Ede skola, Stöde E:14, skyltat Söndagen den 3/7 kl. 11:00, visning från kl. 10:00 .
Då utropas bla det bättre lösöret ur f.civilingenjören Olle Tanners d.b c:a 500 utrop.
Följande näms: matgrupp Carl Malmstens Herrgården 8-del, salongsgrupp jugend 8-del.
1800-tals möbler byrå gustaviansk typ, slagbord, 2-delat hörnskåp, skåp med räfflade dörrar, snedklaff med
skåpöverdel, kryddskåp 2-delat.
Sminkbord m. spegel nyrokoko, salongsbord, stolar, 1700-tals pall. väggskåp rokoko 1700-tal.
1900-tals möbler 2 st. sideboard (skåp) teak o jakaranda, monterskåp hög kvalité, fjärilsbord,
hörnskåp idegran m. vitrin, 30-tals byrå m. intarsia.
Sovrumsmöbel med spegel, soffpelarbord, karmstolar empirstil, karmstolar rokokostil, byråer m. stenskivor,
satsbord.
Flertalet kristallkronor bl.a empirstil hög kvalitét. 9-armad oscariansk ljuskrona, orreforslampa, 2 malmkronor
för levande ljus.
Golvlampor bl.a Grossman typ, design plastlampor o andra bordlampor bl.a art deco, bordsfotogenlampor.
Praktspegel sekelskiftet 1900, glasmästarspegel empir, rokokostil speglar.
Bordspendyler, bl.a 1800-tals m. jaktmotiv, väggur: nyrenässans, pendelur, torparur, fickur Omega röd 12, 2
st 14 K. mormorsur.
2 armbandsur Swatch B. Lindström,
Oljemålningar: Christian Beijer, Theodore Rousseau, Sven X:et Eriksson, Helmer Osslund, Carl Johansson,
Karin Olsson, Bengt Åberg.
Bror Dahlqvist, Spiros Xenos, Jean Rosengren, Frida Björnsson, m.fl.
Akvarell- o blandtekniker: Chistian Beijer, Robert Högfeldt, Maurice Blanchard, tuschteckning Bengt
Lindström.
Grafik: Hugo Simberg, Albert Johansson, Tage Nordholm, m.fl.
Matserviser bl.a Gustafsbergs, Oscar (sällsynt) 90 del, Rörstrands platina 56 del, mat- o kaffeservis
Rosentahl Maria, kaffeserviser bl.a Gustafsbergs
Blå Blom, KD Blå Blomster, kaffegods mussel malet, tekoppar Mon Amie, 10 tekoppar Blå Blom KD.
figuriner: Tyra Lundgren keramikfågel, Lisa L. Bing o Gröndahl, Kongelige Dansk, Royal Dux, lockask Hans
Hedberg, ytterfoder, blomkrukor Ostindia.
6 st Gustavsberg, vaser Rörstrand, lampfot Imari, urna japan, diverse 1800-tals kobolt mm.
Glas skulptur/vas Timo Sarpaneva, diverse signerat K. Blomqvist, K. Franck, Cougille, glasservis Miranda
52-del, vinglas Helgatyp, Remmare, Rhenvinsglas, champagneglas kristall, glasflaska 50 cm 17/1800-tal
(nagg), 18- o 1900-tals kristall karaffer o skålar bl.a flera båtformade,
div 1800-tals glas, vattenkaraffer med glas, flussvaser mm.
ca. 13 kilo stämplat silver t.ex. 2 besticksuppsättningar bl.a Ambassadör, jardinär, brickor o fat mm.
div. 1800-tals tenn, kandelabrar stämpl. Just,
kopparvattentunnor m. lock, stor tunna på stativ, stora grytor o kaffepettrar, mässing tekök Vesterås.
kuriosa: veteranmoped Crescent, 2 st gjutjärnskaminer, ett par träfigurer T.L, samisk kåsa, svepask, forskrin,
resegrammofon, herrbetjänter, gamla fotoalbum, frimärksalbum, 17- o 1800-tals silvermynt bl.a, 1 RD 1805,
kniv T. Wirkkala, jordglob, sabel, Husqvarna eldhund, väggtelefon
vagnslyktor gjutjärnsbord,
ca. 15 st äldre handknytna mattor, salongsmatta Täbris, Bidjarmattor Afghan, figural matta.
Böcker, svenska gods o gårdar, konstböcker, mm.
Välkommen till en bra auktion, servering. Medtag regnkläder i händelse av dåligt väder.
Betalalningsvillkor: kort eller kontant.

