Nr
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1

Gunnar Cyrén för Orrefors, vas, graal, Arkadien II, stiliserad dekor av figurer, djur och växter i blått

10000 kr

och gult, fasettslipad, endast ett exemplar, tillverkningsår 1988, signerad Orrefors 945372 Gunnar
Cyrén EA 1-88 samt egenhändig signatur Cyrén, H20,5cm D16cm
2

Edward Hald, Orrefors, vas, Fiskgraal, 1988, signerad Orrefors 958911 Edward Hald Graal Gallery

3000 kr

29-88, H15cm
3

Monica Backström, Kosta Boda, skål, Moonlanding, signerad Kosta Boda M. Backström 50038,

1500 kr

H15cm D16cm
4

Erik Höglund, Boda, skål, slipad och etsad dekor av fiskar, signerad Boda H 865 1194, H9cm

1500 kr

D18cm
5

Simon Gate, Sandvik, skål på fot, Vingaskål, H23,5cm D23cm, obetydlig mynningsnagg/minor chip

1000 kr

to rim
6

Murano, glasobelisk, möjligen Paolo Venini, spiralformad polykrom dekor, osignerad, Italien,

3000 kr

sannolikt 1950/60-tal, höjd: 44,4cm, en sida med liten repa / one side with small scratch.
7

Edward Hald, Orrefors, vas, Fiskgraal, 1955, signerad ORREFORS Graal No 2424K Edward Hald,

3000 kr

H16cm, fot med repor/base with scratches
8

Wilke Adolfsson, skål på fot, orange, lila samt röktonat glas, signerad Wilke Adolfsson 92, H31cm

1500 kr

D26cm
9

Kjell Engman, Kosta Boda, skulptur i form av stående figur, signerad 8 KEN AT 989012-300

2500 kr

KOSTA BODA Kjell Engman ATELIER, H37,5cm
10

Bertil Vallien, Kosta Boda, skulptur i form av båt, innesluten dekor i form av mansfigur, signerad

2000 kr

KOSTA BODA B. VALLIEN 8BVAAT 949013/1000, längd 25cm, medföljande träställning
11

Lalique, figurin, Summer, 1900-talets andra hälft, märkt LALIQUE FRANCE, H20cm

2000 kr

12

Lalique, skål, Champs Elysées, signerad Lalique France samt etikettmärkt, H18,5cm L46cm

4000 kr

B26cm
13

Fritz Kallenberg, Kosta, 10st rödvinsglas, Elvira Madigan, signerade samt etikettmärkta, H16cm

2500 kr

D8cm
14

Fritz Kallenberg, Kosta, 16st vinglas, Elvira Madigan, 8st signerade, H11,5cm

4000 kr

15

Elis Bergh, Kosta, glasservis, Kent: 14st champagneglas, H16,3cm, 12st signerade samt 11st

6000 kr

whiskeyglas, H7cm D6,5cm, 10st signerade. Totalt 25 delar
16

Anne Nilsson, Orrefors, 13 delar glas, Clown: 9st champagneglas, H26,5cm samt 4st snapsglas,

5000 kr

H19cm, monogramsignerade samt etikettmärkta
17

Anne Nilsson, Orrefors, 3st ljusstakar, Celeste, 2st monogramsignerade och en etikettmärkt, H29,

1500 kr

33 & 37cm, stearinrester/wax rest
18

4st glas, ett glas med graverad dekor av blommor samt ett glas med Gustav III monogram,

2500 kr

1700/1800-tal, H9, 10, 10.5 och 15.5cm, minsta glaset med obetydligt mynningsnagg/smallest glas
with insignificant chip to rim
19

Rosenthal, mat och kaffeservis, Sanssouci: 11st förrättstallrikar, D22,5cm. 12st djupa, D26cm. 12st

4000 kr

mattallrikar, D25,5cm. Såsskål, H10cm L19cm. Bringare, H17cm. 2st serveringsskålar, H5,5cm
L24x24cm. 2st serveringsskålar, L26cm. 4st serveringsfat, L25-40cm. Bonbonjär, H15cm D12cm. 2
par ljusstakar, H6cm. Tandpetshållare, H5,5cm. 31st kaffekoppar, D8,5cm. 32st fat. 36st assietter,
D17,5cm. Kaffekanna, H26cm samt gräddsnipa, H10cm. Totalt 152 delar, någon del med mindre
förgyllningsslitage/some parts with minor gilt wear
20

Bing & Gröndahl, Måsen, 11st buljongkoppar med fat och lock, 1:a sortering förutom 4st koppar
och 3st fat 2:a sortering

Sida 1

1000 kr

Nr

Beskrivning

Utrop

21

Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, matservis, Blå blomst: 12st förrättstallrikar, nr. 10/1645, 1:a

3000 kr

sortering förutom 3st 2:a sortering, D19cm. 12st mattallrikar, nr. 10/1710, 2:a sortering förutom 2st
1:a sortering, D26cm. 12st djupa, nr. 10/1616 förutom 3st nr. 604, 1:a sortering, D22,5cm. 12st
assietter, nr. 10/1625, 1:a sortering förutom 1st 2:a sortering, D17,5cm. Skål på fot, nr. 10/1532,
1:a sortering, H5,5cm D17,5cm. Skål, nr. 10/1518, 2:a sortering, D21cm. 2st serveringsfat, nr.
10/1556, 1:a & 2:a sortering, L37cm samt serveringsfat, nr. 10/1555, 3:e sortering, L31cm. Totalt
53 delar, obetydliga bruksrepor/minor wear
22

Gustavsberg, matservisdelar, Wexiö: 8st förrättstallrikar, D19cm. 8st mattallrikar, D23,5cm. 6st

2000 kr

djupa, D24cm. 5st assietter, D16cm. Soppterrin med lock, H23cm D20cm. 3st såsskålar, L20cm.
4st serveringsskålar, L22-30cm. Bringare, H17,5cm. Fiskfat med sil, L60cm, underdel med nagg
samt 8st serveringsfat, L22-42cm. Totalt 45 delar, mindre bruksrepor, glasyrkrackeleringar,
förgyllningsslitage/wear, glaze cracks, gilt wear
23

Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, kaffeservis, Blå blomst med guldkant: 12st koppar, nr. 10/1549.

2000 kr

12st fat, nr. 10/1549. 12st assietter, nr. 10/1625, D17,5cm. Gräddsnipa, nr. 10/1537, H8cm.
Sockerskål, nr. 10/1678, D10cm samt 2st fat, nr. 10/1802, L9,5cm. Totalt 40 delar, 1:a sortering
24

Rosenthal, matservis: 17st förrättstallrikar, D21,5cm. 18st mattallrikar, D25cm. 18st djupa,

2500 kr

D23,5cm. 18st assietter, D17,5cm. Såsskål, L18cm. 2st potatisskålar, L19cm samt 6st
serveringsfat, L23-37cm. Totalt 80 delar,
25

Sigvard Bernadotte, Bing & Gröndahl, kaffeservis, Golden Sun: 15st koppar, modell nr. 485,

1500 kr

H6,5cm D8cm samt 15st fat, modell nr. 485. Totalt 30 delar, 2:a sortering förutom 4st fat 1:a
sortering
26

Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, kaffeservis, Blå blomst, guldkant: 10st koppar, nr. 10/1549,

2000 kr

D7cm. 11st fat, nr. 10/1549A. 12st assietter, nr. 10/1625, D17,5cm. Gräddsnipa, nr. 10/1538,
H10,5cm. Sockerskål med lock, nr. 10/1678, D9cm. Skål på fot, nr. 10/1528, H15cm D21cm samt 1
par ljusstakar, nr. 10/1711, H11cm. Totalt 38 delar, 1:a sortering
27

Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, matservis, Blå blomst: 18st förrättstallrikar, nr. 10/1623,

6000 kr

D22cm. 17st mattallrikar, nr. 10/1621, D25,5cm. 12st djupa, nr. 10/1615, D24cm. 2st såsskålar, nr.
10/1651, L17cm. 1st potatisskål, nr. 10/1522, H6cm L21x21cm. 3st skålar, nr. 10/8501A, H7,5cm
D10,5cm. 1 par ljusstakar, nr. 10/1711, H10,5cm, stearinrester/wax rest. 2st pepparströare, nr.
10/1706, H9cm. 1st saltkar, nr. 10/1870, H9cm. Totalt 73 delar, 1:a sortering förutom 2st
mattallrikar 3:e sortering/2 dinner plates third quality
28

Birger Kaipiainen, Arabia, 6st djupa tallrikar, Paratiisi, diameter: 25,5cm, nyskick / good condition.

1500 kr

29

Ulla Procopé, Arabia, matservis, Valencia: 12st mattallrikar, D26cm. 12st djupa, D23cm. 12st

10000 kr

assietter, D19,5cm. 1 par ljusstakar, H8cm. Serveringsfat, D34,5cm. 2st skärbrädor, L22cm. Skål,
H11cm D22cm. 2st terriner med lock, H15cm D17cm samt terrin med lock, H22cm D24cm. Totalt
45 delar, mindre bruksrepor, öron med glasyrkrackeleringar/minor wear, terrine handles with glaze
cracks
30

Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, fruktskål, Musselmalet, (genombruten kantdekor), helblond,

1000 kr

No.1/1061, diameter: 23,5cm, 1:a sortering.
31

Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, fruktskål och kakfat, Musselmalet (genombruten kantdekor),

1000 kr

helblond, No.1/1054 & 1/1098, diameter: 19cm, 25,5cm, 1:a sortering.
32

Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, 2st skålar på fot, Musselmalet (genombruten kantdekor),

1000 kr

helblond, No.1/1020 & 1/1023, diameter: 21cm, 17,5cm, 1:a sortering.
33

Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, 13st assietter, Musselmalet (genombruten kantdekor),
helblond, No.1/1087, diameter: 17,5cm, 1:a sortering.

Sida 2

3000 kr
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34

Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, kaffeservis, Musselmalet, helblond, 1:a sortering varav 3st

2500 kr

koppar 2:a/3:e sortering, 15st koppar (1/1035, D7,3cm), 15st fat (spets, 1/1035, D13,6cm),
gräddsnipa (1/1032), sockerskål (genombruten kantdekor, 1/1112).
35

Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, kaffeservis, Musselmalet, helblond, 1:a sortering, 12st koppar

3000 kr

(1/1035, D7,2cm), 12st fat (spets, 1/1035, D13,6cm), gräddsnipa (1/1031), sockerskål
(genombruten kantdekor, 1/1112), skål på fot (genombruten kantdekor, 1/1020, H14,5cm, D21cm).
36

Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, 12st assietter, Musselmalet (genombruten kantdekor),

2500 kr

helblond, No.1/1087, diameter: 17,5cm, 1:a sortering.
37

Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, 2st skålar på fot, Musselmalet, helblond, nr. 1/1020, H14,5cm

1000 kr

D21,5cm samt nr. 1/1023, H6cm D17,5cm. 1:a sortering
38

Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, 6st tallrikar, Musselmalet (genombruten kantdekor) helblond,

3000 kr

nr. 1/1085, 1:a sortering, D23,5cm
39

Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, terrin, Musselmalet (genombruten dekor), helblond, 1/1128,

1200 kr

diameter: 22cm, 1:a sortering.
40

Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, 6st tallrikar, Musselmalet (genombruten kantdekor) helblond,

3500 kr

nr. 1/1084, 1:a sortering, D25,5cm
41

Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, 2 delar Musselmalet, helblond: fat, nr. 1/1195, L23cm samt

1000 kr

godiskål, nr. 1/1177, H7,5cm L15cm. 1:a sortering
42

Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, fat, Musselmalet, nr. 1/1149, helblond, 1:a sortering, L40cm

1500 kr

43

Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, Flora Danica, tallrik, Canis Vulpes, Fauna Danica, 239 3549,

4000 kr

1:a sortering, D26cm
44

Meissen, fat, lökmönster, 1:a sortering, L40cm B28cm

1500 kr

45

Meissen, skål på fot, lökmönster, 1:a sortering, H22cm D23cm

1500 kr

46

Axel Locher, Bing & Gröndahl, 2st figuriner, Skördeman och kvinna, modell nr. 2049 samt 2050,

1500 kr

1:a sortering, H27 & 28cm
47

Max Hermann Fritz, Rosenthal, figurin, Häger/Heron, märkt M.H. Fritz, Classic Rose Collection,

1000 kr

H27cm
48

Svend Jespersen, Bing & Gröndahl, figurin, sjuksköterska, nr. 2379, 1:sortering, H23cm

2500 kr

49

Figurin, Ernst Wenck för Rosenthal, 1900-tal, i form av drickande kvinna, märkt Rosenthal

2000 kr

Germany 8000 samt Ernst Wenck, H18cm
50

Figurin, Fritz Heidenreich för Rosenthal, tre lekande rävungar, H11,5cm L27cm

1500 kr

51

Figurin, hund, Theodor Kärner för Rosenthal, tax, H15cm

1000 kr

52

Christian Thomsen för Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, figurin, faun med uggla, nr. 2107, 1:a

1500 kr

sortering, H16cm
53

Figurin, Fritz Heidenreich för Rosenthal, skotsk terrier, H10cm

1500 kr

54

Christian Thomsen för Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, figurin, Svinaherde, modell nr. 848, 1:a

1500 kr

sortering, H18,5cm
55

Goldscheider, figurin, zebra, England, 1940-tal, märkt Goldscheider ENGLAND, H18cm,

1000 kr

glasyrkrackeleringar/glaze cracks
56

Bing & Gröndahl, figurin, Mor med barn, modell nr. 1829, 1:a sortering, H31cm

1500 kr

57

Holger Christensen för Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, figurin, Henrik och Else, modell nr.

3000 kr

3049, monogram signerad HC, 1:a sortering, H43cm

Sida 3
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58

Holger Christensen för Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, figurin, Agnete and the merman, modell

5000 kr

nr 4187, monogram signerad HC, 1:a sortering, H56cm
59

Bing & Gröndahl, 3 delar figuriner: Pjerrot, nr. 2353, H23cm. Harlekin, nr. 2354, H29cm samt

3000 kr

Columbine, nr. 2355, H26cm. 1:a sortering
60

Gunther Granget, Hutschenreuther, 2st figuriner, leopader, etikettmärkta samt stämpelmärkta, H4

3000 kr

& 15cm L15,5 & 47cm
61

Lladro, figurin, kvinna med urna, Spanien, H53cm

2000 kr

62

Klase Jr. (Klas-Göran Klaesson) Höganäs, skulptur i form av emu, märkt Klase Jr. Höganäs 1983,

1500 kr

H41cm
63

Gunnar Hansson, Lomma, skulptur i form av höna, glaserat stengods, signerad G. Hansson,

2000 kr

H25cm
64

Gunnar Hansson, Lomma, skulptur i form av höna, glaserat stengods, signerad G. Hansson,

2000 kr

H25cm
65

Gunnar Hansson, Lomma, skulptur i form av ugglor, glaserat stengods, signerad G. Hansson,

2000 kr

H23cm
66

Dahl Jensen, figurin, Isbjörn, modell nr. 1310, 1:a sortering, H15cm L26cm

1500 kr

67

Dahl Jensen, figurin, Flicka med nalle, nr. 1295, 1:a sortering, H14,5cm

1000 kr

68

Dahl Jensen, figurin, Virkande flicka, nr. 1107, 1:a sortering, H14,5cm

1500 kr

69

Dahl Jensen, figurin, Flicka med nalle, modell nr. 1152, 1:a sortering, H14,5cm

1000 kr

70

Dahl Jensen, figurin, Flicka med kultingar, nr. 1313, 1:a sortering, H15,5cm

1500 kr

71

Dahl Jensen, figurin, Ole, modell nr. 1328, 1:a sortering, H15cm

1000 kr

72

Dahl Jensen, figurin, Pojke med pipa, modell nr. 1027, 1:a sortering, H16cm

1200 kr

73

Dahl Jensen, figurin, Nötskrika, nr. 1357, 1:a sortering, H19cm

2000 kr

74

Dahl Jensen, figurin, Balettdansare med spegel, modell nr. 1224, 1:a sortering, H18cm

1500 kr

75

Dahl Jensen, figurin, Flicka med hund, nr. 1085, 1:a sortering, H21cm

2000 kr

76

Dahl Jensen, figurin, Baliflicka, modell nr. 1136, 1:a sortering, H22cm

3000 kr

77

Dahl Jensen, figurin, Pojke i vinterkläder, nr. 1064, 1:a sortering, H19,5cm, fotring med obetydliga

1500 kr

nötningar/minor wear to base
78

Dahl Jensen, figurin, Flicka med bok, nr. 1107, 1:a sortering, H22cm

2000 kr

79

Dahl Jensen, figurin, Sudansk man med kakadua, nr. 1305, 1:a sortering, H23,5cm

3000 kr

80

Dahl Jensen, figurin, Spansk kvinna, nr. 1124, 1:a sortering, H25cm

2500 kr

81

Dahl Jensen, figurin, Flicka med hund och köttben, modell nr. 1213, 2:a sortering, H27cm

2000 kr

82

Dahl Jensen, figurin, Pompejansk dansör, nr. 1292, 2:a sortering, H27cm

2000 kr

83

Höganäs, karaff, s.k. brännvinsjungfru, gulglaserat lergods, 1800-talets första hälft, H24cm, propp

1500 kr

med små nötningar på huvudet, proppens nedre del möjligen restaurerad, mindre
krackelering/minor chip to head, stopper possibly restored
84

Stig Lindberg, Gustavsberg, figurin, häst, Springare, keramik, signerad Stig L. studiohand samt

1000 kr

spår av etikett, H14cm L16cm, fot med obetydlig nagg/minor chip to base
85

Gunnar Nylund, Rörstrand, figurin i stengods, tjäder, UNIK, H26cm

3000 kr

86

Gunnar Nylund, Rörstrand, figurin i stengods, orre, H18cm L25cm

1500 kr

87

Mari Simmulson, Upsala-Ekeby, golvvas, Fossil, 1950-tal, märkt UE 4132 ms, H50cm,

1000 kr

glasyrkrackeleringar/glaze kracks
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88

Mari Simmulsson, Upsala-Ekeby, skulptur i form av fågel, lergods, delvis glaserad i rött, märkt UE

3000 kr

SWEDEN 0169 MS samt etikettmärkt, höjd utan sockel 31cm, glasyrkrackeleringar, en fot med
nagg/glaze cracks, one feet with chip
89

Mari Simmulson, Upsala-Ekeby, skulptur, sittande Balinesiska, modell nr. 4294, upplaga 46/100,

10000 kr

delvis glaserat lergods, signerad och numrerad mari simmulson UE 46/100, höjd 51cm, bakre fot
med minimal bränningsspricka samt fotplatta med liten tillverkningsdefekt/one feet with minor
burning crack, base with small manufacturing defect
90

Lisa Larson, Gustavsberg, figurin, Dora, H27cm, märkt GUSTAVSBERG samt etikettmärkt

2500 kr

91

Lisa Larson, Gustavsberg, figurin, katt, ur Stora Zoo, etikettmärkt GUSTAVSBERG SWEDEN,

2000 kr

H12cm L34cm
92

Stig Lindberg, Gustavsberg, vas, brun och svart glasyr, signerad studiohand Stig L., H18,5cm

2000 kr

93

Berndt Friberg, Gustavsberg, figurin, stengodsvas i brun och gul glasyr, signerad Friberg

2000 kr

Studiohand samt årsbokstav M (1971), H9cm
94

Stig Lindberg, Gustavsberg, vas, unik, märkt 747 studiohand Stig L samt öga, H18cm,

1500 kr

glasyrkrackeleringar/glaze cracks
95

Carl Harry Stålhane, Rörstrand, vas, stengods, turkos glasyr, märkt R SWEDEN CHS SND,

1000 kr

H18cm, invändigt med beläggning, små pennstreck/coated inside, surface wear, thin scratches
96

Carl Harry Stålhane, Rörstrand, skål, triangelformad, stengods, turkos glasyr, märkt R SWEDEN

1000 kr

CHS SHX, H7,3cm D14,5cm, små pennstreck/surface wear, thin scratches
97

Berndt Friberg, Gustavsberg, stengodsskål i blå, gul och brun glasyr, signerad Friberg Studiohand

2000 kr

samt årsbokstav d (1962), H7,5cm D13cm
98

Wilhlem Kåge, Gustavsberg, skål, Argenta, silverdekor av sjöjungfru, sjöstjärna och fisk, märkt

3000 kr

GUSTAVSBERG ARGENTA 901 III, H13cm D25cm
99

Åke Holm, skulptur, cellospelande trollpar, glaserat stengods, signerad Å Holm, H21cm

1000 kr

100

Karl Grössl, Rörstrand, figurin, björnungar, märkt Rörstrand Sverige K. GRÖSSL, H21cm

1000 kr

101

Gunnar Nylund, Rörstrand, figurin i form av fågel, chamotte, H23cm

2000 kr

102

Knud Kyhn, Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, 2st björnar, nr. 21519 2:a sortering samt 21520 1:a

1200 kr

sortering, H15 & 14cm
103

Stig Lindberg, Gustavsberg, fat, Domino, märkt GUSTAVSBERG DOMINO STIG L 14, H3cm

1000 kr

L20x20cm, små fotnagg/minor chips to base
104

Henning Nilsson, Höganäs, vas, stengods, oxblodsglasyr, märkt 1983 Henning Nilsson Höganäs,

2000 kr

H41cm
105

Åke Holm, väggplatta, fyra figurer, glaserat stengods, signerad Åke Holm samt plakett Åke Holm,

1200 kr

mått ca 35x47cm
106

Meissen, kopp med fat, grön-och guldfärgad, dekorerad med lövkrans samt interiörmotiv med

1000 kr

kärlekspar och drickande herre, kopp med lejonfötter och handtag med rocaille och lövavslut,
Tyskland 1800-tal, koppens höjd: 11cm, fatets diameter: 15cm, mindre ytslitage, kopp med 2 små
färgbortfall / minor surface wear, cup with 2 small colourloss spots.
107

Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, 4st jultallrikar, 1940, 1941, 1942 samt 1945, 1:a sortering,

2000 kr

D18,5cm
108

Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, 2st jultallrikar, 1909 & 1910, 1:a sortering, D15,5cm

Sida 5

1500 kr

Nr
109

Beskrivning

Utrop

Gunnar Nylund, väggrelief, chamotterat stengods, polykrom dekor med ringar, baksida med

1500 kr

svårtydlig skrift, 54x86cm, nagg och smärre avslag. Ursprunglig proveniens: Från konstnärens
atelje i Lomma. Sedermera gåva till nuvarande ägare. Tidigare dedikation på baksidan med tusch
har falnat p.g.a. utomhusupphängning.
110

Besticksuppsättning, Diplomat, silver, C.G. Hallberg samt GAB, 1960-talets sista hälft: 11st

6000 kr

smörgåsgafflar, L14,5cm. 11st smörgåsknivar, L17,8cm. 10st gafflar, L17,5cm. 11st skedar,
L17cm. 10st knivar, L21cm. 12st kaffeskedar, L10,5cm samt såsslev, L17,5cm. Totalt 66 delar,
total vikt exklusive knivar med rostfria blad, ca 1456g, bruksrepor/wear
111

Besticksuppsättning, Ambassad, silver, GAB Stockholm 1964 & 1965: 12st smörgåsgafflar,

10000 kr

L15,3cm. 12st smörgåsknivar, L16,2cm. 12st skedar, L18,2cm. 12st gafflar, L18cm. 12st knivar,
L19,8cm. 12st dessertskedar, L15,5cm. 6st smörknivar, L16cm samt kniv, L21cm. Totalt 79 delar,
total vikt exklusive knivar med rostfria blad, ca 2165g, mindre bruksrepor/minor wear
112

Ragusked, silver, P.M. Bach, Viborg 1908 Danmark, kontrollmästare Christian F. Heinse, längd

1000 kr

39,5cm, vikt ca 190g, små bucklor/some dents
113

Ragusked, silver, 1900-talets början, märkt M. NIELSEN, längd 41cm, vikt ca 212g, bruksrepor,

1000 kr

gravyr/wear, engraving
114

Slev, silver, Johan S. Clementz, Kolding 1915 Danmark, kontrollmästare SS, längd 29cm,

1000 kr

gravyr/engraving samt slev, silver, Danmark 1921, otydlig stämpel, kontrollmästare SS, längd
29cm, gravyr/engraving. Total vikt ca 212g
115

Johan Rohde för Georg Jensen, Danmark, slev, silver, modell Acorn/Konge, L17cm, vikt ca: 38g,

1000 kr

ytslitage/wear
116

Bägare, silver, Erik Hedenberg, Östhammar, svisselerad dekor, märkt H.A.S på livet, 1700-tal,

1000 kr

H9cm, vikt ca: 60g, fotring något bucklig/some dent to base
117

Bägare, silver, Gustaf Henrik Sidwall, Norrköping 1796, blomdekor, invändig förgyllning, vikt ca

1000 kr

62g, H10cm D8,5cm, åldersslitage, monogram, intryckninigar/age wear, engraving, dents
118

Kaffeservis, 4 delar, silver, GEWE Malmö 1900-talets sista hälft, blomdekor i relief: kanna, H18cm,

4500 kr

sockerskål med invändig förgyllning, H6cm D7cm. Gräddsnipa med invändig förgyllning, H8cm
samt fat, L21x11,5cm. Total vikt ca 1064g, mindre bruksrepor/minor wear
119

Skål med handtag, silver, Tavastehus Guldsmeds AB, Finland 1950, H8cm L25cm, vikt ca 400g,

2000 kr

handtag med gravyr/engraving
120

Fiskbestick, 2 delar, silver, A. Halberstadt, Köpenhamn 1894, otydlig kontroll stämpel, möjligen

1500 kr

Johannes Siggaard, L27 & 29cm, total vikt ca 372g, originaletui, bruksrepor/wear
121

1 par ljusstakar, silver, Tesi, Göteborg 1951, barockstil med reliefdekor, H18cm, fyllda

1500 kr

122

Solomon Hougham, Solomon Royes & John East Dix (silvermästare), sockerskål till te-set, silver,

2000 kr

georgiansk, hänklar med ansikten och rocailler samt livet reliefdekorerad med blommönster,
tillverkad London 1818, höjd: 12,5cm, längd: 22cm, vikt: 450g, mindre ytslitage / minor surface
wear.
123

1 par kandelabrar, silver, C.G. Hallberg Stockholm 1957, totalt 4 ljusarmar, H17,5cm, fyllda,

1500 kr

obetydliga bruksrepor/minor wear
124

Skål, silver, Atelier Borgila, Stockholm 1996, H8cm D16.5cm, vikt ca: 576g, undersida med

3000 kr

gåvogravyr, medföljande originalkartong
125

Kanna, silver, Ragnar Lindmark, Göteborg 1936, H26,5cm, vikt ca 563g, mindre ytslitage/minor
surface wear

Sida 6

2500 kr

Nr
126

Beskrivning

Utrop

Skål, silver, Atelier Borgila Stockholm 1957, rund fot med vågrand, H4,5cm D17,5cm, vikt ca 575g,

3000 kr

obetydliga bruksrepor/minor wear
127

Klubba, ebenholts, formgiven av Wiwen Nilsson, utförd av Sven Svensson för Levins Möbelindustri,

1000 kr

omärkt, längd 30,5cm. Proveniens: Genom arv till nuvarande ägare
128

Wiwen Nilsson, armband, ringar och stavar, silver, AN Lund 1946, längd 21cm, slitage/wear

3500 kr

129

Wiwen Nilsson, brosch i form av fisk, silver 1964, märkt AN L O9 kattfot S Wiwen Nilsson

8000 kr

STERLING SWEDEN N:r L 11, L8,6cm, vikt ca 12,3g, obetydligt bruksslitage/minor wear,
medföljande Wiwen Nilsson ask, askens gångjärn med skador, fläckar/box with wear and damage
130

Wiwen Nilsson, 1 par manschettknappar, silver 1956, hexagonal form, märkt AN L kattfot S F9

2000 kr

STERLING SWEDEN Wiwen Nilsson, D1,8cm, total vikt ca 12g, medföljande Wiwen Nilsson ask,
obetydliga bruksrepor/minor wear
131

Wiwen Nilsson, ring, 18K guld med pärla, AN Lund 1958, strl 16mm/51, total vikt ca 4,8g,

3000 kr

bruksrepor/wear
132

Wiwen Nilsson, ring, 18K guld med bergkristall, trappstegsformad fattning, AN Lund 1966, strl

5000 kr

18mm/56, total vikt ca 8,4g, mindre bruksrepor, sten med små nötningar, nagg/minor wear, stone
with minor chips. Medföljande Wiwen Nilsson etui, slitage
133

Alliansring, 18K vitguld med 10st diamanter, totalt ca 0,41ct, Guldsmedsfirma Arne H Magnusson

3000 kr

1966 Göteborg, strl 17mm/53, total vikt ca 4g, bruksrepor/wear
134

Ring, 18K guld med pärla samt 2st diamanter, totalt ca 0,03ct, märkt 750 kattfot 18Kt, strl

3000 kr

17mm/54, total vikt ca 7,8g, mindre bruksrepor/minor wear
135

Ring, silver med fasettslipad bergkristall, Bengt Hallberg Köping 1960, strl 19mm/59, ställbar

1000 kr

skena, total vikt ca 9g, bruksrepor/wear
136

Ring, platina med 9st diamanter, totalt ca 0,72ct, TW-VVS, Guldsmed Ingvar Persson, Stockholm

10000 kr

1971, strl 20mm/63, total vikt ca 6,7g, gravyr, bruksrepor/engraving, wear
137

Ring, 18K vitguld med 8st diamanter, totalt 0,25ct WSI, strl 18mm/57, total vikt ca 6,7g, bruksrepor,

3000 kr

gravyr/wear, engraving
138

Ring, 18K rött och vitguld med 12st diamanter, totalt ca 0,24ct, märkt 750 importstämpel, strl

2000 kr

17mm/53, total vikt ca 4,3, bruksrepor/wear
139

Ring, 18K rött och vitguld med 8st diamanter, totalt ca 0,02ct, märkt 18Kt 750, möjligen Italien, strl

3000 kr

17,5mm/55, total vikt ca 6,9g, bruksrepor/wear
140

Ring, 18K guld med 10st diamanter, totalt ca 0,25ct samt safir, märkt kattfot 18K 750, strl

3000 kr

17,5mm/55, total vikt ca 5,3g, mindre bruksrepor, safir med obetydlig nagg/wear, sapphire with
minor chip
141

Ring, 18K guld med 14st diamanter, totalt ca 0,21ct, märkt 18Kt 750, möjligen Italien, strl

2000 kr

17,5mm/55, total vikt ca 4,6g, bruksrepor/wear
142

Ring, 18K guld med pärla, strl 19,5mm/61, märkt BELE 18K, total vikt ca 6,6g, mindre

2500 kr

bruksrepor/minor wear
143

Ring, 18K guld med ametist, Bengt Hallberg Guldsmeds AB Köping 1999, strl 19mm/60, total vikt

1500 kr

ca 3,9g, mindre bruksrepor/minor wear
144

Carmosering, 18K guld med safir samt 10st diamanter, märkt 18K kattfot, strl 19mm/59, total vikt ca

2500 kr

3,1g, mindre bruksrepor/minor wear
145

Ring, 18K guld med 4st diamanter samt 11st rubinfärgade stenar, strl 18mm/56, märkt 18K kattfot,
total vikt ca 3,2g, bruksrepor

Sida 7

1500 kr

Nr
146

Beskrivning

Utrop

Ring, 18K vitguld med 4st diamanter samt 3st rubiner, totalt 0,16ct, strl 18mm/56, märkt 16 18K AS

2000 kr

kattfot, total vikt ca 2,4g
147

Tvillingring, 18K vitguld med 2st diamanter, totalt 0,66ct, Ceson Göteborg 1981, strl 18,5mm/58,

6000 kr

total vikt ca 4,3g, obetydligt bruksslitage/minor wear
148

Carmosering, 18K vitguld med 8st diamanter, totalt 0,87ct samt smaragd 1,18ct, Ceson Göteborg

8000 kr

1977, strl 18mm/57, total vikt ca 6,3g, obetydligt bruksslitage, smaragd med inneslutningar/minor
wear, emerald with inclusions
149

Ring, 18K vitguld med 28st diamanter, totalt 0,42ct resp. 0,21ct samt centrumsten i safir, märkt 750

4000 kr

18K 6 A kattfot, strl 18mm/56, total vikt ca 5,6g, bruksrepor, obetydliga små nötningar/wear
150

Ring, 18K guld med opal samt 9st diamanter, märkt 750 18K, strl 18mm/57, total vikt ca 6,7g,

2500 kr

mindre bruksrepor/minor wear
151

1 par örhängen, 18K guld med totalt 48st diamanter samt totalt 14st safirer, märkta 18K 750, total

5000 kr

vikt ca 8,4g, obetydligt bruksslitage/minor wear
152

1 par örhängen, 18K rött och vitguld med totalt 28st diamanter, stift, möjligen Italien, total vikt ca

2500 kr

5,4g, mindre bruksslitage/minor wear
153

Smyckeset, 3 delar: 1 par örhängen, 18K guld med 24st diamanter, totalt 0,24ct, stift, märkta GFAB

5000 kr

750 0.12 samt hänge, 18K guld med 12st diamanter, totalt 0,24ct, märkt GFAB 750 0.24, total vikt
ca 6,7g, mindre bruksslitage/minor wear
154

Hänge, 18K vitguld med diamant, 0,36ct, L1,7cm, total vikt ca 0,7g

3000 kr

155

Hänge, 18K vitguld med safir 0,50ct samt 48st diamanter, märkt CGH 0.50 750, C.G. Hallberg,

4000 kr

L1,9cm, total vikt ca 2,5g
156

Hänge/brosch med came, 18K guld, GD & Co Malmö 1948, ram med delvis graverad dekor, mått

1500 kr

ca 5x4cm, total vikt ca 13,6g
157

Brosch, 18K vitguld med totalt 25st diamanter, centrumsten ca 0,17ct, otydliga stämplar, oval, mått

4000 kr

ca 4,8x3cm, total vikt ca 11,4g
158

1 par örhängen, 18K guld, v-formade, stift, märkta 750 PAT, B0,4cm, total vikt ca 6,8g, mindre

2500 kr

bruksslitage/minor wear
159

Collier, 18K guld med 7st diamanter, totalt ca 0,07ct, märkt 750 kattfot, möjligen Italien, diam. ca

12000 kr

12cm, total vikt ca 26,2g, obetydlig bruksslitage/minor wear
160

Collier, x-länk, 18K guld, Brofod AB, Falköping 1962, L46cm B1,8cm, vikt ca 80,1g, obetydlig

32000 kr

bruksslitage/minor wear
161

Pärlcollier, 18K guldlås med pärlor samt grön sten, märkt OVE 18K kattfot, sannolikt Ove

2000 kr

Guldsmed, Ove Lundgren, Stockholm, total längd 72cm, mindre bruksslitage, sten med
sprickbildningar/minor wear, stone with wear
162

Klockkedja, 18K guld, total längd 39cm, vikt ca 18,8g

7500 kr

163

Collier, 18K guld, märkt 750 1 AR, möjligen Italien, L35cm, vikt ca 28,7g, obetydligt

12000 kr

bruksslitage/minor wear
164

Armring, 18K guld med pärla, märkt ESM kattfot 18K, inner diam. 5x5,5cm, total vikt ca 10,6g,

4000 kr

mindre bruksrepor/minor wear
165

Armring med bergkristall, silver, KE Palmberg, Alton, 1973 Falköping, oval form, inner diam. ca

1000 kr

6cm, märkt ALTON F kattfot Y9 STERLING 925 DESIGN Ke Palmberg, mindre bruksrepor/minor
wear
166

Sandberg, armband, silver samt lås i 18K guld, Grim, märkt 925 SANG 750, längd 21cm, total vikt
ca 12g

Sida 8

3000 kr

Nr
167

Beskrivning

Utrop

Armband, pansar, 18K guld, märkt 750 importstämpel, möjligen Italien, L19cm, vikt ca 26,8g,

12000 kr

obetydligt bruksslitage/minor wear
168

Armband, 18K vitguld med 5st diamanter, totalt 0,05ct, märkt 750 0.05 kattfot, L18cm, total vikt ca

2500 kr

5,7g, obetydligt bruksslitage/minor wear
169

Armband, x-länk, 18K guld, Nils-Olofs Guldsmedja, N G Bergqvist Stockholm 1963, L9cm B2,5cm,

20000 kr

total vikt ca 53,9g, säkerhetskedja möjligen senare, obetydligt bruksslitage/minor wear
170

Armband, 18K guld, märkt 750 MAR, L19cm B1,7cm, vikt ca 25,6g, gravyr, mindre

10000 kr

bruksrepor/engraving, minor wear
171

Armband, bismark, 18K guld, Bergmans Guldvaror, Arboga, L18,5cm B1,5cm, vikt ca 94,4g,

40000 kr

obetydlig bruksrepor
172

Armring, silver med ametist, Lindström för Bengt Hallberg, Köping 1968, inner diam. 5,3cm, total

1500 kr

höjd 7,5cm, ametist med sprickbildningar samt små nagg/amethyst with minor chips and small
cracks
173

Armring, 18K guld med 5st slipade stenar, märkt Kt18 importstämpel, inner diam. 6cm B2,8 &

10000 kr

1,3cm, total vikt ca 27g, mindre bruksrepor/minor wear
174

Collier, 18K vitguld, märkt 750 CCC18K, L44cm, vikt ca 11,2g, mindre bruksslitage/minor wear

4500 kr

175

Collier, 18K vitguld, zick zack-mönster, märkt 750 KFS, L41cm, vikt ca 15,6g, mindre

6000 kr

bruksslitage/minor wear
176

Hänge, 18K guld i form av hjärta med 18st diamanter, totalt ca 0,20ct, L2x1,9cm samt kedja, 18K

4000 kr

vitguld, L39cm, total vikt ca 9,5g, obetydlig bruksslitage/minor wear
177

Collier, 18K guld med 19st diamanter, totalt ca 0,19ct, märkt 750 kattfot, L41cm, total vikt ca 8,7g,

3500 kr

mindre bruksslitage/minor wear
178

Pärlcollier med odlade pärlor samt 14K guldlås, längd 39cm, pärlornas diam. ca 1,5cm, lås märkt

2000 kr

585 14K
179

Collier, lapis lazuli, diam. ca 1cm, tunnformat räfflat kullås 14K guld, märkt 14K 585 samt 4st

5000 kr

mellanliggande kulor i 14K guld, räfflade, små bucklor, längd 46cm
180

Hänge, 18K vitguld med diamant, ca 0,15ct, Guldsmed Rune Thurell, Stockholm 1976, L1,5cm

1500 kr

samt kedja, 18K vitguld, L41,5cm, total vikt ca 4,2g
181

Efva Attling, collier, Twin Dots, silver, Stockholm, L50cm, medföljande original ask, obetydligt

1000 kr

bruksslitage/minor wear
182

Pärlcollier, kullås 18K guld, Ole Lynggaard, märkt Ole L 750, diam. ca 1cm, vikt ca 3,2g, skimrande

6000 kr

pärlor, diam. ca 0,8cm, längd 49cm samt 1 par örhängen, förgyllt silver med pärlor, stift, omärkta,
stift skeva. Medföljande Ole Lynggaard etui
183

Pärlcollier, kullås 18K vitguld, Ole Lynggaard, märkt Ole L 750 PP 8, diam. ca 1,2cm, vikt ca 4,4g,

8000 kr

gröna skimrande pärlor, längd 49cm, diam. ca 1cm, medföljande Ole Lynggaard etui
184

Skål, Kina, polykrom dekor med kvinna i landskap, bård med kalligrafi, 1800/1900-tal, H10cm

1500 kr

D27cm, ytslitage/wear
185

1 par perukstockar, Kina, omkring 1900, dekor av blommande körsbärsträd samt kalligrafi, botten

4000 kr

märkt med rött tecken, H28,5cm, förgyllningsslitage, obetydliga tillverkningsdefekter/gilt wear,
beauty flaws
186

Golvvas, Kina, omkring 1870-1890, porslin med invikt mynning, hänklar och koboltdekor mot

2000 kr

celadon fond, H58cm, skönhetsfel på livet, mindre ytslitage/beauty flaw, minor surface wear
187

2st sigillstampar, ograverade, Kina, 1900-talets första hälft, täljsten, höjd ca 14cm, små nagg,
ytslitage/small chips, surface wear

Sida 9

1200 kr

Nr
188

Beskrivning

Utrop

Golvvas, Kina, omkring 1870-1890, porslin med lekande fo-hundar i kobolt mot celadon-fond,

2000 kr

H61cm, ytslitage, tillverkningsdefekter/surface wear, beauty flaws
189

Vas, Double Guard, Kina, 1900-talets början, porslin med koboltdekor av fåglar, blommor och

1500 kr

växter, botten märkt med fyra karaktärers tecken i blått, H22cm, mindre ytslitage, skönhetsfel/minor
surface wear, beauty flaws
190

Skålfat, Japan, Kutani, 1900-tal, dekor av figurer, växter och blommor, märkt med fem karaktärers

1500 kr

tecken, delvis förgylld, D32,5cm, medföljande träställning, glasyrkrackeleringar, mindre
förgyllningsslitage/glaze cracks, minor gilt wear
191

Skulptur, orientalisk, herre med vandringsstav och pärlband, skuren i trä samt bemålad, 1800-tal,

4000 kr

H29cm, ytslitage
192

Vas, Kina, 1900-talets första hälft, porslin med mytologiskt motiv i polykromdekor samt kalligrafi,

3000 kr

botten märkt med fyra karaktärers tecken i rött, del av fragment av exportsigill, H14,5cm, insida
med mindre beläggning, obetydligt ytslitage/coated inside, minor surface wear
193

Hänkelvas, Kina, 1900-talets början, porslin med koboltdekor, H28cm, mindre glasyrmistor,

1500 kr

tillverkningsdefekter, mindre ytslitage/minor surface wear, beauty flaws
194

Golvvas, Kina, 1800-talets slut, porslin med polykroma fjärilar mot turkos fond, botten märkt med

3000 kr

sex karaktärers tecken i dubbla ringar i blått, höjd ca 48cm, sprickor, lagning, nedslipad mynning,
ytslitage, senare trälock medföljer/cracks, restorations, beauty flaws, minor surface wear, cover not
original
195

1 par vaser, cloisonné, Kina, 1900-tal, H40cm, mindre beläggning/coated

1500 kr

196

Tekanna, Kina/Japan, lergods, sannolikt Yixinglera, dekor med växtlighet samt kalligrafi, botten

1200 kr

med inpressat sigillmärke, 1900-tal, H18cm, lock med litet nagg, kanna med pipnagg och
framkantsnagg/chip to lid, chip to base and spout
197

Uppläggningsfat, Kina, 1700-talets andra hälft, porslin med tidstypiskt kompanimåleri i kobolt,

1200 kr

längd: ca 36cm, mindre tillverkningsdefekter, botten med litet kantnagg / minor defects from
production, bottom with small chip to edge.
198

Skål, Kina, polykrom dekor med mandarinänder, insekter och växtlighet, 1800-tal, H10cm D27cm,

1500 kr

litet kantnagg/minor chip to rim
199

Melonurna med lock, Kina, polykrom dekor med figurer i landskap och fladdermöss, 1800-tal,

2000 kr

H20cm D23cm, mynning med nagg/chip to rim
200

Porslins set, 3 delar, Kina, 1800/1900, porslin med polykromt måleri och kalligrafi: perukvas

2000 kr

(H28cm), skål (L27cm), soyakopp (H8cm, D12cm), samtliga med mindre ytslitage, vas med
mynningsavslag, skål med smärre kantnagg / all pieces with surface wear, vase with chip to edge
on top, bowl with some chip to edge.
201

2st figurer, guanyin, Kina, keramik, polykrom Fahua-glasyr, en figur hållandes ett barn, denna med

10000 kr

kalligrafi i botten, den andra med blomma i handen, sannolikt 1800-tal, H41-42cm, ytslitage, nagg,
smärre avslag, bränningssprickor/wear, chip, burning crack
202

Skulptur, vitmetall, kinesisk drake med flammande sfär, 1900-tal, höjd: ca 30cm, längd: ca 48cm,

1500 kr

ytslitage / surface wear.
203

Skulptur, Meiji-stil, kopparfärgad brons, rytande tiger, glasögon, omärkt, höjd: 19cm, längd: 39cm,
mindre ytslitage / minor surface wear.

Sida 10

3000 kr

Nr
204

Beskrivning

Utrop

Väggpendyl, förgylld, sidoskulpturer iform av fiskar, krön dekorerad med lyra, facklor och blommor,

1500 kr

urtavla märkt: V.A.Göransson Ystad, urverk: LFS (Lorenz Furtwängler & Sohn), 1900-talets första
hälft, nyckel saknas, höjd: 90cm, ytslitage, torrsprickor, fästskruv till pendel saknas, krön med
skada/lagning, nedre dekoration med skada/lagning, för funktionen ansvaras ej / surface wear,
drycracks, mounting screw missing for pendulum missing, crown with damages/repairs, lower
dekoration with damages/repairs, no guarantee of functionality.
205

Omega, Constellation, väggur, tillverkad av RUEGG S.A, LA CHAUX-DE-FONDS SWISS,

1500 kr

quartzverk från Elag, diam. 35cm, tillsynses fungerande, härom lämnas ingen funktionsgaranti,
baksida med repor/backside with scratches, no guarantee of functionality
206

Reseväckarur, mässing (delvis förgylld), rocaillekransar, framplatta med blomdekor i relief, glasat

1500 kr

fodral, sannolikt England 1800-tal, ovansida graverad: Ladies gulf club won by Mrs Ker 1896,
nyckel saknas, medföljande reseetui, höjd: ca 12cm, ej funktionstestad, smärre ytslitage, etui med
kraftigt slitage, för funktionen ansvaras ej / not tested, some surface wear, traveling box with heavy
wear, no guarantee of functionality.
207

Bordsur, mässing, vit urtavla med romerska siffror, glasat fodral, urverk: Japy Freres & Cie,

1200 kr

Frankrike omkring 1900, nyckel saknas, höjd: ca 14cm, ej funktionstestad, smärre ytslitage, för
funktionen ansvaras ej / not tested, some surface wear, no guarantee of functionality.
208

Richard Good för Royal Geographical Society, bordsur, The Royal Geographical Society World

3000 kr

Clock, mässingsfodral monterat på fyrkantig träbotten med horisontellt rörliga cylindriska timtecken,
jordklotet i svart med konturer av kontinenterna och tidszoner målade i guld, designad 1979 och
utgiven 1980, mekaniskt urverk av Imhof, höjd: 26,5cm, för funktionen ansvaras ej / no guarantee
of functionality.
209

Bordsur, marmor och mässing, pärlkrans, kröndekor med pilbåge, fackla och gren, vit urtavla med

1500 kr

blomdekor, urverk: C.H. PARIS, Frankrike omrking 1900, pendel och nyckel finns, höjd: 34cm, ej
funktionstestad, smärre ytslitage, små kantnagg kan förekomma, för funktionen ansvaras ej / not
tested, some surface wear, small chip to edges may be found, no guarantee of functionality.
210

Bordsur, alabaster, gustaviansk stil, mässingsdekorationer och pelare samt kulfötter, urverk:

2000 kr

CHEVALLIER A PARIS, Frankrike omkring 1900, nyckel och pendel finns, höjd: ca 30cm, ej
funktionstestad, smärre ytslitage, små kantnagg kan förekomma varav krön med avslag, baksida
med spricka i livet (lagad), för funktionen ansvaras ej / some surface wear, minor chips to edges
may be found, crown decoration with small chip, no guarantee of functionality.
211

Bordsur, marmorfodral med mässingsbeslag, cremefärgad urtavla, bronserad metall skulptur

3000 kr

efter/after Victor Rousseau iform av flicka med blomväxt (brickmärkt: Lierre par Chauvin), urverk
No: 29228, omkring 1900, service hos Stjärnurmakarna Appelkvist Ur AB 2022-01, nyckel och
pendel finns, höjd: 59cm, ej funktionstestad, ytslitage, för funktionen ansvaras ej / not tested,
surface wear, no guarantee of functionality.
212

Jaeger-LeCoultre, bordsur, modell Atmos, förgylld mässing, brun urtavla, temperaturväxlingsdrivet
verk, glasat fodral, kaliber 519, serienr: 23433, tillverkad 1940-tal, märkt: ATMOS JAEGERLECOULTRE, inköpt hos Hovurmakare Gunnar Jeraeus i Linköping, medföljande original etui samt
instruktionsbok, höjd: 23,5cm, längd: 21cm, bredd: 16cm, tillsynes fungerande, obetydligt ytslitage,
urtavla med slitage och oxidering, bas med liten repa, etui med smärre slitage, för funktionen
ansvaras ej / seemingly in working order, insignificant surface wear, clockface with wear and
oxidation, base with small scratch, box with wear, no guarantee of functionality.

Sida 11

6000 kr

Nr
213

Beskrivning

Utrop

Fickur, silverboett, vit urtavla, tidtagar funktion, boettnr: 130990, omkring 1900, diameter: 5,2cm,

1200 kr

tillsynes fungerande, bruksslitage, glas med små repor, för funktionen ansvaras ej / seemingly in
working order, wear from use, glass with small scratches, no guarantee of functionality.
214

Viking, fickur, 14k guldboett varav innerboett oädel, guldfärgad urtavla, 24-timmars visning, kaliber

4000 kr

522, boettnr: 1560303, diameter: 4,8cm, totalvikt: 63,2g, tillsynes fungerande, mindre bruksslitage,
bakboett monogram AP 1931, för funktionen ansvaras ej / seemingly in working order, minor wear
from use, backcase engraving AP 1931, no guarantee of functionality.
215

Fickur, silverboett, vit urtavla med månfas, veckodag, datum och månadsvisning, verknr: 35603,

1200 kr

boettnr: 29881, omkring 1900, diameter: 5cm, tillsynes fungerande, bruksslitage, för funktionen
ansvaras ej / seemingly in working order, wear from use, no guarantee of functionality.
216

Legers (akt: ca 1780, Paris), damfickur s.k. spindelur, 14k guldboett, vit urtavla med tim-och

3500 kr

minutvisning, boettnr: 141, tillverkad omkring 17/1800, nyckel saknas, diameter: 3,8cm, total vikt:
46,2g, ej funktionstestad, bruksslitage, urtavla med små emaljskador, för funktionen ansvaras ej /
not tested, wear from use, clockface with small enamel damages, no guarantee of functionality.
217

Jonas Åberg (Norrköping), fickur s.k. spindelur, 18k guldboett, vit urtavla, verk: No.63, boett

8000 kr

tillverkad av guldsmed Olof Ekman (akt.1774-1806) i Stockholm 1797, boett märkt: OEM P2 3kronor, nyckel saknas, diameter: 5,3cm, totalvikt: 96,7g, ej funktionstestad, bruksslitage, urtavla
med små emalj avslag vid nyckelhål, för funktionen ansvaras ej / not tested, wear from use,
clockface enamel with minor chips close to keyhole, no guarantee of functionality.
218

Omega, damur, 18K guld samt länk 18K guld med Omega emblem, quartz, D1,8cm, total vikt ca

6000 kr

24,3g, obetydlig bruksrepor, medföljande Omega etui. Ej funktionstestad, härom lämnas ingen
funktionsgaranti/no guarantee of functionality
219

Omega, armbandsur, dam, Constellation, boett i stål och 18k guld samt länk i stål och 18k guld,

3000 kr

quartz, urtavla i vit pärlemor, boettnr: 56742725, 1990/2000-tal, medföljande etui och länkdelar,
mått: 2,5cm, ej funktionstestad, smärre bruksslitage, etui med kraftigt slitage, för funktionen
ansvaras ej / not tested, some wear from use, box with heavy wear, no guarantee of functionality.
220

Cartier, armbandsur, modell Tank Vermeil, förgylld silverboett, quartz, polykrom urtavla (delvis vit),

3000 kr

refnr: 6 81008, boettnr: 57599, inköpt hos Mercure Beliveau 1987, medföljande certifikat, mått:
3,1x2,4cm, ej funktionstestad, smärre bruksslitage, för funktionen ansvaras ej / not tested, some
wear from use, no guarantee of functionality.
221

Tissot, armbandsur, Visodate ur Heritage-serien (30m/100ft), förgylld stålboett, vit/silverfärgad

2500 kr

urtavla, automatic, datum-och veckodagvisning, kaliber: ETA 2836-2, boettnr: K73HAM2J6, refnr:
T019.430.36.031.0, medföljande original rem och etui, inköpt hos Stjärnurmakarna Appelkvist ur
AB i Lund 2017, diameter: 4cm, tillsynes fungerande, nyskick, för funktionen ansvaras ej /
seemingly in working order, mint condition, no guarantee of functionality.
222

TAG Heuer, armbandsur, Aquaracer (500m/1660f), stålboett, automatic, svart urtavla, datum,

10000 kr

chronometer, kaliber 5, verknr: DM10/A314 (SW200-1), boettnr: RBN4216, refnr: WAJ2110, inköpt
hos David Rosas i Portugal 2015, original rem, medföljande etui med certifikat, diameter: 4,3cm,
tillsynes fungerande, bruksslitage, för funktionen ansvaras ej / seemingly in working order, wear
from use, no guarantee of functionality.
223

Seiko, armbandsur, Prospex PADI (200m), Special Edition, stålboett, automatic, blåfärgad urtavla,
datum-och veckodagsvisning (ENG/DE), kaliber: 4R36, boettnr: 4R36-05H0, refnr: SRPA21K1,
medföljande original rem och etui, diameter: 4,5cm, tillsynes fungerande, nyskick, för funktionen
ansvaras ej / seemingly in working order, mint condition, no guarantee of functionality.

Sida 12

3000 kr

Nr
224

Beskrivning

Utrop

Roamer, armbandsur, Searock (10ATM), stålboett, automatic, vit urtavla, datum, kaliber: STP1-11,

2500 kr

refnr: 210 633, medföljande original rem och etui, diameter: 4,2cm, tillsynes fungerande, nyskick,
för funktionen ansvaras ej / seemingly in working order, mint condition, no guarantee of
functionality.
225

Omega, armbandsur, Seamaster, guld på stål, manuell, vit urtavla, datum, kaliber 610 (1), verknr:

3000 kr

20076976, boett/refnr: 136.005, tillverkad ca 1963, krona med omega symbol, medföljande omega
etui (slitage), diameter: 3,35cm, tillsynes ej fungerande, bakboett med gravyr, bruksslitage, glas
med repor, för funktionen ansvaras ej / seemingly not in working order, back case with engraving,
wear from use, glass with scratches, no guarantee of functionality.
226

Swatch, armbandsur, Mirror Spot Mickey, Damien Hirst, Disney Mickey Mouse 90-års Jubileum,

2000 kr

Limiterad edition 19302/19999, utgiven 18-11-2018, refnr: SUOZ290S, medföljande originaletui,
diameter: 4,1cm, tillsynes fungerande, nyskick, för funktionen ansvaras ej / seemingly in working
order, mint condition, no guarantee of functionality.
227

Omega, armbandsur, Seamaster, stålboett, automatic, vit urtavla, krona med omega symbol, 1960-

2000 kr

tal, medföljande omegarem, diameter: 3,4cm, tillsynes fungerande, smärre bruksslitage, framglas
med repor, för funktionen ansvaras ej / seemingly in working order, wear from use, glass with
scratches, no guarantee of functionality.
228

Omega, armbandsur, Seamaster, stålboett, automatic, vit urtavla, omega rem, krona med omega

2000 kr

symbol, 1960-tal, diameter: 3,4cm, tillsynes fungerande, bruksslitage, glas med repor, för
funktionen ansvaras ej / seemingly in working order, wear from use, glass with scratches, no
guarantee of functionality.
229

Breitling, armbandsur, gulddouble, manuell, boettnr: 874107, kaliber FEF 380, tillverkad 1956,

2000 kr

diameter: 3,5cm, tillsynes fungerande, bruksslitage, urtavla med slitage, krona sannolikt ej original,
för funktionen ansvaras ej / seemingly in working order, wear from use, crown most likely not
original, no guarantee of functionality.
230

Breitling, armbandsur, Cadette, manuell, boettnr: 650657, tillverkad 1946, diameter: 3,3cm,

1500 kr

tillsynes fungerande, förkromningen kraftigt bortsliten, smärre bruksslitage, urtavla med fläckar och
missfärgning, för funktionen ansvaras ej / seemingly in working order, crome with heavy wear, wear
from use, clockface with stains and discolouration, no guarantee of functionality.
231

Lemania, armbandsur, stålboett, manuell, vit urtavla, kaliber 3000, verknr: 447326, ref/boettnr: 239,

1500 kr

tillverkad 1940-tal, diameter: 3,6cm, tillsynes fungerande, bruksslitage, glas med repor, för
funktionen ansvaras ej / seemingly in working order, wear from use, glass with scratches, no
guarantee of functionality.
232

Zodiac, armbandsur, 18k guldboett, manuell, svart urtavla, boettnr: 472575, 1930/40-tal, mått:

3000 kr

3,6x2,2cm, tillsynes ej fungerande, bruksslitage, bakboett med namngravyr, för funktionen
ansvaras ej / seemingly not in working order, wear from use, backcase with name engraving, no
guarantee of functionality.
233

Omega, herrur, Seamaster De Ville, guld på stål, automat, datum, 1960-tal, D3,5cm, tillsynes

4000 kr

fungerande, härom lämnas ingen funktionsgaranti, glas med repor, visarnas självlysande fyllning
delvis borta/glass with scratches, pointer with minor wear, no functional warranty
234

Omega, armbandsur, Seamaster, stålboett, manuell, vit urtavla, kaliber 285, verknr: 17337526,
boett/refnr: 14390-6SC, tillverkad ca 1959/60, krona med omega symbol, diameter: 3,5cm, tillsynes
fungerande, bruksslitage, för funktionen ansvaras ej / seemingly in working order, wear from use,
no guarantee of functionality.

Sida 13

2000 kr

Nr
235

Beskrivning

Utrop

Ulysse Nardin, armbandsur, metallboett, manuell, vit urtavla, boettnr: 607653, verknr: 518022,

2500 kr

1930/40-tal, mått: 3,6x2,1cm, tillsynes ej fungerande, bruksslitage, urtavla med slitage och prickar,
glas med repor, för funktionen ansvaras ej / seemingly not in working order, wear from use,
clockface with wear and dots, glas with scratches, no guarantee of functionality.
236

Jaguar, armbandsur, stålboett, automatic, kronograf, datum, svart urtavla, refnr: J942, kaliber:

3000 kr

2892A2, diameter: 4,1cm, tillsynes fungerande, mindre bruksslitage, för funktionen ansvaras ej /
seemingly in working order, minor wear from use, no guarantee of functionality.
237

Omega, armbandsur, Seamaster Professional (600m/2000ft), Planet Ocean Big Size, stålboett,

18000 kr

automatic (Co-Axial), chronometer, svart urtavla, datum, heliumventil, kaliber: 2500 C, verknr:
85007407, boettnr: 168.1650, tillverkad ca 2009/2010, medföljande original omegarem, krona med
omegasymbol, diameter: 4,5cm, tillsynes fungerande, obetydligt bruksslitage, för funktionen
ansvaras ej / seemingly in working order, insignificant wear from use, no guarantee of functionality.
238

Jaktkniv, Norge, s.k. Tolle, 1800/1900-tal, omärkt, skaft samt balja av trä med skuren dekor, total

1000 kr

längd 24cm
239

Esaias Pavasson Poggats, samekniv, halvhorn, slidan daterad 1964 och monogramsignerad EPP,

1500 kr

slidans längd: 18,5cm, knivens längd: 21cm, båda delar i gott skick / both pieces in good condition.
240

Slaglås-musköt av arme-typ, ca 1830-1860, delvis mässing, kalibern ca .75, medföljande bajonett,

2500 kr

läskstång finns, total längd: ca 138cm, flera delar sannolikt ej original / some parts and pieces are
most likely not original.
241

Excellent, pumpgevär, modell C1, kaliber 5,4mm (rundkula), tillverkad i Sverige 1904-1934, längd:

1200 kr

ca 99cm, packningarna defekta, smärre rostangrepp och ytslitage / packseal defect, minor rust and
surface wear.
242

Slaglås-pistol, 1800-talets mitt, sannolikt Belgien, säkringsfunktion, baskyl och varbygel med

1500 kr

graverad dekor, piplängd: ca 9cm, total längd: ca 18,5cm, tändnippel defekt, smärre skador och
slitage / firing-pin defect, some damages and wear.
243

Slaglåspistol (dubbelpipig), 1800-talets mitt, sannolikt Belgien, märkt: U med krona, piplängd: ca

1500 kr

9,5cm, total längd: 21,5cm, avtryckar-system defekt, slitage / trigger-system defect, wear.
244

Svensk faskinkniv med balja, modell 1848, mässingsdetaljer, klingans beteckningar: 8R 4K No.38,

1200 kr

baljans beteckningar: T1 No.398 (T4 No.773), klingans längd: ca 44cm, båda delar med slitage /
both pieces with wear. Vapen historia: Faskinkniv M/1848 utdelades till svensk vaktpersonal så
sent som i september 1939, då Tyskland anföll Polen.
245

Etiopisk sabel s.k. shotel med läder balja, Menelik II-perioden, 18/1900-tal, klinga med etsad text

1500 kr

(Amhariska): Etiopien skall sträcka ut sina händer till gud, möjligen vissa delar tillverkade i europa,
fäste dekorerad med metallknopp (delvis filigranarbete), klingans längd: 78cm, längd exkl. balja:
92cm, klinga med smärre korrosion, fäste med slitage, nagg och avslag, balja med slitage / blade
with some corrosion, handle with wear and chips, scabbard with wear.
246

Sabel med balja, omkring 1900, möjligen barn eller ungdomsmodell, kavel mässingslindad,

1200 kr

klingans längd: ca 63cm, sannolikt nedkortad, klingan med smärre hack och korrosion / blad most
likely shortened, blade with notches and corrosion.
247

Sabel med balja, omkring 1900, klingan med etsad dekor, mässingslindad kavel med haj-eller
rockaskinn, klingans längd: ca 84cm, klingan med smärre korrosion, doppsko med mindre bucklor /
blade with some corrosion, scabbards end with small dents.

Sida 14

1200 kr

Nr
248

Beskrivning

Utrop

Hagelgevär (dubbelpipigt), slaglåssystem, 1800-talets mitt, sannolikt Tyskt ursprung, kaliber ca 20,

3000 kr

omfattande skuren och snidad kolv, totallängd: ca 125cm, monogramgravyr, polerade/slipade
metalldelar, smärre skador och slitage, framstocksbeslag något löst / monogram engraving,
polished metal parts, some damages and wear, frontstock loose.
249

Slaglås-studsare, 1800-talets mitt, Tyskland, kaliber ca 14mm, omfattande gravyr och smärre

4000 kr

guldinlägg, utrustad med snälltryck, kulfack i kolven och påtagligt artikulerad varbygel, totallängd:
ca 111cm, en nit saknas, obetydliga skador och slitage / one rivet missing, minor damages and
wear.
250

C.P.Goerz, teodolit (mätinstrument för vinklar) för fotartilleriet, B.R.2179, tillverkad i Tyskland/Berlin

1500 kr

1910/20-tal, medföljande original väska samt tripod, höjd: 12cm, längd: 11,5cm, mindre ytslitage,
lock och kompass ej nummerenlig, putsrester / minor surface wear, lid and compass with different
numbers, polish residues.
251

Plakett, 21.6K guld, gravör Sven Kulle, motiv av Carl Cassel, Sten .J.T.C. Ankarcrona, Carl Sahlin,

75000 kr

Victor Cassel & K.E. Bohnstedt samt märkt Laxå bruks aktiebolags styrelse 1917 - Laxå
Bruksegendom 1642-1917, även märkt GULD 1918, MÅTT 7x5,3cm, medföljande originaletui, vikt
ca 185,8g, hörnor med små jack samt skrapmärken
252

Piero Fornasetti, brevpress i form av bok, porslin, Milano, Italy, H2cm L7x10,5cm, obetydligt

1500 kr

förgyllningsslitage/minor gilt wear
253

Dalahäst, 1950-tal, H76cm L74cm, ytslitage, ställvis små fanerskador/wear

2000 kr

254

Chanel, scarf, vintage, Gripoix, jewels print, rosa, mått ca 86x87cm, 100% silk, Made in Italy,

1500 kr

obetydligt bruksslitage/minor wear, medföljande plastpåse, Chanel Flos
255

Hermes, scarf, Henri De Linares, Belle Chasse, 1960-tal, siden, copyright, mått ca 88x90cm,

2000 kr

nyskick i kartong, kartong med slitage samt färgfläckar, ställvis något lösa trådar
256

2st böcker: Svenskt Silversmide, guld och silverstämplar 1520-1850 samt Svenskt Silversmide,

1000 kr

guld och silverstämplar 1850-1912, fint skick
257

Brevkorts album, tidigt 1900-tal (ca 1900-1908), ca 200 kort bl.a. topografier från Skåne,

2000 kr

Stockholm, Köpenhamn, Chicago, Tyskland m.m, porträtt fotografier, jul och-nyårskort bl.a. Jenny
Nyström, karikatyrer m.m, mestadels i gott skick, mindre slitage / mostly in good condition, minor
wear.
258

Bordsfotogenlampa med fot i vitmetall samt bemålat porslin. Kupa i form av jordklot med

2000 kr

världskarta, märkt Patent No. 34409, omkring 1900, totalhöjd 52cm
259

1 par kandelabrar, Oscarianska, 1800-tal, stavformade prismor, kedjor samt djurfötter, totalt 10

3000 kr

ljusarmar, H60cm, åldersslitage, ytslitage, stearinrester/age wear, wax rest, surface wear
260

Bertil Juhlin (1924-1978), träskulptur av al, figurgrupp åskådar träskulptur, daterad 1976,

2000 kr

monogramsignerad BOJ, totalmått, höjd: 23,5cm, Längdxbredd: 21,5x20,5cm.
261

Sune Bäckström, patinerad brons, skål på fot, No.9012, 1930/40-tal, diameter: 18,4cm, mindre

1500 kr

ytslitage / minor surface wear. Samt GAB, vas, patinerad brons, No.67, Stockholm 1930/40-tal,
höjd: 19cm, obetydlig ytslitage / insignificant surface wear.
262

O&M Hausser, plåtleksaker, 2 delar, Tyskland 1930/40-tal, armelastbil med sökarljus samt
luftvärnsvagn med tvilling kulspruta, mekaniska, sökarljus elektrifierad, medföljande elastolin
figurer, längd: 26cm, 15cm, samtliga delar med bruksslitage, elastolin figurer defekter/lagningar kan
förekomma, för funktionen ansvaras ej / all pieces and parts with wear from use, figures with
defects and repairs, no guarantee of functionality.

Sida 15

3000 kr

Nr
263

Beskrivning

Utrop

Meccano, byggsats, Motor Car Constructor, röd/blåfärg, England 1930-tal, urverksdriven,

3000 kr

medföljande extra diverse tillbehör, uppdragsnyckel saknas, framljus elektrifierade, längd: ca 34cm,
ej funktionstestad, samtliga delar med slitage, hjul med sprickor, elastolin figur med skador,
framhuv med mindre oxidering, båda bakhjulen saknar spännskruv, för funktionen ansvaras ej / not
tested, all parts and pieces with wear, wheels with cracks, elastolin figure with damages, frontpart
with minor oxidation, both backwheels missing mounting screw, no guarantee of functionality.
264

Schackspel, frostat pressat glas, Bohemia Glass, tillverkad i Tjeckoslovakien, 1960-tal, bräda i glas

1500 kr

(delvis slipat), medföljande original etui, pjäsernas höjd: 6cm-8cm, brädans mått: 42x42cm,
samtliga delar i nyskick, etui med kraftig slitage / all pieces in good condition, box with heavy wear.
Säljes för välgörande ändamål.
265

Skulptur, Sterett-Gittings Kelseför Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, brons, Fotbollsspelare,

1000 kr

signerad KELSEY, daterad 76 samt numrerad 411/2500, total höjd 25cm, mindre ytslitage/minor
wear
266

Skulptur, Sterett-Gittings Kelseför Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, brons, Löpare, signerad

1000 kr

KELSEY, daterad 76 samt numrerad 411/2500, total höjd 27cm, mindre ytslitage, en skruv
saknas/minor wear, a screw is missing
267

Skulptur, Sterett-Gittings Kelseför Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, brons, Ryttarinna, signerad

1000 kr

KELSEY, daterad 77 samt numrerad 411/2500, total höjd 19cm, mindre ytslitage/minor wear
268

Skulptur, Sterett-Gittings Kelseför Kunglig Dansk/Royal Copenhagen, brons, Hockeyspelare,

1000 kr

signerad KELSEY, daterad 76 samt numrerad 411/2500, total höjd 20cm, mindre ytslitage/minor
wear
269

Wive Larsson, skulptur, brons, sittande flicka, märkt Wive 7/7, H28cm

2000 kr

270

Sigge Berggren, skulptur, dansös, mörkpatinerad brons, signerad BERGGREN, H27cm

2500 kr

271

Adrien Etienne Gaudez, skulptur, brons, Le Forgeron, smed arbetande vid sitt städ, signerad A.

3000 kr

Gaudez samt plakett märkt FORGERON Par A. Gaudez (H. C.) (Hors Concours), H19cm, obetydlig
ytslitage, hammarens skaft något skevt/minor wear and scratches to surface, hammer minor skew
272

Carl Johan Eldh, efter/after, skulptur, Flickhuvud, brons, otydlig signatur C.J. Eldh, höjd ca 23cm,

2000 kr

obetydlig ytslitage/minor surface wear
273

Franz Bergman, skulptur, wienerbrons, sittande kvinna på matta, märkt B i en amfora samt

5000 kr

sannolikt GESCHUTZ och numrering, otydligt, höjd ca 14cm, åldersslitage, mindre ytslitage/age
wear, minor surface wear
274

Carlos Velazquez (Spanien), skulptur, patinerad brons, Salida a la Arena, numrerad 1142/1200,

1500 kr

daterad 1963, signerad C Velazquez, monterad på svart bas, skulpturens mått: H12cm, L19,5cm,
totalmått: 14,5x20x10cm.
275

Väggspegel, mässing, Swedish Grace, 1930/40-tal, total höjd: ca 63cm, ytslitage / surface wear.

1500 kr

276

Ljuskrona, omkring 1900, jugend, 3 ljuspunkter samt 3 ljusarmar för stearinljus, total höjd ca

2000 kr

102cm, bruksslitage/wear
277

Ljuskrona, gustaviansk, 1800-tal, centrum med ljushållare, totalt 7 ljushållare för stearinljus,

6000 kr

doserade prismor, höjd ca 97cm, bruksslitage, stearinrester/wear, wax rest
278

Takampel s.k. månskensampel, omkring 1900, glaskupa i rosa färgton med krön och underdel i

1500 kr

mässing, elektrifierad, höjd ca 47cm, mindre ytslitage/minor surface wear
279

Josef Frank för Firma Svenskt Tenn, vägglampa, modellnummer 2565, 2 ljusarmar, mässing,
tillsynes omärkt, höjd 20cm samt längd från vägg 26cm, tillsynes fungerande, härom lämnas ingen
funktionsgaranti
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2000 kr

Nr
280

Beskrivning

Utrop

Johannes Hammerborg för Fog & Mörup, taklampa, Kastor, koppar, 1960-tal, Danmark, H38cm,

3000 kr

ställvis med mindre bruksrepor och små bucklor, sladd i behov av översyn/surface wear, minor
scratches and some dents
281

Yki Nummi för Sanka Loviisa, Finland, taklampa Lokki/Skyflyer, vit hårdplast, 1960-tal, etikettmärkt,

1500 kr

D50cm H28cm, ytslitage/wear
282

Anders Pehrson för Atelje Lyktan, Åhus, 2st taklampor, Bumling, rödlackerade, etikettmärkta, D25

2000 kr

samt 40cm, bruksslitage/wear
283

NK (Nordiska Kompaniet), bordslampa, stomme i alm och mässing, räfflad glaskupa med höj-och

2000 kr

sänkbar metallskärm, Stockholm 1940-tal, bottenstämplad: NK 32755 32756, total höjd: ca 47cm,
diameter: ca 41cm, tillsynes fungerande, oxiderad, mindre ytslitage / seemingly in working order,
oxidized, minor surface wear.
284

Carl Gustaf Rahmberg, olja, jugendmotiv av kvinna med blommor i håret, daterad 1900, 50x41cm,

1500 kr

ramskador/frame with damages
285

Franz Giessel (1902-1982), olja på duk, sällskap med herrar över tidning i värdshusmiljö, signerad

2000 kr

F.Giessel, bildmått: 40x51cm.
286

Joseph Henry Sharp (1859-1953, USA), olja på papp, sankt bernhardshund med vilande flicka,

3000 kr

daterad 1877, signerad J.H.SHARP, bildmått: 25x30cm, ett hörn med stickhålsmärke, ramslitage /
one corner with small hole, frame with wear.
287

Miniatyrmålning, akvarell, möjligen i Salomon Hoflings krets, porträtt av ung herre, daterad 1807,

4000 kr

otydligt signerad, diameter: 6,5cm, monterad i ram delvis 18k guld (möjligen guldsmed Magnus
Lönberg verksam 1807-1824) samt monogram i 18k guld, guldram märkt: ML 3-kronor samt otydlig
stämpel, gulddelar total vikt: 9,7g, ram med ytslitage / frame with surface wear.
288

Johan Lodewijk van Leemputten (1840-1910, Belgien), olja på träskiva, gårdsmotiv med pickande

4000 kr

hönor samt änder vid älv, daterad 1869, signerad J.L. VAN LEEMPUTTEN, bildmått: 32x47cm,
ramslitage och skador / frame with wear and damages.
289

Lindorm Liljefors (1909-1985), olja på pannå, Engelsk pointer hund, daterad 1962, signerad

1500 kr

Lindorm L, bildmått: 36,5x32cm (D).
290

Einar Bager (1887-1990), olja på duk, flicka i blomsterträdgård, daterad 1923, signerad E.BAGER,

1500 kr

bildmått: 54x74cm, färgkrackelering / colourcrazing (D).
291

Josefina Holmlund (1827-1905), olja på duk, motiv från höga norden (berg-och sjömotiv med

4000 kr

ångbåt och fiskebåt), daterad 1894, signerad JHolmlund, bildmått: 50x69cm.
292

Ejnar Kohlmann (1888-1968), olja på duk, flygande änder över sjö-och träsklandskap i solnedgång,

1500 kr

signerad Ejnar Kohlmann, bildmått: 59x79cm, obetydlig färgkrackelering / insignificant
colourcrazing.
293

Olof Krumlinde (1856-1945), olja på duk, skogsväg, signerad Olof Krumlinde, bildmått: 70x58cm,

1500 kr

färgkrackeleringar, dubblerad duk, äldre retouch/lagning / colourcrazing, doubled canvas, older
retouch/repair.
294

Emil Lindgren (1866-1940), olja på duk, porträtt av flicka bärande orientaliskt pappers paraply och

2500 kr

lykta, daterad 1928, signerad Emil Lindgren, bildmått: 88x66cm, rammått: 107x85cm, ramslitage /
frame with wear.
295

Wiktor Korecki (1890-1980, Polen), olja på duk, kvällsmotiv i vintertid med gård, signerad WIKTOR
KORECKI, bildmått: 60x90cm.

Sida 17

3000 kr

Nr
296

Beskrivning

Utrop

Severin Nilson (1846-1918), olja på duk, skördelandskap med figurer och djur, signerad Severin

2000 kr

Nilson, bildmått: 22x36cm, duk uppfodrad på papp, färgkrackeleringar, ram med skada och slitage /
canvas lined on hard cardboard, colourcrazing, frame with damages and wear.
297

Gustaf Rydberg (1835-1933), olja på duk, gårdsmotiv med bonde och tupp, daterad 1916, signerad

8000 kr

GRydberg, bildmått: 39x60cm.
298

James Rosenquist (1933-2017), färglitografi, Mastaba, numrerad 3/70, daterad 1971, signerad

15000 kr

Rosenquist, bladmått: 76x56cm, rammått: 92x71cm.
299

Tore Nilsson (1939-), olja på träskiva, Mars (svart komposition), atergo daterad 2005 och signerad

2000 kr

Tore Nilsson, totalmått: 61x149,5cm, färgslitage / colour with wear (D).
300

Fabian Lundqvist (1913-1989), olja på duk, kubistisk balettdansös, signerad Fabian Lundqvist,

2000 kr

bildmått: 52x29cm (D).
301

Gerhard Wihlborg (1897-1982), olja på duk, landskapsmotiv med gårdar, kvarn och höbalar,

4000 kr

daterad 1939, signerad Gerh.Wihlborg, bildmått: 44x68cm, uppfodrad på masonit / lined canvas
(D).
302

Darek (Dariusz) Wojcik (1958-, Polen), akryl på duk, stadsmotiv med figurer, signerad DAREK

2000 kr

WOJCIK, bildmått: 103x104cm.
303

Kristina Assarsson (1957-), olja på duk, näckrosor, signerad Kristina Assarsson, inköpt 1992 hos

5000 kr

Galleri Abelin, bildmått: 53x72cm (D).
304

Louis Lindholm (1917-1999), olja på duk, Apelsinträd, daterad 1966-1970, signerad Louis

1200 kr

Lindholm, bildmått: 117x105cm, totalmått: 120x108,5cm, mindre färgkrackeleringar / minor
colourcrazing (D).
305

Gustav Arne (1925-2011), olja på duk, landskapsmotiv med gård och träd, signerad G.ARNE,

3000 kr

bildmått: 44x46cm (D).
306

Gerhard Wihlborg (1897-1982), olja på pannå, Väg i kustlandskap från Kåseberga, signerad

2000 kr

Gerh.Wihlborg, bildmått: 27x53cm (D).
307

Jacques Zadig (1930-), olja på duk, Pyramus och Thisbe, signerad ZADIG, bildmått: 29,5x20,5cm

1500 kr

(D).
308

Jörgen Fogelquist (1927-2005), akvarell, Blå glipa - röd spricka, signerad Jörgen Fogelquist, atergo

2000 kr

inramad datum 1996, bladmått: 45,5x38cm (D).
309

Marino Marini (1901-1980, Italien), färglitografi, Cavalli, numrerad 57/100, signerad MARINO,

3000 kr

bildmått: 82x64cm.
310

Jules Schyl (1893-1977), olja på duk, flöjtspelande abstrakt figur, daterad 1938, signerad SCHYL,

6000 kr

bildmått: 46x36cm, mindre vågig / canvas with minor wave (D).
311

Ragnar Persson (1905-1993), olja på duk, vinterauktion, monogramsignerad RP, bildmått:

2500 kr

44x53cm (D).
312

Olle Ängkvist (1922-2006), blandteknik, Den inåtvända människan, atergo numrerad 143/160 och

3000 kr

monogramsignerad OÄ, totalmått: 42x32cm, djup: 7cm, slitage och repor, smärre ramslitage / wear
and scratches, frame with wear (D).
313

Jules Schyl (1893-1977), olja på duk, blomsterstilleben med landskap och flicka i bakgrunden,

2500 kr

daterad 1944, signerad SCHYL, bildmått: 54x45cm, duk något vågig / wavy canvas (D).
314

Gustav Arne (1925-2011), olja på masonitskiva, Möte mellan himmel och hav (Viken), atergo

2500 kr

daterad 1968, signerad G.ARNE, bildmått: 37x41cm (D).
315

Lars Norrman (1915-1979), olja på pannå, flicka från Tahiti, signerad Lars Norrman, bildmått:
55x44cm, obetydlig färgkrackelering / insignificant colourcrazing (D).

Sida 18

2500 kr

Nr
316

Beskrivning

Utrop

Maria Hillfon (1945-), olja på duk, Alstroemeria, daterad 1989, monogramsignerad MH, bildmått:

1500 kr

24,5x19cm, rammått: 29x24cm (D).
317

Lars Norrman (1915-1979), olja på pannå, flicka med röd klänning, signerad Lars Norrman, atergo

2000 kr

dedikations daterad 1963, bildmått: 64x52cm, små färgbortfall, mindre färgkrackelering / small
colourloss, minor colourcrazing (D).
318

Gunnar Norrman (1912-2005), etsning, Vårkväll, numrerad 9/20, daterad 1960, signerad

1000 kr

G.Norrman, bildmått: 16,5x11cm.
319

Hilding Linnqvist (1891-1984), olja på pannå, sannolikt stadsmotiv från Stockholm, signerad

3000 kr

Linnqvist, bildmått: 21x33cm, övre högra sidan med skador och lagningar, torrspricka, ej
examinerad ur ram / right side with damages and repairs, dry crack, not examined from frame (D).
320

Charles Roka (1912-1999, Ungern/Norge), olja på duk, läsande barn, signerad Roka, bildmått:

3000 kr

80x64cm.
321

Janeric Johansson (1950-), blandteknik, Mot nya mål, daterad 2015, signerad Janeric Johansson,

1500 kr

totalmått: 60x60cm, djup: ca 11cm, litet kantavslag / small chip to edge (D).
322

Eric Cederberg (1897–1984), olja på pannå, stilleben, daterad 1964, signerad E.Cederberg,

2000 kr

bildmått: 16x24cm (D).
323

Gerhard Nordström (1925-2019), olja på duk, stilleben, signerad g.nordström, bildmått: 39x50cm,

2000 kr

uppfodrad, små färgbortfall / lined canvas, minor colourloss (D).
324

Boris Ninemae (1925-1991), olja på duk, Vinterförvaring av potatis, signerad NINEMAE, bildmått:

2000 kr

60x49cm, mindre färgkrackelering / minor colourcrazing (D).
325

Henri Laurens (1885-1954, Frankrike), färglitografi, Femme assise a la jambe levee, numrerad

2000 kr

110/200, signerad H.Laurens, bildmått: 50x33cm, passepartout med mindre insektsrester samt
fuktprick / passepartout with minor insect residues and moisture dot.
326

Hilding Linnqvist (1891-1984), akvarell på papper, modellstudie, daterad 1920, signerad

2000 kr

H.Linnqvist, bakgrund med blyertsskiss, bildmått: 41x55cm, 2 fläckar, blad något vågig / 2 stain
marks, papersheet somewhat wavy (D).
327

Asger Jorn (1914-1973, Danmark), litografi, ur 8 litografier / ARS Mappen, daterad 1945, signerad

2000 kr

asger jorn, bladmått: 35x49cm.
328

Asger Jorn (1914-1973, Danmark), litografi, ur 8 litografier / ARS Mappen, daterad 1945, signerad

2000 kr

asger jorn, bladmått: 35x49cm, nederkant med minimala veck / lower edge with small fold marks.
329

Jörgen Fogelqvist (1927-2005), olja på duk, Vaktposterna, daterad 1964, signerad Jörgen

2000 kr

Fogelquist, bildmått: 49x49cm (D).
330

Ivan Jordell (1901-1965), olja på pannå, modell komposition, signerad Ivan Jordell, bildmått:

2500 kr

58x50cm.
331

Hans Frode (1951-), blandteknik, The universe has no ups or downs, inbyggd belysning, atergo

4000 kr

daterad 2001 och signerad HANS FRODE, totalmått: 100x63cm (D).
332

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669, Nederländerna), etsning, alte bettlerin, signerad

2000 kr

och daterad i plåten Rembrandt f1646, bildmått: 8,2x6,4cm, bladmått: 8,9x7cm, uppklistrad på
papp / glued on hardpaper.
333

Anders Zorn (1860-1920), etsning, Ols Maria, daterad 1919 i trycket, plåtsignerad, blyertssignerad

2000 kr

Zorn, bildmått: 19,9x29,5cm, bladet mörknad / papersheet darkened.
334

Slagbord, 1800-tal, gustavianskt provinsarbete, 2 lådor i sarg, H74cm L34 + 35 + 34cm B88cm,
ytslitage, åldersslitage/wear

Sida 19

1000 kr

Nr
335

Beskrivning

Utrop

Byrå, sengustavianskt provinsarbete, 3 lådor, intarsia och mässingsbeslag, 1700/1800-tal, H88cm

2000 kr

L128cm B62cm, en låda med lagning, slitage och skador, torrsprickor, orangrepp/one drawer with
restoration, wear and damages, wooden cracks, traces of woodworms
336

Skrivsekretär med överskåp, 1800-talets första hälft, delvis förgyllt, senare beslag, H192cm

1500 kr

L104cm B45cm, färgbortfall, ytslitage, åldersslitage/colour loss, age wear
337

Stol, allmoge, 1800-tal, bemålad dekor av figurer och blommor, åldersslitage, ställvis färgbortfall,

1500 kr

torrsprickor/age wear, woodencracks, surface wear
338

Byråsekretär, 1800-talets första hälft, fanerad med mahogny, 4 lådor, översta lådan med inredning,

1500 kr

förgyllda beslag, H96cm L109cm B50cm, ytslitage, fläckar/wear, spots
339

Kista, 1500/1600-tal, framsida ornamenterad, delvis omarbetad, H65cm L117cm B54cm,

1500 kr

åldersslitage, torrsprickor/wear, woodencracks
340

Byrå, gustaviansk, 1800-talets första hälft, intarsia, bronserade beslag samt stenskiva med huggen

2500 kr

bakkant, H83cm L105cm B48cm, nyckel saknas, fanerskador, ytslitage, torrsprickor/no key, wear,
veneer damages, woodencracks
341

Byrå, mahogny, gustaviansk stil, intarsia och stenskiva samt mässingsbeslag, ovandel med låda,

2000 kr

framlucka med 4 bakomliggande lådor samt sidordörrar med bakomliggande hyllplan, in-och
utsidans intarsia dekor med putti, 1900-talets andra hälft, nyckel finns, höjd: 79cm, längd: 122cm,
bredd: 50cm, mindre bruksslitage, små kantnagg kan förekomma / minor wear from use, minor
chips to edge.
342

Vitrinskåp, jugend med inslag av empir, omkring 1900, mahogny, förgyllda dekorer och beslag i

4000 kr

form av blommor och akantusblad samt gallerstaket, dörrar med delvis fasettslipat glas, en låda i
sarg med förgyllt beslag i form av spelande änglar, H198cm L90cm B41cm, 2 nycklar medföljer,
bruksslitage, ovandelens knopp något tilltryckt, små torrsprickor/wear, minor dent on top, wooden
cracks
343

Byrå, mahogny, gustaviansk stil, stenskiva och mässingsbeslag med intarsia, 3st fram/sidoluckor

3000 kr

med bakomliggande hyllplan, 1st låda, 1900-talets andra hälft, nyckel finns, höjd: 84cm, längd:
140cm, bredd: 53cm, en nyckelhålsgömma böjd, mindre ytslitage / one fitting bent, minor surface
wear.
344

Barskåp, gustaviansk stil, intarsia samt bronserade beslag, inredning med glashylla och speglar,

1500 kr

H120cm L88cm B40cm, mindre ytslitage
345

Byrå, gustaviansk stil, intarsia, bronserade beslag samt stenskiva, dekor med flöjtspelande amorin,

1500 kr

1900-tal, liten fanerskada, ytslitage/small veneer damage, wear
346

Byrå med stenskiva, gustaviansk stil med intarsia, bronserade beslag, 3 lådor, H84cm L116cm

2000 kr

B50cm, nyckel finns
347

Vitrinskåp, mahogny, gustaviansk stil, mässingsbeslag och intarsia, framlucka med bakomliggande

2000 kr

besticksschatull (x3), 1900-tal, nyckel finns, inköpt hos Axel Karlssons möbler i Malmö 1979, höjd:
150cm, längd: 80cm, bredd: 38cm, mindre ytslitage / minor surface wear.
348

Salongsgrupp, gustaviansk stil, 4 delar, 1900-tal, vitmålad och delvis förgylld, sidenklädsel med

3000 kr

blomdekor: 2st karmstolar, soffa (L175cm), bord med stenskiva (H76cm, L80cm, B55cm), samtliga
delar med smärre slitage / all parts with wear.
349

Carl Malmsten, fåtölj, Farmor, blå tygklädsel, ben i teak, medföljande nackkude (ej monterad),
mindre bruksslitage / minor wear from use.

Sida 20

3000 kr

Nr
350

Beskrivning

Utrop

Carl Malmsten för Åfors Möbelfabrik, skåp, Calmare Nyckel, ek, ovandel med 2 dörrar samt

3000 kr

underdel med 2 lådor och dörrar, H175cm L117cm B45cm, en nyckel medföljer, obetydligt
ytslitage/minor wear
351

Bord, Superellips, designat av Arne Jacobsen, Bruno Mathsson och Piet Hein, Bruno Mathsson

6000 kr

International 2014, vitlackerad skiva, spännben av förkromat stål samt stålkant, etikettmärkt,
H73cm L150cm B100cm, fint skick
352

Arne Jacobsen för Fritz Hansen, 6st stolar, modell Sjuan, Danmark 1982 & 1983, orange,

3000 kr

etikettmärkta, en plastkopp saknas, bruksrepor, små fanerskador/wear, veneer damages, a plastic
cover is missing
353

Philippe Starck för Kartell, kontorsstol, Eros, genomskinlig plast samt förkromade fem ben på hjul,

1500 kr

märkt, bruksslitage, plast med bruksrepor/wear
354

Serveringsvagn, mahogny, Art deco, 1940-tal, ovansida med delvis frostad glasskiva, omärkt, höjd:

1500 kr

ca 63cm, längd: 73cm, bredd: 54cm, ytslitage, hjulens gummitrissor torkade / surface wear, wheels
rubber dried.
355

Eric Sigfrid Persson, sannolikt Möbel-Kultur AB, fåtölj, Grand Sitting (Nr.20) ur serien Flytande

1500 kr

Design, stomme i aluminium med skinnklädsel, 1970-tal, bruksslitage, klädsel med patina, en
fästmutter till armstöd saknas / wear from use, upholstery with patina, one mounting nut for armrest
missing.
356

Soffa, 3-sits, Eva, sannolikt Stouby Design Team, Danmark, svart Madrid-läder, svarta träben,

5000 kr

tillsynes omärkt, L200cm, fint skick
357

Carl Malmsten, matsalsmöbel, Herrgården: 6st stolar, märkt Bodafors DESIGN CARL MALMSTEN

3000 kr

MADE IN SWEDEN 1961. Bord, H74cm L138cm B100cm samt 3st iläggsskivor, L20, 35, 55cm,
bruksslitage, bruksrepor, fläckar, sits med fläckar samt torkad/wear, spots, seats with spots and
dried
358

Carl Malmsten för Bodafors, skåp, Herrgården, märkt Bodafors DESIGN CARL MALMSTEN MADE

2500 kr

IN SWEDEN 1962, H185cm L100cm B39cm, 2 nycklar medföljer, mindre ytslitage/minor surface
wear
359

Skrivbord med arkivdel, palisander, 1970-tal, delbart, höjd: 75cm (135,5cm), längd: , bredd: ,

3000 kr

mindre bruksslitage, skiva blekt / minor wear from use, desk surface bleached. Medföljande Citesintyg.
360

Yngve Ekström, skåp, Bangkok, teak, 1950-tal, Westbergs Möbler AB, Tranås, dörrar med

10000 kr

geometrisk dekor i relief, invändigt med hyll- och lådinredning, tillsynes omärkt, H160cm L120cm
B46cm, nyckel medföljer, obetydligt ytslitage, en kortsida med jack/minor wear, a short side with
jack
361

Fåtölj, Konstantin Grcic för Vitra, Waver chair, stomme i stål, grön väderbeständigt klädsel,

2000 kr

nackkudde, etikettmärkt Vitra, mindre bruksslitage/minor wear
362

Poul Cadovius, bokhylla, Royal System, palisander, Danmark 1960-tal, 5st väggpaneler

6000 kr

(245,5x80(400)cm), 5st hyllplan (80x22cm), 1st hyllplan (80x38cm), tidningshylla (80x30cm), 2
skåp med lådor (80x38cm), 2 skåp med skjutdörrar (80x38cm), skåpvitrindel (80x22cm), 10+2+2st
väggfästen, samtliga delar med smärre ytslitage, en väggpanels hörna beskuren, 2 väggfästen
med sprickor, ett väggfäste något kortad, några delar med färgrester /all pieces and parts with
surface wear, one backwall corner part cut, 3 shelf holders with defects, some parts with colour
stains. Medföljande CITES-intyg.
363

Karin Mobring för IKEA, fåtölj, Amiral, 1970-tal, kromstomme med skinnklädsel, sitthöjd 45cm,
bruksslitage, läder med patina/wear, leather with patina

Sida 21

3000 kr

Nr
364

Beskrivning

Utrop

Alf Svensson, Tingströms, soffbord, teak, Forma ur serien Bra Bohag, upphöjda bordsändar och 2

1200 kr

utdragbara skivor, tillverkad Sverige 1960-tal, höjd: 50cm, längd: 140cm, bredd: 55cm, mindre
ytslitage / minor surface wear.
365

Bruno Mathsson, fåtölj, Miranda, trästomme, flätad sadelgjord, nackkudde, stämpelmärkt BRUNO

4000 kr

MATHSSON INTERNATIONAL MADE IN VÄRNAMO SWEDEN 1994, fint skick, nackkudde och
sits med obetydliga fläckar, ett armstöd med liten färgfläck/good condition, neck pillow and seat
with insignificant stains, an armrest with a small color stain
366

Yngve Ekström, fåtölj, modell Kurva, förlaga till Lamino, 1940/50-tal, skinnklädsel, benställning och

2000 kr

armstöd i formböjd bok, bränn/stämpelmärkt med Yngve Ekströms bomärke OYE, stomme med
bruksslitage, klädsel med slitage, patina och torrsprickor / body frame with wear from use,
upholstery with wear, patina and drycracks.
367

Jens H. Quistgaard, fruktbord, teak, 1960-tal, vändbar skiva, tillsynes omärkt, H44cm D49cm, skiva

2500 kr

med kantnagg/chips to rim
368

Skrivbord, Gunnar Nielsen, Tibergaard Danmark, 1960-tal, teak, inredd med 4 draglådor, bakstycke

3000 kr

med hyllplan, stämpelmärkt MADE IN DENMARK Designed TIBERGAARD NIELSEN, H73cm
L130cm B67cm, nyckel saknas, skiva med ytslitage, något blekt, liten fanerskada/no key, surface
wear, slightly pale, minor veneer damage
369

Yngve Ekström, Swedese, fåtölj, Lamino, bok med fårskinn i grått, stämpelmärkt SWEDESE

5000 kr

DESIGN YNGVE EKSTRÖM MADE IN SWEDEN, fint skick, nackkudde med viss gulnad
370

Ib Kofod Larsen, sideboard, palisander, 4 dörrar med bakomliggande hyllplan och 4 utdragbara

50000 kr

lådor, V-formad benställning, 1960-tal, höjd: 72cm, längd: 244cm, bredd: 44cm, mindre ytslitage,
några små jack på ovansidan, utdragabara lådor med mindre bruksslitage, senare stopper för
hyllplan / minor surface wear, drawers with wear from use, some minor surface dents, non-original
shelf stoppers. Medföljande CITES-intyg.
371

Väggbonad/vävnad, schattersömn med dekor av Bäckahäst och blommor, omkring 1900,

1500 kr

59x75cm, mindre slitage/minor wear
372

Åkdyna, flamskteknik, två kransar med bebådelsemotiv och krönande änglar samt spridda blommor

4000 kr

i färger mot mörk fond, Skåne, möjligen Torna härad eller Bara, 1800-tal, 45x97cm, slitage, några
små hål, bårdsläpp/wear, minor holes, loose ends
373

1 par flamskvävnader, dekor med bäckahäst, fåglar, figurer och blommor, omkring 1900, mått:

2000 kr

62x163cm.
374

Åkdyna, 1800-tal, blixtmönster, daterad EPD 1845, 143x38cm, fläckar/stains

2000 kr

375

Handknuten matta, Bakthiari s.k. trädgårdsmatta, mått: 264x152cm.

1500 kr

376

Handknuten matta, Bakthiari, mått: 320x164cm.

2000 kr

377

Handknuten matta, Bakthiari s.k. trädgårdsmatta, mått: 195x128cm.

1200 kr

378

Handknuten matta, Ghom med silkesinslag, dekor med växter och djur, Iran, inköpt på Nessims,

2500 kr

200x137cm, fransslitage
379

Handknuten matta, Isfahan, Iran, blå bård samt röd fond, bär text/signatur, 170x105cm, små

3000 kr

fläckar, mindre slitage
380

Handknuten matta, motiv med Marilyn Monroe efter inspiration av Andy Warhol, osignerad,

4000 kr

plåtbricka märkt 3267, 146x141cm.
381

Ingegerd Silow (1916-2005), rölakanmatta, stort rutmönster i benvitt samt olika blå, gröna och
violetta nyanser med stora polykroma stiliserade blommor, monogramsignerad IS, mått:
280x194cm, fläckar / stains.

Sida 22

2000 kr

Nr

Beskrivning

Utrop

382

Ingegerd Silow (1916-2005), rölakanmatta, geometriskdekor, mått: 200x137cm.

1500 kr

383

Anna-Greta Sjöqvist, rölakanmatta, geometrisk polykromfärgad dekor, monogramsignerad AGS,

4000 kr

1960-tal, mått: 244x167cm.
384

Märta Måss-Fjetterström, duk, signerad AB MMF, mått ca 37x36,5cm, mindre slitage/minor wear

1000 kr

385

Moped, Husqvarna, Novolette Sport, även kallad Blöjpilen, 1955, tillsynes saknas hastighetsvajer,

15000 kr

vackert restaurerad, ej startklar då olja och drivmedel ej påfyllts, för dess kompletthet samt funktion
ansvaras ej/No functional warranty
386

REX, motorcykel, Villers 98cc 1,5hk (bensin), motornr: 1453, ramnr: 15826, årsmodell 1934,
medföljande äldre registreringsbevis, en kedja felvänd och ej monterad, ej funktionstestad, smärre
bruksslitage, för funktionen ansvaras ej / not tested, some wear from use, no guarantee of
functionality. Medföljande äldre MC-utrustning: handskar, mc-mössa, hjälm, mössa och hjälm med
slitage.

Sida 23

12000 kr

