Kusten, Stockvik 23 okt 2011
Vi flyttar en gårds-/bondauktion till restaurant Kusten, Stockvik, E4 cirka 7 km.syd Sundsvall,skyltat.
Den håller vi söndagen den 23/10 kl. 11.00 med visning från kl. 10.00. Då utropas diverse lösöre ur, förre
jordbrukaren Melker Selins d.b (Hemanet) samt för andras räkning bl.a.åkgräsklippare Stiga classic 6,2
kw.snöslunga Canadiana Movak 10 HK.släpvagn ÅTM, Antika och moderna möbler t.ex. Karl Johan grupp c:a
1840-tal ,skänkar bl.a spegelskänk, chiffonje med lönnfack,,byråer, tidiga 1800-tals bord ,flera
slagbord,blombord och sekretär rokoko stil, spjäl och lyrstolar, 2-delat skåp,gungstolar en stoppad, ribbad ute
soffa ,matgrupp gust.stil vit, partnerdesk ,moderna design möbler:2 st 1950-tals skåp m. skulpterad dekor, ett
par fåtöljer Ekselius,4 stolar Danerka,parbord och serverings vagn K.Hörlin Holmqvist,60-tals fåtölj m.pall
läder , Karl Johan spegel m trymåbord, 1900-tals speglar av hög kvalité rokokostil + gustaviansk stil med
trymåbord,
4st kristallkronor, takfotogenlampa majolika, stor takkrona mässing, takampel, 20-60-tals lampor, bords och
golv lampor, bordsfotogenlampor,
flera väggur bl.a lodur, fick och armbandsur, dam och herr armbandsur 18 K.
ljustakar silver bl.a. C.Hammer 1857,smörgåsbestick Disa 24del, nysilver bestick uppsättning
Olga, tennljusstakar 1700-tal, div. koppar bl.a. vinkylare,
stort utbud konst: Bengt Lindström gouach, Christian Beijer akryl, 2st drakar bemålade och signerade av Bengt
Lindström,
tavlett bemålad och signerad av Mårten Andersson 1970,
Oljemålningar stor 135x250cm av Frank Björklund, Karin Olsson 110x110cm, 3st Bengt Åberg, Gunnar Greiber,
Loszek Piasecki, Hjalmar Nordlund, Sune Blomqvist,
Harry Ekelund, Gagge, Walles, Ivan Bergdal, Lars Boethius, 3st Albert Tolf,
Grafik: Flera B.Lindström, B.Åberg, Roland Svensson, Peter Dahl, Tage Nordholm, Per Julius, Lars Pirak,
Träskulptur Hampe Svanberg, Äldre trä hästar bl.a. Dala häst,
Matservis Rosenthal Sanssoci 55-del,Stig L.Husar 56-del.teservis Arabia,Lisa Larsson figuriner,ostindiskt
porslin,bordslampa Ekeby,
Glasserviser, 10st 1800-tals ölkupor, Kristall glas, signerat glas,
Allmoge: kista, skrin, laggade kärl, krönta mått, skäktkniv, tavlett,
kuriosa: emaljerade skyltar, äldre fiskeprylar,eskimåskor,sekelskiftets skidor, flugfångare glas,
veterancyckel,förnicklad vagnsklocka,stalllyckta,gamla foton och vykorts album,plåtburkar,bok Svenska gods
och gårdar Medelpad, ansikts masker Mali, same kniv, bjällerkrans,vattenfilter sekelskiftet,
motorsågar, elmaskiner, handverktyg, högtryckstvätt,flera sparkar
Handknutna Persiska mattor, rölaka, Kina matta,
Medelpads dräkt, äldre broderade särkar och nattlinnen, stormhattar,
Stors utbud linne bl.a broderade sommar dukar, stora linne dukar, säng linne, Gustavianska och virkade
överkast, linne handukar,
och mycket annat.
Både köpare och säljare bidrar till auktionsomkostnaderna:20% tillkommer inropsavgift på klubbat pris
Observera att inrop via förhandsbud av möbler och maskiner som snöslunga, åkgräsklippare och släpvagn skall
avhämtas på restaurant Kusten efter avslutad auktion mellan klockan 18.00-19.00 på auktionsdagen, om ej
annat överenskommits med Auktionshuset.
Övriga objekt inropade via förhandsbud kan om så önskas betalas och avhämtas senast 7 dagar efter avslutad
auktion på tid och plats
som överenskommits med Auktionshuset.
Vi ombesörjer även emballage och transport mot 200:- + moms och fraktkostnad om så önskas.
Enligt uppdrag Auktionshuset Br.Österholm

