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Odd Items eksisterer på idéen om at vi skal  
omgive os med holdningsfyldte særligheder  
som bidrager til at gøre vores hverdage  
sjovere og mere meningsfyldte. 

Grundtanken er at bruge ting som har udtjent deres 
oprindelige funktion. Tingene reddes før de sygner
helt hen og genoplives til endnu en storhedstid  
med maksimalt brug af

genbrugsmaterialer. Særlighederne udlejes  
eller sælges som “statement pieces” som  
udstråler kraftige budskaber og tiltrækker  
sig masser af opmærksomhed.



ODD ITEMS

Det hvide snit  
- lamper.

2 styk kan være fra lukket sindssygehospital hvor de 
har belyst Lobotomy operationer. 

Operationslamper fra 1960´erne som er blevet 
nænsomt restaureret. Stativerne er lavet specielt 
til lamperne. De er nu udstyret med hver 9 
energivenlige LED pærer som udsender et  
lækkert lys som kan sætte
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Kan være en af de første “Yellow checker taxi-
cabs” fra Chicago og have kørt Al Capone. 

Austin 7 fra 1934 som som er blevet halveret, 
malet, og nænsomt restaureret og dernæst lavet 
om til en bænk. Bænken er udført i træ fra gamle 
paller som er blevet tilpasset, pudset, bejset og 
lakeret.

Austin 7 blev fundet på de evige rustmarker og 
var for længst forbi “point of no return” til at 
blive til en bil igen. Men Idéen til Capone Cab  
var der øjeblikkelig og bilen måtte reddes.

Capone  
Taxicab
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Jeg undrer mig over at folk ikke kan 

se den sjæl som nogle af de ting jeg 

redder har. Tingene råber jo om at bli-

ve genoplivet. Når særligehederne er 

færdige skal alle gerne kunne høre 

den råben.
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Denne telefonboks kan have været med i Olsen 
Banden film hvor Benny har brugt “dimsen” for at 
ringe gratis.

Dansk telefonboks fra 1930´erne. Modellen er 
ukendt men kan være en prototype til Arkitekt Jens 
Ingwersen kendte grønne telefonboks med små 
firkantede ruder.

Telefonboksen står helt original og urørt.

Kuppet over  
alle kup”
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FROGEYED 
FRIGHT

På racerbanen har denne “forgeye” letvægts-
glasfiber racerudgave (næsten med garanti) fået fuld 
gas og indkasseret utallige ternede flag.

Austin Healey “frog Eye” Motorhjelm fra en 
Austin Healey Sprite Mark I fra 1958-1961. Denne 
motorhjelm er en sjælden glasfiber racerudgave 
brugt til racerløb.

Bordstellet er lavet af galvaniseret vandrør og 
bordet kan bruges som skrivebord eller som 
udstillingsbord
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Budskabernene er simple men kraftfulde.
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When the boat 
is rocking don’t 
come knocking

Meget kærlighed har med garanti sejlet rundt på 
søerne gennem tiderne i en kano som denne.

Vintage, håndlavet trækano fra Silkeborg Kanoværft 
i som startede i 1919 som de første i Danmark der 
byggede kanoer.

Kanoen er bygget i hånden af rigtige, passionerede 
bådebyggere. Sæde og bådstativ er lavet af 
overskuds-terrassebrædder og hele molevitten har
fået mange lag skibslak.
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Poul Reichhardt kan sagtens have siddet på denne 
Massey Ferguson og sunget af hjertets fulde røst 
hen over pløjemarken.

Motorhjelm fra Massey Ferguson 35 fra omkring 
1960´erne. Rust er fjernet men ellers urørt. Foden er 
lavet af en gammel barberstol som blev fundet i en 
lade hvor den havde været en del af et hjemmelavet 
bord. Hæve/sænke samt dreje-funktionen er selv-
følgelig funktionsdygtig.

Øverst er en hærdet-lamineret glasplade som gør 
bordet velegnet til udstilling og meget andet.

Morten Korch  
Moment
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Jeg skaber ALT!  

- bare ikke:
1. noget du har set før

2. flere af dem

3. ligegyldige forbruger ting

4. værker uden genbrugsmaterialer



ODD ITEMS

Odd hva’  
for noget?

Odd ITems udspringer fra en mangeårig passion 
for gamle og anderledes ting. Interessen har altid 
været der men er i de senere år begyndt at fylde 
mere og mere, bogstaveligt talt.

For mig handler det om at se det unikke i en 
gammel, speciel ting og så forandre eller frem-
hæve det unikke i tingen så den bliver til meget 
mere end det nogensinde var tiltænkt. 

Der skal følelser i. Når man får øje på en Odd 
Item smiler man! Og det er det ypperste man kan 
nå med et design efter min mening.
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Jeg vil omgive mig 
med meningsfyldte 
ting som jeg kan
identificere mig selv 
med og som jeg synes 
er flotte.



ODD ITEMS

Hvorfor vælge 
Odditems

Tre grunde til at vælge Odditems: 

Prop hverdagen med sjove og meningsfyldte særlig-
heder fra Odd Items. Særlighederne er skabt til at 
råbe omgivelserne op med budskaber som gør store 
indtryk på folk.

Hver særlighed fortæller sin egen historie om stor-
hedstid og fald og nu genoplivet til ny storhedstid 
med bæredygtige materialer. 

Omfavn det eksentriske!  
Så bliver man husket næste gang.
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Skal jeg berige din verden med kraftfyldte 
særligheder? Så ring eller smid en mail på:

Tlf: 29720005 

Email: info@odditems.dk

Du kan også se mere på odditems.dk

Jeg har 
svarene


