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DENGANG DA…: 13 sykkelmedaljer fra 1920- og 30-tallet,
deriblant tre gull- og syv
sølvmedaljer, selges sammen
med et eksemplar av Cycling
Magazine, datert 1. mars 1929.
Det blir vel en samler som er
villig til å legge 800–1.000
kroner på bordet?

MED «NOGO ATTÅT»: Dette «travelling
drinks set» består av to flasker og glass i slepet
krystall med sølvkorker pent plassert i et brunt
læretui. Kanskje prisen kommer opp i 6.500
kroner – men da blir det en vellykket tur!

PAKKET OG KLART:
Stor justerbar lærbag
med messingbeslag
og –lås. Praktisk og
stilig – så antydningen på
800–1.000 kroner skulle
ikke være avskrekkende.

FINT SKAL DET VÆRE:
Meget velutstyrt barkoffert
laget på bestilling i 1931 hos
Finchley på Fifth Avenue i New
York. Her er: to store karafler,
en stor cocktailshaker,
isbøtte, seks forgylte
begre, to peanøttskåler, sigarettetui
og -munnstykke
pluss en lang
cocktailskje, en
kniv og flaskeåpner. Under et
lokk ligger tre store
karafler. Sammen
med kofferten følger
en kvittering fra
Finchely datert 13. januar
1931 på 100 dollar – som var
en liten formue den gang. Hele
herligheten har en vurdering
på 80.000–120.000 kroner.

PUMPER OG PRAKT: Bensinpumper
er også et samlerobjekt. Denne Avery Hardollpumpen er komplett med slange, munnstykke og
glasskuppel tilkoblet ledning for belysning.
Den er noe restaurert og det blir vel en pumpesamler som blar opp 3.000–4.000 kroner?
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Ut på tur…

Det er vår!
Nypolerte og blanke
ruller sykler og biler
ut på landeveien etter
vinterdvalen.
Det er tid for piknik – som ble mote på midt-
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en av 1700-tallet og betegnes som et elegant
utendørs måltid!
Så glem veikroer og gatekjøkken, glem
pappkrus og plastbegre, pakk piknikkurven
med stil og nyt maten i det grønne!
Skulle det være utstyret det står på, hjelper
auksjonshusene med tilbehøret.
Bonhams holder auksjonen «Collectors’
Motor Cars and Automobilia» i RAF (Royal
Air Force) Museum Hendon i London den 19.
april. Temaet er motorsport – og bøker, blader, plakater, signerte fotografier, prydmerker,
emaljeskilt og sykler, pluss et femtitalls biler,
skal under hammeren. Totalt vel 360 utrop.
Så fortsetter Bonhams med en auksjon i
Monte Carlo den 30. april «Les Grandes Marques a Monaco». Tekniske bøker, kataloger,
prydmerker og maskotter, piknik-kurver og
-kofferter pluss vel 60 biler, de fleste av eldre
dato, skal skifte eier.

Fortsetter neste side

➔

KJEKT Å HA: Vintage
toilettkoffert fra Drew & Sons.
Her finner man et utvalg krukker
med sølvlokk, speil, manikyrsett,
børster, kammer, skohorn og
diverse etuier pluss et skrivesett.
Klubbes den innen vurderingen
på 2.700–4.500 kroner skulle det
være et godt kjøp.

FULL PAKKE: Piknikkoffert i lær fra Asprey, laget i 1909.
IKKE AKKURAT FOR BIRKEN: På 1880-tallet kom
den første høyhjulingen på markedet. Det skulle en viss
balansekunst til for å håndtere denne – ikke rart den fikk
navet «veltepetter». Ollerton Engineering står for denne
modellen og vurderingen er på 3.000–4.500 kroner.

Den er komplett for fire og rommer to termoser, to emaljerte
matbokser, fire krus og keramikktallerkener, krydderkrukker,
skjærefjeler og bestikk. En innholdsrik og elegant koffert
som i tillegg er hundre år og i god stand, med en beskjeden
prisantydning på 2.000–3.000 kroner.
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Lunsjguiden
Cafe Hemma Hos | Fredriksborgveien 16, Bygdøy/Oslo
GODVÆRSMAT: Når solen
skinner er det fint å lunsje på
Bygdøy hvor det går an å ta båt
fra Aker Brygge. Cafe Hemma
Hos serverer inne, ute eller
lager piknikkurv. FOTO: EIVIND YGGESETH

BÆRBAR BAR: Koffert i lær og semsket skinn med komplett
cocktailsett for fire. Den er laget i Tyskland på 1930-tallet og
inneholder forniklet cocktailshaker, glass og flasker, fire forgylte
tumlinger, et skrin og skjeer, kniv og en flaskeåpner. Mye for
pengene hvis den går for 12.000 kroner som er øvre vurdering.

KASSISK: Piknik-kurv i flettet vidje trukket med lær laget
ved J.C. Vickery i 1905. Her finnes det meste for en romantisk
tur for to: To porselenskopper, to glass med vidjetrekk,
tallerkener og bestikk samt en meget tidlig termos. Bare termosflasken er nesten verdt vurderingen på 8.000–12.000 kroner.

Medelsvens
Cafe Hemma Hos serverer bunnsolid lunsj og er
så trivelig at du fort kan glemme forretningene.
Døren til det gamle postkontoret på Bygdøy

EKSKLUSIVT: Vidjekoffert trukket med lær og
impregnert lerret – og med initialene EB. Den har tilhørt
Ettore Bugatti så proveniensen vil nok bety en høyere
pris enn vurderingen på 28.000–40.000 kroner.

står åpen mot vårsolen. Det er akkurat litt
for kaldt til å sitte ute på terrassen der årets
første vepser surrer dovent rundt noen barnevogner.
– Kan hende det er vårstemningen som
snakker, men jeg liker allerede dette stedet ekstremt godt, sier Short i det lunsjduoen setter
seg ved bordet på Cafe Hemma Hos.
Servitøren gjør seg ferdig med bygdøydamene i treningstights som skal ha sin daglige
dose kaffe med soyamelk, før hun kommer
til bordet med en sjarmerende, håndskreven
lunsjmeny som bare inneholder syv retter.
Testpilotene går for de to mest avanserte

alternativene, som er henholdsvis Sjampinjongsuppe med parmesan og Skagenrøre på
salat.
Det drøyer en stund før maten kommer,
men kokken er heldigvis synlig for gjestene
så ingen er i tvil om at han jobber.

Nybakt brød

Soppsuppen viser seg å være ekte saker, proppfull av finhakket fersk sjampinjong og
strødd med revet parmesanost.
– Jeg tror for dundre meg at denne focacciaen er nybakt, utbryter Long etter den første
biten og smører på et raust lag hjemmelaget
aïoli.

