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Fem flotte træsnit 
Her præsenter vi en serie af Jørgen 
Haugen Sørensen, 1986, som sælges i 
ét sæt for mindstepris 40€, enkeltvis 
€10. Hvert værk måler 27 x 34 cm. 

(001) 

Kay Kunst 
Kunstneren Kay C. (Kay Christensen) 

har kreeret dette flotte værk i 1979: 

”Skibene, der blev brændt”.              

62 x 34 cm.  

Mindstepris: 35€ (002)  

AJ Royal 
Her er ægte Arne Jacobsen,           

sortlakerede lamper, 2 stk., ægte 

dansk design der sælges til høje     

priser på nettet. 

Mindstepris: 140€ pr. stk. (003) 

Danmarkskort i 
klassisk look   
Savner du klasselokalet med det 
gamle atlas, er her muligheden: kort i 
meget dårlig stand, så sælges til en, 
der kan lege lidt  kreativt med kortet. 

Mindstepris: 5€ (004) 



Nordisk snaps  
Fra Nordisk Brænderi, 35 cl. 41,5%. 
Traditionen tro har biblioteket lidt 
snaps, vi ikke selv kan konsumere, 
men gerne giver andre muligheden 
for at opleve:  smag det nordjyske. 

Mindstepris:  10€ (005) 

Vase, ukendt kunster   
Her sælges en meget praktisk 
”reserve-vase”, diameter ca.  10 cm, 
højde 24 cm i antracit-agtig farve. 
Den helt rigtige vase til nybegyndere. 

Mindstepris:  5€ (006) 

Vase, kendt kunstner  
Marmoreret krukke, kuglet bund, 
lava med benhvide skår, ujævn over-
flade, design: Per Lütken 1970.  
Højde 16 cm., diameter 17,5 cm.  
Omtalt i bogen ”Danske glas”, mund-
blæst, smuk, unik dansk kunst.  

Mindstepris:  50€ (007) 

Kähler Kunst: vase   
Her er vi så i øverste lag af vase-
verden: en ægte Kähler, der om  
noget er det mest eftertragtede  
vasekunst, vi sælger denne 40 cm. 
høje vase i fantastisk flotte farver. 

Mindstepris:  500€ (008) 



 

LAMPESÆT   
Tre klassiske loftslamper i grå, måler 
ca. 35 cm. i diameter, dog i noget 
medtaget stand. Sælges samlet. 

Mindstepris 20 € (012) 

Dansk møbelkunst 
Originale sorte, lakerede 7´er stole af 

Arne Jacobsen. En klassiker, sælges i 

sæt af 2 stole. Dog med enkelte 

brugsspor hist og pist.  

Mindstepris 150€ (009) 

Illustreret Tidende  
En herlig fantastisk flot bog fra 1887-
1888, hvor man kan dykke ned i dati-
dens artikler, datidens reklamer og 
forundres og begejstres.   

Mindstepris: 10€ (011) 

Kitschkunst  
For at understrege, hvor kitschet 
denne havenisse er, er den i plastik, 
Ikke desto mindre den perfekte gave-
ide til julens ”pakkeleg”, som det 
hedder på dansk.  
Bemærk mindstepris:  1€ (010) 



Børneunivers  

Få fat i dette flotte fleretagers hus el. 
univers, alt efter hvordan man med 
børns fantasi kan lege med dette, 
ægte dansk legetøjskunst, i træ.   
Ca.  80 cm. høj.  

Mindstepris: €30 (013) 

Buste  

Biblioteket har alt: også Dante som 
buste. I en form for ler el. andet fast 
materiale. Klassisk bustefigur, ca. 26 
cm. bred og 17 cm. Høj. Bogen med-
følger ikke, men kan lånes gratis.  

Mindstepris:  5€ (014) 

Tidsløs tennisketcher  

Når man rydder op efter 125 års bib-
lioteksvirksomhed for at skabe plads 
til de næste 125 år, finder man ting 
og sager, som især en tennisketcher 
må betegnes som: vintage Jimmy 
Connors ”American Star” Wilson ten-
nisketcher. Dateres til ca. 1980.  

Mindstepris:  5€ (015) 

Tidløs tidsskriftsholder  
Kan du bruge denne moderne dansk  
designede holder til tidsskrifter eller  
aviser – eller helt tredje, som man siger 
– så kom med et bud!  Fra EX-FORM 

Mindstepris:  80€ (016) 



 

Arne Jakobsen: Myggen  
Så har vi klassisk, dansk møbelkunst: den 
legendariske ”Myggen”, 2 stk. i en frisk 
forårsfarve . 

Bemærk: sælges enkeltvis.  

Mindstepris: 100€ pr. stk. (017) 

Danmarkskort i  
klassisk look   
Vi har fundet endnu et meget 
brugt Danmarkskort fra klasse-
værelserne frem.   

Mindstepris: 2 € (018) 

Atlas-pegepind  
Har man købt gamle atlas, må 
man også have denne helt uund-
værlige pegepind. Kan sikkert 
også bruges til utroligt meget 
andet.  

Mindstepris:  2€ (019) 

Kurvestole  

Spændende design, som skaber den 
perfekte ramme for den altid vigtige 
mellemmenneskelige samtale.  

Sælges samlet som 1 sæt.  

Mindstepris: 140€ (020) 



Børnepolitibil  

Har dine børn også lyst til at lege 
grænsekontrol el. lign., så giv dem 
muligheden med denne politibil.  

Mindstepris: 10€ (021) 

 Maleri med  

dyremotiv I  

Af: Maria Struzik-Krull, 1992. 

Måler 76 x 60 cm.  

Mindstepris: 25€ (023)  

Børnehængeposer  
Har dine børn lyst til at slappe af med 
en god bog eller tegneserie, har de 
muligheden i disse ophængelige hyg-
gekroge. Max. belastning kan des-
værre ikke oplyses, men vi fraråder 
brug for de, der ikke naturligt passer 
ind i disse.  

Mindstepris: €15 pr. stk. (022) 

Maleri med  

dyremotiv II  

Af: Maria Struzik-Krull, 1992. 

Måler 70 x 56 cm.  

Mindstepris: € (024)  



 

Dansk kunst II  

Dette kunstværk bærer titlen     
”Uden titel”, af Ejler Bille, grafisk 
blad, nummeret.  

Måler 40 x 60 cm. 

Mindstepris:  40€ (026) 

Alt godt fra Ærø 
Her er en enestående serigrafi fra 
Vilh. Sørensen, 1982. En samling på i 
alt 9 værker med små poetiske vers. 
48 x 62 cm.  Mindstepris:  

80€ samlet, eller 10€ enkeltvis (027) 

Dansk kunst I  
Dette kunstværk bærer titlen: ”Gård 
med blåt tag og hav i baggrunden”, 
af Johs. Hofmeister, litografi fra 
1981. Måler 70 x 56 cm. 

Mindstepris 25€ (025)  

Kær/Vinter  
Vi slutter af med dette dejlige maleri 
af Ole Prip Hansen fra 1980.  

Indrammet, 53 x 53 cm. 

Mindstepris: 40€ (028) 

 





Første, anden, tredje!  

”Auktionshuset” er en kendt TV-serie, der har kørt på Danmarks Radio og 

nu også snart TV2: rigtig mange programmer handler om køb og salg af 

antikviteter, og vi vil gerne være del af denne danske kultur her på Dansk 

Centralbibliotek for Sydslesvig.  

Kom derfor til vores auktionsdag, som følger op på den store succes fra 

2016, hvor vi fik solgt mange gode effekter med tilhørende spændende 

fortællinger om, hvad der er kommer ”under hammeren”. Vi gemmer på 

rigtig meget her på biblioteket, men vi vil også gerne bruge pladsen på en 

ny måde. 

Vi begynder kl. 11, hvor der i starten fortsat er mulighed for at besigtige de 

forskellige effekter oppe på 2. sal og få både kaffe og kage.  

Du har også muligheden for at få en snak med både formand for Det Syd-

slesvigske Samråd, Chr. Jürgensen, der er formand for Dansk Centralbiblio-

tek og vores næstformand, Bjarne Truelsen (leder af Offener Kanal).  

Kl. ca. 11.30 går vi i gang og alt efter antal bydere er vi nok færdige  

kl. 12.30, alt efter hvor mange, der byder.  

Effekterne sælges som de er, dvs. uden ansvar for evt. skader el. mangler, 

og overskuddet går til vores daglige drift.  

I dette katalog ser du også mindstepris samt auktionsnummer (dvs. num-

mer på hver effekt, der sælges) 

Med venlig hilsen 




