
   

GGD0001/löpnr 684  

Olja på duk oinramad, 162x130 cm 

”Djuren i den vackra dalen där färgerna 

bor” 

Kommunens konstsamling Utlånad 

GGD0002/löpnr 685 

Olja på duk oinramad, 162x130 cm 

”Damer och herrar i de röda majsfälten” 

Kommunens konstsamling Utlånad 

GGD0003/löpnr 686 

Olja på duk oinramad, 162x130 cm 

”Färghästarna springer omkring och väntar 

på visning av färgerna” 

Kommunens konstsamling 

   

GGD0004/löpnr 687 

Olja på duk oinramad, 130x165 cm 

Okänd titel 

Kommunens konstsamling 

GGD0005/löpnr 688 

Olja på duk, oinramad, 130x165 cm 

Okänd titel 

Kommunens konstsamling 

GGD0006 - såld 

Olja på duk inramad, 95x97 cm 

Okänd titel 

 

 
 

GGD0007 

Olja på duk oinramad, 95x97 cm 

Okänd titel 

GGD0008/löpnr 691 

Olja på duk, inramad, 115x97 cm 

”Stockholmsloppet” 

Kommunens konstsamling 

GGD0009/löpnr 692 

Olja på duk, inramad,, 115x97 cm 

”Jag åker förbi i bil i sakta mak det är 

Hamn(n)gatan” 

Kommunens konstsamling 



 

 

 

GGD0010 - såld 

Olja på duk inramad 97x115 cm 

”Flickorna från Huddiksvall”  

GGD0011/löpnr 705 

Olja på duk oinramad, 140x130 cm 

”Grängsjön” 

Kommunens konstsamling 

GGD0012/löpnr 706 

Olja på duk oinramad 115x135 cm 

”Jag konstnären Gunnar Fredrik Claes 

Adam Greiber” 

Kommunens konstsamling Utlånad 

  
 

GGD0013 - såld 

Olja på duk inramad, 130x110 cm 

"Skapelsens morgon" 

GGD0014 –  såld 

Olja på duk inramad 100x100 cm 

"Den nya världen när färgerna skapades" 

GGD0015 - såld 

Olja på duk inramad 130x110 cm 

"De vackra Amerika Girls" 

 
  

GGD0016/löpnr 704 

Olja på duk inramad 130x110 cm 

"Sommarbadarna och de gröna molnen" 

Kommunens konstsamling 

GGD0017/löpnr 701 

Olja på duk oinramad 130x110 cm 

Okänd titel 

Kommunens konstsamling 

GGD0018/löpnr 702 

Olja på duk oinramad, 130x110 cm 

Okänd titel 

Kommunens konstsamling 



 

 
 

 

GGD0019 – såld 

Olja på duk oinramad, 96x114 cm 

Okänd titel 

GGD0020/löpnr693 

Olja på duk oinramad 115x98 cm 

"Nybygget" 

Kommunens konstsamling 

GGD0021/löpnr 697 

Olja på duk inramad 97x97 cm 

Okänd titel 

Kommunens konstsamling 

   

GGD0022/löpnr 698 

Olja på duk inramad 97x95 cm 

"Vackra flickor vid solsken" 

Kommunens konstsamling 

GGD0023 

Olja på duk inramad, 96x96 cm 

"Barn mot spännande äventyr" 

GGD0024/löpnr 696 

Olja på duk inramad, 98x115 cm 

Okänd titel 

Kommunens konstsamling 

   

GGD0025 

Olja på duk oinramad 104x116 cm 

Okänd titel 

GGD0026/löpnr 707 

Olja på duk inramad 125x125 cm 

Okänd titel 

Kommunens konstsamling 

GGD0027/löpnr 708 

Olja på duk oinramad 115x115 cm 

"SLÄTTENGRÄNGSJÖGREIBER"  

Kommunens konstsamling 



  
 

GGD0028 

Olja på duk inramad 95x95 cm 

"Sommarbåten målas" 

GGD0029 

Olja på duk oinramad 100x100 cm 

Okänd titel 

GGD0030 

Olja på duk oinramad 97x95 cm 

Okänd titel 

 

 

 

GGD0031/löpnr 774 

Olja på duk inramad 97x115 cm 

"Hopptornet vid Flatenbadet med killar och 

tjejer" 

Kommunens konstsamling 

GGD0032/löpnr 703 

Olja på duk inramad, 130x110 cm 

"Fåglar.....(oläsligt i övrigt)" 

Kommunens konstsamling 

GGD0033/löpnr 709 

Olja på duk inramad, 115x75 cm 

Utan titel men märkt "(Otydlig 

text).....Bollnäs" 

Kommunens konstsamling - utlånad 

  

 

GGD0034 

Olja på duk inramad 98x98 cm 

"Crysantemum 6" 

GGD0035 

Olja på duk oinramad, 95x92 cm 

Okänd titel 

GGD0036 

Olja på duk oinramad 73x73 cm 

Okänd titel 

 



   

GGD0037/löpnr 712 

Olja på duk oinramad 73x73 cm 

"Frihetsgudinnan" 

Kommunens konstsamling 

GGD0038 

Blandteknik på duk oinramad 73x73 cm 

Okänd titel 

GGD0039 

Olja på duk inramad 77x77 cm 

"1. Adam och Eva med flera" 

 
  

GGD0040 

Olja på duk oinramad 73x73 cm 

"Körsbärsträden" 

GGD0041 

Olja på duk oinramad, 69x69 cm 

Okänd titel 

GGD0042 

Olja på duk oinramad, 73x73 cm 

Okänd titel 

 
 

 

GGD0043 

Olja på duk inramad, 61x59 cm 

Okänd titel 

GGD0044 

Olja på duk inramad 65x58 cm 

"Ängeln och kvinnan" 

GGD0045 

Måleri på duk oinramad 57x57 cm 

Okänd titel 



 

 
 

 

GGD0046 

Måleri på duk oinramad, 73x73 cm 

"Sommarbåtar" 

GGD0047 

Måleri på duk oinramad, 73x73 cm 

"Sommarbåtar" 

GGD0048 

Olja på duk inramad, 55x50 cm 

"Sommar och sol" 

   

GGD0049 

Olja på duk inramad, 53z50 cm 

Okänd titel 

GGD0050 

Olja på duk oinramad, 57x57 cm 

Okänd titel 

GGD0051 

Olja på duk oinramad, 58x65 cm 

Okänd titel 

  
 

GGD0052 

Olja på duk inramad, 65x58 cm 

Okänd titel 

GGD0053 

Olja på duk inramad, 65x58 cm 

"Sommarbåtar i sol" 

GGD0054 

Olja på duk inramad 61x58 cm 

Okänd titel 

 



   

GGD0055 

Olja på duk inramad, 61x58 cm 

Okänd titel 

GGD0056 

olja på duk inramad, 55x50 cm 

"Morgon vid havet" 

GGD0057 

Olja på duk inramad, 50x50 cm 

"Visionen" 

 
 

 

GGD0058 

Olja på duk inramad, 53x50 cm 

""Stjärnenatt i skärgården" 

GGD0059 

Olja på duk inramad, 53x51 cm 

"Dans på bryggan" 

 

GGD0060 

Olja på duk 61x58 cm 

"Sommarnattens vackraste dag" 

   

GGD0061 

Olja på duk inramad, 52x50 cm 

"Människor i väntan på att fååka till 

stjärnorna" 

GGD0062 

Olja på duk inramad, 53x50 cm 

"Blånande berg" 

GGD0063 

Olja på duk inramad 55x50 cm 

Okänd titel 



   

GGD0064 

Olja på duk inramad, 61x58 cm 

"Sommarastrar" 

 

GGD0065 

Olja på duk inramad, 50x50 cm 

"Oktober" 

GGD0066 

Olja på duk inramad 50x53 cm 

"Vit segelbåt mot blått hav" 

   

GGD0067 

Olja på duk inramad, 53x50 cm 

"Barn bland färgträden" 

GGD0068 

Olja på duk inramad, 50x53 cm 

Okänd titel 

GGD0069 

Olja på duk oinramad 58x58 cm 

Okänd titel 

   

GGD0070 

Olja på duk oinramad, 73x73 cm 

Okänd titel 

GGD0071 

Olja på duk oinramad, 73x73 cm 

Okänd titel 

GGD0072/löpnr 710 

Olja på duk oinramad, 73x73 cm 

Kommunens konstsamling 

 



 

  

 

GGD0073/löpnr 711 

Olja på duk oinramad, 77x77 cm 

"Regnbågsmännen" 

Kommunens konstsamling 

GGD0074/löpnr 713 

Olja på duk oinramad, 69x69 cm 

"Röda moln över sjön" 

Kommunens konstsamling 

GGD0075/löpnr 714 

Olja på duk oinramad, 65x61 cm 

Okänd titel 

Kommunens konstsamling 

 
  

GGD0076/löpnr 715 

Olja på du oinramad, 58x58 cm 

Okänd titel 

Kommunens konstsamling 

GGD0077 

Olja på duk oinramad, 61x59 cm 

"I afton dans" 

GGD0078 

Olja på duk inramad, 73x73 cm 

"Där näckrosorna blommar" 

 

 

 

GGD0079 

Olja på duk inramad, 73x73 cm 

"Kärlekens nöjen" 

GGD0080 – såld 

Olja på duk inramad, 115x98 cm 

Okänd titel 

GGD0081 

Olja på duk oinramad, 57x57 cm 

Okänd titel 



  
 

GGD0082 

Olja på duk oinramad, 68x68 cm 

Okänd titel 

GGD0083 

Olja på duk oinramad, 95x98 cm 

Okänd titel 

GGD0084 

Olja på duk oinramad, 97x97 cm 

Okänd titel 

  
 

GGD0085 

Olja på duk oinramad, 97x97 cm 

Okänd titel 

GGD0086 

Olja på duk oinramad, 97x97 cm 

"Stockholmsnatten" 

GGD0087 

Olja på duk inramad, 97x97 cm 

"Målaren på konstutställning med 

kunder" 

  
 

GGD0088 

Olja på duk inramad, 95x95 cm 

Okänd titel 

GGD0089/löpnr 695 

Olja på duk inramad, 97x97 cm 

Okänd titel 

Kommunens konstsamling 

GGD0090/löpnr 694 

Olja på duk inramad, 97x97 cm 

"Cirkusfamiljens nya stjärnskott" 

Kommunens konstsamling 



  

 

 

GGD0091/löpnr 699 

Olja på duk inramad, 90x90 cm 

"Segelbåtar i Riddarfjärden" 

Kommunens konstsamling 

GGD0092/löpnr 700 

Olja på duk oinramad, 89x116 cm 

Okänd titel 

Kommunens konstsamling 

GGD0093 

Måleri på duk inramad, 50x50 cm 

Okänd titel 

  
 

GGD0094 

Olja på duk inramad, 65x58 cm 

Okänd titel 

GGD0095 

Olja på duk inramad, 55x50 cm 

Okänd titel 

GGD0096 

Olja på duk inramad, 53x50 cm 

"Sommarbad" 

  
 

GGD0097 

Batikmålning inramad 50x65 cm 

Okänd titel 

GGD0098 

Batikmålning inramad, 96x90 cm 

Okänd titel 

GGD0099/löpnr 689 

Batikmålning inramad, 140x131 cm 

Okänd titel 

Kommunens konstsamling 



   

GGD0100/löpnr 690 

Batikmålning inramad, 140x140 cm 

Okänd titel 

Kommunens konstsamling 

GGD0101 

Blyerts o tusch på papper inramad 

utan glas 47x47 cm 

"Kvinnan i skogen" 

GGD0102 

Tusch på papper inramad utan glas, 

47x47 cm 

"Sommarsol" 

  
 

GGD0103 

Blyerts och tusch på papper inramad utan 

glas, 47x47 cm 

"Adam och Eva" 

GGD0104 

Tusch på papper inramad utan glas, 

47x47 cm 

Otydlig titel 

GGD0105 

Gouache på papper inramad utan glas, 

44x48 cm 

Okänd titel 

  
 

GGD0106 

Gouache på papper inramad utan glas, 58x66 

cm 

Okänd titel 

GGD0107/löpnr 640 

Gouache på papper glasad inramning, 

65x74 cm 

"Porträtt av Else" 

Kommunens konstsamling 

GGD0108/löpnr 641 

Gouache på papper glasad inramning, 

60x69 cm 

"Självporträtt med färg" 

Kommunens konstsamling 



   

GGD0109 

Gouache på papper inramad utan glas, 

59x61 cm 

"Röd fågel" 

GGD0110 

Gouache på papper inramad utan glas, 

58x53 cm 

"Jag, min bror, min syster" 

GGD0111/löpnr 648 

Gouache o krita på papper glasad 

inramning, 70x65 cm 

Okänd titel 

Kommunens konstsamling 

   

GGD0112/löpnr 649 

Gouache o krita på papper glasad 

inramning, 78x57 cm 

"Kvinnor och nakna pojkar" 

Kommunens konstsamling 

GGD0113/löpnr 650 

Gouache på papper glasad inramning, 

78x57 cm 

Okänd titel 

Kommunens konstsamling 

GGD0114/löpnr 651 

Gouache på papper glasad inramning, 

57x78 cm 

"Mina kvinnor" 

Kommunens konstsamling 

   

GGD0115/löpnr 652 

Gouache på papper glasad inramning, 

70x65 cm 

Okänd titel 

Kommunens konstsamling 

GGD0116/löpnr 653 

Gouache och akryl på papper glasad 

inramning, 72x65 cm 

"Festen vid strand med vackra 

kvinnor" 

Kommunens konstsamling 

GGD0117/löpnr 654 

Gouache och akryl på papper glasad 

inramning, 70x65 cm 

"Titta vi badar med stor folksamling" 

Kommunens konstsamling 



  
 

GGD0118 

Måleri på papper glasad inramning, 58x53 

cm 

"Sommardag med båt" 

GGD0119 

Gouache o krita på papper glasad 

inramning, 70x63 cm 

Okänd titel 

GGD0120 - såld 

Måleri på papper glasad inramning, 

64x69 cm 

Okänd titel 

   

GGD0121 

Måleri på papper glasad inramning, 64x69 

cm 

Okänd titel 

GGD0122 

Måleri på papper glasad inramning, 64x69 

cm 

Okänd titel 

GGD0123 - såld 

Måleri på papper glasad inramning 

53x64 cm 

Okänd titel 

   

GGD0124 

Måleri på papper glasad inramning, 50x60 

cm 

"Blå lupiner" 

 

GGD0125 - såld 

Måleri på svart papper glasad inramning 

64x70 cm 

"Solrosor 1." 

GGD0126 - såld 

Måleri på svart papper glasad 

inramning 64x69 cm 

Okänd titel 

 


