
1. Billingham ”hand made by british craftmen” Lye Stourbridge England – en meget eksklusiv og lækker 
fisketaske - kanvas med kærnelæder besætninger, 2 store rum, 2 indvendige lommer + 2 udvendige 
lommer med lukke, bærehåndtag, bærerem og montering som rygsæk og ringe til fangsnet/-krog. 
Med brugspatina. 

 
2. ABU lot: 1) ubrugt guldhjuls chartol + 2) Mint guldhjulsgavl Ambassadeur 5000C De Luxe + 3) ABU 

Toby nøglering. 
 

3. ABU lot: 1) Ubrugt Sort lågæske (9,5 x9,5) cm med 4 stk. bordskåner brikker diameter 8 cm med 4 
forskellige agn motiver (ABU Hi LO, ABU Optic, ABU Droppen og ABU Toby) + 2) 3 stk. ubrugte 
messing bordskånere med prægning Rekord 1800 m.m.  diameter 9,5 cm + 3) 3 stk. analog 
bordskånere, men i forkromet. 

 
4. Meget lækker og veludført Creel,  bredde 42 cm højde 28 cm og dybde 16, hvor flettematerialet er 

farvet henholdsvis med kaffe og the og besat med kærnelæder samt gammelt fangstnet 65 cm 
sammenslået og udslået 115 cm, uden  påskrift, men ligner grangiveligt RY FI nettet.  

 

5. Oliver Edwards: ”Fluer i mesterklassen”. Bokklubben Villmarksliv 1999. Indb. Pæn. 

 

6. Garry A. Borger: ”Fluer for ørret”. Naturforlaget 1999. Indb. Pæn. 

 

7. Poul Jorgensen: ”Laksefluer” 1997 og ”Imitationer” 1999. Forlaget Mosegaard. Begge indbundne og 

som ny. 

 

8. ”Flugbinding, Flugfiskarnas Favoriter”. Sveriges Flugfiskares Förening. Bokförlaget Settern 

2007.Indb. Pæn 

 

9. Jon Lenæs og Barry Ord Clarke: ”Skandinaviske fluefiskere”. 26 profiler om fluer, fisk og fiske. 

Naturforlaget 1996. Indb. Pæn. 

 

10. Pål Krogvold: ”96 sterke nymfer”, 2003, 96 sterke fluer som flyter”, 2001, ”Imitationer”, 1995, 

”Streamer”, 2005. Alle indbundne og som nye. 

 

11. Dave Hughes: ”Ørretfluer”, 1999, indb., som ny, og ”Handbook of Hatches”, 1987, paperback, pæn. 

 

12. Dave Hughes: ”Lär dig läsa ÖRINGVATTEN”, 2012, indb., som ny. 

 

13. Index of Orvis Fly Patterns Vol. 1, Vol.2, Supplement I og Supplement II. I A5-ringbind. Som ny. 

 

14. Tom Skyrud: ”Favorittfluer – illusjoner som fisker”, 2006. Indb. Som ny. 

 

15. John Roberts: ”The world’s best trout flies”, 1995, indb., som ny. + Stephen Windsor” “Fly Fishing”, 

1996, indb., som ny. 

 

16. Garry La Fontaine: “Caddisflies”, 1981, indb., som ny, og “The Dry Fly – New Angles”, 1990, flot. 

 

17. “Skov og Sø”, 1969, 1-6 (alt det udkomne). Red. af Wellendorf. 

 

18. ”Fluenes dronning” om Torill Kolbu. Med dronningens underskrift. Indb. , som ny. + 4 af hendes 

laksefluer i original emballage. 

 

19. Bøger af Jens Ploug Hansen: ”Ädelfisk”, ”Gedde, aborre, sandart”, ”Havfisker”. 



 

20. A.J. Campbell: ”Classic & Antique Fly Fishing Tackle”, 1997, indb., flot. 

 

21. Steen Larsen: “Laks på flue”, 2005, indb., som ny. 

 

22. 6 klassiske laksefluer, bundet og indrammet af Steen Larsen. 

 

23. ”Westrins fjällflugor” af Gunnar Westrin, 2005, indb., flot. + Henrik Kure Nielsen: ”Rørfluer”, 2000, 

indb., som ny. 

 

24. Malcolm Macgarvin: ”Nordsøen”, Skarv 1990, indb. som ny. 

 

25. Et godt brugt, men stadigt funktionsmæssigt på toppen, Cardinal 77, med to ekstraspoler i de 

kendte, røde æsker. 

 

26. ABU Cardinal 140 i org. æske m. tilhørende papirer + ABU Cardinal 140 i pose. 

 

27. ABU Ambassadeur 7000 C i org. æske m. papirer, nøgle og bespænding.  

 

28. Hardy L.R.H. Lightweight med line Hardy Perfection Floating DT 4F. Mint condition. Etui. 

 

29. Hardy Golden Princess med line: WF 7 F. Nymf Taper. Cortland 444. Mint condition. Etui. 

 

30. Hardy Marquis –lignende fluehjul “Mayfly 320” med line WF 10 S IV: Scientific Anglers 3M  + 110 m 

30 lbs. fireline. Mint condition. 

 

31. Sierra Pico 8’ #5. Org. etui og rør. Mint condition. 

 

32. Sharpe og Aberdeen ørrednet. 

 

33. STELTON laksefade I rustfri stål, et stort og et lille. 

 

34. NAPP och NYTT – 1949. Pænt, uden klip og notater. Løs ryg.  

 

35. FÆRSKVANDSFISKERIET (2. forøgede udgave), Arthur Feddersen, Phillipsens forlag 1894 - uden 

fugtskader i nydelig blå halvlærred. 

 

36. FEM UGER I FINLAND, O. Reedtz Thoft. Gyldendalske forlag 1892. Lille skade i ryggen mellem 

side 2 og 3 – ellers pæn, patina efter alder.  

 

37. DEN FULDKOMNE FISKER, Izaak Walton/Charles Cotton. Første udgaven på dansk, Martins forlag 

1943 med navneliste, nr. 836/1000. Hft. i kassette. Ingen dedikation, skrift, ex libris eller andet. 

Smudsomslag let beskadiget.  

 

38. LYSTFISKERI, Victor Hansen, Phillipsens forlag 1893. Patina efter alder – fugtskader i kanterne, 

slidt ryg. 

 

39. LYSTFISKEREN, Ludvig Svendsen, Hage og Clausens forlag 1932 (1.udgave), i pæn grøn 

halvlæder privatindbindig. Indeholder næsten alt om datidens grej. 

 



40. 2 bøger af H. E. F. Justesen: FRA DET GAMLE REVIR/1888 og FRILUFTSLIV/1892. Begge på 

forlaget Milo og i ualmindelig pæn stand efter alder.  

 

41. JÆGERLIV, H. E. F. Justesen, C. A. Topps boghandel 1881, i pæn nyere indbinding. 

 

42. LYSTFISKERLIV, Svend Saabye, Skandinavisk Bogforlag 1957 (1.udgave), med pænt indhold uden 

skrift og skader, men smudsomslaget er skadet.   

 

43. SPORTSFISKEREN 1948 og 1950, 2 årgange i ét bind.  

 

44. JAGTBREVE, Boganis, Phillipsens forlag 1889 (1.udgave) i ualmindelig pæn stand, patina efter 

alder.  

 

45. HAVØRRED-HAVØRRED, Malmbak-Kjeldsen og Weiss, Sesam 1979 (1.udgave) i flot stand. 
 

46. Ørred Creel i meget fin stand, uden bærerem, ca. 1950-60. 
 

47. Lille Messinghjul 1 3/4 " med løftede piller, flot stand, uden navn 
 

48. Meisselbach August.F.    Centerpinhjul/fluehjul 3" blankt stål, som nyt. På hjulet står Patent 23 feb 
1886. Nov 23-86 - Feb 5-89. tommelfingerbetjent fjederbremse på dette sidemonterede hjul, et 130 
år gl   hjul der i denne kvalitet sjældent er udbudt til salg. 
 

49. Original engelsk Creel fra – Brady Halesowen. Fremstår som da den kom fra firmaet. Aldrig været 
brugt. Virkelig flot 
 

50. Hørgård 9´ model – GAULA. Kastevægt 18-50 gr. Brugt men pæn. Er med forsænket hjulholder til 
multihjul 
 

51. Fluestang fra Falcon of Redd.  Model Svend Saabye. Længde 8,6` - kl. #6. Stangen er brugt, men er 
pæn 
 

52. Fluestang Arjon model Alpino. Diplomet medfølger. Har specifikation #30-9` 
 

53. Fluestang Sharpe model Scottie Fario 83. #5/6 
 

54. Spinnestang Berkley model SSGS Titanium – 100ml. Kastevægt 8-32 gr. Længde 10` 
 

55. Priest fra Ole Jørgensen. Flot stand – aldrig brugt 
 

56. Tailer i messing – fabrikat udkendt. Længde 83 cm. 
 

57. RST fluestang.  M1 nr. 1820 – 2,55 cm - #6. Stang er brugt men pæn 
 

58. SIERRA Ti+ spinnestang. Længde 10,8`. Kastevægt 20-60 gr. - 2 delt. Fremstår som ny 
 

59. Hardy fluestang Palakona. Længde 8`. #6. Stangen fremstår som ny, idet den kun er brugt én gang 
 

60. Hardy fluestang Palakona. Længde 8½ . #8. Stangen fremstår som ny, idet den kun er brugt én 
gang 
 

61. ABU Feralite Mark 7 – medestang. Længde 13`. Kastevægt 5 gr. Og line 0.14. 3 delt 
 

62. Fluestang. Falcon “The Kestrel” 7,6  - #6. Stangen er brugt, men ok stand 



 

63. Orvis Rivermaster fluestang model Rivermaster. Længde 9,6`. Klasse #7/8. stangen er aldrig brugt. 
Ikke originalpose, men pose fra Go Fishing, som forhandler Orvis 
 

64. Fluehjul fra Pezon & Michel model Gallica Demfly. Brugt men flot. Er med udveksling 
 

65. Hardy fluehjul model L.R.H. Lightweigt. Brugt men flot. Etui 
 

66. Hardy fluehjul Marquis #7. Med udveksling. Ingen etui. Brugt med er ok 
 

67. Hardy fluehjul Salmon No. 2 Brugt men er fin stand 
 

68. Hardy fluehjul ”St. George” 3  3/8. Brugt men flot 
 

69. Fluestang. Pezon & Michel Parabolic Normal  m/2 spidser. Stangen har No. 2817016. Det er 
“måske” ikke den originale pose, idet der ikke adskilt rum til spidserne. Stangen er brugt, men er i fin 
stand. 
 

70. Spinnestang splitcane. – Arjon President - Medium. nr. på stangen er #1000-7`. Brugt, men i fin 
stand. Firolen er speciel, idet toppen skal skrues fast, når den er samlet 
 

71. Hardy fluehjul – The Princess. Der følger ekstra spole med. Hjulet er brugt, men er i ok stand 
 

72. ComPo 69 dansk design fluehjul i carbon. Med line og ikke i originalt etui 
 

73. Abu kataloger – 1963 – 1964 m/spiralryg – 1965 – 1966 – 1967 alle med første ejers stempel – 1973 
– 1974 svensk – 2 stk 1975 – 2 stk. 1976 + 1 stk engelsk 1976 – 1977 + 1 stk. svensk 1977 – 1978 – 
1979 – 1981 – 1982 svensk + 2 stk. Daiwa kataloger 1974 
 

74. Hardykataloger: 1963 slidt – 1967 pænt – 1968 2 stk. det ene navn skrevet på forsiden – 1969 pænt 
– 1971 – 2 stk. 1972 – 3 stk. 1973 – 2 stk. 1974 – 2 stk. 1975 – 2 stk. 1976 – 1977 – 3 stk. 1978. + 
Leonard`s  Spring 76 Catalog  + Orvis 1980 + 1981 
 

75. Fangstnet fra LEMAX (Schweiz). Har prikker / markeringer på håndtaget til at måle fisken. Original 
lavet. Pæn stand. 
 

76. Kasse med ca. 20 pirke og andet til havet. Der iblandt Jensen, Hørgård og andre. Nogle nye. 
 

77. Div. kasser/æsker. Bla. 2 Orvis flueæsker, Fjord, Record og andre. Ialt 14 styk. Alle brugte. Nogle 
enkelte fluer i Orvis æskerne. 
 

78. 2 ringbind fra Kai Harbo Sport engros og Østjysk Våbenhandel. Meget info omkring grej og priser i 
70'-90'erne. 
 

79. 2 bøger: Creek Chub, ca. 300 sider om disse flotte woblere/agn, og The Pflueger Heritage, ca. 340 
sider vedr. deres agn og hjul. 2 meget flotte bøger med en masse information. 
 

80. Boglot: Laksen og Lågen (1981) Tor Sylte. Med dedikation til tidligere ejer. Pæn stand. Laksefisket i 
Suldalslågen (Årsbog 1968). Tidligere biblioteksbog. Ok stand. 
 

81. Boglot: Creative flytying and flyfishing, Lægård Mølle og Mølledammen, I æ vand, Stemninger langs 
Storåen, Tales of a water bailiff, Tales from the rod room. Ialt 6 bøger. Pæn stand. 
 

82. Abu Ambassadeur trækasse ny 
 



83. Ambassadeur Mörrum sæt nummer 23 af 65 fremstillede, ny i æske 
 

84. Guideline kasket ny 
 

85. Ambassadeur 5500C3CT Mag Elite ny i æske 
 

86. Hardy Ultralite 4000DD Black ny i æske 
 

87. Ambassadeur 5000C Orbis ny i æske 
 

88. Berkley solbriller, nye i etui 
 

89. Mustad Solbriller, nye i etui 
 

90. Ambassadeur 4600C3, ny uden æske 
 

91. Cardinal 77 i original æske, meget fin stand 
 

92. 3000 Meter line Whiplash Crystal 45 LB  
 

93. 1800 Meter line Fireline Flame Green 0,20 mm 
 

94. 2000 Meter line Whiplash Crystal 80 LB 
 

95. Abu Lommelærke, ny i æske 
 

96. Ambassadeur 5601 Classic ny i æske 
 

97. Ambassadeur 6501 Factory tuned, ny i æske 
 

98. Lygte på 3300 Lumen, ny i æske 
 

99. 270 Meter line Fireline 0,32 mm  
 

100. Ambassadeur 5601 Jerk, ny uden æske 
 

101. Ambassadeur 5500 Inshore, ny uden æske 
 

102. Daiwa SG 47LCA, ny uden æske 
 

103. Sölvkroken Commander hjul, ny uden æske 
 

104. Ambassadeur 5500 CDL Anniversary nummer 195 af 250, ny i æske 
 

105. 100 st treble hooks, nye i æske 
 

106. Penn Senator 4/0, ny uden æske 
 

107. Ambassadeur Record 6600 HC, ny uden æske 

 

108. Den fuldkomne fisker 1953 uindb. Pæn 90 vignetter af Ib Andersen håndkolorerede af Poul 

Friis i 1978 se side 403 

 

109. Preist i egetræ og rustfri stål 25 cm. lang  



 

110. 3 videoer Fluekast 1 af Mel Krieger, Fluekast 2 af Mel Krieger,, Expedition Amasonas af 

Martin Falklind.  

 

111. 3 videoer, Drømmen om Alta af Arne Nævå, Expedition Beluga af Martin Falklind, Expedition 

Namibia af Martin Falklind  

 

112. 3 videoer, Expedition Kenya af Martin Falklind, Expedition Malaysia af Martin Falklind, 

Lakseeventyr på Kola af Martin Falklind 

 

113. 3 videoer, Laksefiskeri af Jan Johansson, Fiskelykke med Jerry Chiapetta, Laksefiskeri af 

Jens Ploug Hansen.  

 

114. Avanceret Laxfiske af Pelle Klippinge, som ny. 

 

115. Emåen, af Pelle Klippinge, som ny.  

 

116. Laxfiske & favoritflugor, af Pelle Klippinge, som ny. 

 

117. Svend Saabye, A dream of Funen, udstillingskatalog med gengivelse af Saabyes arbejde, 

Engelsk/Tysk tekst.  

 

118. Bjerkreimselven, 50 års jubilæumsbog om elven pæn 

 

119. Ørreden på tundraen af Martin Falklind.  Som ny. 

 

120. 47 laksefluer til fiskeri i Norden, af Mogens Espersen, som ny.  

 

121. Havørred og fluer, af E. G. Michelsen. Pæn.   

 

122. Rørfluer af Henrik Kure Nielsen. Pæn.   

 

123. Døgnfluen og det evige liv, af Michael Jensen. Som ny.  

 

124. Fluefiskeri efter gedder, af Michael Jensen. Pæn 

 

125. Nye fisketure, af Jens Ploug Hansen. Glade danske fisketure, af Poul Thomsen. Fisketips og 

fiskerglæder af diverse fiskeskribenter 

 

126. Fiskerejser til fjerne lande, af Steen Ulnits. Som ny 

 

127. Karup å, jubilæumsskrift 1946-1996.  Vejle å, jubilæumsskrift 1926-2001. Pæn. 

 

128. Danmarks fauna, Guldsmede, Døgnfluer, Slørvinger, af Espen Petersen, bogen er fra 1910, 
en sjældenhed, hvor tegningerne er udført under mikroskop. + Katalog, 1987/88 Ækvator Sport, 
Odense, med 54 vignetter af Svend Saabye 
 

129. ”FlueFisker”. FFFDs medlemsblad. I alt 29 blade, begyndende med nr. 2,3 og 4 fra 2010. 1 og 
3 fra 2011. Samt hele årgange fra 2012 til 2017. Og nr. 1 i 2018.08.10 
 

130.  16 forskellige bøger om Limfjorden: ”Muslinger og mennesker”, ”Limfjordens fristelser”, 
”Limfjorden i flyfotos og kort”, ”Limfjorden” (Turistforeningen for Danmarks årbog 1953), 
”Pennalhuset”, ”Jens Væver og det jyske ålevodsfiskeri”, ”Limfjordssjægten”, ”Limfjordsfiskeri i fortid 



og nutid”, ”Vejlerne – Folk og natur i fortid og nutid”, ”Ved den blå fjords kyster”, ”Man kom hinanden 
ved”, ”Vejlernes natur”, ”Salling, Fur og Mors” (Turistforeningen for Danmarks aarbog 1944), 
”Limfjorden” af Hugo Matthiessen, ”Fiskeri med sildevod” og ”Limfjorden” af Jan Skriver 
 

131.  7 bøger om Gudenåen: ”Gudenåen” af G. Nørgaard Jepsen, ”Viborgsøerne”, ”Pramdragerne 
på Gudenåen”, ”Kanosejladsen på Gudenåen 1983”, ”Gudenådalen – min barndomsdal”, 
”Midtjylland” (Turistforeningen for Danmarks aarbog 1941) og ”Langs Gudenåen for 100 år siden” 
 

132.  4 bøger om midt- og vestjyske lokaliteter: ”Fra Ringkøbing Fjord og Holmslands Klit#, ”Ved 
Nissum Fjord#, ”Vandringer langs Stubbergård Sø” og ”Omkring Flyndersø” 
 

133.  10 bøger om Vestjylland: ”Det vestjyske landskab”, ”Fiskerdreng fra Klitten”, ”Klitfolk”, ”Landet 
bag  hav – omkring en fjord”, ”Ved de vestjyske fjorde”, ”Den store Laksesag”, ”Grænser i 
landskabet”, ”Hvad indad tabes – Hedeselskabets virksomhed, magt og position”, ”Skjern Å – 
Ådalens historie m.m.” og ”Vandkraftsøen – en bid af Holstebros historie” 
 

134.  16 bøger om Nordjylland: ”40 år på toppen”, ”Af tjæret stand”, ”Drivvod i Danmark”, ”En 
gammel Løkkendreng fortæller”, ”En Løkkenfisker fortæller”, ”Fiskeriet i det nordlige Jylland gennem 
tiderne”, ”Fra Peder Rimmens tid”, ”Frederikshavn som fiskerby”, ”Hirtshals”, ”Kystfiskeri, 
landingsplads og havn”, ”Liv og sprog – på svundne tiders Læsø”, ”Med Peter på havfiskeri”, 
”Nordsøen rundt”, ”På de yderste sten – Hirsholmene”, ”Skuder og skippere i Klitmøller”, 
”Vendsyssel – havfødt og sandblæst”, ”Vi er alle mennesker … Vorupør Fiskercompagnie og dets 
virke i 100 år” 
 

135. 11 bøger om fiskeri i litteratur og billedkunst: ”Bolværkssnak – gamle fiskere fortæller”, 
”Danske fiskerfortællinger”, ”Danske kyster”, ”Den danske fisker”, ”Carl Ewald – Eventyr i udvalg”, 
”Fiskerliv – fortællinger”, ”Garm – ødrengen”, ”Hjemlig strand”, ”Hvor Aaen vander”, ”Vestkyst” og 
”Øde syn” 
 

136. 12 søkort omkring Sjælland: ”Sundet – nordlig del”, ”Store-bælt – nordlige del”, 
”Småvandsfarvandet – vestlige del”, ”Småvandsfarvandet – østlige del – Bøgestrøm”, ”Sundet – 
sydlige del”, ”Smålandsfarvandet  - østlige del – Grønsund”, ”Fakse Bugt – Hjelm Bugt”, ”Roskilde 
Fjord – Frederikssund-Roskilde”, ”Kattegat – sydøstlige del”, ”Roskilde Fjord – Lynæs-
Frederikssund”, ”Kattegat – sydvestlige del” og ”Kattegat – Isefjord” 
 

137. 5 søkort: ”Bornholm med omgivelser”, ”Nordsøen – Grådyb”, ”Østersøen – vestlige del – 
Kieler Bugt”, ”Skagerrak” og svensk søkort ”931 – Marstrand – Göteborg – Tistlarna” 
 

138. Forfangsmappe i læder m/ Jock Scott flue tryk på. Made in England 
 

139. Flot Wheatley 32 rum æske m/fluer. Æsken er med låsepadel 
 

140. Hardy net pænt nem brugt. Netpose udslået i bredde ca. 60 cm. 
 

141. Fiskegrej for enhver fra Jagt og Fiskerimagasinet årg. 1959. Brugt og lidt slidt 
 

142. ABU Ambassadeur 5000. Hjulet er godt brugt. Hjulfod er irret på undersiden, og håndtag er 
ikke originalt. Der følger et læderetui med, som ikke er fra ABU men hjemmelavet. Det kan sagtens 
fiskes med, idet det ikke fejler noget 
 

143. Hardy fluestang No. 2 J.J.H. - No. E81998 fra 1952. På posen sidder stadigvæk de gamle 
papmærker. Stangen har været brugt med pæn. Stangen er med to spidser, og der medfølger 
originalt alurør. Røret har fået tidens tand, men uden buler. 
 

144. Hardy fluehjul The ”St. George 3 3/4 MK2. Brugt men pænt hjul m/etui. 



 

145. 2 stk. børne redningsveste. Baltic 15-30 kg. og Helly Hansen 10-25 kg. Begge som nye. 
 

146. Hørgård ”May Fly” 200. 8 ½ AFTM 6. I meget fin stand og helt original. 
 

147. DAM Fighter Surf. 3,9 m. 100-200 gram. Ny og ubrugt med pose. 
 

148. DAM Ultra Strong Carp. 3,6 m. 2 ½ lbs. Ny og ubrugt med pose. 
 

149. ABU Diplomat 662. 7` 10-30 gram. Pæn, men har fisket. Med original pose. 
 

150. Ramme med ABU plakat. 30 – 40 cm. Ubrugt.  
 

151. Ramme med ABU plakat. 30 – 40 cm. Ubrugt.  
 

152. Hardy fangstnet mod ørred, klassisk originalt net med klips, lige til åen eller herreværelse. 
 

153. ”Fishing lure collectibels” Den store bog, i hartback, propfyldt med info om Amerikanske agn, 
+300 siders værdifuld info. Pæn med støvbind. 
 

154. Abumatic 1075, spritnyt i org æske med papirer. 
 

155. Original tegning af ørred rejser til tørflue, Poul Friis geniale streg, indrammet. 
 

156. Original tegninger af Poul Friis, 2 tegninger, ørred og majfluer og hundestejler, begge 
indrammet. 
 

157. Orvis / Wheatly flueboks, 16 rums og skum, total ubrugt. Den sjældne “current” serie, nypris 
dengang 900, 
 

158. ABU Paijänne woblere, alle 6 agn og i ok stand. 

 

159. ABU Ambassadeur Pro Max 6600W (den grå) nr. 030803 – I original æske med olie, 

reservedele, værktøj og ekstra håndtag med 2 greb samt garantibevis og eksplosions-tegning. Hjulet 

har lakafskalning på endegavlen. Bremse og frikobling fungerer perfekt. 

 

160. ABU Ambassadeur 7000 (den flotte røde) nr. 91 05-06 i absolut mint stand med original æske 

uden andet indhold. Hjulet har næppe været monteret på en stang.  

 

161. ABU Ambassadeur MÖRRUM M7700CL nr. 070012/36 i mint stand med original æske, 

hjuletui, olie, værktøj og reservedele, garantibevis og betjeningsvejledning. Påspolet 300 meter 0,37 

mm fletline (31,4 kg) og 125 m bagline. 

 

162. ABU 444A nr. 030600 i flot stand. En enkelt lille afskalning på hjulhuset. Perfekt tilslag og 

ekstraspole. Ingen æske.  

 

163. 2 ABU hjul og 2 Cardinal ekstra spoler. Et Cardinal 60 i godt brugt stand med sløvt bøjle- 

tilslag og et 333, ligeledes i godt brugt stand men fint bøjletilslag.  

 

164. ABU Ambassadeur 7000 C nr. 830600 i flot stand med tilhørende ”hjulhætte”. Ingen skader på 

endegavlene men små afslag på håndsvinget. Ingen æske.  

 

165. ABU Ambassadeur 5001 C nr. 750902 (den lille sorte) i perfekt stand med samtidig læder-



etui, oliebeholder og reservedele. 

 

166. ABU Ambassadeur 523 XLT nr. 85–1 87–88 i flot stand uden æske eller andet tilbehør.  

 

167. 2 MITCHELL hjul: Nr. 300 A nr. HO?91?1 i flot stand og uden afskalninger samt et 304 (med 

det runde hjulhus) nr 2222531 også uden afskalninger (kun mærker efter montering på stang). 

Begge hjul har perfekt tilslag.  

 

168. Endegrej: Jensen wobler 115 mm rød/gul, Jensen Insect 5 gram rød/kobber, ABU Salar 4 

gram sølv/sølv og kobber/kobber, ABU Fly 4 gram sølv og samme, men ukendt fab. og uden vægt. I 

alt 6 stk.  

 

169. Daiwa kataloger: 1970-72-73-76-77-78-79+ nyhed for multihjul. Elbe katalog 1977 og 1978 + 

ABU kataloger: 1961-62-66-67-68-69-70 og 79.Alle kataloger er pæne. 

 

170. Kataloger: Falcon m/bl.a. billederaf Svend Saabye. Tre Hardy kataloger årg.? + 1984/85. 
Fenwick kataloger 1976 og 77. Orvis katalog 1977. Pezon et Michel katalog 1977. Katalogerne er 
pæne. 
 

171. Smukt gammelt træhjul, med 90° drejbar hjulfod. Diameter 100mm. 
 

172. Smukt gammelt starback træhjul. Diameter 100mm. 
 

173. Ambassadeur 55. Sjælden eksport version af Cardinal 55. Korrekt Ambassadeur spole. 
790102 i hjulfod. Flot stand med enkelte brugsmærker 
 

174. Abu testhjul. CD / Suverän model. Stemplet med cifferet ”3” i hjulfoden. Str 2000. Som nyt. 
Tekst på spole: Abu Garcia 2000. 
 

175. Abu testhjul. CD model. Stemplet med cifferet ”5” i hjulfoden. Str 4000. Ganske få brugsspor. 
Tekst på spole: Abu Garcia CD4 4000. 
 

176. Fireline. 1200 meter på bulk. 0.17mm i farven Smoke. Styrke 10,2 kilo. 
 

177. Fireline. 1200 meter på bulk. 0.12mm i farven Smoke. Styrke 6,8 kilo. 
 

178. Foldbar vadestav med bæltehylster. Sikkerheds elastik. Korkhåndtag. Flot stand. 
 

179. D.R.G.M. Forfangs og flue æske. Aluminium, rund ca 118mm. Rum på begge sider, med 
filtskiver, fluer og forfang i. Der står ”Fliegen” og ”Vorfächer” på henholdsvis den ene og den anden 
side. Mærket i midten med ”Noris” ”OF GH” dertil et logo med en fisk og en mand der rækker begge 
arme op efter fisken.   
 

180. Smuk flueæske i træ, med magnet lukke. Æsken er ekstremt veludført. Med udskårne 
hængsler i træ. 13,5 x 11 x 2,9 Cm. 
 

181. To træhjul. Begge starback. Det ene med knarre. Begge ca 100mm. 
 

182. Lille lækkert træhjul. Kun ca 65mm. 
 

183. Tre Wheatley alu flueæsker. Alle tre med clips. Den ene er den lidt usædvanlige kvadratiske 
med to sider, den ene til forfang, den anden til fluer. Denne måler 11 x 11 x 2,7cm. De andre to måler 
15,5 x  9,5 x 1,6 cm. 12,5 x 9,5 x 1,6 cm. Inkl over 150 fluer. 
 



184. Flyttekasse med over 30 grejæsker, nogle nye andre brugte. 
 

185. ABU Rygsækstol. 
 

186. Penn Warfare 20. Havhjul til venstrehåndsindspinning, med linetæller. Nyt og ubrugt i original 
æske. 
 

187. Orvis Madison III. Lille fluehjul i pæn brugsstand. 
 

188. Pezon & Michel Luxor fastspolehjul. Virker perfekt. Pænt. 
 

189. Shimano Bantam 100 Multihjul. Et af de bedste kastehjul Shimano har produceret. Meget flot 
stand, med kun få brugsspor. I original æske. 
 

190. Shimano Bantam 200 Multihjul. Et af de bedste kastehjul Shimano har produceret. 
Brugsstand. I original æske og med ekstraspole. 
 

191. Ambassadeur 7500C. Toppen af Ambassadeur 7000 hjul. Forkromet, Made in Sweden, rustfri 
stål kuglelejer, super stand. 01 01 03 i hjulfod. 
 

192. Penn hjul. Et Master Mariner no. 349HC. I original men slidt æske. Hjul i brugsstand. 
Derudover et flot Penn Squidder no. 46. Begge to kan frakoble bagstoppet. 
 

193. Gammelt amerikansk hjul. ”4Brothers4” Mohawk Trademark Raised pillars 300 yd. Med 
knarre. Kører perfekt. 
 

194. Silstar Edge 070 surfcastinghjul. Et kvalitetshjul for ham eller hende der vil kaste ekstremt 
langt. Hjulet er påspolet 300 meter 0,20 fletline. 
 

195. ABU Agenda Surfstang. 12 fod. Kastevægt 112 – 168 gram. Ubrugt. 2 delt. I original pose. 
 

196. ABU CD4 -2000. Lille fastspolehjul, nyt i originalæske, med ekstraspole og alle papirer. 
 

197. ABU Agenda 7 fod spinnestang 5-20 gram. Flot. I original pose. 
 

198. Ambassadeur 5600C Modellen med rød tommelfinger tangent. 761200 i hjulfod. Lidt mærker 
på toppen, ellers flot. Virker perfekt. 
 

199. Shimano TLD 15. Kraftigt havhjul. Nyt i original æske, med alt tilbehør. 
 

200. Shimano Speedmaster IV Havhjul. Brugt men nyserviceret og perfekt virkende. Inkl 250 meter 
fletline 0.35mm. 
 

201. Leeda LC 80 Fluehjul. I original æske med ekstraspole. Liner på begge spoler, mærke og 
klasse dog ukendt. Tæt ved nystand. 
 

202. Scientific Anglers System2 # 6/7 Fluehjul. I original æske. Brugsstand. Inkl ukendt line. 
 

203. True Temper 85. Fluehjul med auto oprulning af linen. Den ultimative gave til den dovne 
fiskemakker. Made in USA. 
 

204. Fjällraven Hunter buks. Str 52. Ganske lidt brugte, hvis overhovedet. Forede, med 
trykknaplukning ved anklerne. 
 

205. Normark fiskevest str. M. pæn stand. 



 

206. Berkley Catch fiskejakke str. S. Stor i størrelsen. 
 

207. Vision waderstaske. Stor og rummelig med ventileret netrum så de våde waders eller 
vadestøvler kan tørre. 
 

208. Cardinal 674. Fastspolehjul. Nyt i æske, med ekstraspole og papirer. 
 

209. ABU CD6-6000BG Stort fastspolehjul, perfekt til det tungere fiskeri, laksefiskeri etc. 
Linekapacitet 180 meter 0.40mm. Nyt i æske med stofpose og papirer. 
 

210. ABU Suverän 10 fod. Kastevægt 15-40 gram. 1Ste. versionen, med keramiske løberinge.  
Som ny i original pose. 
 

211. ABU Suverän 9 fod. Kastevægt 2-15 gram. UL versionen. Ny i original pose. 
 

212. ABU Mörrum 9 fod. Triggerstang til multihjul, kastevægt 12-35 gram. Ny i original pose. 
Prismærke fra JoF på 1999,- 
 

213. ABU Mörrum 10 fod. Triggerstang til multihjul, kastevægt 15-50 gram. Ny i original pose. 
 

214. Fluebindingsværktøj 
 

215. ABU Diplomat 662 Zoom f fod, 7-30 gram, fin stand 

 

216. Westin W3 Power Spin T 12 fod, 40-130 gram. Meget fin stand, brugt 4 dage. 

 

217. ABU Ambassadeur 4600 C5 MAG-X meget fin stand. Brugt få gange. 

 

218. Vintage hjul fra Skotland eller England. Formentlig fra ca. 1940. 

 

219. 3 stk. Jaguar blink i original emballage, 15-20-20 gram. 

 

220. 3 stk store woblere, Cisco kid 80 gram pr. stk. Længde 28 cm 

 

221. Billede af laks. Signeret "Jørn 95". Muligvis et originalt værk. Rammemål: 42,5 x 96,5 cm 
 

222. Tryk af Poul Friis. Dobbelt signeret og nr. 15/100. Rammemål 41, 5 x 42 cm 
 

223. Originalt print af Bernard Venables. På trods af fra 1962 som nyt i perfekt stand. Arkmål er 20 
x 27 cm 
 

224. 2 Myran æsker med mange tørfluer i størrelser mellemstore til ganske små. Næsten alle er i 
ganske høj kvalitet. Få ikke så pæne, men stadig fiskbare. Forskellige bindere er til ophav. Dertil en 
æske med lidt større fluer i indpakning fra Dura Pak. 
 

225. Dørhammer i form af fisk i massiv messing. Ubrugt og som ny 
 

226. 2 stk. Heddon Ace Stanley i kobber og messing. Begge ufiskede, men med alderspatina. 
Bemærk skruerne dækker for navnene - hvilket var normalen 
 

227. ABU lot. Variende tilstand og ingen af dem har været udsat for nogen form for rengøring. 



Meget kunne givetvis gøres for visses stand. Øverst fra venstre ses Atom 12 gr, Utö 25 gr, Salar 15 
gr og Koster 2 x 18 gr. Nederst fra venstre ses Plankton favorit 20 gr i indpakning, ABU 15 gr i 
indpakning, Droppen på pap 8 gr, Dobbelt Droppen med bladene mærket 4 og 8 g Made in Italy, 
Toby 12 gr og Toby 7 gr. 
 

228. Gammelt lot med taske, hjul, æske og endeagn. Ældre dansk hjemmelavet lædertaske i god 
blød og smidig kvalitet til at hænge agn indeni. Intet af sagerne er søgt rengjort og stande lige fra 
næsten som ny til stærkt plaget. Formodentlig engelsk hjul i fuld og god funktionel stand. Knarre kan 
slås til og fra. Pletvis anløben og lidt løs hjulfod. Derudover følger en tom Rex kasse og et rejetackel 
med de følgende agn: Øverst fra venstre ses først tre umærkede devons, umærket lille pirk, to 2 
Seta 40 gr, to Kuusamo blink. Yderst en Allcock Feathero 65 mm 8 gr. Denne har desværre en 
revne i siden lige efter den ene vinge (ses på billede). Hvilket kan overses, når den blot ligger. 
Nederst fra venstre fire Sølvkroken. Næste mærket: "2" "L Johansen Namsos" længde 95 mm vejet 
til 20 gr, Delphin Aligator 18 gt, lille pirk mærket Made in Norway - formodentlig Hørgaard, yderst 
HJAB Kaleva - 50 mm, 18 gr.   
 

229. Seko lot. Æske med mål på 3 x 11,5 x 18 cm. Æsken kan lukke. Men ikke noget man ville 
kunne stole på i en fisketaske. To i princippet ens blink. Men i vidt forskellig stand. Det ene lader til 
at være ufisket og blot med æskespor. Det andet vel lidt hjemmefikset med anden krog beviklet med 
fjer og opmaling af striben på bagsiden. Begge på de 2 1/2 tomme, ca 63 mm. 
 

230. Ubrugt kvalitets herreur fra Mitchell stadig med folie på urskiven. Har blot stået en årrække på 
samlerhylden.   
 

231. Sølvkroken gaf "Gilfin". Længde fra 45 - 80 cm. Kvalitetsgaf der slås problemfrit ud. Stort 
kroggab på 70 mm og aldeles syleskarp spids. Kroghætten sidder godt og vil aldrig af sig selv gå 
løs. På klistermærket ovenover håndtaget er der udover Gilfin skrevet Sølvkroken Norway. Men på 
bunddubben er en sjov detalje: Her staves det "Sölv-Kroken" samt Made in Norway.  
 

232. Jensen lot. "Tobis" på pap 16 gr. 2 stk. Beetle på 3 gr. Grøn propel spinner på 5 gr og to røde 
på 10 gr hver 
 

233. Tre spinnere med perlemorsblade. Umærkede og oprindelse ukendt. 
 

234. Hans Lidman: "Dansen kring Järnet" 1977. Meget sjælden bog der ikke er at forveksle med 
tilsyneladende ens efterfølgende udgaver. De første 300 var nemlig nummerede og helindbundet fra 
forlaget. Det gør dette til en stor og eftertragtet sjældenhed. Denne er nr. 215. Exlibris. Faksimile 
tryk. Selve bogen har nærmest stand som ny. Selvom der er gjort særligt for smudsomslaget, har 
dette lidt en smule under de over 40 år siden den udkom. Lidt revner og kantskader ses på dette 
 

235. Hans Lidman på dansk. Tre danske oversættelser. Heraf meget der nu må betegnes som 
klassisk læsning indenfor lystfiskeriets verden. Standen er rimelig god på disse tre, specielt 
indvendig. Udvendig lidt varierende slid men ikke det store - lidt reparationer med tape på "Aften ved 
åens” smudsbind. 
 

236. Hans Lidman "Tranropet" og "Fiskefeber" begge fra 1960. Kom som paperback og standen 
må siges at være meget god. Specielt den indvendige. For her er tale om udgaver, der ikke er fuldt 
opskårede. Faktisk er det kun ganske få sider i tranropet der er skåret op. Mens måske halvdelen af 
Fiskefeber er. Med andre ord kan man langt derhen ad kalde dem ulæste. Begge ses sjældent i 
handlen, omend de kan skaffes her og der. Men som regel ganske almindelige opskårne 
eksemplarer.      
 

237. Ludvig Svendsen lot på fire bøger: "Fiskeri og Fiskesteder i Danmark" 1958. Indvendig stand 
flot med lidt alderspræget patinering af siderne. Udvendig lidt plaget i ryg og kanter. "Lystfisker-
Bogen" 3. forøgede udgave 1947. God indvendig stand. Men forside af indbinding ses at have 
modtaget flere knubs. "Haandbog i Saltvandsfiskeri" 1948. Navneindtegning på første blad. Generel 



god stand. Dog med på ca. en sjettedel af bogen i dens bagerste halvdel af bogen mindre 
vandskjold i øverste hjørne. Specielt tydelig på ca. 30 sider men uden at genere læsning eller gå ned 
i tekst sønderligt. "Geddefiskeri" 1940 må siges at være flot for sin alder. Lille stempel fra tidligere 
ejer på første ark. Første lille sektion har sluppet i ryggen. Ses dog ikke på andre vis overhovedet og 
kan formodentlig også limes igen. Minimalt kantslid ses udenpå. 
 

238. Saabye lot på to bøger: Klassikeren "Lystfiskerliv", denne 4. udgave fra 1968. Flot eksemplar 
og blot skader på smudsbindet. "Fisk og flue" fra 1997 i meget flot næsten som ny stand. 
 

239. Syv stk. Nap og Nyt fra 1966 - 72 plus to Daiwa kataloger. Generelt gode eksemplarer men 
forvent ikke som nye totalt rene eksemplarer. Her og der optræder patinering og små skader - mest 
på deres ydre og enkelte øverst eller nederst på ryg. Enkelte med forhandlerklistermærke (66-68-72) 
og -stempel (67). Det bør bemærkes at det fra 67 har et slemt ydre. Flænge i forsiden og mangelfuld 
og stærkt limet ryg . Daiwa katalogerne har et lidt mere plaget ydre. Men indeni ok 
 

240. Blandet lot: Sven Erik Vardrup: "Moderne Spinnefiskeri" 1. udgave 2. oplag 1982. Lidt plaget 
uden på men ok indeni. Willy Sylvester Thomsen: "Håndbog for stangbyggere" 1988. Lidt plaget 
udenpå og lidt uren på første blad men der ud over fin stand. Paul Wellendorf: "Lystfiskerens 
håndbog" 1967. Egentlig meget flot eksemplar. Bortset navn fra tidligere ejer på første ark og tre 
små svage stænk af smuds på bogryggen. "Let-Spind" 1961 har en form for underskrift på første 
blad. Kraftig gulning på ydersiders kanter lidt ind i arkene i starten og slutningen af bogen. Lidt 
kantslid og ydre småskader. På første blad muligvis en underskrift. På bagside indvendig har noget 
været limet fast og igen søgt fjernet. Bagerste blad har to små kruseduller i nederste hjørne. 
 

241. Lot på tre engelske bøger. Masser af praktisk viden og inspiration til ture efter ørred og laks. 
Teknik og fluemønstre kommes der også omkring. Bøger som nystand. 
 

242. To fiskebøger der fortræffeligt vejleder om hvor og hvordan på hver sin måde og stil. 
Interessant læsning uanset. "Adventure fishing" 2003 er på nem forståelig engelsk og gennem 
illustreret. "Lystfiskeri i Norden" 2009.  Begge bøger som nye.  
 

243. Noget nær ubrugt, hvis overhovedet brugt tang fra Solingen. Lavet specifikt til fiskeri og har de 
vigtigste ting, man kan få brug for. Som noget ganske specielt for en tang, er den også forsynet med 
en slibesten. Fremstår flot. Knivbladet har dog et par små pletter på den anden side af bladet som 
måske blot går an nemt at fjerne. Dertil en vægt som ny. Også tysk og mærket D.B.G.M Made in 
Germany. Vejer op til 30 kg. Foldes nydeligt sammen på ekstrem praktisk måde. 
 

 

 

 

 

 
 

 


