4,4mm för stålkulor, Zella-Mehlis i Tyskland
1930-tal, mausermekanism med säkring, serienr. 140160, läskstång nns, ställbart sikte, medföljande
läderrem, total längd: ca 115cm, gevär och metall beslag med bruksslitage, enligt uppgift i fungerande
skick, för funktionen ansvaras ej.
2st knivar, signerade, Finland, hornskaft varav en med dekor av Finlands statsvapen, total längd 22cm,
slidan med små nagg/blades with small chips
Iisakki Järvenpää. 3st knivar s.k. puukko. 2st med skaftdekoration i form av hästhuvud i mässing och
handtag med emblem av Finlands Statsvapen samt slida med mässingsdetaljer. Alla bladen signerade
Iisakki Järvenpää. Längd utan slida: 20cm och 21cm. Alla med bruksslitage/wear
Nikolaus Fankki, kniv, halvhorn, ristad dekor med blomma och hjärtan, signerad N. Fankki samt NF,
total längd 23cm, smärre nötningar samt torkat läder/wear and dry skin
Mask, Kanaga Dogon (stam i Mali), skuren i trä och sammanfogad med läderband samt bemålad i vitt
och svart. Afrika 1900-tal, höjd: 105,5cm, längd: 50cm, torrsprickor, bruksslitage/wear and wood cracks
Leica, kompakt kikare. Ultravid BR. 10x25, medföljande original väska och etui, allt i nyskick. Nypris
ca 7000kr.
1 par skospännen, 1700/1800-tal, vitmetall, mått ca 7,5x8cm, ytslitage och rostangrepp/wear, rust
Silvermynt, 1 Riksdaler Sverige 1776, Gustavus III, märkt: GUSTAVUS III-D-G-REX SVECIAE och
FÄDERNESLANDET, diameter: 4cm, vikt: ca 29g, smärre slitage.
Pierre Angenieux för ALPA, objektiv, modell ALPA ALITAR. 1:4,5/180, serienummer: 1111435.
Tillverkad i Frankrike 1964/65, meföljande original etui, total längd: 13,2cm-14,9cm, mindre bruk-och
ytslitage samt för funktionen ansvaras ej/minor wear, no functional warranty
Pierre Angenieux. objektiv. Type L2 med angenieux-zoom. F.17-68mm 1:2.2. serienummer: 1074765.
tillverkad i Frankrike 1963/64. Medföljande original etui med tillbehör. Total längd: 10,2cm-11cm.
Objektiv och etui med mindre ytslitage, för funktionen ansvaras ej/minor wear, no functional warranty
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Hasselblad, kamerautrustning, kamerahus 1000F CT22423 (1956). Carl Zeiss objektiv Tessar Nr.833941
1:2,8 f=80mm (1954). Magasin CT30732 (1956). samt extra tillbehör. alla delar med bruksslitage och
för funktionen ansvaras ej.
ALPA, kamerahus, Reex mod.6C, serienummer: 45139, tillverkad i Schweiz 1950/60-tal, L14,7cm.
Schneider, objektiv, ALPA-Xenon, 1:1,9/50, serienummer: 3417947, tillverkad i Tyskland samt extra
tillbehör och etuier, kamerahus och objektiv i gott skick, etuier med mindre bruksslitage, tomma lådor,
för funktionen ansvaras ej/no functional warranty
8st järnåldersredskap, yxa L16cm, pil- och spjutspetsar L12-31.5cm, eldstål m.m., skador/damages
8st stenåldersredskap, 4st yxor varav 2st s.k. skafthålsyxor L8, 13, 16.5 samt 21cm, 2st dolkar L8.5 och
12cm, spjutspets L9cm samt skrapa L12cm, skador/damages
2st stenåldersyxor, s.k. trindyxor, L22 och 29cm, mindre nagg och avslag/minor chip
2st stenåldersdolkar, varav en med rombiskt handtag, intsten L16cm och 24cm, nagg och avslag/chip
and some damage
Stenåldersdolk, intsten L21cm, nagg/chip
3st stenåldersyxor, s.k. skafthålsyxor L8, 9 och 9cm, nagg och avslag/chip and some damage
Stenåldersyxa, intsten L22cm, nagg och avslag/chip and some damage
Stenåldersyxa, s.k. skafthålsyxa, L27.5cm, smärre nagg vid hålet/minor chip around hole
Bronsålders redskap, kort svärdklinga L32cm, slitage
2st bronsålders redskap, dolk med kopparbas L22cm samt knivblad, brons L12.5cm, slitage
3st bronsåldersyxor, s.k. holkyxor L4.5, 8.5 och 10.5cm, skador/damages
2st halsband, sannolikt bronsåldern, tvinnat D18.5 samt plant med graverad dekor D17cm, slitage
Jordglob med kompass, 1930/40-tal Tyskland, Geologischer Erdglobus av Professor Dr. W. Dames för
Dietrich Reimer, Berlin. Höjd ca 62cm, mindre ytslitage/minor wear
Stelton, skål samt vas, Aquatic, design Bernadotte & Kylberg, höjd 10 & 22cm, diam. 30cm
Aldo Colombo, Italien, korkskruv, Sommelier, förkromad metall samt svart plast, höjd 20,5cm, ytslitage/some wear
LM Ericsson. Bordstelefon, Taxen. Stockholm 18/1900-tal, höjd: ca 27,5cm, längd: ca 27cm. kraftigt
ytslitage, för funktionen ansvaras ej/wear, no functional warranty
Bang & Olufsen, 1 par golvhögtalare, Beolab 8000, pelarformade i polerad aluminium med svart front,
höjd 132cm, medföljer kablar. Ej funktionstestad, härmed lämnas ingen funktionsgaranti/no functinal
warranty
Hans Wickström (verk.1782-1810/14), ett par ljusstakar, Gustaviansk stil, tenn med kannelerad stomme
och gallerkant på fyrkantig fot samt kulfötter, Västerås 17/1800-tal, total höjd: 25,5cm, otydliga stämplar,
stearinrester, slitage, en ljusstake något tilltryckt.
1 par ljusstakar, Grillby, barock stil, mässing och trä på 3 kulfötter, undertill märkt AKTIE BOL.
GRILLBY BY METALLFABRIK No 80, höjd 41cm, mindre ytslitage/some wear
Bordsfotogenlampa, empir, 1800-tal, förgylld stomme med oljehus i glas, senare glaskupa med dekor av
blommor, otydlig stämpel i botten samt 1782, höjd 74cm. Ytslitage, kupa med fotnagg, oljehus med
sprickbildning och små nagg/some wear, cover with chip to base, glass with minor chips and small crack
Petter Höijer (Hoyer, verk.1796-1819/20), ett par ljusstakar, tenn, obeliskform med räade cylindriska
pelarskaft samt fyrkantig fot med kulfötter, Örebro 17/1800-tal, botten märkt: P.Hoyer.Örebro., höjd:
30,5cm, bruks/ytslitage.
Skultuna, bordsfotogenlampa, jugend, omkring 1900, mässing, dekor av ugglor och tallar i releief, undertill
märkt H7 SKULTUNA 1611 43, höjd 43cm, elektrierad, kupa med små fotnagg samt ytslitage/electried,
cover with small chips to base, some wear
Hermes, 1 par damskor, röd mocka med broderad dekor av blommor, strl 39, märkta dessus CHEVRE
doublure cuir HERMES PARIS, HERMES 39 semelle cuir MADE IN ITALY, bruksslitage, 3 mindre lösa
trådar/wear, 3 minor loose threads
Gunnar Ander, Ystad Metall, ljusstake, 6 ljusarmar, svärtad metall med mässingsdetaljer, märkt GA
Ystad-Metall MADE IN SWEDEN. Höjd 41cm, ställvis mindre ytslitage/minor surface wear
1 par vaser/ytterfoder, art deco, sammanätade glasstavar samt insatser med delvis frostat glas, sannolikt
USA 1930/40-tal, H15.5cm L13.5cm, nagg/chip
Ljusstake, empir stil, omkring 1900, förgylld mässing på alabaster fot, dekor med bockhuvud i relief, höjd
14cm, mindre ytslitage, stearinrester samt sockel med små nagg/wear, wax rest and minor chips to base
Dekorationer och accessoarer för sannolikt hästutsmyckning, mässing och smide, en daterad 1785 och
märkt: OPS, båda objekten med bruksslitage.
Erik Ernander (verk.1776-1809), bägare, silver, invändigt förgylld, sisselerad dekor av rocailler och rund
fot med genombruten pärlkrans, Uppsala 1792, botten märkt: E:ERNANDER, höjd: ca 21cm, vikt:
418g.
Skål på kulfötter, silver, Hamburg 1800-tal, hänklar med maskaroner, relief dekor av blommor och blad,
märkt A under 3 torn, otydlig mästarstämpel. Höjd 13,7cm, diam. 17,5cm, vikt ca 645g, monogram
RM/monogram

1500 kr
8000 kr

1200 kr
1000 kr
1000 kr
1000 kr
1000
1000
1000
1500
1200
1000
1000
1000
1000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1200 kr
1000 kr
1500 kr
2000 kr
3000 kr
1500 kr
1000 kr
3000 kr
1200 kr
1000 kr
1000 kr
1500 kr
1000 kr
1000 kr
5000 kr
2000 kr

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

147

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

Kaeservis. Silver, 3 delar, relief dekor med rosor och rocailler. 1900-tal, botten stämplade: svenska
kontrollstämplar 830 samt sköld med 3 uppåtriktade visare med krona. Höjd: 7cm-20cm, total vikt: ca
1160g. Alla delar med bruksslitage.
Hans Brun (Bruun) 1682-1709, Malmö, bägare på 3 kulfötter, silver med dekor av blommor och akantusblad, mynning delvis förgylld, höjd 9,4cm, diam. 8cm. Vikt ca 116g, botten med gravyr, mynning med
monogram OS och förgyllningsslitage
Lars Magnus Holm (1811-1836) bägare, silver, 1820 Kristianstad, trumpetformad, mynning med relief
dekor av träd, invändigt förgylld, rund räad fotplatta. Vikt ca 218g, höjd 13,8cm, diam. 11cm, botten
med gravyr/engravure underneath
Skål, silver, C.G. Hallberg 1920 Stockholm, rosdekor i relief, höjd 10cm, diam. 18cm, vikt ca 491g
Besticksuppsättning, Olga, C.G. Hallberg, silver 1950/60-tal: 12st gaar, L18,2cm. 12st skedar, L18,2cm.
12st knivar, L22cm. 6st smörknivar, L17cm samt såsslev med förgylld skopa, GAB silver 1966, L17,5cm.
Total vikt exklusive knivar med rostfria blad/total weight excluding knives ca 1242g
Besticksdelar, 24st, förgyllt silver med emalj, Th. Marthinsen, Norge, 12st skedar, L15,7cm samt 12st
gaar, L15,7cm. Märkta TH. MARTHINSEN STERLING NORWAY, total vikt 696g. Bruksslitage, en
sked med obetydlig emaljskada/minor wear, one spoon with minor enamel damage
Besticksdelar, 12st, förgyllt silver med emalj, Norge, 6st gaar, L15,7cm samt 6st skedar, L15,7cm.
Märkta STERLING MADE IN NORWAY, total vikt 299g. Bruksslitage, en sked med emaljskada/minor
wear, one spoon with enamel damage
Lars (Lorenz) Boye (verk.1762-1784), sockerskål, silver, gustaviansk med reliefdekor och handtag, Stockholm, lodangivelse 21 3/8, botten märkt: L:BOYE, höjd: ca 15cm, total vikt: ca 280g, ett handtag med
gravyr.
Knud Holst Andersen (1935-2009, Danmark), bägare med räad fot, silver, Danmark 1950/60-tal, botten
märkt: Holst KHA STERLING DANMARK 925S, höjd: 13,5cm, vikt: ca 158g, obetydlig buckla/minor
dent
Conrad Philip Heitmuller, bägare, silver 1700-tal, Nyköping. Graverad dekor, invändigt förgylld, mynningen med blombård och förgylld, förgylld fot med zig-zag mönster och linje längs foten. Höjd 8,2cm,
vikt ca 54g, förgyllningsslitage, fotring med liten bristning/gilding wear and tiny damage to base
Daniel Lagerhök (1803-1821) bägare, silver, 1809 Karlshamn. Märkt DL C 3, otydlig stadsstämpel,
höjd 5,8cm, vikt ca 20g. Små bucklor/some dents. Bägare, silver, 1700/1800-tal, graverad dekor av
blommor, mynning med vågband, fot med ränder och vågband, märkt kattfot, otydlig stadsvapenstämpel/årsstämpel. Botten besatt med mynt, märkt DOMINVS PROTRCTOR MEVS 1705, höjd 5,8cm,
vikt ca 39g. Små bucklor, mynning med 2 bristningar, monogram
G. N. Hallberg (1831-) kalk, silver, 1840 Visby, invändig förgylld, märkt GNH, kattfot, W samt otydlig årsstämpel, höjd 11,5cm, små bucklor, monogram J.N.J.H.A.C.H.D. 1840, vikt ca 40g. Kalk, silver
1700/1800-tal, mynning med reliefdekor, invändig förgylld, märkt med kattfot samt otydlig mästarstämpel och årstämpel, botten med monogram B.O.C, mindre dekorslitage, höjd 10,5cm, vikt ca 39g. Kalk,
silver 1800-tal, invändigt förgylld, graverad dekor, märkt med kattfot samt otydlig mästarstämpel CGH,
möjligen Carl Gustaf Högstedt (1819-1841) Kalmar, höjd 8,5cm, vikt ca 31g, små bucklor, mindre förgyllningsslitage och små bucklor
Johan Meyer (1739-1758) tumlare, silver, 1745 Karlshamn. Märkt ZM, Karlshamns stadsvapen, JM,
1745, höjd 1,6cm, diam. 5,5cm, vikt ca 14g. Små bucklor, mynning med liten avslag/small dents, minor
chip to rim
Cigarettetui, silver med niellodekor och stadsvy, Ryssland, omkring 1900, invändigt med förgyllning,
märkt 84, övrigt otydligt att tyda. Mått ca 12x6,5cm, baksida med monogram, vikt ca 140g/rearside
with monogram
Besticksuppsättning, silver, märkta AK 900: 12st skedar, L18,7cm. 12st gaar, L18,7cm. 12st knivar,
L21cm. 11st gaar, L15,5cm. 12st knivar, L17,8cm. 12st dessertskedar, L14,3cm. Totalt 71 delar. Total
vikt exklusive knivar med rostfria blad/ total weight excluding knives ca 2162g
Salt-och pepparkar, silver och glas varav en med handtag, blomsterdekor, 1800-tal, sannolikt Holland,
höjd: 14,5cm, ca 16cm, saltkar med skadat lock och ärgning, fyllda, båda med slitage/lid with damage
Erik Wibeck (1743-1778) bägare, silver, 1766 Borås, dekor av stiliserande blommor, mynning och fot med
vågband, märkt Borås stadsvapen, kattfott, EW, H. Höjd 8,4cm, vikt ca 52g. Små bucklor, monogram
APS. H.O.D. F.S. 275/some dents, monograms
Johan Wilhelm Zimmerman (1785-1804) kalk, silver, 1800 Stockholm, reliefdekor av blad. Märkt IMZ
Stockholms stadsvapen S2, höjd 12,5cm, vikt ca 55g. Små bucklor samt fotring med monogram/some
dents, monogram
Johan Meyer (1739-1758) sked, silver 1776 Karlshamn, märkt kattfot JM S, längd 20,6cm, vikt ca 47g
Fredrik Meyer (1781-1790) 2st skedar, silver 1781 Karlshamn, märkt FM Karlshamns stadsvapen y och
kattfot, längd 21cm, total vikt ca 127g, monogram
Råttsvanssked, silver, delvis obekanta stämplar, möjligen Finland, märkt krona kattfot N2 samt symbol,
längd 22,5cm, vikt ca 44g, små bucklor
Peter Wilhelm Hanngren (verk.1796-1815), kåsa, silver, ovalformad med handtag i genombruten dekor,
Falun 1814, botten med gravyr: MKMASD 1835, längd: ca 12cm, total vikt: ca 54g.
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Andreas Lorentzson Wall (verk.1720-1764), bägare med lock, silver, relief dekor av maskaroner, Stockholm
1700-tal, botten monogrammärkt: AW, höjd: ca 12cm, vikt: ca 177g, ytslitage, handtag med äldre
lagning/handle with restoration
4 delar silver, Moskva, 1800-tal, Ryssland: gräddsnipa med graverad dekor, invändigt förgylld, mästare
Ivan Sveshnikov (1866-1897), kontrollmästare Victor Vasilyevich Savinsky, 1871, höjd 6,5cm, diam. 7cm.
Sockerskål med graverad dekor, invändigt förgylld, mästarstämpel AA, kontrollmästare märkt A.P 1888,
möjligen A. Romanov, höjd 3,7cm, diam. 7,5cm. Saltkar med graverad dekor, invändigt förgylld, otydlig
mästarstämpel, kontrollmästare märkt C.III, otydlig årsstämpel, höjd 3,8cm, diam. 4,7cm samt saltkar
med graverad dekor, invändigt förgylld, otydlig mästarstämpel, kontrollmästare Vasily Aleksandrovich
Petrov, 1885, höjd 3,3cm, diam. 4,4cm. Total vikt ca 198g
Elon Arenhill, fat på fot, silver 1956 Malmö, märkt ELONA M kattfot S F9 Elon Arenhill. Höjd 6,5cm,
diam. 15cm, vikt ca 459g
Besticksuppsättning, silver, modell Greque, 1900-tal. 6+6st matgaar L21,3cm & 20,3cm (6st 1897
L.AXELSON). 11st gaar L14,2cm. 12st matknivar L25,5cm. 12st förrättsknivar L18,5cm. 10st teskedar
L15,1cm. 12st förrättsskedar L18,3cm. 12st matskedar L22cm. Såsslev L16,5cm. Total vikt exklusive
knivar med rostfria blad: 2927g, alla delar med bruksslitage.
Besticksuppsättning, Diana, silver, GAB och CGH 1900-tal, Stockholm: 12st skedar, L20cm. 7st gaar,
L20,3cm. 7st knivar, L24cm. 12st skedar, L17,4cm. 12st gaar, L17,5cm. 12st knivar, L20cm. Såsslev,
L18cm. 2st gaar, L14,4cm samt 11st kaeskedar, L10,9cm. Totalt 76 delar. Total vikt exklusive knivar
med rostfria blad/total weight excluding knives ca 2671g. Bruksrepor/some scratches
Georg Jensen, 12st årsskedar, silver, 1976-1982, förgyllda med dekor av polykroma blommor. Märkta
STERLING DENMARK GEORG JENSEN, längd 15,2cm. Medföljanden 2st etuier, total vikt ca 545g
David Andersen, 6st apostlaskedar, silver, Norge: Andreas, Jacob, Matteus, Johannes, Philip,
Bartholomeus. Märkta DAVID ANDERSEN NORWAY STERLING 925S, längd 18,5cm, medföljande
askar. Total vikt ca 402g
12st fruktknivar, handtag och blad i silver, modell Olga, mestadels 1800-talets andra hälft. L17,1cm,
total vikt: ca 347g, bruksslitage, handtag sannolikt fyllda eller med skena.
Johan Niklas Lutteman (1843-) 4st skedar, silver 1848 Visby, märkta W S4 INL och kattfot, längd 21,7cm,
total vikt ca 231g, gravyr samt Magnus Söderberg (1797-1833) sked, silver 1700/1800-tal Visby, märkt
MSB W kattfot och otydlig årstämpel, längd 21,3cm, vikt ca 61g, gravyr
Skrin, silver, mästare Vasili Semenov (1852-1873) Moskva Ryssland, graverad dekor av blommor, höjd
1cm, längd 11cm, bredd 5cm. Total vikt ca 119g, kedja senare monterad, monogram, små bucklor/chain
later, monogram, some minor dents
Anton Kleen (Klein) (1791-1800) sked, silver 1798 Karlshamn, märkt A.KLEEN Q2 kattfot samt Karlshamns stadsvapen, längd 23cm, vikt ca 50g, monogram
Axel Gabriel Estberg (1818-) 6st skedar, silver 1837 Karlskrona, märkta Karlskronas stadsvapen kattfot
AGESTBERG G4, längd 20,5cm, total vikt ca 229g, gravyr, små bucklor, en sked med bristning
N. Juhlin (1826-) 6st skedar, silver 1831 & 1834 Karlshamn, märkta Karlshamns stadsvapen N.IULIHN
A4/D4, längd 22cm, total vikt ca 388g, monogram
Supsked. silver. troligen Anders Nielsen (verk.1637-1649, Norge). runt blad med skaft avslutat i kronknopp. 1600-tal. Märkt: A samt ristat P. längd: ca 12,5cm, vikt: ca 39g. mindre slitage/minor wear
1 par ljusstakar, rokoko stil, 3 ljusarmar, märkt 830S, motiv i form av stående lejon, kattfot och S, höjd
26cm. Sannolikt bottenplatta av metall samt gravyr, total vikt ca 963g/monograms, metalbase
Bordslampa, silver, C.G. Hallberg, 1936 Stockholm, total höjd inkl sockel 33,5cm, total vikt inkl. sockel
724g, något skev
2st höljen, förgyllt silver med relief dekor, höjd 15,4cm, total vikt ca 478g, en med borrat hål, sprinter
saknas samt ytslitage/one with hole, sprinter missing, wear. 1 par ljusstakar i trä, passande till höljena
medföljer
Wiwen Nilsson. Bägare, silver. Fot med räad kantdekor. AN Lund 1948. Höjd: 7,5cm, vikt: ca 117g.
Gravyr, bruksslitage, mynning med obetydliga jack/gravure, chip to rim
Wiwen Nilsson, förläggssked, silver, AN Lund 1955, längd 18cm, vikt ca 43g, obetydliga bruksrepor
Handväska, broderad, väskbård i silver av Wiwen Nilsson, AN Lund 1948, väskans mått ca 22,5x33,5cm,
handtagets längd ca 14,5cm, väsköppnareknopp saknas/the bags lockbutton missing
Wiwen Nilsson, armband, silver, ringar och stavar, AN Lund 1959, L17cm, vikt 23,4g, mindre bruksrepor/minor wear
Wiwen Nilsson, 1 par örhängen, silver, AN Lund 1958 & 1959, skruvmodell, plattans mått 1,5x1,5cm,
total vikt ca 5,2g, något skeva fästen
Wiwen Nilsson, brosch, påfågel, silver, AN 1955 Lund, märkt Wiwen Nilsson AN L kattfot S E9 STERLING N:r 3 SWEDEN FO, längd 6,8cm, vikt ca 20,6g
Wiwen Nilsson, 1 par manschettknappar, silver, AN Lund 1959 & 1961, rektangulära, 2,2x0,8cm, total
vikt 12g, medföljande Wiwen Nilsson etui, obetydliga brukssrepor/minor wear
Wiwen Nilsson, 1 par manschettknappar, silver, AN Lund 1964 & 1972, oktogonala, diam. 2,2cm, total
vikt 17,3g, medföljande Wiwen Nilsson etui, obetydliga bruksrepor/minor wear
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Smyckeset, 18 K guld med odlade pärlor, snarlika, bestående av: collier, längd 41cm. Armband, längd
18cm samt 2 par örhängen, stift. Pärlans diam. 4,60 & 7mm. Total vikt ca 13,8g
Collier, stelt, silver, Alton, Falköping 1976, märkt ALTON F kattfot S B10 925, D12,5cm
Armring, stelt samt ring, silver med bergkristaller, Zilas Mattson Konsthantverk 1970 Karlskrona, diam.
6,5cm, strl 17,5mm/55, total vikt ca 84,6g. Bruksrepor, sten med små hörnnagg/some wear, stones
corners with minor chips
Efva Attling, armband, silver, Chain, åtta sammanlänkade ringar, märkt EFVA 925 Efva Attling, längd
20cm, vikt ca 11,4g, medföljande etui
Brosch/hänge, 18 K guld, ligran arbete, besatt med citrin samt 3st pärlor, längd 4,5x3,5cm, total vikt
ca 4,7g, medföljande NK etui
Georg Jensen, hänge i form av kors, 18 K guld, märkt GEORG JENSEN 750 DENMARK 1261A, L3cm
samt collier, 18 K guld, märkt GEORG JENSEN 750, L45,5cm. Total vikt ca 9g. Nyskick/mint condition
Brosch, 18 K guld, allmoge stil med 3 hängande kläppar, reliefdekor av blad samt pärla. GD & CO 1904
Lund, längd 7,4cm, vikt ca 7,8g
Brosch med bergkristall, silver, Stigbert, Engelbert Herbert AB 1944 Stockholm, längd 5,3cm, total vikt
ca 11,3g. Sten med obetydliga 2 små hörnnagg samt mindre ytslitage/some wear, stone with small chips
on 2 corners
Fotogömma/hänge, 18 K guld, GD & CO 1912 Malmö, framsida delvis i reliefdekor, längd 4cm, total
vikt ca 7g samt collier, 18 K guld, längd 71,5cm, vikt ca 15,7g
Armband, 18 K guld, Nordguld, Tor Ahlberg, 1959 Stockholm, längd 19,5cm, bredd 1,4cm, vikt ca 35,6g,
ett säkerhetslås saknas
Armring, Hans Hansen för Georg Jensen, silver, stelt, märkt GEORG JENSEN Hans Hansen 925S
DANMARK samt stämpel av kvinnohuvud. D6,5cm, vikt ca 85g. Nyskick/mint condition
Arvo Saarela, armring med grön sten, silver 1967 Enköping, stelt, stämplad samt signerad, diam. 5,5cm.
Total vikt ca 24g, bruksrepor/minor wear
Lås, 18 K guld, kula, Guldsmed Sonny Carlberg, Sölvesborg, diam. 16,50mm, vikt ca 8,9g
Brosch, silver, Georg Jensen & Wendel, Danmark, modell 239, märkt GEORG JENSEN & WENDEL
STERLING DENMARK 239, D4,3cm, vikt 14g
1 par örhängen, 18 K vitguld med totalt 4st diamanter och 2st pärlor, skruvmodell, totalt ca 0,28ct,
skruvmodell. Erik Thomassons Guld & Juvelrma, 1958 Stockholm, total vikt ca 3,2g
Fotogömma/hänge, 18 K guld, framsida med reliefdekor, Guldvaruhuset 1946 Stockholm, höjd 4cm, total
vikt ca 12,1g
Pärlcollier med 18 K guld lås besatt med 3st turkoser, omgiven av 10st pärlor, totalt 91st odlade pärlor,
doserat, diam. ca 2,35-7,90mm, längd 54,5cm
Collier med hänge, 14 K guld, hänge besatt med 3st doserade diamanter, totalt ca 0,14ct, märkt 585,
längd 44,5cm, hängets längd ca 2,5cm. Total vikt 15,3g
Collier med hänge, 14 K vitguld, hänge besatt med odlad pärla, diam. ca 7,30mm samt omgiven av 7st
diamanter, totalt ca 0,15ct, märkt 585, längd 43cm, hängets längd ca 3,5cm. Total vikt ca 15,6g
Armband, 14 K guld, fantasi länk, märkt 585 GBK, L19cm B2,5cm, vikt ca 47,3g
Pärlcollier, odlade pärlor med 18 K vitguld lås i form av blomma, besatt med pärla, omgiven av 6st
smaragdfärgade stenar, diam. ca 2,07mm. Totalt 97st pärlor, diam. ca 7,55mm, längd 83cm, lås märkt
18K. Stenar med mindre bruksrepor samt en sten med litet nagg/stones with scratches and one stone
with small chip
Hänge/fotogömma, 18 K guld besatt med diamant, ca 0,05ct samt bård med reliefdekor, märkt 765
kattfot, mått 4,7x2,5cm, total vikt ca 20,9g, mindre bruksrepor/minor wear
Armring, 14 K guld, stelt med 49st doserade pärlor, omärkt, diam. 5,5cm. Total vikt ca 13,2g, små
bucklor, liten färgprick/small dents, minor color stain
Theodor Fahrner, brosch i form av blomma, förgyllt silver med pärla och markasiter, märkt ORIGINAL
FAHRNER TF 925, D6,5cm
Collier, 18 K guld med kvadratisk form, längd 40cm, vikt ca 19,7g, nyskick/mint condition
Charlotte Lynggaard för Ole Lynggaard, collier, 4-radigt i 18 K vitguld med 8st hjärtan i vitguld och 7st
hjärtan i rödguld varav ett märkt OleL 750 C L, längd ca 41cm samt lås i form av ätat hjärta besatt
med 9st diamanter, totalt ca 0,09ct, märkt Ole L 750 CL, mått ca 1,5x1,5cm. Total vikt 36,2g
Theresia Hvorslev, armband, 18 K guld, Alton, Falköping 1971, dubbla rader i form av ovaler, märkt
ALTON F Kattfot 18K V9 Theresia, L20cm, vikt 16,7g
Armband, silver besatt med 6st citrinfärgade stenar, längd 17,5cm, bruksslitage/some wear
Collier, 18 K guld, märkt 18K RNS samt hänge, 18 K vitguld i form av stjärna, besatt med 26st diamanter
varav största ca 0,0075ct. Längd 42cm, total vikt ca 10,3g, hänge med mindre bruksrepor/pendant with
minor scratches
Collier, pansar, 18 K guld, märkt Balestra kattfot 750, längd 58,5cm, vikt ca 19,9g, nyskick/mint condition
Armring, 18 K vitt och rött guld, 2-radigt besatt med 4st diamanter samt 4st gula diamanter, totalt
ca 0,16ct. Guldsmed, Björn Nilsson 1998 Kristianstad, diam. 6,3cm. Total vikt ca 37,5g, mindre
bruksrepor/minor scratches
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Anton Michelsen, brosch, silver i form av stiliserande blomma, delvis förgylld, märkt AM STERLING
DENMARK kattfot samt S, diam. 6,2cm, vikt ca 22g
Ole Lyngaard, pärlcollier, hjärtformat lås 18 K guld besatt med diamant, ca 1,13mm, märkt Ole L 750,
låsets mått ca 1,2x1,2cm, total vikt ca 2,8g. 46st odlade pärlor, vackert skimrande mörk kulör, längd ca
48cm, diam. ca 9,57mm
Ring, besatt med 14st diamanter, totalt ca 0,19ct samt svart sten, diam. ca 3,80mm. Sannolikt 14 K
guld (märkt 590) strl 18,5mm/58, total vikt ca 3,9g. Skenan med bruksrepor/some wear
Ring, 18 K vitguld, GD & CO Malmö 1973, Art Deco stil, besatt med 14st diamanter, totalt 0,27ct, strl
18,5mm/58, total vikt ca 4,7g
Georg Jensen, ring, 18 K vitguld, slät, märkt GEORG JENSEN 750, strl 18,5mm/58, vikt 6,2g, nyskick/mint condition
Ring, 18 K vitguld med 3st diamanter, totalt ca 0,75ct, strl 18,25mm/57, märkt 18ct, total vikt 6,2g,
skenan med bruksrepor/some wear
Ring/Carmosering, 18 K vitt/rött guld, Art Deco stil, omgiven av 6st diamanter, enligt märkning 0,03ct
och 18 st sarer samt 1st mitten sar, enligt märkning totalt ca 1.006ct, strl 18,5mm/58. Märkt kattfot
18K .03 1006. Total vikt ca 5,8g/skenan med mindre bruksrepor/some wear
Ring, 18 K guld med citrin, Ljungström Guldvarufabrik, 1962 Stockholm, strl 18mm/56, total vikt ca
5,7cm, bruksrepor/minor scratches
Ring, platina, Art Deco stil med blå sar, ca 6,45x4,98mm omgiven av 14st diamanter, totalt ca 0,56ct,
strl 17,5mm/55. Total vikt ca 4,7g, skenan med obetydliga bruksrepor, sar med obetydliga små jack
och mindre ytslitage/minor wear, sapphire with wear
Ring, Art Deco, skenan i 14 K guld besatt med 2st diamanter och onyx, strl 18mm, total vikt 3,9g,
otydlig stämpel
Georg Jensen, ring, Magic, design Regitze Overgaard, 9st diamanter, totalt ca 0,27ct, strl 17mm/54,
märkt GJ 750. Total vikt ca 4,7g, nyskick/mint condition
Georg Jensen, ring, 18 K guld, märkt GEORG JENSEN 750, strl 18mm/57, vikt ca 6g, obetydlig litet
jack/minor dent
Ring, allians, 18 K vitguld med 14st diamanter, totalt 0,24ct, GD & CO Malmö 1967, strl 18,75mm/59,
total vikt ca 3,1g, skenan med bruksrepor/wear
Ole Lynggaard, ring, Törnros, 18 K guld besatt med 4st diamanter, totalt 0,09ct, bred skena med
genombruten dekor av hjärtan och blad. Märkt Ole L 750 0.09, strl 20,5mm/64, bredd 1,4cm, vikt ca
15g. Mindre bruksrepor, obetydlig litet jack/minor wear
Elon Arenhill, ring, solitär, 18 K vitguld med diamant, ca 0,25ct, Elona, Malmö, strl 18,5mm/58, total
vikt ca 2,7g. Skenan med bruksrepor, sten med mindre smuts/wear
Georg Jensen, ring, 18 K guld med räad yta, märkt GEORG JENSEN 750, strl 17mm/53, total vikt
ca 5,6g. Nyskick/mint condition
Ring, 18 K vitguld i form av blomma besatt med 19st diamanter, totalt ca 0,28ct, märkt med stjärnsymbol
679AL 750 18Kt, strl 15,75mm/49. Total vikt ca 5,6g, mindre bruksrepor/minor scratches
Ring, 18 K guld, stjärna besatt med 26st diamanter, totalt 0,26ct, märkt RNS 750 0.26, strl 17mm/53,
total vikt ca 12,8g, skenan med mindre bruksrepor/minor scratches
Ring, 18 K vitguld, fyra rader med 5st blommor i relief besatt med totalt 40st diamanter, totalt ca
0,57ct. Guldsmed, Björn Nilsson 2009 Kristianstad, strl 18,5mm/59. Total vikt ca 19,2g, mindre bruksrepor/minor scratches
Georg Jensen, ring, 18 K guld med räad yta, märkt GEORG JENSEN 750, strl 17mm/53, total vikt
ca 5,4g. Nyskick/mint condition
Georg Jensen, ring, Savannah, 18 K guld med månsten. Design Vivianna Torun Bülow-Hübe. Märkt GJ
750 1418 TURUN, strl 17,25mm/54, total vikt ca 3,4g, nyskick/mint condition
Vas. mässing med emalj cloissone-och reliefdekor. Kina 18/1900-tal. höjd: ca 30cm. mindre ytslitage/minor wear.
Skålfat, mässing med emalj, cloissone-dekor. Kina 1800-tal, höjd: ca 8cm, diameter: ca 45cm, mindre
ytslitage/minor wear.
2st fat Kina, dekor med guldkant, fågel i träd och kalligra, D18.5cm samt dekor med gurscen och
kalligra, D11.5cm, 18/1900-tal, ytslitage samt mindre fatet med liten spricka/wear and smaller plate
with crack
Skulptur i form av stående buddha, Thailand omkring 1860-1910, klassiskt Rattanakosin-utförande där
Buddha håller solfjäder, förgylld, höjd ca 26cm, ytslitage/wear
Skål. Dekor med bl.a. växter i kobolt, botten märkt med 4 karaktärers tecken. Kina, Ching-Dynastins
andra hälft (1644-1911). Höjd: ca 11cm, diameter: ca 22cm. Obetydliga tillverkningsdefekter, obetydligt
slitage, fotringen med obetydlig spricka (troligen från tillverkningen)/insignicant productiondefects, insignicant wear, basering with insignicant crack (most likely from production).
Bojan, Kina omkring 1870-1910, blåvitt porslin med koboltdekor med körsbärsblommor mot fond av
cracked ice samt botten märkt med fyra karaktärstecken i blått, höjd ca 17cm. Lock saknas/no cover.
Glasyrspricka i botten/buttom with glazecrack
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Vas, blåvit dekor, Kina 1800/1900-tal, höjd 43,5cm
Lockterrin, cloissonne, Kina omkring 1900, polykrom dekor, höjd 14cm, diam. 20cm
Skål samt fat, cloisonne, Kina omkring 1900, polykrom dekor med växter, fåglar, blommor av bl.a.
sesbania resp. blommor och växter. Skålen märkt med 4 karaktärers tecken i blått, diam. 19 & 36cm.
Fatets undersida med glasyrmista/plate with glaze mist
Vas, möjligen spottkopp/spittoon, Kina omkring 1900-1925, porslin med polykromt måleri och kalligra,
höjd 33cm
Skål, möjligen tvätt-fat, polykrom dekor med gurer i landskap. Kina 18/1900-tal. Märkt i botten. Höjd:
ca 10cm, diameter: ca 30cm, obetydliga tillverkningsdefekter, obetydligt slitage/insignicant production
defects, insignicant wear.
Vas, Kina, dekor i blått och vitt med gurscener i landskap, 1900-tal, H41cm, några skönhetsfel samt
minimalt fotringsnagg/some glazureaws and minor chip to base
Penn-skrin. tidstypisk s.k. kantondekor samt delvis förgylld. Kina 1800-talets andra hälft, höjd: ca 7cm,
bredd: ca 10cm, längd: ca 19cm, obetydliga nagg, obetydligt slitage/insignicant chips, insignicant wear
Vas, Kina omkring 1900, blåvit med dekor av påfågel och växter, höjd 58,5cm
Brio, brandbil i bemålat trä, utfällbar stege, 1960-tal, etikettmärkt, höjd 27cm, längd 67cm. Ytslitage,
metalldelar med rostangrepp, stege med avslag och spricka
Märklin-HO, 2st modellok, elektriska lokomotiv, RE800 med inskription SBB CFF (1950-tal) och ES800
med inskription Germany (1940-tal), L16,5cm, 13,5cm, RE800 saknar en ljuslykta, båda med bruksslitage,
för funktionen ansvaras ej/RE800 missing one lamp, both with use wear, no functional warranty.
Schuco, bilbana, modell Varianto 3010 bl.a. Varianto-Limo 3041, Varianto-Bus 3044, Varianto-Lasto 3042
(ej ihopsatt) samt tillbehör, bruksanvisningar, delar av original lådan m.m., bruksslitage, vissa tillbehör
med små skador, alla saker möjligen ej kompletta, för funktionen ansvaras ej.
Golvur. Mahogny, England 17/1800-tal, rak form. Fodral och huv med mässingsbeslag varav huvens
hörn med korintiska pelardekoration samt krön med gallerkant. Urtavla med tim- och minutvisning,
datumvisning och relief dekorationer i form av gurer, rocailler och växter samt plakett märkt: Joh Hinr
Muhs. Pendel, lod, del till minutvisare och nyckel nns. höjd: 257cm. torrsprickor, fodral blekt, trä med
angrepp, ytslitage/pale, wooden cracks. Proveniens: Familjen Kärfve.
Kartellur. Förgylld mässing, växtdekor med reliefdekorationer. Urverk märkt: Japy Freres & Cie. / Goe
Med. D'Honneur. Frankrike 1900-tal. Nyckel och pendel nns. H64cm. Mindre ytslitage/minor wear
Breitling, fasadklocka, HORLOGE BREITLING 1000 SUPPORT ALU SANS POTEAU CARAIBES
RUEGG SA, 2005, svart med metallfärgat fäste. Klockans mått, höjd 96cm, längd 96cm, djup 47cm.
Total längd 130cm, ytslitage, för funktionen ansvaras ej/no functional warranty
Bordspendyl, sannolikt Frankrike, 1800-tal, förgylld och patinerad mässing, trådupphängd pendel, krön
med icka och hund i relief, höjd 38cm, längd 29cm. Nyckel saknas, en arm något lös/no key, one arm
slightly loose
Bordspendyl, förgylld, omkring 1900, urverk märkt Japy Fils 1855 Medailler 1844 1849, Frankrike, dekor
av kvinna med barn samt bock. Höjd 34cm, nyckel nns.
KPM, bordsur samt 1 par ljusstakar, porslin med bronserade beslag av amoriner, porslin delvis med
reliefdekor av rosor, höjd 39 & 23,5cm
Bordsur monterad i Kinesisk Kanton vas, urtavla med tim-och minutvisning, vas med polykrom dekor
och delvis förgylld, monterad på mässingssockel med kulbård, 18/1900-tal. nyckel och pendel nns, total
höjd: ca 51cm, mindre ytslitage/minor wear
Bordsur s.k. Boulleur, urfodral i trä med skölpaddsimitation, ornament och dekorationer i bronserad
metall, urtavla med minut-och timvisning och märkt: MAPLE & Co Ltd. Paris. Urverk märkt:
Medaille d'Argent / Vincenti & Cie. Frankrike 18/1900-tal, pendel nns. H46cm, torrsprickor, mindre ytslitage/minor wear, drycracks
Bordsur. Empire stil, urfodral i rak form med förgylld reliefdekoration och skulptur iform av sittande
putto. urtavla med tim-och delvis minutvisning samt märkt: Lars Forslund Stockholm. 1800-tal. Pendel
och nyckel nns, total höjd: 46,5cm, ytslitage, för funktionen ansvaras ej/no functional warranty
Bordsur. Empire stil. 1800-tal, provinsarbete i trä, förgyllda ornament, dekorationer av bl.a. man med
kvinna och fåglar samt krön med blomkrans och rocailler m.m., övre del bärandes med 6 kolonner, urtavla
med datumvisning, tim-och minutvisning, nyckel och pendel nns. Servad hos Wetterstrands urverkstad
2010. Höjd: 58cm, längd: 32cm, förgyllningsslitage, ornament med skador/lagningar, krön med dålig
passform, torrsprickor, för urverkets funktion ansvaras ej/some damages, no functional warranty
Bordsur, förgylld mässing, Frankrike 18/1900-tal, skulptur av kvinna vilandes mot ankare och svärd
samt reliefdekorationer, urtavla i metall med romerska sior, urverk märkt: L Medaille d'argent Pons
823, nyckel och pendel nns, H49cm, mindre ytslitage, för urverkets funktion ansvaras ej/no functional
warranty
Fickur, silverboett, digital visning av timmar och minuter, urtavla med reliefdekor, verk märkt G.T,
boettnr 1487326, D5.4cm, små bucklor, repor samt märken vid öppningen, tillsynes fungerande, ingen
funktionsgaranti/small dents, scratches and scrapes at the opening, no functional warranty
Omega, ckur, manuell, silver/svart urtavla, 1900-talets första hälft, verk nr. 9030454, kal. 38,5 LTT,
diameter: 4,9cm, medföljande klockkedja. Tillsynes fungerande, härom lämnas ingen garanti.
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Damckur, Nilax, 18 K guld, reliefdekor, diam. 3cm, total vikt ca 22,2g. För funktionen ansvaras ej/no
functional warranty
Herrckur med stoppursfunktion, gulddouble, boettnr 289130 verknr 50115, D5cm, bakboett med minimala bucklor, tillsynes fungerande men härom lämnas ingen garanti/rear with minor dents, no functional
warranty
Herrckur, savonett, 14k guld, innerboett oädel, kvartsrepeter, boettnr 48254, 1900-talets första del,
D5cm, total vikt ca:88.2g, tillsynes fungerande men härom lämnas ingen garanti/no functional warranty
Waltham, herrckur, 14k guld, sekundvisning på skiva, verknr 27076265, boettnr 87783, D4.2cm, totalvikt
ca: 52.3g, originaletui med kartong, tillsynes fungerande men härom lämnas ingen garanti/no functional
warranty
Fickur, savonett, 18k guld, även innerboett i 18k guld, boettnr 14426, boett och verk märkt med ankare,
framsida med porträtt av Oscar II samt baksida med riksvapnet i blått, omkring 1900, D5cm, total vikt
ca: 109.4g, tillhörande etui från Linderoth Stockholm, obetydligt använt, tillsynes fungerande men härom
lämnas ingen garanti/ne condition, no functional warranty
Breitling, damur, stålboett med silversvart urtavla, Colt Oceane Chronometre, quartzverk, modellnr
A77380 boettnr 1326333, originalbox med dokument, obetydligt använd, innerfodral med mindre slitage,
tillsynes fungerande men härom lämnas ingen garanti/nice condition, some wear to holster, no functional
warranty
Damur, Gandino, 18 K guld samt länk 18 K guld, Brevet, manuell, diam. 1,5cm, total vikt ca 24,6g, för
funktionen ansvaras ej/no functional arranty
Certina, damur, 18 K guld samt länk, 18 K guld, manuell, diam. 1,9cm, total vikt ca 29,1g, för funktionen
ansvaras ej/no functional warranty
Eterna, herrur, 18 K guld, quartz date, D3,4cm, glas med små bruksrepor/glass with scratches, baksida
med gravyr/rearside with monogram samt kronknapp möjligen utbytt/crownbutton possibly exchanged,
för funktionen ansvaras ej/no functional warranty
Omega, herrur, stålboett, manuell, 1930/40-tal, boettnr 9370086, verk nr. 8694474, kal. T17, L3.5cm,
stållänk, urtavla med mindre beläggning, glas med repor samt bruksslitage, tillsynes fungerande, men
härom lämnas ingen funktionsgaranti, medföljande Omegaetui/dirt on clockface, wear and glass with
scratches, no functional warranty
Omega, herrur, 1970-tal, Seamaster Cosmic 2000 automatic date, diam. ca 3,8cm. Rem med Omega
emblem, medföljer Omega etui, nyskick/pristine, sätter ej i gång vid test/doesnt start, för funktionen
ansvaras ej/no funtional warranty
Atlantic. Herrarmbandsur. Worldmaster, gulddouble, automatic med datum, cal.2824-2. ref:
51740.45.35. inköpt 2007. Diameter: 3,7cm. Medföljande original etui med garantikort. Nyskick!/mint
condition
Eterna, herrur, stålboett med svart urtavla, Eterna-Matic Super-Kontiki, automatic med datum, 1960tal, kal. 1424, D3.8cm, läderrem, medföljer senare Eternaetui, bruksslitage samt urtavla med slitage,
tillsynes fungerande men härom lämnas ingen garanti/wear, no functional warranty
Tissot, herrur, 18 K guld, Seastar, quartz date, diam. ca 3,4cm. Tissot läderrem samt emblem, medföljande Tissot etui. Nyskick, batteri i behov av byte, baksida med gravyr, för funktionen ansvaras ej/mint
condition, battery in need of replacement, rearside with monogram, no functional warranty
Breitling. Herrarmbandsur. Aerospace ur Professional Serien, repetition minutes, cal.B65, quartz, titanium boett, grå urtavla med analog och digital visning. Ref.nr. F65062. serie-nr. 13561. Inköpt
1998-07-10 hos Söderbergs ur & guld (stämplat certikat). Medföljande original etui och extra länk delar. Diameter: 4cm. Boett med obetydlig bruksslitage varav länk med bruksslitage. Tillsynes fungerande
men härom lämnas ingen garanti/no functional warranty
Tissot, herrur, 1950-tal, Sonorous, svart urtavla, alarm funktion, kal. 256-821, diam. 3,3cm, tillsynes
fungerande, för funktionen ansvaras ej, glas med små repor, rem med slitage/no functional warranty,
glass with minor scratches
Jaeger Le Coultre, herrur, stålboett, automatic, 1940/50-tal, kal. 476, baksida märkt 338500, D3.2cm,
exlänk, glas med repor samt bruksslitage, tillsynes fungerande men härom lämnas ingen funktionsgaranti/glass with scratches and wear, no functional warranty
Cartier, damur, boett och länk med guld på stål samt svart urtavla, kronknapp med granatfärgad
sten, Santos Octagon, automatic med datum, 1980-tal, boettnr 296626229, D2.8cm, länk märkt Cartier,
bruksslitage, tillsynes fungerande men härom lämnas ingen garanti/wear, no functional warranty
Longines, herrur, 18k guld, Automatic Conquest Calendar, 1950-tal, kal. 19ASD, D3.4cm, exlänk i
gulmetall, urtavla med prickar, kronknapp utbytt, tillsynes fungerande, ingen funktionsgaranti/clockface
with stains, crownbutton replaced, no functional warranty
Breitling. Herrarmbandsur. Exospace, cal.B55, quartz, kronograf, titanium boett, svart urtavla med
analog och digital visning. Ref.nr. EB5510. serie-nr. 6086871. Inköpt 2017-06-15 hos Söderbergs ur
& guld (inköpskvitto nns). Medföljande box och dokument samt original extra tillbehör. Diameter:
4,6cm, boett med obetydligt bruksslitage varav länk med mindre bruksslitage. Tillsynes fungerande men
härom lämnas ingen garanti/no functional warranty
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Torsten Thorup & Claus Bonderup för Georg Jensen, herrur, 18 K guld samt Georg Jensen länk, 18 K
guld. Märkt DESIGN 1347 THORUP & BONDERUP DENMARK 18K GOLD WATERRESISTANT
GEORG JENSEN 47266 SWISS MADE. Diam. ca 3,4cm, quartz, total vikt ca 76,4g. Boett med mindre
bruksrepor/minor wear. För funktionen ansvaras ej/no functional warranty
Omega, herrur, 14 K guld, 1950-tal, manuell, kal. 268, D3,5cm, bakboett med gravyr, läderrem med
Omega emblem, rem med slitage, tillsynes fungerande/no functional warranty, backside with engraving
Longines, herrur, boettnr 102957 samt märkt Cased and timed in USA Platinum, verknr 5757127 Swiss,
kal. 8LN, 1940-tal, L3.4cm, senare läderrem med Longines märke, baksida med gravyr daterad 1940,
tillsynes fungerande men härom lämnas ingen garanti, glas med repor samt bruksslitage/wear and glass
with scratches, no functional warranty
Omega, herrur, stålboett med silverfärgad urtavla, Geneve, 1970-tal, kal. 601, D3.4cm, svart rem med
Omegaemblem, bruksslitage, tillsynes fungerande men härom lämnas ingen garanti/wear, no functional
warranty
Omega, herrur, 14k guld med silverfärgad urtavla, Geneve, manuell, kal. 601, 1970-tal, D3.2cm, läderrem,
baksida med gravyr, tillsynes fungerande men härom lämnas ingen garanti/gravure on the rear side, no
funktional warranty
Omega, herrur, stålboett med silverfärgad urtavla, manuell, kal. 26, 5T3, 1940-tal, D3cm, läderrem med
Omegaemblem, urtavla med repor, tillsynes fungerande men härom lämnas ingen garanti/clockface with
scratches, no functional warranty
Vacheron Constantin, herrur, 18k guld med vit urtavla, Geneve, Patrimoni, manuell, boettnr 605210,
kal. 1003-2, D3cm, tjocklek 4mm, läderrem med Vacheron Constantinemblem i 18k guld, bruksslitage,
tillsynes fungerande men härom lämnas ingen garanti/wear, no functional warranty
Omega, herrur, stålboett med vit urtavla, Seamaster 600, manuell, 1960-tal, cal. 601, D3.3cm, svart
läderrem, urtavla med prickäckar och smärre krackelering, tillsynes fungerande men härom lämnas
ingen garanti/clockface with stains, no functional warranty
Tissot, herrur, 18k guld med silverfärgad urtavla, Seastar Seven, manuell, nr. 315T, 1970-tal, D3.5cm,
läderrem Tissot med emblem, baksida med gravyr, glas med repor, kronknapp ej guld, tillsynes fungerande
men härom lämnas ingen garanti/engravure, glass with scratches, no functional warranty
Olympic, herrur, stålboett med svart urtavla, Sport, automatic, kal. 525, 1940-tal, verk märkt BUREN
GRAND PRIX 525, boettnr 378119, D3.3cm, läderrem, glas med repor samt visare med slitage, tillsynes
fungerande men härom lämnas ingen garanti/glass with scratches, pointers with wear, no functional
warranty
Herrur, boett i silver, art deco, ca 1910-30-tal, obekant verk, cylindergång, boett märkt 800, L4cm,
bruksslitage, delvis fungerande/wear, no functional warranty
Longines, herrur, 18k guld, manuell, 1970-tal, cal. 6942, D3.3cm, läderrem med Longinesspänne, mindre
bruksslitage, baksida med gravyr, tillsynes fungerande, ingen funktionsgaranti/wear, rear with engraving,
no functional warranty
Vilhelm Wohlert för Le Klint, golvlampa, modell 325, stomme av ek med rund svart metall fot, höj-och
sänkbar, höjd: 150cm, diameter: 87cm, bruksslitage
Bordslampa, funkis, 1930/40-tal, förkromad och bemålad metall, grönlackerad plåtskärm, marmorfot,
höjd ca 35cm, ställbar, mindre ytslitage, glödlampshållare med slitage/minor wear and lightbulbholder
with wear
2st golvlampor, Kosta Lampan, krom med rödlackerad fot samt röda plastskärmar, etikettmärkt KOSTA
LAMPAN 1913/2 resp. en med slitage, total höjd 130cm. Yslitage, en glödlampehållare med slitage,
en skärms metalldelar med rostangrepp, en fot med liten skada, övrig kromdelar ställvis med mindre
rostangrepp/wear, one cover with rust, one base with small damage, some chrome part with minor rust
1 par vägglampor/bordslampor, ÖIA, Örsjö, TYP 555, klarglas, undersida i relief dekor, H12,5cm D25cm,
en med spänningsspricka/one with minor crack
Verner Panton för Louis Poulsen, golvlampa, Panthella, stomme delvis i stål, fot och skärm av plast, höjd
ca 130cm. Ytslitage, fot med repor, skärm med mindre färgrester, skärmkopp med spricka samt skev på
mitten/wear, base with scratches, cover with some colour stains, covercup with crack
Hans-Agne Jakobsson, Markaryd, bordslampa, B-124, kupa i blått/grönt glas samt fot i orange glas med
mässingskant, 1960/70-tal, etikettmärkt, höjd 34cm, kupa med obetydlig fotringsnagg/shade with minor
chip to base
Perry King & Santiago Miranda, bordslampa, modell Palio, för Arteluce, svartlackerad metall, 2 lösa
glasskivor och kromskärm. Märkt Arteluce PALIO PATENT PENDING MADE IN ITALY, höjd 40,5cm
1 par bordslampor, Malmö Metallvarufabrik, 1960/70-tal, bestående av 4st glaskuber samt mässing resp.
metall stomme, etikettmärkta, total höjd 44cm, ytslitage/wear, för funktionen ansvaras ej/no functional
warranty
Anders Pehrsson för Ateljé Lyktan, Åhus, taklampa, Bumling, blå lackerad, etikettmärkt, diam. 40cm.
Mindre bruksrepor, 2 rastringar med nagg
Yki Nummi, taklampa, Sky yer/Lokki, Stockmann Orno, Finland, 1960/70-tal, vit akrylplast med
upphängning av 3 kedjor, diam. 50cm, omärkt
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Taklampa, Konkylie/Tivolilampan, Louis Weisdorf för Lyfa, Danmark, 1960-tal, utvändigt i gulmetall
och invändigt lackerade i gulmetall och orange, märkt MADE IN DENMARK, höjd ca 40cm. Mindre
ytslitage/some wear
Carl Fagerlund, Orrefors, taklampa, mässingsstomme med glasplattor, modell 2380/311, höjd 44cm,
diam. 31cm
1 par taklampor, 1950-tal, gultonat glas med dekor av blad i relief, omärkta, fästen olika, kupans höjd
41cm, nagg/chips
Månskensampel. Rosa glaskupa med graverad dekor av eur-de-lis, mässing och glas, omkring 1900, höjd:
ca 42cm.
Ljuskrona. Gustaviansk stil med prismor och mässingsstomme. 1900-talets första hälft. Höjd: ca 92cm.
Verner Åkerman, skulptur, marmor, Vårfrost/stående kvinna, signerad V Åkerman, höjd 45cm, undersida
med monogram/monogram underneath
Skulptur, intgods på alabasterfot, föreställande kvinna med hjälm och svärd, otydligt signerad, oidentierad konstnär, 18/1900-tal H45cm inklusive sockel, skador/damages
Fritz Kochendörfer, byst, jugend, Art Nouveau, icka stående på en bok på sockel, alabaster, brickmärkt
ORIGINAL KOCHENDÖRFER MED F.KUNST. MUNCHEN 1891 Schutzmarke, höjd 45cm. Sockel
med små nagg/minor chips to base
Bing & Gröndahl, Eneret, gurin, parian, föreställande gudinna, 1900-tal, märkt B&G Eneret, höjd 41cm
Curtis Jere, USA, skulptur, låga/ame, mässing på alabaster sockel, signerad Oc. Jeré 1980, total höjd
65cm, mässing med ytslitage/brass with wear
Gustavsberg, skulptur, Snöklockan, parian, efter Per Hasselberg, märkt Gustafsberg 07 P. HASSELBERG
C.A-n COP, höjd 58cm. Sockels baksida med små hörnavslag/backside on the base with small chips
Skulptur, brons, föreställande herre med klubba/hantverkare i 1500-tals dräkt, omärkt, senare träsockel,
höjd 25cm, total höjd inkl sockel 30cm
Byst, i form av manshuvud, brons, oidentierad konstnär, signerad P.TRIBO, höjd ca 26cm
Anders Olson, skulptur, brons, Mor med barn, signerad And Olson 1916, gjutarstämpel AUG.E.JENSEN
BRONZESTÖBER, höjd 27,5cm, bottens insida med gravyr/the inside of the foot with monogram
Skulptur, fältherre till häst, förgylld brons, möjligen Ryssland, omärkt, höjd 15cm, längd 17cm, total
höjd inkl. sockel 17,5cm. Svans något lös samt skulptur något lös från sockeln/tail loose
Gudmar Olovson, skulptur på stensockel, Les deux arbres, bronserad konstmassa/gips, signerad Gudmar.
Höjd utan sockel 25cm
Ernest Rancoulet (1870-1915) gurin, ben, alabastersockel, föreställande naken kvinna, monogramsignerad E.R. Figurinens höjd 12,3cm, total höjd inkl. sockel 19,5cm. En blomma med litet avslag, kvinnans
baksida med tunn spicka/one ower with minor chip, ladys back with thin crack. Får ej exporteras
utanför EU/Not allowed to be exported outside the EU
Guy de Rougemont (1935-, Frankrike), skulptur i hård plast, Colonne, pelarform med polykrom dekor,
etikett med signatur, 1970-tal, monterad på metall bas, höjd exklusive sockel: 231,5cm, liten tilltryckning,
färgbortfall, etikett med slitage/minor dent, some colour loss, label with wear.
Josef Frank (sannolikt för Svensk Tenn). Väggspegel, bambu och rotting. 1900-talets mitt, mått:
45x45cm. Innerslinga med liten skada, baksida med fuktäckar, spegelglas och stomme med ytslitage.
Proveniens: Familjen Kärfve.
Väggspegel med konsol. Karl-Johan/Empire stil, mahogny. Spegel med delat glas samt båda med kolonner och mässingsbeslag. 1800-tal. Mått (konsol/spegel), höjd: 75cm/190cm, längd: 92cm/95cm bredd:
42,5cm.
2st miniatyrmålningar, 18/1900-tal, porträtt av Jane Grey, monogramsignerad, 8x6.3cm samt fältherre,
signerad J. Boury, 5.8x4.8cm
Miniatyrmålning, porträtt, omkring 1900, signerad Stieler, mässingsram med relief dekor, delvis svartmålad, bildmått 8,5x6,5cm samt miniatyrmålning, porträtt, omkring 1900, signerad, mässingsram med
relief dekor, delvis svartmålad, bildmått 8,3x6,5cm, ram lös/loose frame
Fritz Kärfve (1880-1967), olja på duk, Skymning, signerad F. Kärfve och daterad 1912, bildmått:
101x116cm, ramskador/frame damages (D).
Max Walter Svanberg (1912-1994) med Brita och Lennart Svefors, väggbonad/textilgrak, Drömkvinnans
kyss III/Le baiser de la femme de reve III, etikettmärkt: signerad maxwalters och numrering 118/350,
textilmått: 100,5x77cm, modierad etikett.
Niilo Jaakko Immonen (Finland), olja på duk, Kvinnan i vassen, signerad och daterad 1958, bildmått:
115x88cm.
Theo Tobiasse (1927-2012), färglitogra, Immense femme inconnue pour choeur d'hommes en escil, HC,
signerad theo tobiasse, bladmått: 102x70cm.
Henning Malmström (1890-1968), pastell, stilleben, blommor i vas, signerad h. malmström och daterad
1936, bildmått: 100x80cm, ram med liten glasskada/frame with minor glasscrack (D).
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Theo Tobiasse (19272012), carborundum färgetsning, St. Paul de Vence (Ou le Cantique de la Pomme),
numrerad 63/150 och signerad Theo Tobiasse, bladmått: 57x77cm, blad med obetydligt hål, bladets
baksida med lite äckar, passepartout med äckar/paper with insignicant hole, rear side with some
stains, passepartout with stains.
Antoni Clave (1913-2005), carborundum färgetsning, Sac et chire 3, epreuve d'artiste och signerad Clave,
utgivningsår: 1973, inköpt hos Galerie Börjeson i Malmö, bladmått: 90,5x63cm.
Beppe Wolgers (1928-1986). Olja på duk, Tidig morron, signerad Beppe Wolgers, bildmått: 36,5x44,5cm
(D).
Mauritz Karström (1962-2005), blandteknik, gurkomposition, signerad Karström och daterad 2003,
bildmått: 57x40cm (D).
Mauritz Karström (1962-2005), akvarell/pastell, gurkomposition, enligt uppgift föreställande Annie
Lennox från musikgruppen Eurythmics, monogramsignerad MK och daterad 2000, bladmått: 54,5x46cm
(D).
Guy de Rougemont (1935-, Frankrike), 2st litograer, Colonne, numrerade 40/70 & 16/40 och signerade
Rougemont, ett blad daterad 1973, blad-och bildmått: 60x30cm, 68,5x25cm, ett blad med äck på
baksidan varav något synlig från framsidan samt den andra med fuktprickar/one with stain on rearside
and somewhat visible from the front and the other one has moisture stains.
Bela Kondor (1931-1972, Ungern), etsning, komposition, numrerad 50/119 och daterad 1969, signerad
Kondor, bildmått: 11x24cm, solblekt/sunbleached.
Bela Kondor (1931-1972, Ungern), etsning, Dinlemek (Lyssna), numrerad 21/50 och daterad 1968, signerad Kondor B., bildmått: 12,5x10,5cm, solblekt/sunbleached.
Bela Kondor (1931-1972, Ungern), etsning, Szent Francis (Sankt Franciskus), numrerad 34/50 och daterad
1968, signerad Kondor, bildmått: 21,5x23cm.
Lajos Kondor (1926-2006, Ungern), färgetsning, Subjects for Conversation, numrerad 39/50 och daterad
1970, signerad Kondor, bildmått: 49x31cm, solblekt/sunbleached.
Lajos Kondor (1926-2006, Ungern), etsning, A'lom (Dream), numrerad 43/50 och daterad 1970, signerad
Kondor, bildmått: 29x39,5cm.
Mezzotint tryck i förgylld ton på glasskiva, bataljscen med soldater och ertal lejon, 18/1900-tal, glasskivans mått: 43x55,5cm, glasskiva med kantnagg/chip
Gunnar Brusewitz (1924-2004), tusch, motiv med tre spovar, signerad G Brusewitz, bildmått 9x13cm
(D)
Max Walter Svanberg, tusch, motiv med två kvinnogurer, signerad och daterad max walters 34, bildmått
22.5x16.5cm, gulnad/yellowness
Robert Högfeldt (1894-1986), 2st teckningar, Prinsessan och kocken samt 3 hövdad fantasi gur, signerade
R. Högfeldt, bildmått: 33x26cm, 22,5x29,5cm.
Jenny Nyström (1854-1946), akvarell på papp, häger i träsk, monogramsignerad J.N., bladmått:
22,7x14,7cm, fuktäckar/moisture spots.
Louis Sparre (1863-1964), etsning, Blåsig dag på stranden, signerad och daterad 1918 i plåten samt
blyertssignerad, plåtmått: 24x31,5cm, fuktäckar/moisture spots.
Louis Sparre (1863-1964), etsning, Anders vid frukost bordet i Mora, signerad och daterad 1920 i plåten
samt blyertssignerad, numrerad No. 9/75, plåtmått: 23,8x17,6cm, gulnad.
Jenny Nyström (1854-1946), akvarell/tusch på papp, munk med vandrare, signerad JENNY NYSTRÖM,
bladmått: 24x16cm, ytbehandlad.
Anders Zorn (1860-1920), etsning, Ols Maria, signerad och daterad 1919 i plåten samt blyertssignerad,
Hjert & Hjert 167, Asplund 286, plåtmått 19,9x29,5cm, ett nedre hörn med äck/one corner with spot.
Carl Ferdinand Hedlund, olja, kvinna på promenad vid skogsdunge, osignerad, a tergo påskrivet: Hernlund Motiv från Borgholm, Öland, 22x32.5cm, nederkant med liten reva
Olja på duk, oidentierad konstnär, porträtt av liggande kvinna, osignerad, 1800-tal, bildmått: 27x41cm,
färgbortfall, krackeleringar, ramslitage/colourloss, colourcracks, frame with wear.
Boris Ninemae (1925-1991), olja på duk, Ansträngda ryggar, signerad NINEMAE, bildmått: 22,5x27,5cm
(D).
Agda Holst (1886-1976), olja på pannå, stilleben, blommor i vas, signerad Agda Holst, bildmått: 35x27cm
(D).
Herman Norrman (1864-1906), olja på duk, Sydländskt landskap med gurer samt vulkan i bakgrunden,
monogramsignerad HN-n, 1800-tal, bildmått: 25x33,5cm, duk uppklistrad på pappskiva, sannolikt något
beskuren, sidor med rammärken, små färgrepor/canvas mounted on cardboard, likely been cut, sides with
pressure marks from frame, minor colourscrapes.
Jules Schyl (1893-1977), olja på duk, motiv av Katedralen i Avignon, signerad SCHYL och atergo daterad
1924, bildmått: 60x45cm (D).
Alfred Wahlberg (1834-1906), olja på duk, skogslandskap, signerad alfr. W-g., bildmått: 32x42,5cm.
Agda Holst (1886-1976), olja på duk, stilleben, blommor i vas, signerad Agda Holst, bildmått: 35x27cm,
färgkrackeleringar, duk med veck/colourcracking, canvas with signs of being folded (D).
Ernst Norlind (1877-1952), olja på pannå, Stork i vattendrag, signerad E. NORLIND, 53,5x44,5cm (D).
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Jules Schyl (1893-1977), olja på duk, stilleben, blommor i vas, signerad SCHYL och daterad 1918, bildmått: 57x43cm, färgkrackeleringar/colourcracking (D).
Agda Holst (1886-1976), olja på duk, stilleben, signerad Agda Holst, bildmått: 59,5x48,5cm (D).
Anders Österlin (1926-2011), olja på duk, komposition, signerad a. österlin och daterad 1951, bildmått:
66x65,6cm, färgkrackeleringar (D).
Uno Vallman (1913-2004), olja på pannå, färgkomposition, signerad UNO VALLMAN och daterad 1966,
bildmått: 61x48,5cm (D).
Maj Arnell (1919-2005), olja på duk, stilleben, karaer, monogramsignerad MA och atergo daterad 1996,
bildmått: 75,5x53,5cm (D).
Fritz Kärfve (1880-1967), olja på pannå, landskapsmotiv med gård, signerad F. Kärfve och daterad 1950,
bildmått: 45x53,5cm. Proveniens: Familjen Kärfve. (D)
Michael Qvarsebo, olja, Lövfragment med häst 1976, 25.5x65.5cm (D)
Knut Grane (1926-2016), olja på duk, Nr.5 Manhattan walk I, signerad Grane och daterad 1988, bildmått:
59,5x59,5cm (D).
Jan January Janczak (1938-, Polen), 2st pastell/akvarell, fantasi kompositioner, en signerad fram-och
baksida varav den andra signerad atergo och möjligen framsidan, daterade 1973, bladmått: 69,5x49,5cm,
en med liten veckskada/one with small visible fold damage.
Johan Johansson (1879-1951), olja på duk, hav-och landskapsmotiv med kvinna samt betande kor, signerad Johan Johansson, bildmått: 39,5x48cm (D).
Ernst Norlind (1877-1952), olja på duk, två storkar i kärrlandskap, monogramsignerad E.N., bildmått:
38x53,5cm (D).
Ardy Struwer (1939-), olja på pannå, abstrakt komposition och bakisda med bemålat ansikte, osignerad,
ca 1967/68, rekvisita till lmen Lejonsommar (premiär 1968), konstnären Ardy Struwer deltog i denna
lm, bildmått: 63,5x53cm (D).
Vasili Levi (1878-1954, Polen/Ryssland), olja på duk, skogsmotiv med stenar, signerad V. Levi och
daterad 1921, bildmått: 41x56,5cm, färgkrackeleringar, ramskador/colourcracks, frame damages.
Wladyslaw Popielarczyk (1925-1987, Polen), olja på duk, Familie, signerad W. Popielarczyk och daterad
1977, bildmått: 55x55cm.
C Denton Rivers (England 18/1900-tal), olja på duk, landskapsmotiv med od och slott samt stuga
med människor i bakgrunden, 18/1900-tal, bildmått: 25x46cm, lagningar, tryckmärken från spännram,
färgkrackeleringar, ramskador/mendings, pressure marks from framing, colourcracks, frame damages.
Fabian Lundqvist (1913-1989), olja på duk, gurer på promenad i park, signerad Fabian Lundqvist,
bildmått: 37x45cm (D).
Pierre Cesar Lagage (1911-1977, Frankrike), olja på duk, barn iaktar ikon samt bakgrund med bazaar,
signerad Pierre Cesar Lagage, bildmått: 59,5x45,5cm, dukens baksida med fuktprickar, litet färgbortfall,
små färgkrackeleringar/some moister stains, minor cracks
Gregor Gray (Irland 18/1900-tal), olja på duk, icka med get, signerad Gregor Grey och daterad 1882,
bildmått: 52x42cm, duk med lagning och retuscher/mended canvas and retouches.
Olja på duk, oidentierad konstnär, landskap med icka, 1800-tal, signerad John Morgan och otydligt
daterad, bildmått: 45,5x32,5cm, duk med litet hål/canvas with small hole.
Owe Zerge (18941983), olja på pannå, stilleben, blommor i krus, signerad Owe Zerge, bildmått:
79,5x63,5cm (D).
Gerhard Wihlborg (1897-1982), olja på duk, stilleben, signerad Gerh. Wihlborg, bildmått: 50,5x79,5cm
(D).
Fritz Kärfve (1880-1967), olja på duk, landskapsmotiv med gårdar i bakgrunden, signerad F. Kärfve och
daterad 1937, bildmått: 57x73,5cm, duk med stänkprickar. Proveniens: Familjen Kärfve. (D)
Max Book (1953-), olja på duk, fantasi komposition, signerad BOOK och daterad 1968, bildmått:
67x79cm (D).
Jean-Marc Nattier, efter/after, akvarell, Hertiginnan av Chartres som Hebes, omkring 1900, osignerad,
bildmått 69x49.5cm, ramslitage/wear to frame
Olja, oidentierad konstnär, läsande kvinna i interiör, osignerad, Anna Munthe Norstedts art, 71.5x53cm,
ett hörn med retusch/one corner with retusch
Olja på duk, oidentierad konstnär, Stridande tuppar/Cock ghting, Melchior de Hondecoeter's art, osignerad, 17/1800-tal, a tergo med monogramsignerat sigill, baksida med etikett märkt: HONDEKOTER
COCK FIGHTING H/B, bildmått: 61x75cm, duk fäst på träram med pappklädda kanter, duk med
skada, retuscher, repor, senare ram, färgkrackeleringar/canvas on wood frame with papercoated sides,
canvas with damage, scratches, retouches, frame later, colourcracks.
Magnus Creutz (1909-1989), olja på duk, Ung icka, signerad CREUTZ, bildmått: 80x64cm, ramslitage/frame with wear (D).
Marianne Ågren (1943-), olja på duk, naken modell, monogramsignerad MÅ, bildmått: 110,5x64,5cm
(D).
Ernst Norlind (1877-1952), olja på pannå, stork i vattendrag, monogramsignerad E.N. och daterad 1945,
bildmått: 68,5x59,5cm, medföljande signerat vykort från Ernst Norlind (D).
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Olja, oidentierad konstnär, marinmotiv med fartyg och hamn, 1800-tal, monogramsignerad HH, bildmått: 69x99,5cm, vågig duk och färgkrackeleringar/wavy canvas and colourcracks.
Anders Emgård (1938-), olja på duk, Vattenlandskap (2) i Falsterbo, signerad A. Emgård och daterad
1987, bildmått: 59,5x80cm (D).
Gerhard Nordström (1925-2019), olja på pannå, motiv med röda blommor, möjligen från konstnärens
inspiration av Monets trädgårdar, signerad G Nordström, bildmått: 61x53,5cm (D).
Max Walter Svanberg (1912-1994) med Brita och Lennart Svefors, väggbonad/textilgrak, Drömkvinnans
kyss III/Le baiser de la femme de reve III, atergo etikettmärk: signerad maxwalters och numrering
165/350, oramad, mått: 100,5x77cm.
Johann Baptiste Homann (1664-1761), karta över Finska viken, delvis handkolorerad, 2 blad ihopsatta,
titel: Sinus Finnici Delineatio Geographica ex quam pluriminis subsidiis novissimis stereographice tradita
per Dm, utgivnings år: Nurnberg 1751, bildmått: 54,5x84cm, delvis solblekt, fuktäckar/äckar, blad
med 2 små kantrevor (tejp lagade), synliga veck/partly sun bleached, moisture stains, paper with 2 small
cuts and xed with tape, visible folds.
Broderi med metalltråd. Rektangulär med dekor av drakar i guldtråd och delvis i vitt och blått. Kina
18/1900-tal. Inramad med glas. Enligt påklistrad etikett är proveniensen från Carl von Linne's familj.
Broderi mått: 46x128cm, slitage/wear
Catherina Dabrowski (Polen). olja på duk. vilande kvinna med solfjäder i 1800-tals miljö. signerad
Catherina och daterad atergo 2000. bildmått: 70x100cm. oramad.
Wojciech (Adalbert) von Kossak (1857-1942, Polen), efter/after, olja på duk, vinterjakt i skogslandskap,
bildmått: 57,5x106,5cm, färgkrackeleringar, något färgbortfall.
Bröllopskimono, Japan, 1900-tal, röd botten med rikt broderad dekor av tranor och växter, längd ca
187cm, ställvis mindre lösa trådar, en arm med skada/minor loose threads and one arm with small
damage
Vävnad, rölakan, 1700-tal, polykrom dekor med bl.a. hjärtan, daterad Bi 1784 AN, mått ca 77x56cm,
insydda kanter, en kortsida saknar fransar/sealed edges
Åkdyna, 1800-tal, tvistsöm, daterad ANNO 1826, mått ca 112x47cm, slitage.
Åkdyna, rölakan, 1800-tal, rutmönster med stiliserande träd och blixtmönstrad bård, monogram signerad
HPD, mått ca 116x51cm, slitage och äldre lagningar/restoration
Åkdyna, tvistsömn, 1800-tal, daterad KLD 1838, mått ca 49x114cm, baksida med litet hål/rear side with
small hole
Vävnad, schattersömn med blommor och djur, daterad År 1798 - 1937 AA. Enligt uppgift påbörjad
omkring 1800 och avslutad senare. Mått ca 60x123cm, mindre slitage/some wear
Barbro Nilsson, vävnad, MMF AB, Gula Stjärnan, monogram signerad BN samt etikettmärkt, mått
42x41cm, fransar sannolikt avkortade/fringes probably shorted
Fiollåda, trä med allmogemålad dekor, märkt och daterad: J Wåst Bång 1842, L61cm, ytslitage, medföljande ol, i behov av service, olkropp med skador/damage to violin
Skrin, skuren reliefdekor, bemålad i rött, vitt och delvis förgyllt samt smidesbeslag, daterad 1771, höjd:
ca 19,5cm, längd: ca 42cm, bredd: ca 35,5cm, torrsprickor, slitage, senare fötter.
Skrin, skuren reliefdekor med mässingsbeslag, daterad och märkt: ANO 1782, höjd: ca 16cm, längd: ca
43cm, bredd: ca 37cm, nyckel saknas, torrsprickor, slitage, senare medföljande ställning.
Skrin, skuren reliefdekor med smidesbeslag, daterad och märkt: ANNO 1762, höjd: ca 18cm, längd: ca
44,5cm, bredd: ca 37cm, nyckel saknas, torrsprickor, slitage, senare medföljande ställning.
Sidobord med låda, gustavianskt, provinsarbete. 17/1800-tal, svart målad med delvis förgyllda konturer
och mässingsbeslag med reliefdekor samt skiva med målad blomdekor, höjd: ca 71cm, längd: ca 57cm,
bredd: ca 40,5cm, skiva med spricka, ytslitage, låda med torrspricka och trä med angrepp
Salsskåp. Ek, barockstil, 17/1800-tal. Rak form med 2 dörrar och klotfötter med mässingsbeslag. Framsida, hörn och krön med slingrade växtdekor i relief samt knektar och maskaroner. Nedre del med ej
utdragbara låddekorationer, nyckel nns, höjd: 217cm L200cm B70cm, torrsprickor, ytslitage, vissa delar
omarbetade, trä med angrepp/wooden cracks, some restoration. Proveniens: Familjen Kärfve.
Karmstol. Gustaviansk, 17/1800-tal. bemålad, rak fast stoppad ryggbricka och sits samt delvis
stoppade armlän samt kannelerade ben och rygg med krön, textilklädsel, förstärkt, ytslitage,
färgsläpp/krackeleringar, ett handtag med lagning.
Karmstol. Gustaviansk, 17/1800-tal, möjligen Ephraim Ståhl (osignerad). Bemålad och delvis förgyllning. Fast stoppad ryggbricka och sits samt delvis stoppade armlän, broderad klädsel med blomdekor.
Skuren dekor av bl.a fjällskärning och hörneuroner, klädsel med slitage, visst färgsläpp.
3st karmstolar, empir stil, 18/1900-tal, broderad klädsel med växt-och stjärndekor, stomme med intarsia
och reliefdekorationer, alla med ytslitage, förstärkningar, skador/lagningar, en med något avkortade
bakben, alla med klädselslitage och en med skada/some damages
Rökbord med stenskiva. Mahogny, 1930/40-tal. Bård med skuren och genombruten växtdekor samt
fötter med lejontassar. Sidolucka till förvaring. Höjd: ca 67cm, diameter: ca 65cm. luckans innersida
med fanersläpp, mindre ytslitage.
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Byrå, gustaviansk stil med stenskiva, bronserade beslag samt intarsia, höjd 77cm, längd 125cm, bredd
48cm, fötter med mindre ytslitage, stenskivans bakre hörn med små nagg/minor wear, marble with minor
chips on the rear side corners
Atenienn med speglar, mahogny, nyrokoko, omkring 1900. Krön med rocailler och blommor. H158cm
L104cm B45cm. krön med liten skada, ytslitage/small damage to top
Matsalsmöblemang från Baltiska utställningen i Malmö 1914. Mahogny, jugend. Reliefdekorerade med
nysilver beslag. Plåtmärkta: Kullman & Larsson Malmö. 12st stolar, matbord med 6st iläggsskivor,
H77,5cm L139cm+60x6cm B121cm, serveringsbord, H102,5cm L120,5cm B64cm, 2st besticksschatull,
H133cm L74cm B46cm, salsskåp, H190cm L121cm B52cm, spegelskänk, H233cm L209cm B62cm. Alla
delar med bruksslitage, några stolar med skador/defekta, fanerslitage/some chairs with damages
Serveringsvagn, funkis stil/Bauhaus, krom och trä med glas, 1930/40-tal, H82cm L67cm H40cm, smärre
rost, äckar, däck med skador, glas med repor samt en skjutdörr saknas/rust, stains, tires with damage,
glass with scratches and one glassdoor missing
Bruno Mathsson, vilstol med fotpall, modell 36, stomme i böjträ med röd ätad sadelgjord. Etikettmärkta
Bruno MATHSSON FIRMA KARL MATHSSON MADE IN VÄRNAMO SWEDEN, Bruno MATHSSON
möbler. Stolens höjd 80cm, längd 110cm, pallens höjd 37cm. Omklädda, klädsel med äckar, blekt,
ställvis slitage, spår av ertal spikhål, en fot med spricka samt delvis ej kompatibla skruvar
Ingvar Andersson för Ekå Möbler, 3 delar sogrupp, 1960-tal, konstläder med rutig avtagbar original
tygklädsel samt teak stomme, 3-sits soa, längd 189cm samt 2st fåtöljer. Fint skick, en fåtölj och soans
bakre hörn med liten klädselskada, ben med ytslitage
Arne Jacobsen för Fritz Hansen, stol, Svanen, 1960-tal Danmark, svart galoon med fyrdelad fot i aluminium, snurrbar. Ytslitage, rygg med skada, klädsel med skador/wear, back and galoon with damages
Arne Jacobsen för Fritz Hansen, stol, Svanen, 1960-tal Danmark, svart galoon med fyrdelad fot i aluminium, snurrbar, etikettmärkt FH MADE IN DENMARK 0867 BY FRITZHANSEN. Ytslitage, äckar,
en fotskydd saknas, vänster armstöd med skada, mindre klädsel skada samt ställvis lös söm/wear, spots,
one foot protection missing, left armrest with damage and some loose threads
Bruno Mathsson, Firma Karl Mathsson, vilstol med nackkudde, Pernilla, böjträ med ätad sadelgjord,
märkt FIRMA KARL MATHSSON MADE IN VÄRNAMO SWEDEN 1972, BRUNO MATHSSON DESIGN MADE IN SWEDEN. Höjd 89cm, ytslitage, klädsel med mindre äckar, ostadig och något skev,
omarbetad, lagning, senare skruvar, ett bakre ben med sprickor/wear, minor stains, unstable, restored,
new screws
Christine Schwarzer för Swedese, sobord, Flower, vit laminatskiva med ekkant och stålben, etikettmärkt
SWEDESE CHRISTINE SCHWARZER Made in Sweden. Höjd 45cm, längd 114cm, bredd 98cm, obetydlig ytslitag/minor wear
Serveringsvagn, 1940/50-tal, triangulär form, mahogny, delvis frostad glasskiva, sannolikt NK. H57cm
L62cm B54cm, gummi med slitage, ett hjul med skada, mindre bruksslitage, ställvis med mindre bruksrepor/one wheel with damage, wear
Bruno Mathsson, Firma Karl Mathsson, stol, Eva, böjträ med ätat läder, märkt FIRMA KARL MATHSSON MADE IN-VÄRNAMO-SWEDEN 1972, BRUNO MATHSSON MADE IN SWEDEN. H84cm,
ställvis ytslitage, läder med äckar/wear, leather with stains
Bruno Mathsson för DUX, fåtölj med armstöd, Jetson, brunt bärande nät med plysch klädsel och läderklädd stomme samt förkromat underrede av massivt specialstål, nackkudde. 1970-tal, etikett saknas,
mindre bruksslitage, läderklädsel med viss patina/minor wear, partly patinated
Piet Hein & Bruno Matsson för Fritz Hansen, matbord, Supercirkel, skiva i vit laminat och spännben
i förkromat stål. 2st etikettmärkningar: PIET HEIN BRUNO MATHSSON, MATHSSON INTERNATIONAL MADE IN VÄRNAMO SWEDEN, 19/2000-tal, höjd: 75cm, längd: 150x150cm, ytslitage.
Carl Malmsten, sogrupp, Samsas, soa samt 2st fåtöljer, tygklädsel, sannolikt omklädda med original
tyg, tillsynes omärkt. Soans längd 183cm, fåtöljens höjd 83cm. Fint skick
Handknuten matta, Yadz, 297x201cm
Handknuten matta, gural med verser runt bården, tillverkad i Iran 1900-tal, 300x208,5cm, blekt.
Handknuten matta, Ghom, silkesinslag, 264x162cm
Handknuten matta, Täbritz med silkesinslag, Iran, guralt motiv med djur och och växter i portal,
197x144cm, Nessimetikett
Handknuten matta, Baktiari s.k. trädgårdsmatta, 242x171cm, fransslitage, äck//fringe wear, stain
Handknuten matta. Heriz, omkring 1930-talet, semi-antik. Enligt uppgift ursprungligen beställd till
familjen Nessim. Mått: ca 578x393cm. ställvis kraftigt slitage, skador/wear and some damages. Proveniens: Familjen Kärfve.
Märta Måås Fjetterström. Matta rölakan, Höstmattan. Komponerad 1918, tillverkad före 1942.
Signerad MMF. 348x251cm. Skador, ställvis kraftigt slitage, något blekt samt påbörjade mindre
lagningar/damages and pale.
Handknuten matta, motiv med Marilyn Monroe efter inspiration av Andy Warhol, osignerad, plåtbricka
märkt 3267, 146x141cm
Ingegerd Silow för AXECO Svenska AB. Rölakanmatta. Nr.2224 - Torvalla, monogramsignerad IS,
etikettmärkt, 280x200cm.
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AB Märta Måås-Fjetterström, matta s.k. ossa, Ängarna, komponerad 1928, tillverkad efter 1941, signerad AB MMF, 271x184,5cm, bandkantade kortsidor, möjligen avkortade fransar.
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