
hvor lovet til inventar og effekter
stue matias skrivebord (tegnet af jørgen)

stue lænestol

stue 2 småborde (det hvide kassabelt)

stue blomsterbænk kasseres

stue 2 lyse sofaer med puder

stue pude mette 1 kurvestol puden har mette lavet

stue palisanderbord jørgen har tegnet

stue matias 2 safaristole er rep.

stue amalie spisebord jørgen tegnet

stue 6 sorte stole FDB

stue skænk hvid blå låger jørgen tegnet

stue hvidt tebord hvid taburet svensk illums bolighus

stue 2 lamper 

stue klüver mikkel 2 af jørgens malerier + et af klüver (mik skal have) + lille elfenben i ramme

stue 1 maleri fra min bedstefar pige + fabrik + marinemaleri + amalies maleri

stue cig.æske malene messing cigaretæske kinesisk (fra malene) 2 sølvlysestager bryllupsgave fra jørgens morbror knud

stue div planter + skjul, spansk fad blåt købt i spanien store glas fra min far

stue i skænken duge småting

stue blå glasskål fået af madslille petroleumslampe fået af mik

stue reol med bøger fotoalbums + mine dagbøger

stue krage matias krage (matias) kinesisk æske fået af per 2 kinesiske skåle fået af malene

stue skåle + negerting fra tanzania + museskelet svend åge lavet

stue ur mikkel uret mik have teschnerur fået bryllupsgave 1941

stue chokoladekande muselmalet fin fået af per kgl. porcelæn

soveværelse 2 senge

soveværelse lille hvidt bord

soveværelse 2 stole med armlæn + 1 hvidt

soveværelse 1 kontorstol

soveværelse en kurvekuffert med gamle billeder

soveværelse en skrivemaskine - gl. symaskine

soveværelse et par lamper

soveværelse taske malene div tøj i klædeskab + sko - tasker kuvert tasken fået af malene

soveværelse sengetøj gl. dyner mv.

soveværelse håndklæder i badeværelse + en bænk

soveværelse i skaber i soveværelse smykkeskrin:

smykker tyk anker guld lænke fået af chefer da jeg blev 50

Rydning af Geelskovparken 30. december 2008. Fordeling af  effekter og inventar mb



smykker malene guldhalskæde 24 karat med medaljon arvet fra mor malene have

smykker let guldarmbånd med mange led arv fra mor

smykker stift guldarmbånd selv købt + vielsesring med stenstift og sølvarmbånd med turkiser fået af jørgen fra 
mexico

smykker medaljon med blå sten + hår knækket guldring med rubiner fra min mor

smykker sølvhalskæde fået af malene, min egen forsvandt i spansk vask

smykker sølvring med kugler, fået af søren 1967 (50 års fødselsdag)

smykker skarabæ i guldindfatning fået af erik H. da jeg var 10 år han har selv fanget skarabæen

smykker broche med hjerter fået af jørgen

smykker forskellige gamle smykker i nederste skuffe tv ved vindue

køkken bord + 4 stole + høj stol + reolhylde

køkken div køkkentøj

kælder sommertøj /vintetøj i kufferter brun

kælder 1 rød kuffert

kælder juleting

kælder drømmeseng

kælder taburetter

kælder 1 pels + frakke bælte her m.vanter

kælder regnsæt

kælder æske med gl. hj.syede skjorter

kælder æske med gl. gardiner, kopper mv.

kælder 4 gl. havestole m. gl. hynder

kælder 1 madras

kælder 1 tynd madras skuffeseng

kælder sodavandsmaskine

kælder div kageforme

kælder slange havevanding

kælder div badmintonkeche osv

- amalie ruminddelt fad (har ønsket det fra hun var barn)

- amalie presset forglemmigej og sort louisianabakke

- flora nisserne af træ (fået af brøle)

- mads støvsuger

- marius julepynt kongerne og prisesserne af træ (fået af brøle)
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