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1. Daiwa fluestang med stofpose. 9 fod, klasse 6-8, model BW 240-9, Black Widow. Ny.
2. Svend Saabye-reproduktion af ørred, svale og guldsmede – 42 x 60 cm i skifteramme. Rigtig pæn.
3. ABU fastspolehjul Cardinal 60 model A med ekstraspole og kasse – hjulfod 800800. Brugt, men i
god stand.
4. 3 små bøger: Flueguide til Mörrumsåen. Nordic Press. Som nye.
5. ABU Agenda 8 fods multistang AEC 80-2M, 1056200 10-30 gram, F22, med stofpose. Rigtig pæn
laksestang. Har ”klaret” kongelaks på 114 cm.
6. Berkley Biceps 9 fods multistang BBE 51-9, 15-40 gram, med stofpose. ”Kastekanon” og som ny.
7. Trebenet klapstol i lyst træ og lyst læder, siddehøjde ca. 50 cm. Pæn.
8. ABU MILLENNIUM 2000-sæt nr. 127 af 500 EU: Ambassadeur multihjul (hjulfod 100010/26) med
stofpose. 9 fods multistang MC-86 917020, 15-40 gram, med stofpose. Elegant ubrugt sæt i
titaniumlook. Salgsemballage medfølger.
9. Hardy forfangs-dåse. Aluminium med Hardy-mærke på låget. Brugt men OK.
10. Hardy forfangs-dåse. Sortemaljeret med Hardy mærke på låget. Lidt mærket af tidens tand, hvad
man må forvente når æsken er fra tiden omkring WW 1, men ganske pæn. Nogle få forfang og fluer
i.
11. Hardy forfangsdåse i kobber fra omkring 1900-1910. Hardy Nickel-silver mærke på låg. Brugerspor
hvad man kan forvente af en så gammel æske.
12. Hardy ”Favourite Troutfishers Net” fra 1970-erne. Brugt men fin stand. Netposen er udskiftet, men til
rigtigt design (knudeløst). Må ikke forveksles med den senere model af samme navn med ”twistlock” håndtag. Dette net har firkantet teleskop og en anderledes facon på rammen. Flot stand –
ganske få spor af brug.
13. Meget gammelt Hardy Royde fangstnet. Fra ca 1910-20. Træhåndtag og foldbar V-ramme. Ny
netpose monteret - i samme stil som den gamle. Lidt afskalning af lakken på håndtaget men det er
vel naturligt for et næsten 100 år gammelt net . - en charmerende gammel ting, der stadig kan
anvendes eller hænge på væggen i fiskeværelset.
14. Salter messingvægt. Brugt men pæn. Vejer op til 10 kg. Det er rigeligt……
15. Milward ”Flyrover” splitcane fluestang fra 1950-erne. 9 ½ fod 2-delt med org. Pose og
forlængerstykke. Lidt brugt men super flot stand. Stangen har ”staggered joints” (forskudt ferrule –
top er længere end bund) org. Pose. Vil du fiske med stangen er vi omkring AFTM 7.
16. Milward ”Flycraft” flueline fra 1950-erne. Org. Emballage, linevinde m.m. samt lille dåse Milward
”Flotit” linefedt
17. Milward forfangsdåse fra 1950-erne. Indeholder 2 vindsler til forfang. Har aldrig været brugt. Kun få
spor efter opbevaring. Samt nogle Milward flue-forfang.
18. Fluefisker, bladet fra FFFD, ca 50 stk fra 1997-2012. Læste men pæne og i orden.
19. Flugfiske i Norden, 4 komplette årgange, 2009, 2010, 2011og 2012, i alt ca 20 blade. Flot stand.
20. 10 fluestikke, brugte, men ok. God begyndermodel.
21. Saabye-tryk, indrammet, med isfugl, bækørred og døgnfluer, tryk fra Saabys miljøfond.
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22. Lille tryk af Saabye i glas og ramme med understekster af P.T, Jacobsen, som brugte det (mener
jeg) som invitationskort til sin 70 års fødselsdag, lavet i 70 eksemplarer.
23. Langs Susåen, Knud Dahl, 1964, hft.
24. Norsk boglot: Isrøye og korallørret, Even Rise, 1992, mindb. med smudsbind + Gamle sportsfiskere
fortæller, udvalg af Bjørn Wegge, 1982, indb. med smudsbind, pæn + Rypeskratt og laksesprang,
Ole Kirkemo, 1991, indb. med. smudsbind, pæn.
25. Søhøjlandet, H.N. Garner, 1965, hft + Horken, H.N. Garner, 1980, hft. + Aad jeg en hund? Børge
Høft, 1952, hft., omslag lidt beskadiget + Lystfiskerfortællinger fra hele verden, med bl.a. Hans
Lidman og Svend Saabye, 1974, indb. med smudsbind.
26. Tips og grej, 1953, Jagt- og Fiskerimagasinet, pæn.
27. Al slags fiskegrej, 1954, Jagt- og Fiskerimagasinet, omslag noget slidt.
28. Det rette grej, 1957, Jagt- og Fiskerimagasinet, omslag lidt falmet, men ellers i god stand.
29. Fiske jul 1962, årgang 1, udgivet af Danmarks Sportsfiskerforbund.
30. Fiske jul 1963, udgivet af Danmarks Sportsfiskeforbund.
31. Boganis Jagtbreve. Udvalgte breve om lystfiskeri, 1959, omslag lidt falmet.
32. Hardy gaff, samlet og udtrukket 55/97 cm, meget små initialer ridset ind og næsten ikke til at se.
33. Gl. messinghjul, 66 x 35 mm., 250 gr. Med benhåndtag, et par små slagmærker i den ene ende af
hjulfoden.
34. Gl. norsk messinghjul mrk. ”MASFA,” ca. 62 cm., pæn stand.
35. Æske med div. blandede spinnere.
36. 3 plastæsker med absolut blandede fluer.
37. ABU 333, hammerlak, sort/sølv med nr. 120600. Lidt afskalning, ellers i god stand.
38. 2 gamle messinghjul til reservedele, sikkert engelske, 90 og 75 mm.
39. 3 stk. fluestik.
40. Record 1500, godt brugt.
41. ABU 444A nr. 750800, godt skrammet, men teknisk OK.
42. Hardy thermometer, lidt ir/rust ved clips, eller OK.
43. Young & Sons laksefluehjul nr. 1540 m. ekstra spole. Der medfølger et dobbelt etui. Det hele er
næsten som nyt.
44. Wheatley flueboks m. svingblad, nr. 1432 med store clips til 60 stk. havørred- eller laksefluer. Mål
125/90 mm. Indgraveret navn fra tidligere ejer. Æsken har ikke været i brug.
45. Æske med blandede agn.
46. Gammel skulder-fisketaske indeholdende lidt blandet grej.
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47. Norsk boglot: Fisk og fangst i ferskvann, Simon Myrberget, 1954, ind., smudsbind + Hvor fisk vaker
og fugl flyr, Edvard Welle-Strand, ingen årstal i bogen, men gammel + Fra fjell og skog og elv, Carl
Aubert, 1942, indb. uden smudsbind.
48. Lille skuldertaske med forskellige fiskesager.
49. To årgange af Sportsfiskeren i ét bind: 1955 + 1956.
50. To årgange af Sportsfiskeren, 1958 + 1959, indbundet hver for sig.
51. Ørret boka, Jakob D. Sømme, 1941, indbundet uden smudsbind.
52. Tre mand i en baad, Jerome K. Jerome, 1944, indbundet, pæn + Til søs gennem Jylland, Hakon
Mielche, 1942, indbundet med meget lille skade i det ene hjørne + Laks og Laksefiskeri, Knud
Larsen, 1950, hft.
53. 2 Hardy-kataloger fra omkring 1980.
54. Pose med diverse flueliner, både nye og brugte, samt lidt forskellige forfang.
55. Pose med ca. 20 stk. devoner i plast og træ. Ingen kroge medfølger. Prøv at male dem om i krasse
farver og server dem for den store Skjern Å-laks i det tidligere forår – du kan blive overrasket.
56. Fluestiksmappe med div. værktøj, så man kan binde fluen på stedet.
57. Æske med diverse agn.
58. 3 stk. gamle Mustad fluetavler i glas og ramme, lige til fiskeværelset.
59. Trebenet jagt/fiskestol.
60. Index af Orvis, fly patterns, ”supplement 1.”
61. To bøger af Svend Fleuron: Grum, 1919, privat indbinding, pæn + Af en vikings saga, 1924,
indbundet.
62. Fisk og Flue af Svend Saabye. 1. udgave, nummeret (221 ud af 600). Pæn stand.
63. Svend Saabye: Bækørred, det lille gule hæfte. Flot
64. Aage Madsen, Odense, splitcane stang. Længde 8’6” og i 2 dele. Bygget 1962. Topdel lidt skæv,
ellers pæn. Incl. pose.
65. Splitcane stang (flue). Made in England. En ældre stang. Ca. 10 fod. Stangen er 3-delt og med pose.
Fin stand.
66. ABU Parazoom 361, ca 6 ½ fod. Kastevægt op til 15 gram. Meget flot stang. Incl. original pose.
67. Tørfluefiskeri af Preben Torp Jacobsen. Flyleaves 1978. Bogen har nr. 930 ud af 1500. Pænt
eksemplar, dog med et par enkelte vandpletter.
68. Arjon ”Vattnan” 6 ½ fod. IGFA 50. Flot stang til de store torsk.
69. Tage Jørgensen, splitcane stang. Bygget 1979 til Johs. Skjerbek. Flot stang i pose. 2-delt og ca. 6
fod. Tror ikke den har været brugt.
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70. George Mortimer Kelson (1835-1920) A Biographical note, reproduced from Gamefish Records by
”Jock Scott”. Nr. 21 ud af 121 som kom til salg. Som ny. Fint lille hæfte.
71. Tørfluefiskeri af Preben Torp Jacobsen. 1. udgave, uopskåret. Med kassette. Meget pæn, (med
dedikation til tidligere ejer).
72. Nymfefiskeri af Preben Torp Jacobsen. (1972). Med dedikation til tidligere ejer. Bogen er i meget
pæn stand.
73. Fluebinding af Preben Torp Jacobsen. 3. udgave. Denne med nummer 879 af 1000. Med dedikation
til tidligere ejer. Bogen er som ny.
74. Bogen Splitcanestænger af Poul Buck Jensen. 2. udgave 2 oplag. Nummeret. Pænt eksemplar.
75. Fluebindingslot: Stor pose med hårmaterialer, svane, gråand, pibeand, hejre, perlehøne, saddelfjer,
hanenakker, chenille, flatbraid, sæluld, mohair, syntetisk dubbing o.m.a.
76. Boglot: Mogens Espersen:"Bæk- og havørred på fluen"(bibliotekseksemplar), Claus BechPetersen:"Fluefiskeri efter ørred og stalling." Maurice Wiggin:"Lær selv fluefiskeri".
77. Cardinal 77: Største hjul i den gamle Cardinal-serie. Vægt:395 gr.,udveksling:1:3,3. Produktionsnr.:100500. Kører godt, pænt og velholdt.
78. Boglot: Børge Jackson og W. Sylvester Thomsen:"Sådan fanger man gedder." G. Pullen: "Small
Water Trout Fishing." Tony Whieldon: Complete Guide to Fishing Skills." Jan Grünwald: "Havørred i
salvand. Spin og flue."
79. Index of Orvis Fly Patterns: Complete and unabridged. Ed. by John R. Harder and Tom Osenbauer,
Manchester Vermont 1990. Pænt og velholdt eksemplar med spiralryg.
80. Boglot: Poul Friis: "Fluer" (1. udgave, biblioteksindbinding), J. Simpson & G.C. McGalpin:
"Lystfiskerens fluer". M. Dawes: "Flugbindarens stora handbok," Rabén & Sjöstrand.
81. Boca center-pin hjul, sort 100mm, brugspatina og velfungerende.
82. 3 stk. gamle Plexy Woblere - ganske sjældne - flotte
83. Fluehjul 3 5/8’ Martin Reel Model MG8SS wide drum USA made m/ex. spole, super bremse, pænt.
84. 3 stk. Gamle Plexy woblere – Ganske sjældne - flotte
85. 5 stk. ROTOR bladspinnere i original Rotor plastæske, mint condition
86. Laksefluestang Graphite mrk. ”J. Ryhl” 14’6” # 10-11 3 delt og i pose, pæn
87. ABU Five Star 5’ (15o cm) pirkestang up to 400g, flot stang i org. pose
88. Fluestang Ron Thompson “Cherokee Fly” IM7 9’ # 7-8 m/fighting butt i org. pose, brugt.
89. Laksefluestang “Fighting Salmon” 15’ # 10-12, 3 delt – håndbygget af Kenneth Svensson,
Fiskebörsen, Mørrum, i pose, pæn.
90. 3 stk. Plexy woblere – ganske sjældne – flotte.
91. 5 stk. perlemor blink i plastæske
92. Bog: Fiskerens bok, anden udgave 1957 af Eidem og Oppi (norsk) – ex libris Axel Svendsen – 287
sider, farvetavler af fluer, beretninger om fiskeri og fisketeknikker, knuder samt ikke mindst også et
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katalog om grej og agn på de 162 sider bl.a. Hvalsluk, Kolseth’s kastesluk, Delphin, Sølvkroken m.fl.,
spændende grejbog i god stand.
93. ØRRETBOKA, Jakob Sømme 1948, 3. udgave flot indbinding med ægte fiskeskind/-skæl i ryggen, (”Den norske form for vores kendte Lystfiskerliv af Saabye”).
94. ABU Atlantic 410 spinnestang 9’ – 10-50g, gamle model med den fladere påskruede bunddup,
nydelig og helt igennem original, i org. pose.
95. ABU Atlantic 460 spinnestang 9’ 10-60g med forsænket multihjul-holder, den kendte klassikker og
fantastisk velafbalancerede kasteegenskaber med multihjul. Gamle model med den fladere
påskruede bunddup, - lidt anløb på hun-ferrulen, ellers flot og helt igennem original, i org. pose uden
mærke.
96. Specielt fluestangslot omfattende samtlige 5 ABU Feralite fluestænger fra start 70erne, de første fra
ABU uden ferruler. Alle i flot stand samt indeholdende den meget sjældne SAFARI i mint condition, men omfatter: Feralite 856 - 8 ½’ # 5-6 + 878 - 8 ½’ #7-8 + 889 – 9’ # 8-9 + 8910 – 9’ # 9-10 og så
den 5 delte SAFARI i mint condition m/plast på håndtaget. Alle på nær én i org. pose.
97. ABU Precision fluehjul – ABUs 3 ½’ fluehjul med ventileret spole samt justeringsbar bremse, grøn
eloxeret, let patina, men flot samt i den originale kærnelæderkasse, et ret sjældent udbudt fluehjul og
aldrig før på en DGK auktion.
98. Kasse med 11 stk. diverse center-pin hjul, bl.a. et fransk med udveksling.
99. Kasse med 23 stk. indkapslede matic hjul, heraf 3 stk. abumatic 374 og 9 stk. abumatic 220 – alle
fungerer.
100.
ABU Fiskesæt fra midt 50erne bestående af Record 57, 5’ massiv glasstang med forsænket
håndtag helt originalt, monteret med Recod 1600 multihjul.
101.

2 stk. ganske gamle trælinevinder + stor gammel Salter’s Improved fjerdervægt.

102.
SKOV og SØ, tidsskriftet for lystfiskeri – jagt og friluftsliv, hvor den navnkundige redaktør var
Paul Wellendorf – numrene 1 – 6 inkl. I fin stand.
103.
3 ældre fastspolehjul: The Ambidex nr. 2 med alderspatina, men fungerende + 2 stk. Bretton
400 i pæn stand og velfungerende.
104.

Ældre plast-agnmappe med 6 stk. ældre woblere.

105.

3 gamle woblere 2 stk. DAM + 1 stk FIN patent Kusamo, Finland, brugte.

106.
7 gamle woblere i agnmappe: 1 JITTERBUG fra Fred Arbogast USA, 3 stk. C.C.B.CO. Garret
Indiane USA m/plast/glasøjne + 2 stk. Heddon River Runt + 1 stk. South Bend.
107.

Gl. Alu Agnæske med 5 stk. ældre agn, bl.a. devon med org. tackle.

108.
Gl. agn-trækasse (2 lag) m/26 stk. gl. agn, bl.a. Swim fish, Record Atom, Sundbyberg JRE
Sweden, lille perlemor blink, ABU pap agnæske, 6 små kobber Toby, tydeligvis ABUs, men uden
navne-/producent tryk.
109.

Gl. træ-agnæske med 10 stk. ældre agn, bl.a. Norsk HTH og ABU Salar 4 g.

110.
Fiskeavisen årgangene 2004, 2005, 2006 og 2007 i fire flotte gule indbindinger, interessant
nutidsfiskeris beretninger og velorganiseret i denne bogform - Dette og efterfølgende 10 lots er
doneret af PURE FISHING, Denmark til støtte for Dansk Grejsamler Klub, hvorfor salgsprovenu går
ubeskåret til klubbens arbejde. Yderligere er også doneret store mængder grejkataloger, såvel Nap
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og Nyt som Fisk og fang, Cani Sport, som favorabelt kan erhverves af interesserede medlemmer.
Stor tak til PURE FISHING for donationen og den dermed forbundne økonomiske hjælp til klubben.
111.
ABU Altantic Clipper 1134 spinnestang – 9 ¾’ (300cm) kastevægt o/60g – ubrugt – i ABU
pose.
112.

ABU Garcia Wings TM6 graphite 8,6’ spinnestang m/pistolgreb, 12-30g – ubrugt – i org. pose.

113.

3 stk. nye diplomatstangs håndtag med forsænket greb (den mindst model).

114.

ABU Feralite 889 Zoom 9’ fluestang # 8-9, ubrugt.

115.
2 stk. ubrugte Abu spinnestænger: ABU MC56, 5’6” (165cm) 2 delt, up to 30g + ABU Zoom
3361 6 ½’ (195cm) 2 delt upp till 15g.
116.

ABU Atlantic 412 9’ spinnestang 15-30g, let brugt – I ABU pose.

117.
2 stk. ubrugte ABU spinnestænger: ABU Zoom 1101, 5’ (150cm) 2 delt upp till 15g – I org.
pose + ABU Zoom 3301, 6’ (180cm) 2 delt upp till 15g – i org. pose.
118.

9’ ubrugt ABU Atlantic 212 spinnestang 15-35g.

119.
2 stk. ubrugte ABU spinnestænger: ABU Caster Colorit zoom 6’ (180cm) 2 delt fishing 1, 215g + ABU suecia Colorit zoom 6 ½’ (195cm) 2 delt fishing 1, 2-15g.
120.
8’ ubrugt ABU Atlantic 483 zoom spinnestang, fishing 3, 2 delt, 30-60g. Dette er det sidste lot i
donationen fra PURE Fishing.
121.
3 bøger – Fluebinding 1, 2 og 3 hft. af Steen Ulnits 1: 1. udg. 4. opl. 1992 - 2:1. udg. 4. opl.
1996 – 3: 1. udg. 3. opl. 1996. Alle i super flot stand.
122.

Bog: Nye Fisketure hft. 1. udg. 1. opl. 1984, Jens Ploug Hansen, flot stand

123.
5 bøger: The Pocket guide to fishing hft. 2000 – flot. Små fisk og store fisk hft. 1966 Aho –
flot. Jeg er lystfisker 1957 noget brugt. 200 sportsfiskerfinesser indb. m/smudsb. 1976 – flot. Knæk
og bræk sportsfiskerdage indb. 1971, Stochl – god stand.
124.
Bog: Fluefiskerens håndbog indb. m/smudsb. 1. udg. 1. opl. 1999, Greenhalgh & Ovenden –
super flot stand.
125.
3 bøger: Sportsfiskeriets verden indb. m/smudsb. 1979 – flot. Sportsfiskeri indb. m/smudsb.
1967, afriv på blad 5/6 eller pæn. Den fuldkomne fisker hft. 1945 – flot.
126.

Multihjul DAIWA Millionaire med brugsspor, velkørende.

127.

ABU Cardinal 5 fastspolehjul (190m – 0,35) brugsspor, velkørende

128.
ABU Garcia 554 fastpolehjul (130m – 0,35), meget lidt brugt + Shakespeare 2230 II
fastspolehjul m/trykknap spole, brugsspor velkørende.
129.

ABU Record 1300 – slidt + Rileh nr. 1 multihjul – pænt + adskildt Record 1800 til reservedele.

130.
Fishermann 155 havhjul m/linefører (størrelse som Penn 209) + Penn no 85 havhjul, begge
fremtræder ubrugte.
131.

Mitchell 6630 multihjul med brugsspor, men ellers pæn og god funktionel stand.

132.

Multihjul Calipso Viking m/10 kuglelejer – ubrugt og i org. æske.
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133.

10’ ubrugt EDGE TPR spinnestang, fuji øjer, kastevægt op til 70g, lækker stang i org. pose.

134.

2 stk. nye inliner stænger, - Baltic Pro IL 255 8,5’ og samme i IL 270 9’ i org. poser.

135.

9’ ny Nordic TC1 spinnestang kastevægt 5-25g, i org. pose.

136.
Fluestang 12,6’ (381cm) 3 delt ABU Fly Max # 9-10 IM7 graphite, flot og kun prøvekastet på
græs, org. pose

137.
Ny Ron Thompson ”Travel Force” 9’6” # 6-7, 4 delt fluestang i org. pose og codurarør
(hvor står anført 9’).
138.
Ny Shakespeare ”Oracle XT” Salmon Fly 4 delt fluestang 13’ # 9, udførsel som man
kender fra de dyreste stænger, samt vanvittig god stang til specielt underhåndskast, - i org.
pose og codurarør.
139.
Ny Shakespeare ”Oracle XT” Salmon Fly 4 delt fluestang 14’ # 9, samt i øvrigt med
samme smukke udførsel og fortræffelige egenskaber som ovenstående. I org. pose og
codurarør.
140.
Shakespeare ”Oracle XT Salmon Fly 4 delt fluestang 15’ # 10 fast(hurtig aktion), har
blot været testkastet på græs én gang, så plast er taget af håndtaget, - men fremstår helt
ubrugt, med igen ovennævnte egenskaber og udførsel og i org. pose og codurarør.
141.

Ubrugt J W Young & Son Ltd 4” laksefluehjul.

142.

Ubrugt Leeda ”LC100” fluehjul med ekstraspole, kunststof og velegnet til saltvand.

143.
Ubrugt Fenwick ”NightHawk 8/9” fluehjul med den behagelige bøde bremse, i org.
neopren etui.
144.

Ubrugt Bison LA 10/11 højspole laksefluehjul i org. hjulpose.

145.

Ubrugt Leeda ”LC100” fluehjul med ekstraspole, kunststof og velegnet til saltvand.

146.

Ubrugt Okuma ”Airframe AF 4/6” højspole fluehjul, kunststof og velegnet til saltvand.

147.

Shimano Speedmaster. Bantam Magnumlite. 6:1 i indspinning. Venstre hånd. Multihjul.

148.

ABU Ambassadeur 6501.

149.

Large Arbor. Dragon Fly BFR. klasse 7. Ubrugt.

150.
Ambassadeur 10.000 CL automatic two speed (nummer i hjulfod 94 03-05) med ubrudt pose
med olie, nøgle og stangbespændinger samt i org. kasse – mint condition.
151.

Gammel glaskugle til garn. + gammel metalkugleflyder til samme brug.

152.

Div gamle trævindsler. Nogle med liner og kroge.

153.
To meget gamle håndudskårne fiskeformede håndvindsler. Monterede med gammel line og
synk. Meget dekorative.
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154.

Et sæt træstangholdere til fiskeværelset. Skæret i ædeltræ. Plads til 5 stænger.

155.

To sæt træstangholdere i ædeltræ, med plads til 6 stænger i alt.

156.

En original furesørulle, med fingerhul, desværre med defekt knarre.

157.

To originale furesøruller i perfekt stand, med fingerhuller.

158.

Tre lyse træruller ala furesørullerne.

159.

Furesørullebrædt med tre ruller, alle med knarre.

160.
Gammel Abu røgovn ”Röken”. Den meget gamle model i rød/sort, ubrugt i original embalage,
med alt tilbehør. Plastpose, brugsanvisning og tilmed den medfølgende pose røgsmuld.
161.
Ambassadeur guldhjul. Model 5600 CDL TUMBLER. Nr 83 ud af 250. Nummereret i hjulfod.
Med de to tumblerglas til fra Orrefors. Begge glas mærket med Ambassadeur. Hjulet er med original
træpidestal i sort, mærket med Ambassadeur ”kongevåbnet”
162.
Den danske kæmpewobler NEPTUN solgt gennem jagt og Fiskerimagasinet i efterkrigsårene.
Wobleren er i den sjældne geddefarve. Wobleren er brugt.
163.

Kasse med 8 gamle træwoblere.

164.
Gammelt grønlandsk fangstredskab til linefiskeri efter helleflynder. Med synk af sten, med
slebet fure i, hvor der er fastsurret læderstrop. Håndlavet svivel muligvis i ben, meget sirligt udført.
Herefter læderstrop til stor enkeltkrog. Købt af gammel fanger i Grønland i 1995.
165.
Ambassadeur 6000 power handle. Nyt og ubrugt, i æske med alt tilbehør. Orange
specialfarve.
166.

Skov og sø nummer 1 fra januar 1969. Næsten mint.

167.

Kasse med gamle dele. Bla over 25 spoler til gamle mitchell og Dam hjul.

168.
Den store Rapala tavle med ca 135 woblere. Tavlen måler ca 104 x 72cm. Skulle woblerne
købes enkeltvis, ville der være for over 12 000 kr. Der mangler 6 woblere. De kan købes og
påsættese, men tavlen kan sagtens hænges op som den er.
169.
cm.

Rapalatavlen hvor udviklingen fra balsatræ til wobler vises i 13 trin. Tavlen måler ca 31x40

170.
Legendary Fishing Lure. Bogen om Rapala. Over 200 sider om Rapala, lige fra de første
woblere, og så op til i dag. Skrevet af John Mitchell.
171.
Sportsfiskeren årgang 1930-1932. Tre komplette årgange i smuk halvlæder indbinding, med
læderhjørner. Meget flot stand. Ekstremt sjældent udbudt i denne stand.
172.
Sportsfiskeren årgang 1933-1936. Fire komplette årgange i smuk halvlæder indbinding, med
læderhjørner. Meget flot stand. Ekstremt sjældent udbudt i denne stand.
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173.
Sportsfiskeren årgang 1937-1938. To komplette årgange i smuk halvlæder indbinding, med
læderhjørner. Meget flot stand. Ekstremt sjældent udbudt i denne stand.
174.

Sesam D.D.D. Et af de sjældneste danske blink. 100 % intakt. Den store model på 90mm

175.

Reservedeleboks nr. 1 fra ABU med masser af gamle ”nye” dele.

176.

Reservedeleboks nr. 2 fra ABU med masser af gamle ”nye” dele.

177.

ABU´s helt store røde reservedelsboks ”haspel” med flere hundrede gamle dele.

178.

Cardinal 33. 760301 i hjulfod. Virker perfekt.

179.

Himmelbjerg perleblinket i æske. Ca. 90mm.

180.

Himmelbjerg perleblinket i den lille 10 gram´s model.

181.

To Himmelbjerg grødeblink, bl.a. et af de sjældne med splittet bagende.

182.

To Himmelbjerg blink. Et mærket Himmelbjerg heintz model, det andet kun med Himmelbjerg.

183.

Fire brede Himmelbjerg skeblink

184.

Tre brede Himmelbjerg skeblink.

185.

Gammel lommelærke i glas, skindbetrukket. Med drikke hætte.

186.

Hardy Marquis # 7 med ny ekstraspole i emb.

187.

Hardy The Princess i Hardyetui.

188.

Tre mindre Himmelbjerg blink

189.

Tre Himmelbjerg blink. Bla et sjældent i tynd plade.

190.

Centaure Pacific 5. Stort fransk hjul af de lidt sværere.

191.

Cardinal 55 Nummer i hjulfod 790503. Fungerer perfekt.

192.

Ambassadeur 5000. nummer i hjulfod 494323.

193.

3 Jensen Unika woblere af de gamle, alle i super stand, med 100 % intakt ske.

194.
2 Jensen Lax woblere af de gamle. Begge i ubrudt originalindpakning. En blå/sølv og en
rød/guld
195.
2 Jensen Lax woblere af de gamle. Begge i ubrudt originalindpakning. En guld/sort og en af
de sjældne redhead
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196.

7 Gamle Jensen agn. Alle ubrugte og på pap.

197.

10 Blandede Jensen agn.

198.

10 Blandede Jensen agn.

199.
Rigtig pænt ABU - Nap og Nyt fra 1951 Lille stempel på forside (priserne ugyldige) samt
indvendig forside (navn på forhandler) Det samme på bagside og indvendig bagside (forhandlernavn) ellers ingen skrift eller tryk. Lidt rust på hæfteklammer på midtside samt lidt farve på to sider
før og to sider efter fra hæfteklammer.
200.
Rigtig flot Made in England alloy Ørred fluehjul 88 m/m i diameter spolebredde 15 m/m med et
flot og helt Agat Linefører og knarre. Hvidt kunststof håndtag 1 stk. samt modvægt.
201.
Gl. Niel blink 2 stk. det ene med original æske til Zebra Jig silver/golden samt en Spoon Fish
sølv /sølv begge blink er brugte æsken plettet.
202.
Gl. Amerikansk Johnson The Century model 100 A med anti – reverse, rigtig flot hjul ikke
meget brugt med æske lidt slidt på kanter . Rigtig flot hjul til den, der samler på USA hjul.
203.
Nymfe fiskeri af Preben Torp Jacobsen 1972 nr. 482 af 1000 stk. indeholder blandt andet
Krogsgaards flueserie. Lidt slidt på yderside, et enkelt bøj i bind på bagside ellers flot.
204.
En Myrspinnaren æske Present 2 kroppar 6 skedar 5 - 7 gr. ubrugt kun taget ud af omslaget
for fotografering.
205.
ABU - Matic 60 i rigtig flot æske meget lidt brugt (1960) samt en enkelt reservedel i plast pose
og et papholder med en original ABU Rullolja.
206.
Horton Evans Vibro spinner 2 stk med æsker den store 2 1/2 ” Nickel & Copper i grøn æske
hvor hjørner er revnet er ubrugt. Den lille æske med Blue & Silver er brugt, men æsken intakt, men
nusset.
207.
En fantastisk flot kniv i udskåret skede (som en Ørred) samlet ca. 25 cm. Lang med holder til
livrem. Bladet er 6,8 cm. lang og signeret med O.Klövfjell som er smed og knivmager født i
1945 / Sögne Vest - Agde navn Oddvar Klövfjell . Kniv og skede er ubrugt, har kun hængt på
væg.
208.

ABU Matic 290 indkapslet fiskehjul – mint condition

209.

ABU 444 fastspolehjul – mint condition

210.

ABU 506 indkapslet fastspolehjul – meget flot stand

211.

ABU Matic 170 indkapslet fiskehjul – mint condition

212.

Michell mini raid 200 rejse-spinnestang 2 meter, men ”rejselængde” 60 cm.

213.

ABU Cardinal 55 fastspolehjul (800304), har siddet på fiskestang/hjulholder - men ej fisket.

214.

Elbe Helgoland 5 ½’ havfiskestang glasrør, meget fin stand

215.

ABU Matic 80 indkapslet fiskehjul med lidt små mærker

216.

ABU Ambassadeur 8000 multihjul (030501), lidt mærker og anløb ellers fint

217.

DAM Quick 330N i org. kasse – mint condition
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218.

ABU Matic 145 indkapslet fiskehjul . mint condition

219.

ABU Record 1700 multihjul I kasse, brugt stand

220.

KP Morrits Intrepid 3 ½” fluehjul i plastfoderal og med flueline, ej fisket.

221.
ABU Ambassadeur 5500C (750102) i sort læderetui med beskrivelser, olieflaske,
reservedelsrør og ekst. Spole med nummeret indgraveret, alt i meget fin stand.
222.

Record Ambassadeur 5000 i læderetui m/ olieflaske, reservedelsrør og nøgle – pæn stand

223.

ABU 3000 multihjul i brugt stand

224.

ABU Record 1500 multihjul i kasse m/ reservedelshæfte – i brugt stand

225.

ABU Record 1900 (grøn) multihjul, brugt men samlerværdigt

226.

ABU Record 1550C multihjul i kasse m/ Sportsfiskerans ABC, brugt stand

227.

ABU 444, den grå 50er model, brugt med kører fint

228.

ABU Pacific M30 6 ½’ havfiskestang i fin stand

229.

ABU Cardinal 33 fastspolehjul (750500), skrammet men godt brugshjul

230.

ABU Matic 20 indkapslet spinnehjul, brugt

231.

ABU Delta 3 fluehjul – mint condition

232.

ABU Matic 110 indkapslet spinnehjul i meget fin stand

233.

9 ½’ spinnestang, klistermærket borte men i hjulholder står record – meget flot stand

234.

ABU Matic 160 indkapslet spinnehjul ej fisket, men lidt mærke fra at ligge og transport

235.

ABU Cardinal 66 (090500) lidt skrammet men godt brugshjul

236.

ABU Record 1600 multihjul – meget fin stand

237.

ABU Ambassadeur 7000 (097200) – stand til brugshjul

238.

ABU 444 fastspolehjul i org. gul kasse/karton, mærker på fod eller fin stand

239.
ABU Diplomat 850 zoom spinnestang med 2 toppe m/ org. pose og org. sort plastrør – mint
condition
240.

ABU Cardinal 77 fastspolehjul (760907), skrammer men godt brugshjul

241.
Record Ambassadeur 5000 model SG, gråt stjernehjul, læderetui m/reservedele og tom
olieflaske samt nøgle, - hjulet bærer nogle brugstegn
242.

ABU Record 1800 multihjul m/gavlmønster – i fin stand

243.

Bog: ”Fishing with the fly” indb. Orvis og Cheney – 1968 (efter originalen fra 1886) meget flot

244.
Carp Farstrike 10 ½’ spinnestang, Egentlig ABU stang som kun solgtes til eksport – mint
condition
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245.

ABU Ambassadeur 5000C i fint læderetui (721100), brugt

246.

ABU Matic 120 indkapslet spinnehjul – mint condition

247.

ABU Cardinal 44 fastspolehjul – ubrugt men alligevel med nogle mærker

248.

ABU Ambassadeur 5000D (741000) – med lidt mærker dog alligevel flot

249.

Shimano Calcutta 200 multihjul i kasse – ubrugt

250.

ABU Matic 150 indkapslet spinnehjul – meget fin stand

251.

Pacific 403 Z 9’ spinnestang, brugt men i fin stand

252.

ABU Cardinal 57 fastspolehjul (810905), lydløs bakspærre – mint condition

253.

ABU Striper 2332 7’ spinnestang – mint condition

254.

ABU Matic 330 indkapslet spinnehjul (811100) – flot hjul

255.

ABU Ambassadeur 7000 (037200) – få mærker, flot stand

256.

ABU Matic 220 indkapslet spinnehjul, - flot stand

257.
4 stk. flaske/glas bordunderlag/-brikker i ABU boks med motiverne: Droppen, OPtic, Toby og
Hilo – mint condition.
258.
ABU Lapplandia 530 enhånds fluestang af glasrør. 2-delt. Klasse AFTM 8.Garantinummer 64
84 92. En ABU succes i 13 år (1960-73), ikke uden grund. Brugt, men pæn efter alder. Med ABU
pose mrk. Feralite og med pind.
259.
ABU Delta 5 fluehjul. Nr. i hjulfod 11 08 00. Det trekantede hjul med bremse. Brugt. Med line
og bagline forrest - skal vendes.
260.
etui.

ABU Diplomat 156 fluehjul. Brugt. Med line og bagline. Hjulfod lakeret af bruger. Med Fly Max

261.

Leeda Rim Fly fluehjul. Den lette ørred-model. Lidt brugt. Med line og bagline. Fra ca. 1990.

262.
ABU Citation 789 enhånds/tohånds fluestang. 9 2/3'. Glasrør med spigot ferrule. AFTM 8-9.
Made in USA 1981-83. 1/2' forlænger-håndtag kan skiftes. Vægte 174 / 225 g. Mørkebrun. Meget lidt
brugt. Med pose, hvor et lille hul foroven bør sys.
263.
Shina Fly Axle I fluehjul. Model 200-1. Knarrebremse og udvendig spolekant. Fra Korea. Med
bagline, flueline og forfang. Næppe brugt. Orig. æske.
264.
Scierra Sweep 56 fluehjul. Flot alu-hjul med bremse/knarre. Fra Taiwan. Med bagline, flueline
og forfang. Som nyt; næppe brugt. I uorig. karton.
265.
Daiwa Procaster PL-47 enhånds fluestang. 9'. AFTM 8. Af Daiwa Carbon Mix, med put-in
ferrule. Alle ringe er Fuji med foringer: tobenet skydeøje + etbenede løberinge. Ca. 1990. Brugt, men
velholdt, lige som den røde stofpose.
266.
CAMO-lot: 4 hjul. "Original CAMO" 80 mm, kun med opstander, pænt. 3 hjul mrk. "CAMO"
Fiskehjul - Dansk Arbejde: 80 mm med opstander, brugt - 90 mm med bagplade og knarre, brugt, og
100 mm med bagplade og knarre, også brugt, men meget velholdt.
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267.
Bogen for alle grejsamlere: Mogens Espersen: Så stor! Lystfiskerliv i Danmark. 312 s. Rigt
illustreret. Gyldendal 1996.
268.

ABU 333. Nr. i hjulfod 08 96 00. Tidlig model fra ca. 1967. Flot og meget lidt brugt.

269.

Mitchell 304. Et lille fastspolehjul fra ca. 1960. Brugt.

270.

Cardinal 33. Nr. i hjulfod 76 03 01. Som nyt. Med ekstra spole.

271.

Mitchell 300. Brugt. Klassisk hjul med enormt produktionstal: omkring 14. mio.

272.

Cardinal C4. Nr. i hjulfod 84-01. Pænt, da kun lidt brugt.

273.
ABU 503 indkapslet fastspolehjul til under stangen. Bremsen reguleres i håndtaget. Til ca.
150 m 0,25. Brugt, men kører og bremser fint. I Nap og Nyt 1967-83! Nummerpladen på siden er
faldet af og ikke fundet siden.
274.

Mitchell 350. Fransk fastspolehjul med udveksling 5/1. Brugt, men ikke ofte udbudt.

275.
D.A.M. Quick 440. I familie med den kendte 330 model, men større. Kun i katalogerne 197173. Brugt, men pænt efter alder.
276.
Mitchell 306 fastspolehjul Model I (Den med det korte ben). Et brugt hjul, men kan stadig
fange - afhængigt af brugeren! Plads til over 150 m 0,40.
277.
Ambassadeur 5500 C. Classic modellen. Nr. i fod 84-2 86-87. Brugt, men pænt. 1:4,7. I uorig.
Rosendahl karton.
278.
Ambassadeur 4601 C model Gunnar. Venstrehåndshjul. Nr. i hjulfod 04 01 05. Med
FastCast frikoblingstangent. 1:5,3. Mørkegrå eksportmodel fra ca. 1999. Næppe nogensinde brugt.
Med papirer og i uorig. ABU karton.
279.
Record multihjul No 1400 fra Aktiebolaget Urfabriken, Svängsta. Over 60 år, men kører fint.
Ja, det tidlige succeshjul, der var i katalogerne 1941-50. Bremseskruen til spoleakslen nyere. Brugt,
men absolut rimeligt efter sin alder. PS: Hvornår var der sidst et 1400 på auktionen
280.
Ambassadeur UltraCast UC 5601 C. Venstrehåndshjul. Nr. i hjulfod 06 00 07. Med FastCast
frikoblingstangent. 1:5,3. I Nap og Nyt 1998-2001. Med papirer, dog i uorig. ABU karton.
281.
Ambassadeur 5600 C 4. Et hjul i blåt og "guld", som vi sjældent ser udbudt hos D.G.K. Nr. i
hjulfod 16 00 16 / 20. 1:6,3. Speciel, helt moderne spole til fletline. Rummer angiveligt ca. 150 m
0,30. Med FastCast frikoblingstangent. Ubrugt, derfor som nyt i orig. ABU karton med papirer, olie og
specielt overtræk til feltbrug. Fra omkring 2010.
282.
Mitchell 306 fastspolehjul, model 2 (den med det lange ben, lavet specielt til USA). Dette hjul
er dog nok brugt i DK. Stadig et anerkendt hjul til ferskvand.
283.
Ambassadeur Record No. 40. Ny model med spole til fletline. Oplyst: plads til 80 m 0,30.
1:6,3. Vægt 316 g. Farve lys grålig. Ubrugt. I orig. ABU karton med papirer, olie og ekstra
bremseklodser.
284.
ABU Vision multi-stang med lige håndtag og hjulholder med fingerkrog. Af IM7 grafit, men
virker ikke stiv. 2-delt. Kaster angiveligt 12 - 35 g. Vægt 218 g. Fra 1998. Ubrugt. Orig. stangpose.
285.
Ambassadeur Record No. 50. Ny model med spole til fletline. Oplyst: plads til 125 m 0,35.
1:6,3. Vægt 332 g. Farve lys grålig. Ubrugt. I orig. ABU karton med papirer, olie og ekstra
bremseklodser.
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286.
Mitchell 306 fastspolehjul, den første model. Et hjul der - skønt brugt - stadig kan fungere som
det skal. Til store fisk i sø og å.
287.

Record no 1700, Modell C. Nr. i hjulfod 80 01?5. 1:4,7. Brugt, men virker som det skal.

288.
Ambassadeur Record No. 60. Ny model med spole til fletline. Oplyst: plads til 100 m 0,40.
1:6,3. Vægt 366 g. Farve lys grålig. Ubrugt. I orig. ABU karton med papirer, olie og ekstra
bremseklodser.
289.
Mitchell 302 Salt Water fastspolehjul til lang og kraftig line. Den store franske fabrik lavede
også prima hjul til kyst og hav; denne model er en klassiker, der stadig kan bruges - selv om også
dette eksemplar er brugt. - Hvornår finder man et Mitchell hjul, som ikke er brugt?
290.
Pezon et Michel – Luxor no. 3L fastspolehjul med 2 ekstraspoler. Hjulet er pænt og
velfungerende.
291.

Jagt- og fiskerimagasinets katalog 1950 – rimeligt pænt.

292.

Jagt-og fiskerimagasinets katalog 1949 – noget slidt.

293.
Hardy´s Anglers guide 1961 med 3 prislister de 2 med engrospriser. Kataloget er lidt slidt og
der er lidt maling på forsiden.
294.

Hardy`s Anglers guide 1964 med 1 prisliste – rimeligt pænt men navn skrevet på forsiden.

295.
Bog: Den Fuldkomne Fisker, af Izaak Walton og Charles Cotton. Martins Forlag 1945, Paper
Back, rigtig flot bog, smudsbindet dog lidt flosset
296.
Boglot: Noget om Medefiskeri, af Dick Murray, fra Lademann 1978, som ny + Den fuldendte
fluebinder. Bill Sjøstrøm og Rolf Smedman, fra Clausen bøger 1977, Paper Back, Flot bog, dog gået
en lille flig af det v. hjørne.+ Hvordan er det du fisker, du fanger jo ikke noget, af Olle Tørnblom fra
Thanning og Appel 1978, Paper back. Pæn bog, med en hilsen til Tage indeni.+ Politikens Fisk i
Farver 2 udg. fra 1961. Omslag og bog rigtig pæn + Fakta om Havfisk og Havfiskeri, af Tony
Burnand, pæn stand + Guide til Danmarks Fiskevande, Fisk og Fri 1988, Paper Back
297.
Sportsfiskeriets Verden, af Tre Tryckare og E. Cagner fra Lademann 1977 Smudsbindet lidt
misfarvet, men bogen pæn
298.
Hjullot: D.A.M. Quick 330 N og D.A.M. Quick 331, begge hjul pæne og brugbare, trænger dog
til at blive smurt
299.

Hjullot: Mitchell 300, Mitchell 350, begge hjul pæne brugbare

300.
Combinationsstang, splitcane 10’, 3delt, mrk. Ocean Brand. Stangen er nylakeret og i orden.
3 spidser, 1 spin og 2 flue. Fabrikation Philadelphia USA fra 60’erne, virkelig pæn stand. (Med pose),
og originale bindinger og øjer.
301.
Pæn gammel combinationsflue/geddeæske i metal, indeholdende geddefluer samt et antal
geddeblink.
302.
Multiplikatorhjul ”muligvis” svensk, gammelt, fra firmaet Blom i Gøteborg, eller Shakespeare
USA, ingen fabrikationsmærker, sjældent og i rigtig pæn stand.
303.
Fluehjul fra K.P. Morritts, mrk. Intrepid 3 ½”, made in England, i meget fin stand. Bakelitæske
medfølger.
304.

Ambassadeur 6000 C, rød metal mrk. 990202. High speed retrieve ultra, i pæn stand.

Dansk Grejsamler Klub

Auktionskatalog * Korsør * 10. marts 2013
Web-udgaven fra www.grejsamler.dk

305.
Fluehjul fra Allcocks, mrk. “Populær 3 ½”, made in England by Redditch, lidt skrabemærker,
ellers et fint hjul, med original æske.
306.
EV-kniv fra Erling Vangedal, kærnelæderskede. En rigtig god fiskekniv, gammel men i pæn
stand.
307.

Fastspolehjul, Mitchell Avocet 6000 RD. Helt nyt og fint, med 2 spoler.

308.

Multiplikatorhjul, Olympic Dolphin 614, made in Japan, nr. 3K28.

309.

Gammel svensk træwobler, 17 cm, grøn med gule striber, nyrestaureret.

310.

ABU Cello Dipp 15 gr/65 mm gummiwobler fra 1969.

311.
Gaf, blank med bælteclips og håndtag med bevikling af grøn tråd. Har været solgt i Jagt- og
Fiskerimagasinet, men er ikke mærket. Lænmgde 49/76 cm. Flot.
312.
4 knive i læderskeder: Blad 13,5 cm., træhæfte, anonym, men skeden stemplet ”made in
Finland.” + Blad 10,5 cm., stemplet ”KI Mora Sweden,” træhæfte + Blad 10,3 cm., stemplet
”Brödrena Jönsson Mora Sweden,” træhæfte + Blad 9,6 cm., anonym, hæfte og skede
hjemmelavede.
313.

2 stk. ABU Diplomat 178 fluehjul, det ene med line. Pæne.

314.
ABU 222 – fastspolehjul ( kun lavet i årene 1956-1961) den gråsorte udgave – flot og i fin
teknisk stand
315.
Victory- lot (2): Model A-50 (1954-1960) gul-eloxseret multihjul i orig. æske + Model 800
lukket fastspole (1958-62) – begge brugte, men pæne.
316.
Fluehjuls-lot: DAM model 5203 ’Munchen’ 3 5/8” (92-93 mm) fluehjul m/indstillelig bremse og
frakoblingsbar knarre. DAIWA ’734’ 3 7/8” m/indstill. bremse (ældre line) – begge gode brugshjul.
317.
CAMO-lot (2): CAMO 110 mm. centerpinhjul blåeloxeret m/knarre og fingerformede håndtag –
meget flot, CAMO 100 mm. alu centerpinhjul m/bagplade, knarre – i meget flot stand.
318.
DAM lot: ’Quick 331n’ fastspolehjul – high speed udgave af 330’eren i meget flot stand.
Desuden en Quick Finessa – første model (u/trykknapspole) Begge i flot stand, trænger dog lidt ny
fedt og olie)
319.
JAGT & FISKERIMAGASINET – katalog 1950 i utrolig flot stand – 120 sider (signeret af Julius
Wedege)
320.
JAGT & FISKERIMAGASINET – katalog 1955 i utrolig flot stand – 172 sider fra dansk
lystfiskeris ’guldalder’
321.
FISKESTANGSFABRIKKEN NORDEN – katalog 1954 med alle de kendte modeller (prisliste
57 indlagt)
322.
LØGA – ’Seatrout’ 8’ – 2 delt splitcane havørredstang fra Aalborg fabrikken, som lavede
stænger til Yde, Petersen-Bach, ERIKA m.fl. og der kendes ganske få med eget navn som denne.
En stang i meget flot stand.
323.
RASKEN & BOSTRØM – ’M-40’ 10 fods 2 delt kulfiberstang (#7/8) fra Gunnar Rasken –
meget kendt kaster, flere gange verdensmester, stangkonstruktør i menneskealder. Kenneth
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Boström – personlighed i skandinavisk lystfiskeri, fluebinder, forfatter m.m. D’herre har bl.a. lavet
’Racklehanen’ stangen. i Pose.
324.

’The Collectors Guide’ bog af Silvio Calabi – 1 udgave 1969

325.
‘Fishing Tackles for Collectors’ bog af Charles Kewley og Howard Farrar. Sotherby’s
Publications. 1 udgave 1989 – I meget flot stand
326.
‘Fishing Tackle – a Collectors Guide’ bog af Graham Turner – 1 udgave 1989 ‘Fishing Tackle
– the ultimate Collectors Guide’ af Graham Turner – 1 udgave 2009 (bogen er fabriksny/ubrugt)
327.
‘The Evans Tapes – a collectors Guide to to Hardy Reels’ – 2 DVD’er af Ted og David Evans med gennemgang af Hardy hjulproduktion inkl. Modeler/varianter vi kun kan drømme
om.(fabriksny/uåbnet)
328.

’Wheatley’ 2 stk. alu flueæsker (ca 12 x 9 x 2,2 cm) magnet-bund og clips i låget – fabriksnye.

329.
’Wheatley’ 5 stk. plastflueæsker (lavet for Wheatley i Danmark) run i bunden + skum i låg –
fabriksnye.
330.

’Wheatley’ 2 stk. alu flueæsker (ca 9 x 6 x 2 cm) magnetbund – clips I låg – fabriksnye

331.

‘Wheatley’ 5 stk. Alu flueæsker (ca 9 x 6 x 2,2 cm) skum I bund og låg (fabriksnye)

332.

’Hardy’ Canvas og læder fluemappe foret med lammeskin (ny/ubrugt)

333.
’Flueliner’ 2 stk.: Hardy Marksman WF7F samt Scientific Anglers DT3F – begge ubrugte i
original pakning. ’Hardy Flueliner’ 2 stk.: Marksman WF7F og Mach II WF7 – begge ubrugte i
Hardy’s original-emballage.
334.

’Ogden Smith’ – ældre ørred fangstnet i meget fin stand

