
Anbudsauktion / Bid-auction
Kunglig Dansk, �gurin nr. 2361, Faun med vindruvor, 1:a sortering, H14,5cm
1 par kara�er, glas med slipad dekor samt silverkragar, Böhmen omkring 1940, H27cm
Golvvas, Kina, växtdekor med fåglar samt kalligra�, botten med stämpelmärkning, 1900-talets andra hälft, höjd: ca 60cm, mindre ytslitage.
Ytterfoder med underfat, orientaliskt med växt och blomdekor, H32 D42cm, viss beläggning ut- och invändigt
Paraplyställ, mässing, 1950-tal, H61cm, ytslitage
1 par kandelabrar för tre ljus vardera, Together, nysilver, design Francesco Calegaro, signerade Calegaro, H20cm. Nypris ca: 3249kr
Fagerhults, A&E Design, skrivbordslampa, förkromad samt dekor i rött och svart, H48cm
Nao, 4st �guriner samt Lladro, 2st �guriner, en med blomnagg, H17-24cm
Hummel, 6st �guriner, H11,5-13,5cm
Hummel, 10st �guriner, H7-13cm
Goebel, Nina Marco, Limpke, 10 delar �guriner, Bondgård, H4-23cm
6st �guriner, kor, Cowparade, H9cm samt �gurin, ko med nallar, H14cm
Golvlampa, s.k. lampbord med skärm i form av hög hatt, 1930/40-tal, H138cm
Piedestal med förgylld dekor samt kvinnoporträtt, Verrocchio Italien, H75cm samt lockurna med romantisk dekor, Ceramica le Torri Italien, H49cm, tejprester
Ytterfoder med ställning, Kina, dekor med blommor och påfåglar, ytterfoder H29 D37cm, ställning med slitage samt vas, orientalisk, dekor med blommor, H52cm
2st skulpturer föreställande Helan & Halvan (Stan Laurel och Oliver Hardy), hårdplast, medföljande bänk, höjd: ca 60cm, samtliga delar med ytslitage.
Stig Lindberg, Gustavsberg, servisdelar i hårdplast Balett, 1970-tal, 2st uppläggningsfat, 5st tallrikar, 6st djupa, 3st assietter, 5st koppar samt 6st fat, bruksslitage delvis kraftigt på tallrikarna samt 3st koppar och ett uppläggningsfat med nagg
Nao, 4st �guriner samt �gurin, Spanien, H16-26cm
Karl Ens, 4st �guriner, fåglar, H16-24cm, en med fotnagg
7st dalahästar, 1900-tal, H4,5-20cm, slitage
Takeijro Hasegawa, Les contes du vieux Japan, Momotaro, bundet häfte, Tokyo möjligen 1885, slitage, medföljande 3st trycksaker samt 1st kuvert
3st stenåldersyxor varav 2st �intsten, längd: 11cm, 12,5cm, 17,5cm, samtliga med nagg och avslag.
Hanne Dreutler, Studio Åhus för Atelje Lyktan, bordslampa, blårosatonat glas och delvis mässing, tillverkad 1982, etikettmärkt, signerad: STUDIO ÅHUS SWEDEN 1982, höjd: 36cm.
Ulrica Hydman Vallien, Kosta Boda, skål på fot samt vas, Open Mind, signerade, H19,5 & 26cm D17,5cm
Lladro, 2st �guriner, H26 & 30cm
Spelautomat, titel: Mini-match, tillverkad i England 1900-talets andra hälft, höjd: 65,5cm, längd: 54cm, bredd: 19,5cm, delvis kraftig slitage, mindre stötskador, tejprester, för funktionen ansvaras ej.
Skulptur, efter/after Auguste Renoir, byst föreställande sonsonen Coco, bemålad gips, H inklusive sockel 39cm, ytslitage samt baksida med avslag
Jens Sandegaard, Tomelilla, ljusstake, mässing, 1900-talets sista hälft, 4 ljusarmar, märkt SANDEGAARD, medföljande ljusmanschetter, H25cm L46cm, bruksslitage, något anlupen, ostadig
Bertil Vallien, Kosta Boda, vas, Satellite, signerad, H30cm
Josef Ekberg, Gustavsberg, skål på fot, H13cm D26cm
Folkdräkt, 4 delar, Torna Härad, bruksslitage, medföljande dräktsilver, Ahokas Silversmide 1984 Malmö, 6st fastsydda, silvervikt ca 66g, bruksslitage
Marianne Westman, Rörstrand, uppläggningsfat, My Garden, H4cm L39cm B12,5cm
Hummel, Goebel, bordslampa, H30cm
Edvin Öhrström, bronsplakett Svenska bokhandelsmedhjälpareföreningen, Herman Bergman D16cm samt väggrelief, Romeo och Julia, kopparlegering, 24x18cm
Skålfat, Kina, dekor med växter och djur, 18/1900-tal, D31cm
3st album frimärken, USA, Sydamerika bl.a. Mexico, Chile, Brasilien, Panama, Uruguay, Venezuela m.�., även 1800-tal samt Australien, även 1800-tal
4st album frimärken, Tyskland och Italien, även 1800-tal
Murano, glasbricka, graverad dekor med romantisk scen, etikettmärkt, D37cm
Doktor Julius Lagerholm (1867-1943), Hemmets läkarebok med illustrationer, färgtrycksplanscher och isärtagbara modeller, tryckt hos Fröleen & Comp:s boktryckeri, Stockholm 1921, fukt�äckar, några blad med missfärgning, bruksslitage.
2st album frimärken, Afrika bl.a. Guinea, Mocambique, Angola, Libyen, Eritrea, Senegal, Niger, Marocko, Kamerun, Zambia, Syd-Afrika, Rwanda m.�., mestadels omkring 1910-1970
2st album frimärken, bl.a. Kina, Argentina, Australien, Antarktis (Frankrike), Polynesien, Dubai, Jemen, Turkiet, Palestina, Iran, Qatar m.�., även några äldre märken
1 par ljusstakar, silver, Stockholm 1949, vikt ca: 400g H15cm, en pelare något lös
2st pokaler, silver, H20,5cm, total vikt ca 639g, gravyr samt druvsax med silverskaft, L12cm, bruksslitage
1 par ljusstakar, silver, 1959, H20,5cm, fyllda, slitage
12+12st skedar, silver, modell Rosenholm och Rosen, längd: 12cm, 10,5cm, total vikt: 291g, bruksslitage kan förekomma, en rosen sked med avbrutet skaft.
Ett par ljusstakar, silver, fyllda, höjd: 15,5cm, en med kantstöt, båda med ytslitage.
12st matskedar, silver, GAB 1960/70-tal, L18cm, totalvikt ca: 508g, gravyr
Parti silverföremål, 11+12st skedar, sockertång, marmeladsked, ga�el Rosenholm, såsslev Fleron Danmark samt 2st matdekorationsställ, totalvikt ca: 310g
5 delar silverföremål: vas, H18cm, fylld. Oljekanna, H9cm, vikt ca 124g. Glasburk med silverlock, England, H2,5cm L10,5cm, silver vikt ca 9g samt 1 par salt & pepparkar, H6cm, total vikt ca 58g
30st skedar, silver, 4 olika modeller bl.a. Olga, Sachsisk, L9-14,5cm, bruksslitage, total vikt ca 594g
12 delar silverföremål bl.a. servettställ, tårtspade, sockertång, m.m. bruksslitage, total vikt ca 423g, en del med gravyr
Anton Michelsen, 5st julskedar, förgylld silver med emalj, 1971, 1974-1977, L16 & 16,5cm, total vikt ca 233g, nyskick samt sked, silver, L15,8cm, vikt ca 24, bruksslitage
Skrin, silver, H. Bros England 1950-tal, träinredning samt bakelitbotten, H5 L17 B12cm, gravyr
2st brickor, silver, L23x15cm samt L20x12cm, bruksrepor, total vikt ca 413g
Sockerskål och gräddkanna, silver, Gewe 1969, H5cm totalvikt ca: 206g samt vas, silver, Eric Löfman 1976, H17cm fylld
11st punschmuggar och 5st muggar, silver, total vikt: ca 483g, samtliga delar med ytslitage och vissa med gravyr.
Silverpokal, Karl Andersson 1953, H14cm, fotring något tilltryckt, silverbägare, C.F. Carlman 1952, H10cm samt silverskål, J. Råström 1975 H4.5 D12cm, totalvikt ca: 426g, bruksslitage
Parti silverföremål, bägare, fat m.m., totalvikt exklusive ljusstake med fyllning samt fat med bakelitbotten ca: 288g, gravyrer samt bruksslitage
12st ka�eskedar, silver, skaft med rosdekor, L10,3cm, total vikt ca 140g, bruksslitage
6st skedar, silver, modell Olga, GAB, längd: 12,5cm, total vikt: 88g, bruksslitage.
Parti silverskedar, olika modeller bl.a. David Andersen, L10-14.5cm, total vikt ca: 279g, bruksslitage, 12 skedar med gravyr
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Parti silverföremål, bl.a. sockertänger, ljusstakar, tesil, ljusstakar m.m., några delar med rosdekor, totalvikt ca: 295g
Besticksdelar, silver: 12st ka�eskedar, L11,5cm. 12st tårtga�ar, L14,2cm samt tårtspade, L21cm, bruksrepor, total vikt ca 439g
42st ka�eskedar + 1 dopsked, silver bl.a. 12st Sachsisk, L9-14cm, bruksslitage, total vikt ca 489g
Skål, silver, genombruten bård samt reliefdekor med spelande amoriner, H4.5 L24cm totalvikt ca: 212g, �ltklädd botten
Collier 18 K guld, L41cm, armband 18 K guld, L8,5cm, lås med skada, kråsnål 18 K guld, L4cm samt 2st ringar, 18 K guld, strl 17mm, gravyr, samtliga med bruksrepor, total vikt ca 11,2g samt 6 delar, silver, total vikt ca 88g, slitage
Sockerskrin och gräddkanna, silver, rokokostil, 1900-talets första hälft, totalvikt ca: 288g, H9cm, bruksslitage, sockerskrin med liten bristning vid lockets fäste
4st saltkar, silver med glasinsatser, H3cm L5cm samt 3st saltkarsskedar, silver, L5,5 & 6,5cm, totala silvervikt ca 82g, bruksslitage
Bricka, silver, graverad dekor, GAB Stockholm 1961, L39,5cm B13,5cm, vikt ca 577g, bruksrepor
Soppslev, silver, Sven E. Nordström Marstrand, 1800-talets mitt, L37cm, lockknopp saknas samt bruksslitage. Skinkbestick i etui, blad oädla delvis förgyllda, L25 och 28cm, små bucklor samt bruksslitage
Jacob Ängman, 6st skedar silver Rosenholm, L18.5cm samt 6st bakelsega�ar silver Prinsess, L14cm, total vikt ca: 348g, bruksslitage
Parti silverföremål, bl.a. tårtspade, bakelsega�ar m.m., totalvikt exklusive tårtspade och �l med oädla blad ca: 483g, gravyrer
Parti silver, cigarettetui L8.5cm, liten buckla samt gravyr, snusdosa L7cm, bristningar, liten buckla samt gravyr, pillerdosa L4cm och bokmärke L8cm, totalvikt ca: 156g samt 3st saltkar i glas med korkar av silver och emalj, Norge H4.5cm, medföljer bricka för två saltkar, oädel
7st album frimärken, bl.a. Sverige, Ryssland, Polen, Tyskland, Kina, Malta, Grönland, Vatikanstaten, Luxemburg, Danmark, Norge, Korea, Kambodja m.�., även några äldre märken
Parti herrskor, storlek 41, 4 par Crockett & Jones, 1 par Aristocraft samt 2 par Carten, medföljer 4st dustbags samt 3st kartonger, varav en utan lock, Crockett & Jones, bruksslitage
Parti frimärken, Norge, Finland, Danmark och Sverige, bl.a. postfriskt nominellt värde ca 480kr samt album USA, få märken
Telefon, LM Ericsson, ej funktionstestad, härom lämnas ingen funktionsgaranti, 3st mässingsbeslag, H19,5cm, ytslitage samt 10st sidenvikter, H1,8-6,5cm, ytslitage
Parti frimärken, bl.a. Sverige, Sydamerika, Afrika, Kina, Tyskland, Island, USA m.�., delvis äldre
Parti LP-skivor: 3st Beatles, 3st Paul McCartney, 2st John Lennon samt George Harrison Maxi singel, bruksslitage
Erzgebirge, ljusstake, 4 ljusarmar, trä, H13cm L16x16cm, medföljande ljus och original låda med slitage, bruksslitage. Hven, Backafall�icka, H20cm samt snusdosa, nysilver, 8,5x4,5cm
Svenska frimärken, mestadels 1900-talets andra hälft, delvis postfriskt, nominellt värde ca
4st �skerullar: Record modell C No.1550, Zebco PSG50, Shimano AX4000, ABU Cardinal 654. Samt 2st �skespön: Brödrene Jöstheim (220), ABU Garcia Admiral 300 (244). Samtliga föremål med bruksslitage.
Parti bokmärken bl.a. tomtar, änglar m.m.
Bajonett, märkt EJ AB, total längd 46cm, åldersslitage
4st frimärksalbum bl.a. Tyskland, Sverige, Spanien, Finland, Italien, Panama, Brasilien, Kina, Polen, Australien, Portugal m.m. samt klippta frimärken
Kikare, 30x60mm. Kamera, Asahi Pentax, Spotmatic 2377530 SP. Objektiv, Tokina 1:2.8 f=35mm No.51450 Tokyo Koki W samt objektiv, Luminon 1:2.8 f=135mm No.32560E, för funktionen ansvaras ej, härom lämnas ingen funktionsgaranti
Parti, våg i mässing, handverktyg, kikare Silva samt super-8-�lm Disney, italiensk
Parti leksaker bl.a. Triang Toys willys jeep (plåt, urverksdriven), ångmaskin, Corgi Toys pansarvagn Chieftan, McCormick International vagn/spridare m.m., mestadels med bruksslitage och möjligen ej kompletta, alla delar för funktionen ansvaras ej.
Tintin bil i etui, SJ Buss i etui, lu�arschack med hästar samt 2st dockor, medföljande ställningar, slitage, limrester
3st bokmärkesalbum bl.a. barn, djur, änglar, mestadels fyllda
8st äldre fotoramar, bildmått ca 7x5,5 - 14x9,5cm, bruksslitage, aftonväska med slipade stenar, liten skada, stenar ej komplett, bruksslitage samt myntbörs, broderad, bruksslitage
3st album bokmärken, ej fyllda samt parti leksaksbilar, bruksslitage
Goebel, juldekorationer, 13 delar bl.a. änglar med ljushållare, snögubbe, tomte med ren m.m., höjd: 4,5cm-21,5cm, mindre ytslitage.
Lisa Larson, K-Studion Gustavsberg -93, 3st ljusstakar med tomtar, H16cm
Kunglig Dansk, Blå blomst: 6st moccakoppar, nr. 10/1546, 6st fat, nr. 10/1546 samt 6st krämkoppar, nr. 10/1542-1594, 1:a sortering
Bing & Gröndahl, �gurin nr. 1826, ko, 1:a sortering, H14cm L20cm
Hummel, 5st �guriner, Chimney sweep (12 2/0), Wayside Harmony (111 3/0 1938), Grandpas boy (562 1989), Retreat to safety (201 2/0 1948), Little sister (98/2/0 1962), höjd: 9,5cm-11,5cm. Samt Goebel, �gurin, Chimney sweeper on a pig (Spo 61), höjd: 10cm. Samtliga delar med mindre ytslitage.
Parti mynt och sedlar, svenska silvermynt 40% totalvikt ca: 38g, 80% ca: 33g, 4st minnesmynt 50kr, 1st minnesmynt 100kr och 1st minnesmynt 200kr samt svenska sedlar, nominellt värde ca: 851kr och utländska sedlar, bl.a. Ryssland, Tyskland, Grekland, Polen, USA, Sudan, Egypten m�., delvis äldre, slitage
Ulrica Hydman Vallien, Kosta Boda, 3st miniatyrvaser, signerade, H5,5, 9 & 9,5cm samt Bertil Vallien, Kosta Boda, miniatyrvas, signerad, Hcm
Hutschenreuther, �ygande and H12cm, �akong, Italien H17cm, Wedgwood, vas H12cm, Orrefors, �akong H8cm, Tettau, fjäril H3.5cm samt Kunglig Dansk, groda på sten H3.5cm
Trelleborg, 12st remmare, graverad dekor med druvor, 1900-tal, etikettmärkta, höjd: 19cm.
Bing & Gröndahl, 3st �guriner, 1:a sortering, H9, 13 & 21cm samt Bing & Gröndahl, 2st �guriner, 1:a & 3:e sortering, H13 & 21cm
Kunglig Dansk, 2st �guriner, Boy cutting stick (No.905) och Girl knitting (No.1314), 1:a sortering, höjd: 19cm, 15cm. Samt Lisa Larson, �gurin med ljushållare iform av tomtemor, höjd: 17cm.
Lalique, 2 delar, skål med fot iform av fåglar (Nogent) och fat med hoppande koi �sk, märkta Lalique France, höjd: 8,5cm, diameter: 14cm, 10cm. Schaubach, �gurin, pojke med hund, höjd: 15cm. Samt biskvi �gurin, höjd: 13cm.
Relingspejlskiva, sjöfarts instrument, 18/1900-tal, slitage.
Lisa Larson, Gustavsberg, �gurin, Väst, H13,5cm, hår med krackeleringar samt �guringrupp, Danmark, H12cm
Bertil Vallien, Kosta Boda, champagneglas, Millenium, signerad, H26cm
Carl Harry Stålhane, Rörstrand, vas, dekor av �gurer, rektangulär form, H14cm L17cm B8cm, botten med tillverkningsdefekt
Bertil Vallien, Kosta Boda, glasservisdelar, Chateau, 12st starkvinsglas (H14,7cm), 7st selterglas (H7cm).
Kunglig Dansk, 2st �guriner, rådjur nr. 2609 & hund nr. 1407, 1:a sortering, H13 & 6,5cm samt Bing & Gröndahl, �guringrupp, 3 fåglar nr. 1670, 1:a sortering, H9,5cm
Bertil Vallien, Kosta, skulptur, Brain, signerad, L7cm, medföljande ställning samt Bertil Vallien, Kosta Boda, Atelje, miniatyrvas, signerad, H11cm
Gunnar Hansson, Lomma, �guringrupp, ugglepar samt gås, H8 & 20cm
Bertil Vallien, Boda, Åfors, glas, 1970/80-tal: 8st ölglas, H17cm samt 8st snapsglas, H10cm
Väckarklocka Station, Rosendahl, formgiven av Arne Jacobsen, H12cm, ej funktionstestad, viss gulnad, medföljande kartong
Lisa Larson, Gustavsberg, 2st �guriner, Nord & Syd, ur serien All världens barn, H11 & 11,5cm
Henry Gustafsson, skulptur, Lyftet, tenn och sten, signerad och stämplad, H9,5cm, Georg Jensen, hänge i stål, L5.5cm samt Gunnar Hansson, Lomma, fågel stengods, H7cm
Sten Faste (1912-1996), �gurin, stengods, kvinna med barn, mörkbrun glasyr och monterad på träplatta, numrerad 15/15 och signerad Faste samt monogramsignerad SF, total höjd: 18cm.
Lisa Larson, Gustavsberg, 2st �guriner, Lotta samt katt, H17 & 5cm
Wallendorf, �gurin, H15cm, Hummel, �gurin, H14cm samt LLadro, katt och duvpar, H8 & 12cm
Skulptur, same på sten, silver, MGAB 1969, monterad, total höjd 7cm samt skulptur, bronserad metall, oidenti�erad konstnär, signerad, H18cm, båda med ytslitage
Cowparade, 4st, H18-21cm L29-34cm
Schuco, �olspelande clown, H11.5cm, nyckel saknas, ej funktionstestad samt Walt Disneys Musse Pigg puzzle från Alga, möjligen ej komplett, ask med slitage
Arnold, plåtleksak, modell Format, vinröd färg, Tyskland 1960-tal, längd: 25cm, delvis med kraftigt ytslitage, repor. Samt Schuco, plåtleksaksbil, modell Examico 4001, mörkgrön färg, urverksdriven, Tyskland 1960-tal, nyckel �nns, längd: 14cm, slitage, framglas saknas, för funktionen ansvaras ej.
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Lisa Larson, Gustavsberg, �gurin, Malin, H18cm samt M & J Thornell, vas, Svensk stengods konsthantverk, H16cm
GAMA, plåtleksak iform av pansarvagn, modell T-65, urverksdriven, Tyskland 1960-tal, längd: 17cm, ytslitage, mindre rostangrepp, nyckel saknas, kapten �gur saknas. Samt T.N Nomura, plåtleksak iform av bulldozer/Schaktmaskin, Magic Action Bulldozer, batteridriven, förare �nns, Japan 1950/60-tal, förare �nns, längd: 24,5cm, medföljande original kartong, bruksslitage, livets fästpunkter avbrutna, någon del tillbucklad. För båda funktionen ansvaras ej.
Arnold, leksak, modell MAN diesel truck 62845, grå färg, plast och delvis plåt, urverksdriven med tippfunktion, Tyskland 1960-tal, nyckel saknas, längd: 30cm, bruksslitage, �ak något böjd, för funktionen ansvaras ej.
Rörstrand, matservis, Grön Anna: 13st förrättstallrikar, D21cm. 6st mattallrikar, D24cm. 11st djupa, D20cm. 13st assietter, D18cm. Terrin med lock, D19cm. 3st serveringsskålar, D18cm. Bringare, H14cm. Såskanna, H8cm samt 2st serveringsfat, L24 & 34cm, totalt 51 delar, bruksslitage, bruksrepor, någon del med glasyrkrackeleringar och viss gulnad
Rosenthal, matservis, Pomona: 11st förrättstallrikar, D22cm. 12st mattallrikar, D26cm. 11st djupa, D22,5cm. Terrin med lock, D22cm. 2st såsskålar, L21cm. 2st saltkar, D7cm. Gräddsnipa, H9cm. Potatisskål, L33cm. 2st uppläggningsskålar, L21,5 & 26,5cm. 6st serveringsfat, L23-38cm samt ka�eservis, 8 + 3st koppar, 17st fat, 12st assietter, D15cm, sockerskål, bruksslitage. Totalt 90 delar
Bing & Gröndahl, ka�eservis, Erantis: 22st koppar, 13st fat, 24st assietter, D15,5cm, 1st tekopp + fat, mjölkkanna, 2st tandpetshållare samt 2st snäckformade fat, 1:a sortering, bruksslitage, någon del med förgyllningslitage. Totalt 66 delar
Mat och ka�eservis, 1970-tal, Tirschenreuth Bavaria: 14st mattallrikar, D24cm. 10st förrättstallrikar, D19cm. Ljusstake, H7,5cm. 11st koppar, 12st fat, 11st assietter, D17cm samt sockerskål med lock + gräddsnipa, bruksslitage
Kunglig Dansk, ka�eservis, Blå blomst: 12st koppar, nr. 10/1549. 12st fat, nr. 10/1549. 12st assietter, nr. 10/1625, D17,5cm. Gräddsnipa, nr. 10/1535, H9,5cm. Sockerskål med lock, nr. 10/1678, D9cm. Skål på fot, H6cm D17cm. Lövformat fat, nr. 10/1599, L23cm. Snäckformad skål, nr. 10/1606, L17cm. Vas, nr. 10/1803, H14cm. 1 par ljusstakar, nr. 10/1711, H10,5cm. Salt & pepparkar, H9cm. Fat, nr. 10/1864, D26cm samt skål på fot, nr. 10/1528, H15cm D21,5cm. Totalt 48 delar, 1:a sortering
Rosenthal, matservis med förgylld kantdekor, ur serien Studie-Linie, 12st mattallrikar (D25cm), 12st djupa tallrikar (D18cm), 12st assietter (D21cm), 2st skålar (D17cm, 19cm), såsskål på fat (17,5cm), 4st uppläggningsfat (L26,5cm-40cm), samtliga delar med mindre bruksslitage.
Stekhuv med underfat, St James, nysilver, H22 D46cm samt värmekarott med glasinsats och handtag, Meridional, nysliver, H14 D27cm, bruksslitage
Copeland, matservisdelar Spodes tower, soppterrin, 13st mattallrikar samt uppläggningsfat
Rörstrand, Isolde, 8st tekoppar, 10st fat samt Arabia, servisdelar, Ruija, 10st mattallrikar, D26cm, 6st djupa, D20cm samt 11st assietter, D17,5cm, bruksrepor
Bing & Gröndahl, matservis, Måsen med guldkant: 12st mattallrikar, D24,5cm. 13st förrättstallrikar, D21,5cm. 13st djupa, D21,5cm. Terrin med lock, D20cm. 1 par ljusstakar, H13cm. Såsskål, H10,5cm L20,5cm. Vas, H13cm. Potatisskål, H6cm L23x22cm. Skålfat på fot, H7cm D24cm. Serveringsfat, L38x15cm, 2:a sortering. Salt, peppar & vinväger på fat. Tandpetshållare, H6cm. 3st fat, snäckformade, L9cm. 2st ovala serveringsfat, L34 & 40cm. Serveringsfat, triangelformat, L24x23cm, 2:a sortering samt fat, D25cm, 2:a sortering. Totalt 57 delar, övriga delar 1:a sortering, obetydlig bruksslitage, ett fat med bruksrepor
Gustavsberg, matservisdelar Wexiö med gulddekor, 16st mattallrikar D26cm samt 2st uppläggningsfat L32 och 37cm, lilla fatet med nagg, viss gulnad samt viss krackelering förekommer, bruksslitage
Kunglig Dansk, servisdelar, Blå blomst: 1 kopp, nr. 10/8194, 1:a sortering. Krämkopp, nr. 10/1542-1594 + fat, nr. 10/1674, 2:a sortering. Vas, nr. 10/1803, 1:a sortering, H14cm. 2st fat, nr. 10/8194-8261, 1:a sortering. 3 skålar till cabaretfat, nr. 10/1884, 2:a sortering samt fat, nr. 10/1580, 1:a sortering, L27cm
St James, mat och ka�eservis, Minton, England: 12st förrättstallrikar, D20,5cm. 12st mattallrikar, D27cm. 12st dessertskålar, D13cm. 12st assietter, D16,5cm. 2st ovala uppläggningsskålar, L27cm. 1 ovalt uppläggningsfat, L34cm. 1 runt uppläggningsfat, D24cm. Såskanna med fat. 13st ka�ekoppar, 14st fat samt mjölkkanna, totalt 81 delar, obetydlig bruksslitage
Kopparbalja, H34cm D62cm, ärgning, bruksslitage, ytslitage. Trämått, H18,5cm, slitage, fanerskador, torrsprickor samt aladobform, koppar, oval, H15cm L26,5cm, bruksslitage, ytslitage
Parti LP-skivor bl.a. Queen, Rolling Stones, Roxette, Gyllene Tider, Slade, Traveling Wilburys, Wham, Lill Lindfors, Sven Bertil Taube, Hasse Andersson, Peps Blodsband, Kiss m.�. totalt 72st samt 6st singlar, samtliga med bruksslitage, härom lämnas ingen funktionsgaranti
7st Bukowski nallar, höjd ca 25-55cm, bruksslitage
Mikrovågsugn, Cupol, Husqvarna Electronic, 1960-tal, H40cm L40cm B43cm, bruksslitage, ytslitage, åldersslitage, ej funktionstestad
Verktygsväska med bl.a. hylsnycklar m.m., mindre bruksslitage
7st Bukowski nallar, höjd ca 33-62cm, bruksslitage
2st skomakarlampor, gröna glasskärmar varav en med porslinshiss, diameter: 24,5cm, 25cm, båda med bruksslitage, kablage i behov av översyn samt kopparkärl, H20 D32cm, slitage
Pilotväska, märkt K, H38 L46cm, nyskick
Campingbord Origo, originalstolar saknas, med följer 2st tidsenliga stolar med ryggstöd, 1960-tal, klädsel med �äckar, mindre rostangrepp samt campingväska 1950-tal ,några delar märkta Orup, ej komplett samt unikabox, ytslitage
Parti LP-skivor och 5st singlar bl.a. Frank Sinatra, Elvis Presley, Tom Jones, Lou Christie, Gloria Jones m.m., slitage.
7st album frimärken, bl.a. Indonesien, Grenada, Costa Rica, Färöarna, Monaco, Jugoslavien, Tyskland, Lichtenstein, Guernsey, Litauen, Rumänien, Ryssland, Mongoliet, San Marino, även några äldre märken
Parti LP-skivor och singlar bl.a. The Beatles, Agnetha Fältskog, Carola, Luciano Pavarotti, Pointer sisters, Bonnie Tyler, Benny Andersson m.m., medföljande skivställ, skivor med delvis kraftig slitage.
Parti LP-skivor bl.a. Aretha Franklin, Bee Gees, Beatles, Rod Stewart, Sabotage, Bowie, ABBA, Bob Dylan, Frank Sinatra, Hermans Hermits, Santana, m.�. Totalt 76st, bruksslitage, pärmslitage
7st Bukowski nalla, höjd ca 28-43cm, bruksslitage
2st tomma schatull för mynt och medaljer m.m., H23 L45 B29cm, ytslitage samt en bottenplatta tejpad
The Ampro corporation, projektor, modell JS, No.22424, tillverkad Amerika 1900-tal, höjd: 35cm, medföljande etui, kablage saknas dock �nns original kontaktdelarna, slitage, en gummifot saknas, för funktionen ansvaras ej.
Veni Vidi Vici, trattgrammofon, Soundbox, medföljande 2st trattar, höjd utan tratt: 36cm, alla delar med slitage, för funktionen ansvaras ej.
Skulptur, vitmetall, stående clown med luta, H59cm
Goebel, �gurin, Spaniel, No.3063018, 1973, höjd: 17,5cm. Bing & Gröndahl, 2st �guriner, Girl tying shoes/Marianne (2373) och Miss Charming (2387), 2:a sortering, höjd: 14,5cm, 18cm. Andy Li, Kunglig Dansk, motivvas, Saison, 1:a sortering, höjd: 25,5cm. Samt Rune Strand, Sea, glasvas, Old Sweden, höjd: 19,5cm.
Rörstrand, matservisdelar Grön Anna, 8st mattallrikar, 7st djupa, 9st förrättstallrikar, 5st assietter, 2st tefat, 1st sockerskål, 1st karott samt 2st uppläggningsfat,viss nyansskillnad, bruksslitage
Skeppshult, juniorcykel (�icka), modell Ung, 3 växlar, lila färgad ram, fastmonterad framkorg, 24-tum, ram ställvis med repor, ett skärmfäste av
Herrcykel, Rex Lyx, lås med nycklar, �erväxlad, mindre rostangrepp samt bruksslitage
Damcykel, Fischer, 3 växlar, lås med nyckel och cykelkorg, bruksslitage samt mindre rostangrepp
Elbogen, 4st skulpturer, glaserad lergods bl.a. �icka med korg, �icka med blommor m.m., höjd: 41cm-48cm.
Bordsfotogenlampa, stomme i mässing och rött oljehus i glas med slipad dekor, kupa med relief och målad blomdekor, 1900-tal, innerglas �nns, total höjd: 66,5cm, ytslitage. Samt bordslampa, Ti�any-stil, stomme i mässing, höjd: höjd: ca 32cm, mindre ytslitage.
Gusum, kandelaber, No.37, mässing med 5 ljusarmar, monogramsignerad BK och daterad 1977, höjd: 23,5cm. Klostermalm, kandelaber, malm med 7 ljusarmar, höjd: 30,5cm. Samt kandelaber, mässing med 7 ljusarmar, höjd: 29cm. Samtliga med ytslitage.
Parti bl.a. ljusstakar vitmetall, H29cm, en något skev, mässingsljusstakar, sillburk, brevställ nysilver, marmeladställ i nysilver med glasinsatser, en glasinsats med skada, m.m.
Väggrelief, konstmassa, Perfugium Regibus, H35cm L19cm, små nagg samt väggspegel, förgylld träram, H46cm L35cm, ram med slitage och små fanerskador
2st föremål, Kina: lockterrin med �gurdekor och kalligra�, 1800-tal, botten med röd 4 karaktärs märkning, diameter: 20,5cm, ytslitage, lock med avslag, glasyrnötningar och nagg. Och lockurna, �gurdekor med växter och delvis förgylld, 1900-talets andra hälft, botten med märkning, höjd: 30,5cm. Samt glasbricka, metall och slipad dekor, längd: 31,5cm, ytslitage.
Gustavsberg, tvättset, 3 delar, modell Como, röd blomdekor med hänkelurnor, 1900-talets första hälft, tvättfat (D36cm), potta (D21cm), kanna (H24,5cm), samtliga delar med mindre ytslitage.
Hertha Bengtsson, Rörstrand, ka�eservisdelar, Koka: 6st koppar, 6st fat, kanna samt Gustavsberg, ka�eservisdelar, Blå blom: 6st koppar, 6st fat, 6st assietter, sockerskål samt gräddsnipa
Parti, ytterfoder Gunnar Nylund, uppläggningsfat Anemone Arabia, �askskepp, jugend glasvas samt ljuslykta snöboll Kosta, bruksslitage
Parti, krabbfat Kunglig Dansk, genombrutet fat Meissen, glasassietter Böhmen, prydnadskoppar CT, skål Kina 18/1900-tal, spricka, m.m.
Parti: 6+6st glasassietter, D17,5cm, möjligen Glimma. Kara� + 3st glas, slipade, H33 & 12cm, propp med nagg samt 22 delar glas
Parti lego, bruksslitage
Schumann/Fyrklövern, servisdelar, Svenska Jultraditioner: bringare, H21cm, skål D25,5cm samt 12st djupa, D23cm
2st �skelådor med drag och tillbehör, mestadels med bruksslitage.
Ko�ert, svart skinnimitation med beslag, märkt NRH, 1900-talets andra hälft, H31 L55 B39cm, mindre slitage
5st trädgårdsdekorationer i form av fåglar, monterade på jordspett, L103cm
2st väggreliefer, skurna i trä samt bemålade, H76 L40cm, smärre avslag
Gunnar Kanevad,skulptur, svärtad metall i form av kvinno�gur på träsockel, Nr 1359 1976, H31cm samt fotoram, Eskilstuna, i form av skepp med amorin, omkring 1900, H34cm, glas saknas
Kunglig Dansk, 3st bordslampor 2629 2129, I:a sortering, H32cm, ett lampfäste skadat
Bordslampa med glaskupa och kopparfot, H53cm samt bordslampa, Hema, total höjd 58cm, härom lämnas ingen funktionsgaranti
3st bordslampor, Doria Lichtenwerken, glas och krom H49cm, Aneta, mässing H48cm, lampfäste något löst samt omärkt, guldfärgat porslin H50cm, 1960/70-tal
Kara� + 2st glas, Mary Gregorystil, H24 & 13cm, bordslyster, H29cm samt 2st ljuslyktor bl.a. Sun�ower, H12 & 4cm
Rörstrand, ka�eservis, Formosa: 20st koppar, 22st fat, bruksslitage, delvis dekorslitage
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Bing & Gröndahl, ka�eservis: 12st koppar, 12st fat varav ett med kantnagg, 12st assietter, D16cm, fat, triangelformat, L24x23cm samt Kunglig Dansk, sockerskål med lock. 1:a sortering, bruksslitage
Plommonstop, Borini, strl 55, bruksslitage, medföljande väska med slitage samt bricka med blomdekor, bård i rotting, L41x29cm, små skador
Parti: 3st plåtburkar, Mazetti, Forsberg & Liptons, H20,7,5cm & 25cm, slitage, 2st stenbordsdukar, 2 par ljusstakar, H13 & 20cm, bruksslitage samt ringklocka, slitage
Parti: dockmöbler, dockor, spel samt bokmärken, bruksslitage
Björn Wiinblad, Rosenthal, glasfat med relief dekor, L31x31cm, kartong med skador. Kunglig Dansk, vas, H14,5cm samt Annegrete Halling-Koch, Bing & Gröndahl, 3st ljuslyktor samt vas, H5-20cm
Bing & Gröndahl, 6st minnestallrikar, Paasken 1913, 1918, 1922, 1925, 1926 & 1930. Skål, B. Mellander, D24,5cm samt vas, märkt i botten, H15cm
Orrefors, vas, H20cm, skål D19cm, 1 par ljusstakar H6cm, 1 par ljuslyktor, Hallon, H7cm. Bengt Edenfalk, Kosta, vas, signerad, H15cm samt Gustavsberg, skål, Pyro, D25cm, bruksrepor
Parti bl.a. Masons, lockkarrot med sked och underfat, Ascot. Kunglig Dansk, ett par ytterfoder, Blå blomst, H8cm. Skrivbord set, brons, 3 delar. BMF-n, bricka, metall och porslin, L37cm. Trelleborg, glasvas. Ljusstake iform av bock, smide. Skulptur iform av elefant, lergods m.m., samtliga föremål med bruksslitage.
Hylla, stringmodell, hyllplan klädda blått, 3st hyllplan L72,5cm B19,5cm samt 2st gavlar, slitage, bruksslitage, rostangrepp
Parti: Just Andersen, 1 par ljusstakar, tenn, 3 ljusarmar, H22,5cm, bruksslitage, bruksrepor, mindre stearinrester. Timo Sarpaneva, Iittala, skål på fot, Kekkerit, H17cm D18cm. Ljung uti Lund, 1 par ljusstakar, tenn, H12cm samt 2st skålfat, tenn, D17,5 & 22cm
Orrefors, 2st ljuslyktor, Hallon, ljushållare svart smide, H17 & 22cm, FM Ronneby 2st konstglasfrukter, H7 & 11cm samt konstglasvas, omärkt, H17,5cm
Besticksuppsättning, Haga, nysilver: 12st förrättsga�ar, L18,2cm. 12st förrättsskedar, L18,7cm. 12st förrättsknivar, L21,3cm. 12st ga�ar, L21,3cm. 12st skedar, L21,3cm samt 12st knivar, L23,9cm, totalt 72 delar, bruksrepor
Parti: svepask, H19cm L39x29cm, åldersslitage, torrsprickor, ytslitage. Kockums, 2st kannor, bruksslitage, viss emaljslitage samt dörrhandtag, mässing
Karl Erik Iwar, skulptur, lergods iform av pudel, signerad KE Iwar, höjd: 18cm. Arthur Percy, Upsala-Ekeby/Ge�e, fruktservis, Röd Rubin, 7st assietter (D20cm), fat (D29,5cm). Lladro, �gurin, duva, höjd: 19,5cm. Samt Zaphir, �gurin/vas iform av svan, höjd: ca 20cm.
Parti, kastrull Sigvard Bernadotte, 2st skålar och lockskål Rosenthal, art deco-spegel tenn m.m.
Parti: Rörstrand, 3 delar Eloisa, Bertil Vallien, Boda, 2st vaser, Rainbow, H8 & 18,5cm, Bodum 2 set salladsbestick samt Bengt Edelfalk, Royal Krona, 4st glasassietter
Parti bl.a. vaser med blomdekor, kara�er, glas�gurin, m.m.
Parti bl.a. Kupittaan Savi, Finland, stengods�gurin, H26cm, Rörstrand 2st serveringsskålar, kara� + 5st snapsglas med glasbricka, termos 1970-tal, slitage, Taisto Kaasinen, Upsala-Ekeby, viking, m.m.
Ka�eservisdelar, Köpenhamns Porslins Måleri, 18st koppar, 17st fat, 22st assietter, ka�ekanna, mjölkkanna, vas, 2st snäckformade fat samt 2st tandpetshållare, någon del med förgyllningsslitage
4st vävnader, 1900-tal bl.a. stenbordsduk m.m.
15st remmare, graverad dekor med druvor, 1900-tal, ett glas med Trelleborg etikett, höjd: 19cm, en med litet fotnagg.
Parti, Margareta Hennix, Gustavsberg, 2st ytterfoder Krokus H16cm, Louis Adelborg, Rörstrand, 12st fruktassietter, en med nagg, Ingrid Atterberg, Upsala-Ekeby, vas H18cm samt Björn Wiinblad, 9st månadstallrikar, en med nagg, samt skål
Kunglig Dansk, 3st ytterfoder, Blå blomst, H8cm D10cm, 1:a sortering samt Wedgwood, ytterfoder + 1 par ljusstakar, H11 & 17cm, beläggning
Bricka, koppar, relief dekor, L76cm B44cm, bruksrepor
Bay, golvvas, blomdekor i mörkblå bakgrund och delvis förgylld, Tyskland 1900-tal, höjd: ca 40cm. Samt Gustavsberg och Göteborg, 2st blåvita krus, höjd: 18,5cm, 15,5cm, lilla kruset med mynningsnagg, båda med ytslitage.
Bordsfotogenlampa, majolika, porslin och delvis mässing, stomme och kupa med blomdekor i relief, 1900-tal, innerglas �nns, höjd: ca 55cm, slitage, stomme med krackeleringar och glasyr missfärgningar, innerglas med nagg. Samt veckad glasskål på vitmetallfot, 1900-tal, diameter: 23cm, höjd: 17cm, ytslitage.
1 par vaser, orientaliska med dekor av fåglar och blommor, H37cm samt vas, Kina med dekor av �gurer i landskap, bottenmärkt med fyra karaktärers tecken i rött, H45cm
Skulptur i form av kvinnohuvud, keramik, monterad på plexiglasfot, omärkt, total höjd 41cm, ytslitage
Reijmyre, 7st glas, H15,5cm samt del av Berlinmur, The Wall 1989
Höghatt, svart, strl 58, H.O.Wilson Denton, bruksslitage, �äckar, etui med slitage samt höghatt, svart, Soi de luxe, monogram GJ, bruksslitage, �äckar, etui med slitage
Besticksuppsättning, Birgitta, nysilver: 10st ga�ar, L18cm. 10st knivar, L21cm. 12st dessertskedar, L15cm. 12st ka�eskedar, L11cm. Såsslev, L18,5cm. 2st slevar, L20 & 21,5cm samt 1 frukostga�el & frukostkniv, K15 & 19cm, bruksrepor, totalt 47 delar samt Georg Jensen, ljusstake, förgylld, nyskick i kartong, H4cm
Parti glasmanschetter, nagg kan förekomma samt beslag, slitage
Sigvard Bernadotte, Tidstrand, �lt/pläd, brun samt gul färg, etikettmärkt.
Orrefors, ljuslykta, H12,5cm, Iittala, skål, D26cm samt Eva Englund, Pukeberg, glassko, H13cm
2st kikare, Vanguard Marine Super-de-Luxe (7x50 No.796811) och FL Royal (10x50 No.AS-564215), båda med slitage. Samt Hat Manufactory, hög hatt, svart.
Parti nysilverföremål, karotter, stora karotten kan användas som stekhuv, ishink, invändig beläggning, kanna och skrin, bl.a. She�eld, Prata Wol�, Reed & Barton m.�., bruksslitage
Parti ca 60st linneservetter, största storleken 50x48cm, �ertalet med monogram, bruksslitage, �äckar samt viss gulnad kan förekomma
Rosenthal, ka�eservisdelar Pompadour, 11st koppar, 11st fat, 11st assietter, sockerskål och gräddkanna samt Rosenthal, buljongkoppar Sanssouci, 5st koppar och 6st assietter
Kunglig Dansk, servisdelar Blå blomst, 5st koppar med 6st fat 8261, 6st assietter 8092, ytterfoder 8501, gräddkanna 8025, sockerskål utan lock 8081, lövformat fat 8002 samt njurformat fat 8010, blandad sortering I:a och II:a
Parti: Bing & Gröndahl & Kunglig Dansk, 5st Måsen tallrikar, skål på fot, Julrosen, motivvas, soppterin, ytterfoder, jugendstil, oval form, H13,5cm L28,5cm, krackeleringar
7 delar Ilmenau, fat och bonbonjärer, D19-31cm, L13-18,5cm, bruksslitage
Parti, vas Bertil Vallien Kosta Boda, vas Knabstrup, svamp Monica Backström Boda, skål So�ero Gunnar Cyren Orrefors, fat Valencia Ulla Procope Arabia m.m.
Timo Sarpaneva, Iittala, skål på fot, Kekkerit, höjd: 17cm. Tapio Wirkkala, Iittala, 5st snapsglas, Niva, höjd: 7,5cm. Goebel, �gurin, kvinna med klänning, höjd: 33,5cm, glasyrkrackeleringar. Arabia, 3st dekorationsfat, diameter: ca 12cm. Samt bordslampa och 2st vaser med limegrön underfång, höjd: 17cm, 20cm.
11 delar julgranspynt varav 2st ljusstakar, Georg Jensen/Golden Christmas, bruksslitage, stearinrester, 2 delar ej i originalkartong samt Royal Copenhagen, 2st knivställ, plast, L17cm
2st hattar, herr, Schultz & Parker samt 4st hattar, dam, samtliga med bruksslitage
Parti: Ulrica Hydman Vallien, Kosta Boda, skål, Tulpan, H14cm D22cm. Nao, �gurin, H20cm. Konstglas päron, H16cm. Vas/kanna, H22cm. Ekeby, vas, H13cm samt vas och äggskulptur, signerade
2 par ljusstakar, mässing varav ett par obelisk formad, höjd: 15cm, 19cm, ytslitage. Ett par ljusstakar, tenn, 1800-tal, höjd: 12cm, slitage. Aronsmide, ljusstake, smide, Nyköping 19/2000-tal, höjd: 24cm, bruksslitage. Samt panna med 3 ben, koppar, diameter: 32cm, slitage.
Parti bl.a. Kosta, 6st glas, strutformade, höjd: 9cm, en med nagg. Walter Hickman, Kosta, 6st glas, Pippi, höjd: 7cm. Orrefors, 2st skålar, Fuga, diameter: 12cm, 16cm. Kara� med propp och dekor av druvor, 1900-talets första hälft, höjd: 29cm. 3st vinglas med graverad dekor m.m.
Parti bl.a. Alf Wallander, Rörstrand, vas, jugend med blomdekor, 1900-talets första hälft, höjd: 14,5cm, fotring med spricka. Upsala-Ekeby/Ge�e, terrin, Mullbär, längd: 20,5cm. Rörstrand, panna, Frisco. Rörstrand, kopp med fat, Bella. Gräddkanna, Tyskland m.m.
Parti: Ge�e, 6st koppar + 6st fat, bruksslitage, cigarettask, H9cm L15cm B10cm, bruksslitage samt ishink med lock, plast, H19cm L19x19cm, bruksslitage
6 delar orientaliska föremål: Guanyin �gurin, H24cm. 3st vaser, H20-28cm, skål D15,5cm samt �guringrupp, 2 hästar på sockel, jadefärgade, total höjd 10cm och längd 22cm, små nagg
Kaj Franck, Iittala, 6st glasskålar, D13cm, nyskick i kartonger, 2st kara�er, H22cm, i kartonger, 2st glasburkar med lock, H8cm samt Iittala, 4st ljuslyktor, H6cm, bruksslitage
23st LP-skivor, mestadels Beatles och Elvis samt 4st album singlar bl.a. Sandie Shaw, Paul Jones, Doris Day, Beatles, m.�. samtliga med bruksslitage, härom lämnas ingen funktionsgaranti
2st �skelådor med drag och tillbehör, mestadels med bruksslitage.
Väggtelefon, Telegrafverkets verkstad Nynäshamn, omkring 1900, H58 L27cm, något omarbetad, ej komplett samt skador
Lampett, Qvarfordts intarsia Mjölby, dekor med egyptisk drottning och tjänare, H33 L33cm, ljushylsor med skador
Väggskylt, bemålad metall, bär texten ANTIKT, 1900-talets andra hälft, L72cm, mindre ytslitage
Bordslampa, art deco, klotformad i svart glas med pergamentskärm, 1930-tal, H34cm, sladd i behov av översyn, skärm med småskador
Lladro, �gurin, sittande �icka, höjd: 19cm. Samt Jie, skulptur, dam och �icka samt fågel, höjd: 40cm.
Bordslampa, Ti�anystil, kupa med dekor av trollsländor, H36cm, några glasfält med sprickor
GAB, besticksuppsättning, nysilver, modell Ranka, 12st ga�ar (L18,2cm), 12st skedar (L18,5cm), 12st knivar (L20cm), såsslev (L18cm), samtliga delar med bruksslitage.
Parti: Iittala, skål, D18cm. Goebel, �gurin, katt, H8cm L16cm. Paul Kedelv, Flygsfors, skål, underfånsglas i lila och vitt, signerad, L24cm samt Georg Jensen, termometer, väggur och ställ, D14cm, slitage

4



Orrefors, vas, osignerad, H28cm. Orrefors, ishink, slipad, signerad, H15cm D13cm, medföljande istång samt Ulrica Hydman Vallien, Kosta Boda, 6st glas, Mine, H11cm
9st motivvaser bl.a. Bing & Gröndahl, Kunglig Dansk samt Kunglig Dansk, �gurin, 1:a sortering, H9-25,5cm, en vas med sprickor
Besticksuppsättning, nysilver, Chippendale, 12+11st �skbestick, 12st matknivar, 12st ga�ar, 9st matskedar, 11st förrättsga�ar samt 5st förrättsknivar, bruksslitage
Parti linnehanddukar, mestadels nyskick
Parti 7st aftonväskor, 1960/70-tal, Bitteväska med kantslitage, övrigt mindre bruksslitage
Parti: vinägerställ, kara� med 12st snapsglas samt glasskål, proppar med obetydlig små nagg
Jardinär, porslin med blomdekor, märkt Rosendahl 1873, H14 L34cm samt Tettau, 9st tallrikar med blomdekor, D27cm
Reichenbach, matservisdelar, modell Echt Kobolt, porslin med koboltfärgad kant och delvis förgylld, Tyskland 1900-tal, 12st djupa tallrikar (D22cm), 12st fat (D17cm), 12st assietter (D19cm), uppläggningsskål (D22,5cm), 3st uppläggningsfat (L30cm-38cm), samtliga delar med obetydlig bruksslitage.
Rörstrand, matservisdelar, Grön Anna, 8+1st mattallrikar (D24cm, en jubileumstallrik), 8st förrättstallrikar (D21cm), 8st djupa tallrikar (D20,5cm), såskarrot (D11,6cm), 2st uppläggningsskålar (D18,3cm), uppläggningsfat (L28,5cm), samtliga delar med mindre bruksslitage.
Inkeri Leivo, Arabia, matservisdelar, Arctica, 4st mattallrikar (D23,5cm), 4st djupa tallrikar (D16cm), 4st fat (D17cm), såskarrot (D15,5cm), uppläggningsskål (D21,5cm), samtliga delar med obetydlig bruksslitage. Samt Sagaform, ljuslykta, modell Cross, mått: 12,5x12,5cm.
Oiva Toikka för Iittala och Nuutajärvi/Arabia, servisdelar, Kastehelmi (snarlika), 6+3st fat (D26cm), 6+4st assietter (D17,5cm), kakställ (H26cm), askfat (D14,5cm), små nagg kan förekomma på vissa fat med platta fötter, obetydlig bruksslitage.
2st matkärl, Soppil Wolf, nysilver, båda med brännare, H20 L39cm och H24 D26cm, en med skev lockknopp samt en med tappskruv av, bruksslitage
Tapio Wirkkala, Iittala, glasservis, Tavastia: 11st vinglas, H15,5cm. 12st ölglas, H12cm. 12st selterglas, H8cm. 12st snapsglas, H9,5cm. 11st vinglas, H14,5cm samt 12st likörglas, H11cm, bruksslitage, totalt 70 delar
5 par damskor, mestadels Bally, strl 4,5-5, bruksslitage, åldersslitage, 1 par med skador samt 4st aftonväskor, bruksslitage, åldersslitage, en kedja med skada + 2st dukar
Besticksuppsättning, Konge, tenn, Norge: 15st matga�ar, L20cm. 17st matskedar, L20cm. 15st matknivar, L20,3cm. 6st frukostga�ar, L18,5cm. 6st frukostknivar, L19cm. 11st ka�eskedar, L12cm. 2st osthyvel, dessert osthyvel, 3 set salladsbestick, 2 set �skeset, skinkbestick samt slev, totalt 90 delar, bruksslitage, bruksrepor
Werner Schou, taklampa samt 1 par fönsterlampor, koppar och svartlackerad metall, 196070-tal, H27 & 20,5cm D25 & 11cm, bruksslitage, härom lämnas ingen funktionsgaranti
Kunglig Dansk, 5 delar Frisenborg servisdelar, 1:a sortering, fat med förgyllningsslitage. Kunglig Dansk, ytterfoder, skål samt groda, H5,5-12,5cm D18 & 15cm
Boda Nova: 8st glasassietter, Season, D19,5cm, i kartonger. Skål, Happy, D21,5cm, kara�, H26cm. Rörstrand, 2st skålar, Den o�ciella Bröllopsserien, D14cm, i kartonger. Rörstrand, 6st muggar samt WMF, tapasfat, L41cm, i kartong
Bavaria, hänkelurna med lock, H40cm & bonbonjär på fot, H18cm. Rosenthal, fat och skål på fot, D21 & 27cm samt ytterfoder, orientalisk, beläggning, H17cm D14,5cm
Parti: leksaker, dockservis, docka samt leksakshus/gård, samtliga med bruksslitage, slitage, små skador, krackeleringar
Balja/vedkorg i mässing med smideshandtag, H24 D46cm, bucklor
Barnstol, H49cm samt dockvagn, Brio, H66cm, båda med bruksslitage, slitage, fanerskador
Gunnar Nylund, Rörstrand, vas, Chamotte, höjd: 12cm. Skulptur iform av hund, Italien, höjd: 30cm. Carl Harry Stålhane, Rörstrand, vas, Fibula, höjd: 22,5cm. Samt Jie, skulptur, sittande �icka med fåglar, höjd: 22cm.
Vicke Lindstrand, Kosta, vas, Mykene med sjögräs, signerad, H20cm, mindre beläggning samt Kosta, glasblock, graverad dekor av rådjur, signerad KOSTA B/S, H15cm L18cm
2st dalahästar och väggdekoration iform av dalahäst huvud, höjd: 16,5cm, 26cm, 27,5cm, mindre ytslitage, stora hästen med torrspricka
Gunnar Nylund, Rörstrand, vas/kanna, H20,5cm. Kunglig Dansk, vas, H17cm, 1:a sortering samt Arabia, vas, H24,5cm, viss beläggningar
Anita Nylund, Jie Gantofta, lockburk med teaklock, Biscuits, höjd: 16cm, mindre ytslitage. Samt 12st glas asietter, rödfärg, diameter: 18,5cm.
Nao, 6st �guriner, H25-28cm, fårets öra med nagg
Göran Wär�, Kosta, 2st vaser, signerade, KOSTA 47318 WÄRFF resp. Kosta Wär� Atelje, H19 & 22cm
Olle Alberius, Rörstrand, 2st vaser samt skål, Sarek, H22 & 10,5cm D14,5cm
6 delar slipade glasföremål: 2st bringare, H19 & 21cm. 2st kara�er, H15 & 25cm samt 2st skålar på fot med lock, H27 & 25cm
Elefant parad, 7st, bemålade trä, bl.a. Beauty in the City, Trier-Luxembourg 2013, We love Mosha Global, Europe Herd, m.m. H15-20cm
Gunnar Cyrén, Orrefors, 5 delar So�ero: vas, H17cm, 2st skålar, H9 & 11cm D8,5 & 12,5cm samt 1 par ljusstakar, H6cm, signerade
7st �guriner, keramik, Porcelana Artistica Levantina, Spanien, H25-28cm
Holmegaard, 2st vaser, H15,5cm, glasskulptur i form av fågel, omärkt, H17cm. Kosta Boda, skål, D18cm samt �guringrupp, konstglas, 2st fåglar på gren, H29cm L35cm
Parti böcker 12st, krigsskepp, nautiskt lexikon, Tutankhamun, Kungliga automobil klubben, Nationalencyklopedin 3 band m.m.,
Gustavsberg, Prins Eugen, 4st ytterfoder, Waldemarsudde, H9,5, 13,5 & 15,5cm D9, 12 & 14cm, beläggningar
7st kara�er, slipade, H24-32cm, 2 proppar med nagg, en saknar propp, beläggningar, 2 proppar ej original
Nao, 6st �guriner, H26-30cm
Orrefors, skål på fot samt 2 par ljusstakar varav 1 par So�ero, H6-21cm D12cm
Parti böcker 17st, Titanic, Great passenger ships of the world, Malmö och dess färjor m.�.
Paraplyställ, bemålad metall, 1900-talets andra hälft, H58cm
Drivhus/monter för trädgården, bemålad metall med plexiglas, 1900-talets andra hälft, H114 L60cm, ett hörn med liten spricka och repa
Gasolgrill, Varberg, H117 L140 B56cm, mindre ytsmuts samt ett galler med mindre ytrost, för övrigt i �nt skick, inga gasoltuber, för funktionen ansvaras ej, medföljer presenning märkt Kingstone, några revor samt ytsmuts
Mikael Liljeqvist, trärelief, Den store skaparen, signerad ML, H38 L33cm
2st hattaskar, skinn och papp, D37-38cm, ytslitage, medföljer 1st damhatt samt 1st herrhatt
Kunglig Dansk för Fog & Mörup AS, bordslampa, Köbenhavner-lampen (Hafnia-Metropolis Celeberrima), 1:a sortering, höjd: 34,5cm. Elbogen, lergods, skulptur iform av kvinna med blomkorg, höjd: 42cm. Vas, glaserad lergods, höjd: 18cm. Samt kandelaber, mässing med 7 ljusarmar, höjd: 34cm.
Monica Backström, Boda, svamplampa, H26cm, bruksslitage, härom lämnas ingen funktionsgaranti
Bordslampa, GBW 226, 7 ljusarmar, 1900-tal, H49cm, bruksslitage, ytslitage, ljushylsor med torrsprickor, härom lämnas ingen funktionsgaranti
Dockvagn, delvis rotting, 1900-talets sista hälft, H87cm, bruksslitage
Champagne/vinställ, sannolikt ek, hopfällbart, H149 L73cm, slitage och småskador
LG, TV, 32-tum, medföljande fjärrkontroll samt handbok, härom lämnas ingen funktionsgaranti
Stegpall, AWAB, 1970-tal, senare klädsel med dekor av Picknick, Marianne Westman, H59cm, �nt skick med spår av bruksepor
Tamburmajor, mässing, höjd: ca 175cm, mindre ytslitage.
Herrbetjänt, mässing, höjd: ca 126cm, mindre ytslitage.
Golvspegel, mässing, höjd: ca 163cm, mindre ytslitage.
Solur efter antik förlaga, D28cm, placerad på betongpiedestal i kolonnform, bemålad, H86cm, sockel med avslag
Stegpall, 1970-tal, AWAB, H58cm, bruksslitage
Ytterfoder, cement med reliefdekor, H34cm D58cm, ytslitage samt viss patina
Trädgårdsdekoration med kran, grönpatinerad, 1900-talets andra hälft, H114cm, för eventuell funktion ansvaras ej, rostangrepp
Strålkastare på hjulställning, Kodak Focussing Spotlight, höj- sänk- och vridbar, minsta H148cm, L44cm, för funktionen ansvaras ej
Vägglampa iform av snäcka med reliefdekor av kvinna, Art deco, 1930/40-tal, höjd: 37cm. Samt Olle Alberius, Rörstrand, väggplatta, stengods, monogramsignerad OA, mått: 31,5x30cm.
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Skulptur i form av diligens, orientalisk, �ligranarbete, märkt 925, monterad i monter, enligt etikett total vikt ca 274,5g, H12cm L41cm, monterns mått H17cm L45cm B12cm
2st herrkavajer, Riley storlek 54 samt Gino Bellini storlek 52
Herrkappa, Van Gils storlek 52/54, mindre bruksslitage
Pälskappa, Saga mink, mörkbrun, uppskattad storlek M/L, bruksslitage
Herrjacka med luva, vinter/höst, Didriksons 1913 Originals, gul, strl XXL, stängs med dragkedja och knappar, 7 ytter�ckor, 2 inner�ckor, �nt bruksslitage skick
Saga, minkkappa, mörkbrun, Atlas Päls Malmö, 2 sido�ckor, bruksslitage
Saga, minkjacka, mörkbrun, 2 sido�ckor, bruksslitage
Christian Dior, långkappa, dam, vintage, läder, mossgrön färg, stängs med knappar, 2 sido�ckor, etikettmärkt Christian Dior BOUTIQUE FOURRURE PARIS MADE IN FRANCE, bruksslitage, lösa knappar, upphängning med skada
Yves Saint Laurent, kavaj, dam, grön, stängs med knapp, 2 sido�ckor, uppskattad storlek ca M/L, bruksslitage
1 par blomsterställ, smide, H57 L93 B30cm, mindre rostangrepp samt bruksslitage
2st hyllor, stringmodell, teak, 1960-tal, 10st hyllplan L78cm B20,5cm, 3st + 2st gavlar, bruksslitage, bruksrepor, slitage, rostangrepp
Philips, radiogrammofon med skivspelare, modell F7S78A, teak fodral med lucka samt delvis mässingsdetaljer, 1950/60-tal, höjd: 82cm, längd: 89cm, bredd: 39cm, medföljande original manual, slitage, små stötskador, för funktionen ansvaras ej.
Ivar Ålenius-Björk för Ystad Metall, 4st ljusstakar Liljan, H12cm, bruksslitage samt stearinrester
Alvar Aalto, Iittala, 2st vaser, Savoy, H12,5cm samt bonbonjär, slipad, delvis förgylld, H22cm
8 delar porslin, Kina, mestadels 1900-tal: 3st skålar, D12cm, en litet mynningsnagg och en botten med tillverkningsspricka. 2st vaser, H13 & 32cm. 2st lockurnor, H17 & 21cm samt kanna, blåvitt med �gurer, H12cm, handtag med lagning, lock med nagg
Timo Sarpaneva, Iittala, 3st ljusstakar, Festivo, H7,5, 12 & 14cm, bruksslitage. Göran Wär�, 3st ljuslyktor, Sun�ower, H8,5, 11 & 18cm, bruksslitage samt konstglasvas, omärkt, H18cm
7st glasdjur bl.a. Finland, Reijmyre, H7-12cm
Bing & Gröndahl, motivvas, dekor av maskrosor, No.285-5243, 2:a sortering, höjd: 24,5cm. Herend, vas, växtdekor och delvis förgylld, höjd: 22,5cm. Royal Dux, kanna med handtag, växtdekor och delvis förgylld, höjd: ca 30cm. Samt 3st �ussglasvaser med växtdekor varav en delvis förgylld, höjd: 26,5cm, 31cm.
Lladro, vas, porslin, releifdekor med blommor och frukter, Spanien, höjd: 48cm, fotringsnagg.
Dalahäst, 1900-tal, H30,5cm L31cm, slitage
Gustavsberg, Prins Eugen, ytterfoder, Waldemarsudde, H13cm D25cm
Figuringrupp, 2 ugglor, signerad GH, möjligen tidig verk av Gunnar Hansson, H20cm
Erik Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden, Nordisk Rotogravyr Stockholm 1940, biblio�lupplaga nr 159/300, pergamentband delvis förgyllt med etui, utvändiga �äckar, etui med slitage och �äckar
Erika Lagerbielke, Orrefors, 2st vinglas, Alice, H18cm. Ulrica Hydman Vallien, Kosta Boda, snapsglas, Tulpan, H14,5cm samt 2st pokalglas, underfång i blått, H28,5cm, bruksslitage
Lock ask, Mary Gregory-stil, lila glas med mässingsbeslag och dekor av lekande �icka med fåglar, 1900-tal, nyckel saknas, HxLxB: 11x14x8,5cm, underrede saknas, �era kantnagg, ytslitage. Jardinär, jugend stil, förgylld mässing med grönfärgad glas insats, omkring 1900, längd: 31cm, slitage. Samt skål med handtag, målad blomdekor, höjd: 21cm.
Kenneth Ellman, skulptur, lergods, Man och kvinna, signerad K Ellman, H30cm
Rörstrand, 3 delar, ett par ljusstakar och vas, Ostindia, höjd: 6,5cm, 21,5cm. Samt Bing & Gröndahl, 2st dekorationsfat, barnmotiv efter Carl Larsson, utgivna 1978, diameter: 21,5cm.
Alvar Aalto, Iittala, 2st vaser, Savoy, H9 & 17cm, i kartong, stora vasen med obetydliga mynningsnagg
1 par vaser, Kina, sceneri med �gurer samt kalligra�, botten med rött sigillmärke, 1900-tal, H25cm
Bokmärken, 5st album med bl.a. fe-liknande karaktärer, tomtar, Disney karaktärer, änglar, 1800-tals människor m.m.
7st dalahästar, 1900-tal, H7,5-21,5cm, slitage
Kaj Franck, 4st skålar, Finel, emaljerad metall, Finland, H6-10,5cm D14-24cm, bruksrepor, emaljslitage, viss gulnad
Ivar Ålenius-Björk, Ystad Metall, ett par ljusstakar, Liljan, höjd: 12,5cm, båda med slitage, en med rostangrepp. Konstglas, skål med underfång i blått och limegrönt, diameter: 15cm. Samt Desiree, tekanna, Thule, Danmark 1960-tal, höjd: 15cm.
Parti böcker 5st, Svenskt glas, Sköna juveler, Ostindiefarare nGötheborgs porslinslast, Sydsvenska bonadsmålningar samt Vävnader från Österlen
Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar, 6 band, Hjalmar Linnströms förlag, Stockholm 1877, slitage
Parti böcker 8st, Slott och herresäten i Sverige Skåne I-III, omslag med slitage, Slott i Skåne, Venetian villas m.�.
Göran Wär�, Kosta, skål med blått underfång nr 57917, H9.5 D16cm, Bertil Vallien, Kosta Boda, vas �askformad nr 282, H14cm samt Ulf Johansson, Sjöhyttan, vas med färgerna svart, rött och gult, unik, H22.5cm
Boda Åfors, glasservis, slipad dekor, 10st vinglas (H20cm), 11st starkvin/likörglas (H15,5cm), 9st selterglas (H7cm), samtliga med mindre bruksslitage varav alla selterglas med beläggning.
Sigvard Bernadotte, Bing & Gröndahl, servisdelar, 3st choklad/tekoppar, 5st ka�ekoppar, 7+6st fat (D14cm, 15,5cm), 6st assietter (D17cm), alla delar 2:a sortering varav 3 ka�ekoppar och 4 fat 1:a sortering, samtliga delar mindre bruksslitage, en kopp med mynningsnagg
Björn Wiinblad, Danmark, 2st ytterfoder i form av fåglar, märkt V67 BW 86 DANMARK resp. V68 BW 88 DANMARK, H10,5 & 14,5cm D14 & 19cm
Goebel, 7st �guriner, änglar, H5-17cm
Goebel, ljusstake med änglar, för 4 ljus, H19cm L30cm
Goebel, 8st �guriner, änglar, H9-15cm
Nao, 2st �guriner, H19 & 38cm
Lladro, byst i form av clown, 5130, H27cm
Pia Törnell, Rörstrand, vas, Cirrus, formgiven 1996, H30,5cm, ett blad med obetydligt nagg
Michael Kors, axelremväska, wallet on chain, svart, skimrande ormimitaion, kedja delvis förgylld, 2 större innerfack, ett fack med blixtlås, mobilfack, 3 kortfack, 1 ytterfack, stängs med tryckknapp, justerbar axelrem, mått ca 10x16x4,5cm, bruksslitage, obetydlig ytslitage
Dockskåp med inredning samt belysning, H86cm L44,5cm B32cm
Parti bijouterier, mestadels collier bl.a. pärlcollier med silverlås, lås med skada
Parti bijouterier bl.a. Grosse Tyskland, damur 18 K guld, slitage, silverbrosch med markasiter, silverörhängen, m.m. bruksslitage
Parti bijouterier, något silver, slipade stenar, bruksslitage
Parti bijouterier bl.a. Dyrberg & Kern, Kalevala Finland, pärlcollier, m.m. bruksslitage, någon del med små skador samt aftonväska, bruksslitage och �äckar
Parti bijouterier bl.a. Oscar de la Renta collier, 1 par örhängen, silver, m.m. bruksslitage
Ädelstenar i etui samt parti bijouterier, bl.a. silverarmband, skador, broscher, prydnadssko m.m.
Parti dräktsmycken, delvis silver. Samt 6st skedar, silver, längd: 10cm, total vikt: 48g, mindre ytslitage.
4st klackringar, silver, strl 18-19,5cm, 1 par manschettknappar, silver med stenar samt ring med sten, skenan omarbetad, samtliga med bruksrepor
8 delar smycken, silver bl.a. Thomas Sabo hänge med collier, m.m. samt hänge, jadefärgad, samtliga med bruksslitage, bruksrepor
Parti smycken, silver bl.a. collier, brosch med markasiter, armband, m.m, bruksslitage. Collier, 18 K vitguld, L36cm, vikt ca 1,3g, 3st silvermedaljer, total vikt ca 30g, gravyr, brickskylt silver, vikt ca 3g, gravyr, silvermynt 25 öre samt 5 delar bijouterier, bruksslitage
7 delar smycken, silver, silversmide Uno Sjöstrand, bl.a. slipsnål, stelt armring, m.m.
Armring samt collier, stelt, silver, Stigbert, Atelje aldemar, Waldemar Jonsson, 1972 Skara, inner diam. 10 & 6cm, bruksslitage
6 delar smycken, silver bl.a. brosch med emalj, Daisy, Anton Michelsen Danmark, D4,5cm, ett blad böjd och några blad med emaljsprickor, hänge i form av kors, H9cm, collier med skada. 3 delar guldföremål, 18K, total vikt ca 2,4g. Silvermynt, 40%, total vikt ca 216g samt parti bijouterier bl.a. Dyrberg & Kern
4 delar smycken, silver samt Fossil, armband, samtliga med bruksslitage
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Parti smycken, delvis silver bl.a. ring med bergkristall Finland, manschettknappar m.m. ett sjalspänne stenar ej komplett samt 2st silverskedar, total vikt ca 32g
Parti smycken, silver bl.a. collier, markasiter, m.m. bruksslitage
Parti smycken, mestadels silver bl.a. armring, 1 par manschettknappar samt 3 par örhängen, 18 K guld, stopper saknas, slitage
4 delar smycken, silver: collier, bismark, doserat, L45cm, armband, bismark, L19cm, 1 par örhängen, stift samt collier, L42cm, total vikt ca 80g, bruksslitage
Parti smycken, silver bl.a. broscher, collier samt smycken med granatfärgade stenar, bruksslitage, någon del udda och någon del med små skador
Parti bijouterer, mestadels örhängen, Wiwen Nilsson smyckeetui, ovansidan med klotter, Georg Jensen smyckeetui samt Skagen, damur, quartz, D2,7cm, bruksrepor, bruksslitage, härom lämnas ingen funktionsgaranti
4 delar smycken bl.a. pärlcollier med silverlås, L73cm, armband silver med bärnstensfärgade stenar, L17cm
7st pärlcollier med silverlås bl.a. doserat, L36-71cm, bruksslitage
Parti smycken, mestadels silver samt bärnstenscollier, L28cm, samtliga med bruksslitage
8st collier bl.a. silver
14st hängen, mestadels silver, silversmide Uno Sjöstrand, med bl.a. tigeröga, agat, kubisk zirkonia, topaz, syntetisk rubin, bergkristall med rutinnålar, H3-7cm, nyskick
4 delar smycken, silver med slipade stenar samt 6 delar bijouterier, förgyllda, samtliga med bruksrepor
1 par örhängen, 18 K guld med pärlor, stift, total vikt ca 8,3g samt 1 par örhängen, 14 K guld, Yin och yang, stift, total vikt ca 4,7g, medföljande stoppers av ej guld, samtliga med bruksslitage
1 par örhängen, 21 K guld, stift, sannolikt utländsk guld, total vikt ca 5,6g, bruksslitage, bruksrepor
3 par örhängen, 18 K guld, stift, total vikt ca 7,2g, bruksslitage, bruksrepor, en stopper ej guld
Elon Arenhill, 1 par örhängen, 18 K guld, stift, L1,3 & 1,2cm, total vikt ca 1,9g, bruksslitage, ett stopper ej guld
1 par örhängen, 18 K vitguld med 2st diamanter, totalt 0,32ct, stift, total vikt ca 1,6g, bruksslitage
1 par örhängen, 18 K vitguld med diamanter, totalt ca 0,42ct, stift, stopper olika, total vikt ca 1,4g, bruksslitage
1 par örhängen, 18 K vitguld med totalt 6st diamanter, stift, total vikt ca 1,3g, stopper av silver, bruksslitage. 1 örhänge, 18 K vitguld med diamant, stift, bruksslitage, total vikt ca 0,6g samt brosch, 18 K guld med slipad sten, D2cm, total vikt ca 0,9g, bruksslitage
Armring, 18 K guld, delvis med graverad dekor, oval form, märkt KFS 750, inner diam. 6,8x6,4cm, vikt ca 27,3g, bruksrepor
Armring, 18 K guld, stelt, delvis med graverad dekor, oval form, märkt 18KT CCC samt kattfot, inner diam. 6,3x5,6cm, vikt ca 14,2g, bruksrepor
Armring, 18 K guld, 2 radigt med oval form, inner diam. 5,8x5cm, vikt ca 11,2g, bruksrepor, små bucklor
Armring, 18 K guld med pärla, stelt, oval form, inner diam. 6x4,9cm, total vikt ca 9g, bruksrepor, små bucklor
2 par örhängen, 18 K guld, stift resp. skruvmodell, stenar och pärlor, total vikt ca 3,9g samt gulddelar, 18 K, total vikt ca 3g
Collier, 18 K guld, L46cm. Armband, 18 K guld, 17,5cm. Armband, 18 K guld, L11cm samt parti gulddelar, 18 K varav 1 örhänge med pärla, skador, bruksslitage, bruksrepor. Total vikt ca 18,9g
4st ringar, släta, 18 K guld, strl 18,5-22,5mm, total vikt ca 16,8g, gravyr, bruksrepor kråsnål, 18 K guld med sten, L5cm, total vikt ca 1,1g
Armband, förgyllt silver med emalj, Norne Aksel Holmsen, Norge, märkt 925S Norne N, L19,5cm, bruksrepor, små emaljskador
Collier, 18 K guld samt hänge, pudel, 18 K guld, L43cm, total vikt ca 10,3g, bruksslitage
Collier, bismark, 18 K guld, L38cm samt hänge, �sk, ögon i korallfärgade stenar, L4,5cm, total vikt ca 9,2g, bruksslitage
Armband, x-länk, 18 K guld, L18,5cm B1cm, vikt ca 12,7g, bruksslitage, ett säkerhetsfäste med slitage
Hänge, 18 K guld med pärla och hängande kläppar, GD & CO 1876 Malmö, total längd 8cm, vikt ca 7,8g, bruksslitage
Hänge, Ganesha, 21 K guld, märkt 916, L2,5cm, vikt ca 4,7g, bruksrepor samt 2 delar guld, 18K, total vikt ca 1,5g
1 par örhängen, 14 K guld, stift, total vikt ca 6,4g, bruksslitage
Brosch, 18 K guld, 4,3x3cm, vikt ca 4,4g, bruksslitage
Hänge/brosch, 18 K guld, hängande kläppar, 5,9x3,5, nål oädel, total vikt ca 6,7g, bruksslitage
Brosch/hänge, 18 K guld med 2st pärlor samt hängande kläpp, GD & CO Malmö 1949, total längd 5,5cm, total vikt ca 6,9g, bruksslitage
Brosch, 18K guld, 1944, vikt ca: 2.6g L3.7cm
Slipsnål, 18K guld, vikt ca: 4.6g L5cm, gravyr
4st örhängen, 18 K guld varav 2 med stenar, total vikt ca 3,3g, bruksslitage. 1 par örhängen, 14 K guld med slipade stenar, total vikt ca 0,8g, bruksslitage samt pärlcollier, 3 radigt med silverlås, L39cm, lås fungerar ej, bruksslitage
Ring, 14 K guld, strl 18mm/57, vikt ca 3,2g, bruksrepor
Ring, 21 K guld med 7st slipade stenar, märkt ZM21K, strl 18mm/56, total vikt ca 3,2g, bruksrepor
Ring, 18 K guld med sten, 3 hopsatta ringar, strl 19mm/60, total vikt ca 14,1g, bruksrepor, gravyr, sten med sprickbildningar
Ring, 18 K guld med ametistfärgad sten, strl 18mm/56, total vikt ca 2,9g, bruksrepor, sten med slitage och små nötningar
Ring, 18 K rött och vitguld, besatt med 5st diamanter, strl 18,5mm/58, total vikt ca 3,1g, bruksrepor
Ring, 18 K guld, märkt 750, strl 18mm/58, vikt ca 2,8g, bruksrepor
Ring, 18 K guld med 9st diamanter, strl 18mm/56, omärkt, total vikt ca 3,6g, bruksrepor, små jack, skenan möjligen omarbetad
Klackring, 18 K guld, QUADRI, märkt 750 strl 17mm/55, vikt ca 10,6g, bruksrepor
Ring, 18 K guld med 9st svarta stenar, märkt 750, strl 17,5mm/55, total vikt ca 5,6g, bruksrepor, stenar med små nagg och slitage
3 delar smycken, silver samt dam�ckur, D3,9cm
Klackring, 14 K guld med emalj, strl 18mm/57, total vikt ca 7,3g, gravyr, slitage, bruksrepor
Ring, 18 K guld med 3st stenar, strl 17mm/54, omärkt, total vikt ca 3,1g, bruksrepor, stenar med slitage och små nagg
Ring, 18 K guld med ametistfärgad sten, GD & Co Malmö 1942, strl 17,5mm/55, total vikt ca 5,1g, sten med slitage och sprickbildningar, bruksrepor
2st ringar, 18 K guld med totalt 17st stenar, strl 17 & 18mm, total vikt ca 7,9g, bruksrepor, gravyr
Ring, 18 K guld med grön sten, GD & Co Malmö 1953, strl 17,5mm/55, total vikt ca 3,8g, bruksrepor, sten med slitage
3st ringar, 18 K guld, strl 16,5mm, total vikt ca 12,4g, bruksrepor, gravyr
3st ringar, 18 K guld med diamant resp. stenar, strl 16,5, 17 & 17,5mm, total vikt ca 4,6g, brukslitage, en sten saknas samt ring, 14 K guld med stenar, strl 18mm/57, total vikt ca 0,6g, slitage, 2 stenar saknas
Ring, 18 K guld med akvamarinfärgad sten, strl 17mm/53, total vikt ca 6g, bruksrepor, sten med små nötningar
Ring, 18 K guld med 3st slipade stenar, strl 18,5mm/58, total vikt ca 2,8g, bruksrepor, stenar med små nötningar
Ring, 8 K guld med 6st rubinfärgade stenar, märkt 333, strl 18mm/57, total vikt ca 3,2g, bruksrepor
Ring, skenan i 18 K guld med akvamarinfärgad sten, strl 17,5mm/55, total vikt ca 2,2g, bruksrepor, sten med slitage
2st ringar, 18 K guld varav en med 3st slipade stenar, strl 17,5 & 16,5mm, total vikt ca 14,7g, gravyr, bruksslitage, en sten med skador
Ring, 18 K guld med blå sten, strl 18mm/56, bruksrepor, sten med slitage samt klackring, 18 K guld med svart sten, strl 17mm/54, bruksrepor, gravyr, total vikt ca 8g
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Ring, 23 K guld, strl 21mm/66, vikt ca 7,2g, gravyr, slitage samt 2st ringar, 20 K guld, strl 18,5mm/58, total vikt ca 8,4g, gravyr, slitage
Klockkedja, 18 K guld, total längd 26cm, vikt ca 14,4g, bruksslitage
Ring, 18 K guld med lila sten, strl 17mm/53, total vikt ca 3,6g, skenan skev, bruksrepor, gravyr, sten med slitage samt collier, 18 K guld, L45cm, vikt ca 1,9g, bruksslitage
Armband, bismark, 18 K guld, L17,5cm, vikt ca 5,7g, bruksrepor
Armband, bismark, 18 K guld, L18,5cm, vikt ca 3,3g, bruksslitage
Armband, x-länk, 18 K guld, L19cm B0,8cm, vikt ca 10,8g, bruksrepor
Armband, 18 K guld, L21cm, vikt ca 5,6g, bruksslitage
Armband, 18 K guld, otydliga stämplar, möjligen utländsk guld, L10cm, vikt ca 11,1g, bruksrepor
Armband, x-länk, 18 K guld, 1968 Stockholm, L19,5cm, vikt ca 8,2g, bruksslitage
Armband, bismark, 18 K guld samt 8st berlocker, 18 K guld, en berlock saknas, en berlock lös, del �nns, L18,5cm, total vikt ca 9,9g, bruksslitage
Hänge, 18 K guld med slipad sten, H4,3cm, total vikt ca 5,5g, sten med små nagg samt collier, 18 K guld, L40cm, vikt ca 4,2g, bruksslitage
Collier, 18 K guld, L58cm, vikt ca 21,6g, bruksslitage
Hänge, 18 K guld, L44cm, vikt ca 7,7g samt hänge, 18 K guld med slipad sten, H1,4cm, total vikt ca 1,1g, bruksslitage
Collier, 18 K guld, L48,5cm, vikt ca 15,3g samt hänge, 18 K guld med bergkristall, H2cm, total vikt ca 4,4g, bruksslitage
Collier, 18 K guld samt hänge i form av hjärta, 18 K guld, L41 & 1,7cm, total vikt ca 3,3g, bruksslitage
Collier, 18 K guld samt hänge i form av hjärta, besatt med diamant samt akvamarinfärgad sten, L41,5 & 1cm, total vikt ca 5,2g, bruksslitage
Collier, 18 K guld med 7st pärlor, L45,5cm, total vikt ca 11,1g, bruksslitage
Collier med hänge, 18 K guld, besatt med 4st rubinfärgade stenar, 2st sa�rfärgade stenar samt slipad sten, L39cm, total vikt ca 3,1g, bruksslitage
Collier, 18 K guld, L55,5cm, vikt ca 7,8g samt fotogömma, 18 K guld, L4cm, 6,8g, bruksslitage
Collier med hänge, besatt med 2st diamanter, 18 K guld, L38cm, total vikt ca 7,1g, bruksslitage
Tandguld, 18K rensat, total vikt ca 10.6g
Parti svenska silvermynt: 80%, total vikt ca 498g. 40%, total vikt ca 508g. 60%, vikt ca 14g. Minnesmynt, silver, 50 kr, vikt ca 27g. Lokalmynt för S.Sandby, silver, 150 kr, vikt ca 11g samt äldre svenska sedlar, 1st 100kr, 3st 10kr, 3st 5kr, åldersslitage
Parti svenska silvermynt: 80% total vikt ca 126g. 40% total vikt ca 595g. Silvermynt 50kr samt 6st myntkassetter, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985
Parti, minnesmint m.m. silver totalvikt ca: 122g, tandguld 18K rensat vikt ca: 1.9g, 2st �ckknivar, brevkniv silver Thailand vikt ca: 21g, herrur Seiko automatic 1970-tal, 2+3st silverskedar totalvikt ca: 54g samt 5st par silvermanschettknappar varav 3st par med emalj, bruksslitage
Parti: 200kr jubileumsmynt 1999/2000, Kungen och Kronprinsessan, silver. 50kr mynt Drottning och Kungen 1976, silver, silvermedalj samt minnesmynt, kungariket Sverige Carl XVI Gustaf. Total silvervikt ca 89g
Kamera, Kodak Petite, 1930-tal, bruksslitage, infäste något löst, för funktionen ansvaras ej, etui med slitage
Dolk, främre orienten, möjligen delvis låghaltig silver, sannolikt 1800-tal, L29cm, handtag med liten bristning, bucklor, slitage samt mindre rostangrepp
3st �ckur med silverboetter varav 2 med skador samt sjuksköterskeur, D3-5cm, ej funktionstestade
5st �ckur, nyckeldragare, delvis med silverboetter, bl.a. Duchene, 18/1900-tal, D4.3-4.7cm, ej funktionstestade, 2 ur med skador på urtavlan, medföljer 4st nycklar
5st armbandsur, Enicar Super Quartz, Certina DS Automatic, glasskada, Movado, Omega dam samt Certina Caprice dam, 1960/70/80-tal, ej funktionstestade, bruksslitage
5st �ckur varav 4st med silverboetter, dam�ckur med silverboett, D3,5-5,5cm, 5st med med skador samt 4st klockkedjor, ej funktionstestade, härom lämnas ingen funktionsgaranti
Lusina, damur, 14 K guld, Geneve, D2,1cm, länk oädel, glas saknas, slitage. Omega, damur, stål, D2,2cm, quartz, bruksslitage, glas med repor samt Arsenal, herrur, 1970-tal, Geneve, D3,5cm, bruksslitage, ej funktionstestade, härom lämnas ingen funktionsgaranti
4st armbandsur: Seiko, 2st Swatch samt Raymond Weil, quartz, D2,5-3,5cm, bruksslitage, remslitage, ej funktionstestade, härom lämnas ingen funktionsgaranti
6st dam�ckur med silverboetter, D3,1-3,5cm samt 6st dam�ckur bl.a. Omega, Certina, Tissot, D1,5-2,5cm, bruksrepor, bruksslitage, ej funktionstestade, härom lämnas ingen funktionsgaranti
10st armbandsur, stålboetter, 1950/60-tal bl.a. Semos, Atlantic manuell, Doxa, Svalan, Tärnan Militär, Avenue m.m., samtliga ur med defekter och slitage, för funktionen ansvaras ej.
5st herrur, 1970-tal: Pierce, D3,3cm, glas med spricka och repor. Ebel, sport, D3,3cm, urtavla med slitage och prickar, glas med repor. Nidor, Vibra�ex, datum, D3,5cm, glas med sprickor och repor. Henri Sandoz & Fils, automatic, datum, D3,4cm, glas med repor samt Amy Watch, D3,3cm, bruksslitage, ej funktionstestade, härom lämnas ingen funktionsgaranti
3st herrur varav 2 silver, D4,5, 5 & 6cm. 2st dam�ckur, silver, D3,5 & 4cm samt stoppur, D5cm, bruksslitage, bruksrepor, 3 urtavlor med skador, ett glas saknas ej funktionstestade, härom lämnas ingen funktionsgaranti
Herrur, Tissot 1853, stål, quartz, 3,1cm, L890/990K QKK-JA-11851, bruksrepor, medföljande Tissot etui, ej funktionstestad, härom lämnas ingen funktionsgaranti
Roamer, damur, 18 K guld, quartz, D1,7cm, total vikt ca 8g, gravyr samt Certina, damur, quartz, D1,7cm, ej funktionstestade, härom lämnas ingen funktionsgaranti
Collier, 14 K guld, L38,5cm, 1 par örhängen, 14 K guld, stift, total vikt ca 3,6g, bruksslitage, bruksrepor samt damur, 14 K guld, innerboett oädel, D3,5cm, total vikt ca 30,7g, härom lämnas ingen funktionsgaranti, glas saknas, bruksrepor, gravyr, bristning, visare saknas, en visare böjd
Herr�ckur, !8K guld, nyckeldragare England, D4.6cm, totalvikt ca: 64g, glas löst, urtavla med sprickor, bucklor, ej funktionstestad
Seiko, herrarmbandsur, stålboett och delvis förgylld, quartz, alarm funktion, chronograph, datum, urverknr: 7T32B, boettnr: 377654, diameter: 3,6cm, ej funktionstestad, bruksslitage, glas med repor, för funktionen ansvaras ej.
Casio, herrur, Edi�ce WR100m, kronograf, daydate, D4.3cm, för funktionen ansvaras ej, bruksslitage samt glas med repor
Certina, damur, 14 K guld samt länk, x-länk, 18 K guld, D1,7cm, quartz, total vikt ca 18,6g, krona möjligen utbytt samt Certina, damur, 14 K guld, quartz, D2,2cm, länk oädel, glas med bruksrepor, ej funktionstestade, härom lämnas ingen funktionsgaranti
Omega, herrur, Geneve, stålboett, automatic, datum, kaliber. 1012, boettnr. 1660168, verknr. 36756224, tillverkad ca 1973, D3,6cm, tillsynes fungerande, bruksslitage, glas med repor, för funktionen ansvaras ej
Viking, �ckur, savonett, 8 K guld, innerboett oädel, boett nr. 84939 1584939, cal 535, D5,2cm, total vikt ca 79,7g, monogram, glas med sprickor, bruksrepor, små bucklor, ej funktionstestad, härom lämnas ingen funktionsgaranti
Tissot, herrur, 18K guld, Seastar quartz date 1980-tal, D3.3cm, original svart läderrem, baksida med gravyr, ej funktionstestad, bruksslitage
Eterna, herrur, 18 K guld, datum, quartz, D3,5cm, Eterna läderrem, rem med slitage, baksida med gravyr, ej funktionstestad, härom lämnas ingen funktionsgaranti
Damur, 18 K guld samt länk, 18 K guld, x-länk, quartz, D1,5cm, total vikt ca 14,8g samt Bulova, damur, 14 K guld, boett med 20st diamanter, D1,8cm, krona saknas, urtavla med slitage
Golvur, urtavla av trä märkt AAS Mora, fodral daterat 1756, dekor med fågel och blommor, H198cm, ställvis kraftigt orangrepp, slitage och skador
Golvur, empirstil delvis förgylld, urtavla med datum 1-31, dock ingen extra visare, märkt AMS MORA, 17/1800-tal, H228cm, ytslitage färgbortfall samt torrsprickor, lod saknas. Proveniens: Ursprungligen Skebobruk herrgård
Golvur, urtavla märkt AAS Mora, 1800-tal, H199cm, slitage samt torrsprickor
Golvur, Bornholm modell, 1800-tal, H193cm, nyckel till dörr saknas, torrsprickor, ytslitage samt smärre orangrepp
Herrgårdsur, mahogny, dekorerad med sido-pelare och relief av växter, 1900-tal, nyckel och pendel �nns, höjd: 95cm, urtavla och fodral med slitage, för funktionen ansvaras ej.
Lodregulator, mahogny, nyrenässans stil med delvis relief dekorationer, 18/1900-tal, lod och nyckel �nns, höjd: ca 118cm, ytslitage, för funktionen ansvaras ej.
Väggur, frostad glas och dekor av hjort samt pelare, Art deco, urverk AB Westerstrand & Söner, 1940/50-tal, pendel och nyckel �nns, höjd: 29cm, hänganordning till pendel behöver bytas, ytslitage.
Golvlampa, 3 ljusarmar, teak och mässing, 1960-tal, märkt i botten GMN 121, medföljande skärmar, höjd: ca 154cm, mindre ytslitage, för funktionen ansvaras ej.
Eskilstuna Elektrofabriks Aktiebolag, golvlampa, typ TD 137/3, 3 ljusarmar, alm och mässing, 1940/50-tal, plakettmärkt, höjd: ca 160cm, ytslitage.
2st taklampor, funkisstil, H18 & 50cm, bruksslitage, härom lämnas ingen funktionsgaranti
Taklampa, Pholc, modell Kolme, D48cm
Kosta Lampan, 2st taklampor, modell Hinken, vitlackerade, 1960/70-tal, höjd: ca 46cm, båda med ytslitage, ej jordade, små bucklor, någon del mindre rostangrepp.
Ljuskrona, Gustaviansk stil, stomme i mässing med prismor, 8 ljuspunkter, 1900-tal, diameter: ca 57cm, slitage, ej jordad.
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Carl Fagerlund, Orrefors, 1 par taklampor, gultonat glas, H
Ljuskrona, stomme i mässing med prismor, 8 ljuspunkter, 1900-tal, diameter: ca 50cm, slitage, ej jordad.
Arne Jacobsen för Louis Poulsen, taklampa, modell AJ Royal, vitlackerad stål, diameter: ca 50cm, bruksslitage, ej jordad.
Hängfotogenlampa, elektri�erad, mässing och trä, 3 ljusarmar med innerglas och glaskupor, små nagg och förgyllningsslitage, H53cm, diam. ca 50cm, bruksslitage, ytslitage, härom lämnas ingen funktionsgaranti
Ljuskrona, förkromad stomme med stavformade prismor, D39cm, del av ett lampfäste saknas
Takfotogenlampa, jugendstil, 6 ljusarmar, elektri�erad, bruksslitage
Ljuskrona med prismor och krans, D43cm
Ljuskrona, venetiansk stil, H54 D62cm, någon prisma saknas
Mäkisen Kuvastin Oy, väggspegel, modell MK-298, orange plastram och delvis vit, 1970-tal, diameter: ca 53cm, mindre ytslitage, glas med några små repor.
Bordsspegel/väggspegel, venetiansk stil, H53cm L47cm, bruksslitage
Väggspegel, slipad reliefdekor, 1940/50-tal, a tergo märkt: S.S.F AA.Kval, höjd: ca 93cm, glas slitage och något �ammigt.
Väggspegel, förgylld ram, rokoko stil, H120cm, bruksslitage, ram med viss nikotinbeläggning
Väggspegel, förgylld, gustaviansk stil, 1900-tal, höjd: 73cm, längd: 52cm, mindre ytslitage.
Bengt Hillgrund (1935-1981), olja på duk, Tankar (porträtt av sittande kvinna), signerad B.Hillgrund och a tergo daterad 1958, bildmått: 64x80cm.
Sigurd Möller (1895-1984), olja på duk, Spegling i ett fönster, daterad 1948 och signerad S.Möller, bildmått: 63,5x80cm, duk med lagad/retusch hål och reva. (D)
Sigfrid Bengtsson (1898-1985), 4st oljor på pannå, Hönsgård (1963), Landskap med kalvar (1956), Betfält (1947), kalvar (1954), daterade och signerade Sigfrid Bengtsson, bildmått: 34x48cm, 35x47,5cm, 36,5x44cm, 36x44cm.
Palle Åberg, olja, bildmått 44,5x53,5cm samt Karl Dahlqvist, olja, självporträtt 1933, bildmått 59x49cm
Sigfrid Bengtsson (1898-1985), 4st oljor på pannå, Höna med tupp (1972), Betande ko (1971), Kalv i solnedgång (1962), Landskap från Ringsjön (1956), daterade och signerade Sigfrid Bengtsson, bildmått: 21x25cm, 34x48cm, 34x48cm, 35x48cm.
Olja på duk, okänd konstnär, stilleben (komposition med bl.a. fruktkorg, �sk och blommor m.m.), 1800-tal, bildmått: 60x76cm, duk med färgkrackeleringar, slitage, mindre färgbortfall.
Oidenti�erad konstnär, signerad O Soholm, fjordlandskap med båtar 49x73, ram med smärre skador
Sten Ekendahl, olja, kvinna med barn på bärpromenad i insjölandskap 55x95cm
2st inramade tryck i förgyllda ramar, 1900-talets andra hälft, bildmått 24x19cm
Curt Asker (1930-2015), akvarell på papper, komposition, daterad 1985 och signerad Curt Asker, bladmått: 32x23cm. Samt John Wipp (1927-2005), pastell/collage på papper, komposition, signerad John Wipp, bladmått: 25x33cm.
Beverloo Corneille (1922-2010), färglitogra�, Femme allongée sur canapé vert/kvinna som ligger på grön so�a, numrerad 145/250 och daterad 1979, signerad Corneille, bladets a tergo märkt: London Arts Copyright 1979, stämpelmärkt: ATELIER DUMAS INC. NEW YORK, bladmått: 49,5x65cm, bladet i gott skick, passepartout nedre del med smuts.
Hans Osswald (1919-1983), olja på duk, �gurkomposition med pojke och �icka, signerad HANS OSSWALD, bildmått: 79x59cm. (D)
Boris Ninemae (1925-1991), olja på duk, Den spanska kvinnan, signerad NINEMAE, bildmått: 49x34cm (D).
Sigfrid Bengtsson (1898-1985), olja på pannå, No.4 Främlingen, daterad 1937 och signerad S.Bengtsson, bildmått: 70x76cm (D).
Arvid Karlsson (1907-1964), olja på duk, Koloniföreningens sista möte, monogramsignerad AK och daterad a tergo 1970, bildmått: 74x99cm.
2st miniatyrmålningar varav en signerad samt tryck, bildmått 8x6,3cm, 4x3xm samt 8x6cm, en ram med slitage
Åke Wickström (1927-), olja på duk, gårdsmotiv i vintertid med människor, signerad ÅWickström, bildmått: 31x53cm. (D)
Olja på duk, oidenti�erad konstnär, kustmotiv med �skebåtar och fartyg i solnedgång, osignerad, 1800-tal, enligt a tergo G.Goodman, bildmått: 26,5x39cm, ramskador.
Cornelis de Bruin (1870-1940, Nederländerna), olja på duk, land-och skogsmotiv, signerad C de Bruin, bildmått: 38x58cm, färgkrackeleringar, duk med retusch/lagning. Samt Knut Norman, olja på pannå, havsmotiv med båtar och isberg, signerad KNUT NORMAN, bildmått: 31x40cm. Båda med ramskador.
Olja, otydligt signerad och daterad, RAPP..., kvinna vid spinnrock, 1900-tal
Jaques Zadig, olja, komposition med �gurer 35x52cm samt Ove Dahlstrand, olja, Gröna träd 45x64cm
Torsten Torstensson (1901-1974), olja på duk, hamnmotiv från Kabelvåg i Norge, daterad 1939 och signerad T.Torstensson, bildmått: 49x58cm (D).
Gunnar Jonn, olja, stilleben med chrystanthemum 1937, 64x54cm
Olaf August Hermansen (1849-1897, Danmark), blyertsteckning, djurmotiv med hundar och fågel, signerad O.Hermansen, bildmått: 18x13cm. Samt olja på duk, oidenti�erad konstnär, gårdsmotiv, daterad 1980-tal och signerad Robert MacCall, bildmått: 15x21cm.
Gerhard Nordström, olja, interiör med virkande kvinna 1951, 64x59cm
Martin Emond, olja, landskap med träd vid kust 53x73cm
Hans Ekegårdh (1881-1962), olja på pannå, Parismotiv med människor, ristad signatur EKEGARDH, bildmått: 52x71cm, pannå med fuktskador på baksidan.
Olja på duk, osignerad (möjligen Frans Johan Tiger 1849-1919), motiv från Märsta sjövik, bildmått: 58x88cm, duk med lagat hål (retusch).
Ragnar Wollschläger, olja 1973 54x45cm samt blandteknik 1973 54x45cm
Olja på pannå, okänd konstnär, berglandskap med hundar, osignerad, 1900-tal, bildmått: 12,5x17,5cm.
Torsten Hult (1922-2012), olja på duk, Tyngdlös afton (Höganäs), signerad T.Hult, bildmått: 45x37cm. Samt Kerstin Lock-Hult (1923-), olja på duk, Strand (Höganäs), signerad K.Lock-Hult, bildmått: 37x45cm.
Zuzana Chalupova (1925-2001, Serbien), olja på duk, romantiserande par i folkdräkt, daterad 1976 och signerad ZUZANA CHALUPOVA, bildmått: 39x29cm.
Akvarell, okänd konstnär, fartygsmotiv, daterad 1934 och signerad Grusell, bildmått: 26x44,5cm, oramad, blad med gulnad.
Gra�skt blad efter Axel Fridell, signerad i trycket, Flickan och pelargonian 1922, 26x18cm, ett hörn med reva, oinramad
Emil Östlund (1976-), akryl på masonitskiva, Frisk vind varav a tergo med impressionistisk �gurkomposition, målad 2005 och monogramsignerad fram-och bak EÖ, bildmått: 122x88cm. (D)
Paulo Penna, olja, motiv från Sao Paolo Brasilien 1985, 75x75cm
Oscar Reutersvärd, 2 litos, 56/150, Echnaton gifter sig med sin kusin, den sköna Prinsessan Nerfetiti som blir Egyptens drottning, bladmått ca 41x28cm, ram med skada samt 174/200, Perspective japonaise n 354 adac, bladmått ca 56x76cm
Akvarell/pastell, oidenti�erad konstnär, monogram signerad samt daterad 26 5 87, bildmått 43x59cm
Ulf Greder (1949-), färglitogra�, The White Swan, numrerad 170/360 och signerad Ulf Greder, bildmått: 90x75cm.
Ulf Greder (1949-), färglitogra�, Jour de Fete (Fest i byn), numrerad 295/360 och signerad Ulf Greder, bildmått: 86,5x75cm, ram med liten hörnskada.
Beverloo Corneille (1922-2010), färglitogra�, L'Ile Aux Oiseaux/Ön med fåglar, numrerad 59/120 och daterad 1968, signerad Corneille, bladet stämpelmärkt: LOEUVRE GRAVEE, bladmått: 57x76,5cm, bladet i gott skick, passepartout med fukt�äckar, glaset med liten skada.
Bengt Orup (1916-1996), 4st färglitogra�er (polyptyk), kompositioner, numrerade 110/200 och signerade Orup, bladmått: 26x23cm.
Knut Grane (1926-2016), färglitogra�, komposition, numrerad 245/325 och daterad 1989, signerad Grane, bildmått: 50x50cm.
Alain Soucasse (1951-, Frankrike), litogra� med carborundum, komposition, numrerad VIII/L (8/50) och signerad, bladmått: 38x28cm.
Waldemar Sjölander, akvarell, Landskap, bildmått 38x50cm samt litogra�sk blad efter Waldemar Sjölander, signerad i trycket, bildmått 44,5x35,5cm
Oscar Reutersvärd (1915-2002), 4st färglitogra�er, omöjliga �gurer, numrerade 17 & 38/150 samt 66 & 75/250, signerade Oscar Reutersvärd, bildmått: 38x29cm, 42x30cm, 2st med fuktprickar.
Ernst Norlind (1877-1952), plansch, Baltiska utställningen 1914 dock utan text, signerad i trycket, bladmått: 49x35cm, fukt�äckar, mindre slitage.
E Forsberg, akvarell, insjölandskap 1927, 22x39cm
Siri Rathsman, lito, 147/160 1963, bladmått 54x71cm samt Gösta Fougstedt, olja, bildmått ca 54x81cm
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Gunnar Willford, olja, landskap med träd 47x69cm, krackelering samt Johnny Andersson, olja, stenparti 64x74cm
6st färglitogra�er, Japan, 1900-tal, bildmått: 21,5x33,5cm.
Alf Stridfeldt (1933-2003), 5st färglitogra�er, ur sviten Kattliv, numrerade 17/100 och daterade 1978, signerade alf stridfeldt, bildmått: 40x56cm, 56x40cm, några ram bakgrunder med slitage.
Margareta Mannervik, blandteknik 2st, 40x40cm och 44x32cm samt Bert Johnny Nilsson, lito, 122/200 21x13cm
Carl Otto Hulten/C.O. Hulten (1916-2015), färglitogra�, naturmotiv, numrerad 188/330 och signerad COHulten, bildmått: 65x49cm. Samt blandteknik på papp, okänd konstnär, komposition, osignerad, bildmått: 85x66cm.
Bengt Ossler (1932-1998), olja på duk, Landsbygd, signerad OSSLER, bildmått: 65,5x89,5cm. Samt Gunnar Johnsson (1917-2007), olja på duk, abstrakt landskapsmotiv, signerad G.Johnsson, bildmått: 65x90cm.
Hans Ripa (1912-2001), olja på duk, hamnmotiv från Gilleleje i Danmark, signerad Ripa, bildmått: 32,5x40,4cm. Samt Sture Kandell, 3st oljor på duk, stilleben (blommotiv), daterad 1920/30-tal och signerad S.Kandell, bildmått: ca 29x39cm.
Olja på pannå, otydligt signerad, kustmotiv med klippor, daterad 1959, möjligen signerad Acke Larsson, bildmått: 53,5x84cm. Samt Dennis Levine, efter/after, tryck med relief, komposition, signerad i trycket, bildmått: 82,5x109,5cm.
Johan Fredrik Martin (1755-1816), efter/after, 4st etsningar, interiörmotiv med människor, tryckta 1700-talets slut (2st daterade 1794), bladmått: 19x25cm-21x26,5cm, alla blad med slitage, någon med �äckar och reva.
Carl Julius, 3st oljor på duk, Vid Sundsvik (1980), Lerberget mot Höganäs (1979), hamnmotiv från Ven, signerade c Julius och a tergo daterade, bildmått: 60,5x60,5cm, 59,5x79,5cm, 49,5x60,5cm.
Martin Emond (1895-1965), olja på duk, �gurkomposition, signerad MARTIN EMOND, bildmått: 92x64cm. Samt Gideon Börje (1891-1965), olja på duk, landskapsmotiv, signerad G.Börje, bildmått: 52,5x63,5cm.
Bengt Böckman, lito, 66/199, hästmotiv, bildmått 72x49cm
Max Walter Svanberg, akvarellerad litogra�, fantasi komposition, delvis metallpräglat, numrerad 226/250 och signerad maxwalters, bildmått: 43x35,5cm. Bert Johnny Nilsson, färglitogra�, �gurkomposition, numrerad 59/100 och signerad B Johnny Nilsson, bildmått: 75,5x50,5cm. Samt tryck efter Max Walter Svanberg, bildmått: 49x33cm.
Sigfrid Bengtsson (1898-1985), olja på pannå, Liggande häst, daterad 1941 och signerad S.Bengtsson, bildmått: 74x70,5cm. Samt Jean Rosengren (1894-1965), olja på duk, gårdsmotiv, signerad J.Rosengren, bildmått: 50x73,5cm.
Ernst Norlind (1877-1952), kolteckning, storkar i åker och landskapsmotiv, signerad E.NORLIND, bildmått: 45x60cm.
Olle Hallen (1918-1995), olja på pannå, Italiensk kust, signerad O Hallen, bildmått: 21x30cm. Samt Carl Julius (1927-), olja på duk, land-och sjömotiv med båtar, signerad C Julius, bildmått: 60x49cm.
Sigfrid Bengtsson, olja på pannå, barnmotiv, daterad 1946 och signerad, bildmått: 35x44cm. Pär Åkered, olja på duk, motiv med kråkor, signerad, bildmått: 17x28cm. Lars Stenstad, olja på duk, Stilla landskap, uppfodrad, bildmått: 19x28cm. Samt Olle Lindgren, olja på duk, Parkbild, monogramsignerad, bildmått: 20x21cm.
Victor Vincelet (1839-1871, Frankrike), olja på träskiva, stilleben, 1800-tal, totalmått: 30x38cm, omfattande skador/severe damages
Ilse Roempke (1907-1999), 3st textiltryck, skog-och �gurkompositioner, bildmått: 37x27cm-47x47cm.
2st �lma�scher, Elvis Presley, Jailhouse Rock & Speedway, 1960-tal, inramade, 65x29cm & 32x55cm, bruksslitage
Jalusiskåp, ek, 1900-tal, höjd: 102cm, längd: 103,5cm, bredd: 38cm, ytslitage, låsen saknas (ersatta med hasp).
Sideboard/mediabänk, BoConcept, utdragbar, underdel i vitt med två utfällbara luckor, ovandel i svart med två utdragbara lådor och tonade glasfronter, minsta L217cm H73 B40/50cm. Nypris ca 18000kr
Rullvagn, rostfritt stål med hylla, H83 L65 B41cm, ytslitage
Väggskåp med låda, ek, allmoge, delvis handmålad blom-och pelardekor, daterad 1797 och signerad JOS, höjd: 76,5cm, längd: 68,5cm, bredd: 36cm, slitage, delvis omarbetat, trä med angrepp.
Salsskåp, barockstil med utanpå liggande svarvade kolonner, inläggningar med svarta fält samt svarta klotfötter, 1900-talets första hälft, H208 L172 B77cm, mindre ytslitage samt smärre listavslag
Brudkista, 1800-tal, H37cm L62cm B39,5cm, bruksslitage, ytslitage, ett hörn på locket med skada, delar �nns
Jalusiskåp, ek, 1900-tal, höjd: 102cm, längd: 52,5cm, bredd: 38cm, ytslitage, lås ej komplett (ersatt med hasp), nyckel �nns ej.
Piedestal, förgylld med stenskivor, höjd: 65cm, längdxbredd: 26x26cm, ytslitage, något ostadig.
Piedestal, förgylld med marmorskivor, H70cm L27cm samt piedestal, trä med svarvade ben, H74cm D30cm, båda med bruksslitage
Salongsgrupp, rokokostil, 6 delar: 2st stolar, 2st karmstolar, so�a längd ca 215cm samt bord, H63cm D90cm, samtliga delar med bruksslitage, ytslitage, solblekt samt klädsel med slitage och blekt
Slagbord, 2 lådor med mässingsbeslag, skivor med rundade hörn, 1800-talets andra hälft, senare ommålad, höjd: ca 73,5cm, längd: 62+49+62cm, bredd: 111cm, trä med angrepp, slitage.
Satsbord, nyrokokostil, mahogny, H54 L60 B41cm, viss lackkrackelering samt �äckar
Sidobord, lantlig stil, vitmålat, 1900-talets andra hälft, H76 L117 B45cm, torrsprickor samt �äckar
Hylla, nyrokoko stil med 3 hyllplan och låda, hjultrissor i mässing, 1900-tal, höjd: 74cm, längd: 49cm, bredd: 34cm, mindre ytslitage.
Satsbord, 4 delar, teak, 1960-tal, HxLxB: 42x117x35cm, 40x25x35cm, samtliga med slitage, �äckar, någon ostadig.
Graningeverkens aktiebolag, telefonbänk, teak och mässing, låda med underliggande string hylla, Bollstabruk 1960-tal, etikettmärkt, HxLxB: 51x49,5x36cm, ytslitage, �äckar. Samt tidningsställ, mässing och bast, 1950/60-tal, HxL: 55x37cm, mindre ytslitage.
Piedestal, förgylld med stenskivor, H65cm L25x25cm, bruksslitage
1 par sidobord, mahogny, H50 L33 B29cm, ytslitage
2st piedestaler, förgyllda med stenskivor, H65cm L25x25cm, små kantnagg samt H64cm L25x25cm, bruksslitage, ytslitage, ostadiga
Sidobord med stenskiva, förgylld metallstomme, H44,5cm D50cm, bruksslitage
2st piedestaler, förgyllda med stenskivor, H79cm L25x25cm samt H75cm L25x25cm, skivor med kantnagg, bruksslitage, ytslitage, ostadiga
Piedestal, förgylld med stenskivor, höjd: 66cm, längdxbredd: 26x26cm, mindre ytslitage. Samt piedestal, trä med marmor imitation, höjd: 47cm, längdxbredd: 23x23cm, ytslitage.
Boksnurra, shabby chic-stil, 19/2000-tal, höjd: 77,5cm, längdxbredd: 42x42cm, ytslitage.
6st stolar, IDP, Industria Divani Poltrone, skinnklädda med Creta läder, bruksslitage
2st stolar, klädsel med skinn imitation och tredelad kromfot, 19/2000-tal, slitage samt en stol med liten reva.
Däckstol, Colibri, bruksslitage, ytslitage
4st stolar, Oscariansk stil, sidenbrokad klädsel med växtdekor, 1900-tal, samtliga med slitage, smärre skador, 2st något ostadiga.
2st stolar, mahogny, Oscariansk stil med gul plyschklädsel, båda med slitage.
1 par stolar, lantlig rokoko, delvis förgyllda, 17/1800-tal, ytslitage samt viss förstärkning
Barngungstol, blåmålad, H62cm, bruksslitage, ytslitage
Karmstol, gustaviansk stil, 1900-talets andra hälft
4st stolar, alm, Gustaviansk stil, vit och blå målad samt delvis förgylld, sidenbrokad klädsel med blomdekor, 1900-talets andra hälft, brännmärkt: Albin Johansson Stockholm, samtliga med bruksslitage, någon klädsel med �äckar.
Trästol på tre ben med karm och ryggbricka med hjärta, s.k. nasarestol, 1800-tal
4st stolar, nyrenässans stil, sidebrokad klädsel med växtdekor och stomme med reliefdekor, 1900-tal, samtliga med slitage, 2st något ostadiga.
Ett par karmstolar, rokoko stil med beige klädsel och blomdekor, 1900-tal, båda med ytslitage.
Karmstol, John-Bertil Häggström för Ekdahls, modell Sandö, björk, nypris ca: 3800kr, �nt skick
Salongsgrupp, jugend omkring 1920, so�a, L143cm samt 4st stolar med annan klädsel, ytslitage, en stol saknar 2 små listdelar
Trädgårdsbänk, svängd form, L150cm, ytslitage
1 par karmstolar, Mirandastil, svartlackerade med rottingsitsar samt löstagbara dynor, ytslitage samt dynor med �äckar
Vikskärm, ram av fur samt tyg med arkitektskisser av 1800-talsbyggnader i bl.a. London, H180 L135cm, en gavel med mindre del påstruken grå färg
Öronlappsfåtölj/bergere, engelsk stil, djuphäftat rött konstläder med nitar, bruksslitage
Yngve Ekström, Swedese, fåtölj samt fotpall, Lamino, fårskinn, bok, märkta SWEDESE DESIGN YNGVE EKSTRÖM MADE IN SWEDEN, stomme med ytslitage, bruksrepor, �äckar, små jack, pall med torrsprickor, klädsel med skador, några fästskruvar saknas
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Byrå, rokokostil med stenskiva och bronserade beslag, H77 L80 B46cm, ställvis med fanerslitage
3st stolar, nyrokokostil, vitmålade stommar med röd plyschklädsel, bruksslitage
Byrå med svart stenskiva, gustaviansk stil, bronserade beslag, 2 lådor, H70cm L56cm B39cm, bruksslitage, yteslitage, fanerskador
Byrå med stenskiva, rokokostil, intarsia och bronserade beslag, 2 lådor, H76cm L74cm B43cm, bruksslitage, ytslitage
Byrå, gustaviansk stil med stenskiva och bronserade beslag, H65 L64 B32cm, ytslitage samt en låda med hål invändigt i botten
Satsbord, 3 delar, H56, 58 & 59cm L34, 40 & 60cm, ytslitage, bruksslitage
Barskåp, mahogny, njurformad, Engelsk stil, vitrinunderdel med fasettslipade glasskivor och ovanliggande serveringsbricka med handtag i mässing, monogram märkt: SO, 19/2000-tal, höjd: 77cm (75cm utan bricka), längd: 76cm, bredd: ca 50cm, mindre ytslitage, underrede med torrsprickor.
3st byråer, rokoko stil med intarsia växtdekor och 2 med mässingsbeslag, 1900-tal, nycklar �nns, höjd: 83cm, 72,5cm, längdxbredd: 33,5x26cm, 24x22cm, samtliga med mindre ytslitage.
Sidobord, björk med rotting och glasskiva, H57 D51cm, liten torrspricka, ytslitage samt glasskiva med nagg
Byrå, provinsarbete, 3 lådor med mässingsbeslag, 1800-talets första hälft, höjd: 84cm, längd: 124cm, bredd: 51cm, trä med angrepp, små skador, torrsprickor, slitage.
Vitrinskåp, nyrokokostil, bronserade beslag samt tryckt landskapsdekor på sidorna och framsidan, H170 L70 B35cm, smärre fanerskador, ytslitage samt torrsprickor
Vitrinskåp, gustaviansk stil, stenskiva samt bronserade beslag, H146 L73 B38cm
Selva, skrivbord, modell Villa Borghese (Louis XVI-stil), stomme i massiv bok och lind med körsbärs faner samt 5 lådor med mässingsbeslag, tillverkad Italien 2000-tal, etikett-och plakettmärkt, inköpt hos Tibergs möbler för 22000kr, höjd: 77cm, längd: 131cm, bredd: 70cm, obetydligt bruksslitage.
Handbroderad vävnad, cirkulär form med dekor av hjort, hund och växter, 1900-tal, inglasad, D40cm
Handknuten matta, orientalisk med silkesinslag, 62x40cm
Handknuten gallerimatta, Afghan, 297x92cm, bruksslitage
Ullmatta, Höjer Eksport Wilton Danmark, design: Brenner, 1960/70-tal, 240x170cm
Handknuten matta, Bucharastil, 260x158cm, mindre fransslitage
Handknuten matta, orientalisk, 213x131cm, mindre fransslitage
Handknuten matta, Bucharastil, 262x185cm, fransslitage
Matta, rölakan, Svensk Hemslöjd, geometrisk dekor 1960/70-tal, 233x168cm, mindre fransslitage
Handknuten matta, Bucharastil, 200x144cm
Matta, röllakan, Gulmara, Eric Ewers AB, handvävd, monogramsignerad Å, möjligen Anna-Johanna Ångström, 240x170cm, �äckar
Matta, vävd, röllakan stil, grön med geometrisk dekor, bruksslitage
Handknuten matta, Shiraz, 307x219cm, ställvis med mindre slitage
Handknuten matta, rosenkelim, 176x119cm, något hopdragen
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