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Holger Nielsen holder nu som antikvar-boghandler i 
Horsens. (Arkivfoto: Martin Ravn)

Holder som
antikvar-
boghandler
Ta'r afsked med 
hollandsk udsalg

HORSENS - Inden læn-
ge skifter antikvar-bog-
handelen i Smedegade 
12 ejer.

Holger Nielsen, som de 
seneste 15 år har drevet 
forretning på stedet, har 
besluttet at koncentrere 
sine aktiviteter omkring et 
nykøbt landsted i Him-
merland.

Forretningen overtages 
af Bent Hornbech, som i 
forvejen har «Bents Kram-
bod« i Smedegade 8.

Holger Nielsen lukkede 
allerede i efteråret det an-
tikvariat, han i en menne-
skealder har haft i Silke-
borg.

- Jeg er tæt på 80 år, så 
det er ikke for tidligt at ge-
are lidt ned, siger han.

Udsalget

Ved landstedet i Him-
merland, som Holger Niel-
sen købte sidste år, er der 
bl.a. en hal på 250 kvm, 
som han indretter til anti-
kvar-boghandel, hvor der 
skal holdes åbent en gang 
om ugen.

I øjeblikket er Holger 
Nielsen i gang med at flyt-
te - som han selv siger -
»den bedste halvdel« af bø-
gerne i Smedegade til land-
stedet.
Resten vil han sætte på 

hollandsk udsalg, d.v.s. at 
man starter med en fælles-
pris for alle bøgerne på 25 
kr. stykket. I de følgende 
dage sættes prisen grad-
vist ned - 20 kr., 15. kr., 10 
kr. og til sidst fem kr. Så 
må man som køber selv 
finde ud af, hvor lang tid 
man tør vente, før man kø-
ber en bog.
Endnu ligger det ikke 

helt fast, hvornår udsalget 
starter, men det bliver for-
mentlig omkring 1. marts.

Bøger og møbler
Bent Hornbech, som 

overtager antikvariatet, 
vil drive det sideløbende 
med »Bents Krambod». 
Han vil kombinere bøger-
ne med lidt møbler.
Den kommende anti-

kvar-boghandler indrøm-
mer, at han ikke har den 
store forstand på denne 
form for forretning.
- Men Holger Nielsen 

har lovet at hjælpe mig i 
gang, så det skal nok kom-
me til at fungere, siger 
han. (ch-r)
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