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Kjære bokvenn!

Jeg har satt sammen en liten variert juleliste fra Antikvariat Bryggen. Det har ikke vært så mye aktivitet i 
annet halvår av 2011, men jeg kjøper stadig inn bøker og er alltid interessert i gode objekter. Jeg håper å 
komme sterkere tilbake i 2012.

Jeg vil takke for alle hyggelige telefonhenvendelser og den økende interesse for å komme innom for å slå av 
en bokprat. Da dette fortsatt er et prosjekt ved siden av annet arbeid, passer det best med henvendelser på 
kveldstid. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke Hanne Lillebo for hennes artikkel om en ukjent Jacobsen-novelle som 
jeg fikk inn tidligere i år. Hun har blant annet har skrevet biografien om Rolf Jacobsen, “Ord må en omvei”, 
som kom på Aschehoug Forlag i 1998. For den som er interessert i å lese mer om Rolf Jacobsen, henviser jeg 
til www.rolf-jacobsen.no. Denne siden drives av Rolf Jacobsens venner, og etterhvert vil mer informasjon 
være tilgjengelig her. Gjennom medlemskap i Rolf Jacobsens venner vil man motta deres medlemsblad.

Til slutt vil jeg nevne at det er mulig å gjøre et bokkupp hos Damms Antikvariat før jul. 
 
De åpner sin nye forretning mandag 12. desember kl. 12.00 i Frederik Stangs gate 46.  Mange av bøkene tar 
de med seg til de nye lokalene, og etter hvert vil du finne mange av bøkene, kartene og prospektene på 
nettet. Imidlertid er det mye de ikke skal ta med seg, og det arrangeres derfor et stort FLYTTESALG
fra lørdag den 10. desember kl. 10.00 med 50% på alt i butikken. De har da åpent til kl. 18.00. 
Søndag 11. desember fortsetter salget mellom kl. 14.00 og 18.00 : 50% på alt.
Mandag 12. og tirsdag 13. desember fra kl. 10.00 - 18.00 : 50% på alt.
Onsdag 14. til fredag 16. desember (10.00-17.00): 70% på alt.
Lørdag 17. desember (10.00-15.00): Deres siste dag på Christiania Torv og posesalg. Kr. 100,- pr. pose.

God lesning!

Bibliofil hilsen
Fredrik Delås

                Antikvariat Bryggen
Bryggenveien 42
1747 Skjeberg

Telefon 69 15 11 57
post@antikvariat-bryggen.no
www.antikvariat-bryggen.no

Organisasjonsnummer 991 604 359
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Ukjent novelle av 15 år gamle Rolf Jacobsen
av Hanne Lillebo

Fremdeles kan det dukke opp ukjente dikt og tekster Rolf Jacobsen har 
skrevet, og hver gang det skjer, er det en liten begivenhet.

 Fredrik Delås, som driver det nettbaserte Antikvariat Bryggen, kom 
over en tekst av Rolf Jacobsen i en innbundet årgang fra 1922 av Ungviljen, 
organ for Norges socialdemokratiske Ungdomsforbund. Delås fant ingen referanser til teksten verken i de to 
Jacobsen-biografiene eller på internett, og tok kontakt med Rolf Jacobsens Venner i håp om å få noen 
opplysninger. Henvendelsen havnet hos undertegnede, og det viste seg raskt at teksten var ukjent for flere enn 
Delås.
 I En liten kvast med tusenfryd og fire rare løk, en samling tekster av Rolf Jacobsen jeg redigerte i 1996, er 
de eldste tekstene fra 1925. De ble publisert i den landsdekkende ukeavisen Norges Gymnasiaster, der Jacobsen 
var redaktør siste året i gymnaset. Teksten, nærmere bestemt novellen, som han publiserte i Ungviljen som 15-
åring i 1922, er etter det jeg så langt kjenner til, den første teksten Rolf Jacobsen hadde på trykk. Og han 
debuterte som skjønnlitterær forfatter, ikke som journalist slik vi tidligere har trodd.
 I 1922 var han elev i middelskolen ved Fagerborg skole i Kristiania. Foreldrene var bosatt på Flisa, selv   
       bodde han på hybel. Etter å ha tilbrakt det første skoleåret   
       i hovedstaden hos en tante og onkel på Vinderen, bodde   
        han nå i Homansbyen, i Oscars gate 22, hos den vel 80 år 
       gamle enken Hanna Østby som drev et lite pensjonat.   
       Jacobsen fortalte svært lite om hvordan pensjonattilværels  
       en artet seg for en 14–15-åring som stort sett skulle greie 
       seg selv uten å være altfor mye til bry for vertinnen eller de  
       øvrige beboerne. Etter hvert ble han kjent med to menn 
       som også losjerte der, de tok ham med på turer i 
Nordmarka. Ellers gikk nok mesteparten av tiden med til skolen, og når han hadde fri, moret han seg blant annet 
med å lage avis. Han ble jo også som vi vet, journalist og avismann.
 De første avisene han laget i ungdommen, var nok beregnet på den aller nærmeste omgangskretsen hans, 
familie og venner. Han både tegnet og skrev, utformet overskrifter og reklamer slik han hadde sett det ble gjort i 
ordentlige aviser. I 1921 laget han Uglen, fire sider med mest tegninger. Året etter, da han bodde i pensjonatet i 
Oscars gate, produserte han en langt mer forseggjort avis han kalte Lørdags Magasinet. Her var også billed-
stoffet vektlagt, men nå var han i tillegg opptatt av at avisen skulle inneholde artikler og fortellinger. Noe 
hentet han fra ulike kilder, noe skrev han selv. Mest sannsynlig er det han selv som skjuler seg bak pseudonymet 
«Faust», forfatteren av en kavalkade over uken som var gått med blant annet Holmenkolldagen. Innholdet for 
øvrig er en Fønhus-inspirert skisse om den norske skogen, og filosofiske betraktninger over uendeligheten. Et 
minneord over den nylig avdøde arbeiderpartipolitikeren Kyrre Grepp er med, trolig en avskrift, et portrett av 
Grepp hadde unggutten tegnet selv etter et fotografi. Bladets føljetong var lånt av Kristian Elster d.y. Den 
usignerte kjærlighetsnovellen «Tre kyss» var nok også forfattet av Rolf Jacobsen.
 Men han må ha ønsket å nå ut til flere lesere enn han gjorde med sine selvlagde og håndskrevne aviser, 
og i første omgang valgte han å publisere noe i medlemsbladet til en organisasjon han tilhørte. Hvorvidt han 
sendte inn novellen på eget initiativ eller han fulgte en oppfordring fra noen som visste han skrev, er uvisst. 
Redaksjonen for bladet Ungviljen opplyste om at «Forfatteren er et 15 aars medlem av Vestkantens soc. dem. 
Ungdomslag i Kristiania».
 Denne opplysningen er også interessant. Hans politiske engasjement innenfor arbeiderbevegelsen fra 
begynnelsen av 1930-årene har vært kjent, men det startet altså langt tidligere. Allerede som 15-åring var han 
blitt medlem av en politisk ungdomsorganisasjon, Norges socialdemokratiske Ungdomsforbund. Kanskje deltok 
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han også på møter og i studiesirkler? Jacobsen fortalte selv om møter i Clarté, Mot Dag og det radikale Student-
ersamfundet, og ikke minst om det arbeidet han nedla for AUF og Arbeiderpartiet etter at han flyttet hjem til 
Flisa mot slutten av 1934. Senere vet vi at han forlot Arbeiderpartiet og meldte seg inn i Nasjonal Samling og 
måtte sone en landssvikdom etter annen verdenskrig. 
 Norges socialdemokratiske Ungdomsforbund ble stiftet i januar 1922 og tilsluttet Norges Social-
demokratiske Arbeiderparti, stiftet året før av utbrytere fra Det norske Arbeiderparti som var uenige i partiets 
revolusjonære linje og vending mot kommunismen. I 1927, etter at Det norske Arbeiderparti hadde brutt med 
Den kommunistiske internasjonale, inngikk de to partiene forlik, og socialdemokratene sluttet seg til Det norske 
Arbeiderparti. Partienes ungdomsorganisasjoner slo seg sammen til Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF). Norges 
socialdemokratiske Ungdomsforbund utga helt fra starten av, i 1922, sitt eget medlemsblad, Ungviljen, etter en 
tid endret bladet navn til Arbeiderungdommen.
 I nummer sju av Ungviljens første årgang publiserte 15 år gamle Rolf Jacobsen, medlem av Vestkantens 
socialdemokratiske Ungdomslag, novellen «Når sol går ned». En kunne ha tenkt seg at han hadde skrevet om et 
emne som særlig interesserte arbeiderungdommen, men dette er en novelle som kunne ha stått på trykk nær 
sagt hvor som helst.
 «Når sol går ned» er en nokså kort tekst som likevel 
rommer en komplisert og dramatisk historie, og det dreier seg 
om evig aktuelle temaer som kjærlighet, skyld og svik. 
Handlingen strekker seg over et halvt års tid, fra tidlig sommer 
til vinter, og fortelleren gjør nedslag og skaper scener der det 
skjer noe av betydning for den øvrige handlingen. Den unge 
forfatteren har vært seg bevisst komposisjon og litterære grep. 
Novellen er rammet inn av to scener som utspiller seg på den 
store fjellvidda, slik får også naturlandskapet en sentral plass i 
fortellingen. En drøm den ene av de to hovedpersonene har, blir
 et frampek mot det som senere skal skje.
 Vi følger det unge paret Ellen og Reidar som har måttet 
flykte fra hjembygda dagen før de skulle ha giftet seg, fordi 
Reidar, eller Reid som Ellen kaller ham, er ettersøkt for mord. 
Ellen er overbevist om at han er uskyldig, men den allvitende fortelleren lar leseren også få innblikk i Reidars 
tanker og ikke minst skyldfølelse, og det avsløres at han har drept en mann. Det Reidar nå frykter mest av alt, 
er at Ellen skal få vite sannheten, han er redd for å miste henne. De slår seg til på en seter oppe i fjellene, langt 
unna folk. Og slik går sommeren og høsten. Kjærligheten mellom de to vokser seg sterkere, men med høsten 
kommer Reidars tungsinn tilbake og han plages stadig mer av dårlig samvittighet overfor Ellen. Hun er blitt 
gravid, og legger ytterligere press på ham om at de må vende tilbake til hjembygda og gifte seg. For henne virker 
en slik retrett uproblematisk i og med at hun fortsatt tror kjæresten er uskyldig. Det hele ender tragisk, og idet 
fortellingen er ved veis ende, er det grunn til å spørre seg om ikke morderen nå har enda to menneskeliv på 
samvittigheten.
 Det er et voksent stoff Rolf Jacobsen har gitt seg i kast med, og det er tydelig at han må ha lest en del 
og lært av etablerte forfattere. Nøyaktig hva han har lest som i neste omgang kan ha inspirert ham til å skrive 
novellen, er det ikke så lett å fastslå, her kan det være gjenklang fra flere forfattere og flere verk. Kanskje et par 
av dem likevel lar seg identifisere?
 Vi må kunne gå ut ifra at de fleste skolebarn på denne tiden hadde lest Mauritz Hansens novelle «Luren» 
og at de også kjente til Bjørnstjerne Bjørnsons dikt og sanger, for eksempel diktet «Prinsessen». Tittelen på Jacob-
sens novelle er påfallende lik den siste verslinjen i de tre strofene i Bjørnsons dikt, en verslinje som fungerer som 
et omkved. «’[N]u når sol går ned’», heter det i de to første strofene, og i den tredje og siste strofen: «’Nu gikk 
solen ned.’» Samtlige tre strofer åpner med beskrivelsen «[p]rinsessen satt høyt i sitt jomfrubur». Denne kvinnen 
bærer på en lengsel, og i siste strofe bryter hun ut i gråt idet hun resignert må konstatere at solen gikk ned, da-
gen er til ende, uten at hun har nådd sine lengslers mål. Også Ellen i Jacobsens novelle «Når sol går ned» lengter 
mot noe som viser seg å være uoppnåelig, Reidar kan ikke oppfylle ønskene hennes om ekteskap og et trygt og 
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kjærlighetsfylt samliv. Men mens prinsessen kan sette sin lit til en ny dag med nye muligheter, betyr solen som 
går ned, og natten, døden for Ellens del.
 Rolf Jacobsen har skrevet en historie med en uforsonlig slutt og en tragisk utgang, stikk motsatt av hva 
vi finner i «Luren». Mauritz Hansen regnes som Norges første novellist, og «Luren», første gang publisert i 1819, 
er blitt kalt Norges første bondefortelling. Kort fortalt handler «Luren» om en gårdsgutt og en bondedatter som 
forelsker seg i hverandre, i utgangspunktet en umulig kjærlighet fordi det er utenkelig at hun kan gifte seg 
under sin stand. De får et barn sammen og må leve i skjul i en avsidesliggende granbarhytte, der de skifter på å 
passe barnet mens de samtidig forsøker å skjøtte sine daglige plikter i bygda. «Luren» ender med forsoning og 
lykke. Jacobsens kjærestepar må rømme fra bygda av helt andre årsaker. Dato for bryllupet er fastsatt, men da 
den vordende brudgommen dreper en mann, gjør det uopprettelige skader også på henne som han bare ønsker 
det aller beste. I utgangspunktet er det ingen slående likhet mellom Hansens og Jacobsens noveller, likevel er det 
mulig å tenke seg at «Luren» kan ha vært en inspirasjonskilde for den unge forfatterspiren. Enkelte fellesnevnere 
er det riktignok, begge historiene handler om et ungt, ugift par som må forlate bygda og leve i skjul i fjellene, 
men her stopper også likheten. Mens det ene paret har en hemmelighet i fellesskap – barnet – som styrker 
samholdet, har den ene parten i det andre paret en hemmelighet han ikke for alt i verden vil avsløre for 
kjæresten. Både hemmeligholdelsen i seg selv og en eventuell avsløring virker ødeleggende på forholdet. Og, som 
allerede nevnt, kontrasten er stor mellom hvordan «Luren» og «Når sol går ned» slutter.
 Det er ikke uvanlig at forfattere lar seg inspirere av andres verk og så velger en ganske så annerledes eller 
også helt omvendt vri når de bearbeider stoffet og gjør det til sitt eget. De kan være grepet av det Harold Bloom 
kaller anxiety of influence, dvs. at de av frykt for å bruke for mye av verket de er inspirert av, bevisst forsøker å 
fjerne seg fra det. En slik tilnærming gjør at både Bjørnsons «Prinsessen» og Hansens «Luren» kan ses som mulige 
litterære forelegg for Rolf Jacobsens novelle «Når solen går ned».
 Jeg er også blitt gjort oppmerksom på at Jonas Lie i 1895 utga romanen Naar Sol gaar ned, der en mann 
dreper sin kone med gift.
 Selv om historien har sine svakheter og særlig avslutningen fremstår som noe voldsom og melodramatisk, 
viser den at Rolf Jacobsen allerede i en alder av 15 hadde et talent for skriving. Imidlertid er det vanskelig å få 
øye på noe slektskap mellom denne novellen og diktene han senere skulle skrive. «Når sol går ned» må i stedet 
ses i sammenheng med de fire novellene han i 1928–29 publiserte i Illustrert Familieblad, gjenopptrykt i En liten 
kvast med tusenfryd og fire rare løk (1996), her viser han for øvrig også at han har lest og lært av andre forfat-
tere. Novellene utgjør et nokså ubetydelig, men likevel ikke uinteressant sidespor i forfatterskapet.
 Når vi nå kjenner til enda en novelle Rolf Jacobsen skrev i ungdommen, forsterker det inntrykket av at 
han først prøvde seg som prosaist før han valgte lyrikken som sin sjanger, noe som resulterte i den oppsikts-
vekkende debuten Jord og jern i 1933 og det som med årene skulle bli et stort lyrisk forfatterskap.

Litteratur
Bjørnson, Bjørnstjerne: «Prinsessen». Jeg velger meg april! 95 dikt i utvalg ved Rolf Jacobsen. Oslo: 
 Gyldendal 1982
Bloom, Harold: Anxiety of Influence. A Theory of Poetry. London: Oxford University Press 1979
Halvorsen, Terje: Partiets salt. AUFs historie. Oslo: Pax 2003
Hansen, Mauritz: «Luren». Fortællinger. Red. B. Jensen. Bergen: Eide 1969
Jacobsen, Rolf: «Når sol går ned». Ungviljen. Organ for Norges socialdemokratiske Ungdomsforbund. 
 7/1922 (s. 6–7)
Jacobsen, Rolf: En liten kvast med tusenfryd og fire rare løk. Ukjente dikt og tekster 1925–1993. 
 Red. H. Lillebo. Oslo: Gyldendal 1996
Lillebo, Hanne: Ord må en omvei. En biografi om Rolf Jacobsen. Oslo: Aschehoug 1998

Takk til Irene Engelstad for gode innspill vedrørende «Luren» og «Prinsessen», og til Fredrik Delås som tok 
initiativet til å finne ut mer om Rolf Jacobsens ukjente novelle og dessuten tipset om Jonas Lies roman.
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Uregistrerte bindvarianter

Uregistrert utgave av Braatens debut
For en tid tilbake hadde jeg inne en uregistrert utgave 
av Oskar Braatens uvanlige debut “Du heimen min- “. 
Den heftede utgaven som er avbildet i Schiøtz/Ringstrøm 
har trykket Kosta av “Unglyden”s bokh. nederst på tittelbladet. 
Varianten jeg hadde inne hadde i stedet “Unglyden”s 
kjellar påtrykket. Det betyr at historien gikk som en 
“kjeller” i Unglyden. En “kjeller” var en utklippsføljetong 
som ofte ble trykket nederst på arket i tidsskrifter. En 
annen kjent og sjelden utklippsføljetong av Oskar Braaten 
er Elling med Beinet. Disse “kjellerne” har ikke egne omslag.
Det andre eksemplaret jeg har sett av denne 
“kjellervarianten” av “Du heimen min-”, ble omsatt ved den 
forrige Cappelen Damms auksjonen (56). Eksemplaret forelå 
der i materie og gikk for kr 9 200,- + salær. 

Uregistrert omslagsvariant av “Det ny System”

Nedenstående varianter er vel egentlig ikke uregistrerte. Det er bare det at de er registrert hver for seg på to 
ulike steder. 

Bjørnstjerne Bjørnson. “Det ny System”. København. 1879. 211 sider.

I Schiøtz/Ringstrøm oppgis det at foromslaget verken har utgiversted eller år, kun forleggermerke, forfatternavn 
og tittel. Arthur Thuesen oppgir i sin fantastiske fembinds Bjørnson-bibliografi at foromslaget i tillegg til oven-
nenvte også har både utgiversted og år. Nedenfor er begge varianter avbildet. Varianten uten utgiversted og år  
minner om den uregistrerte varianten av “Redaktøren”, som jeg presenterte i katalog 6 2009. 
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Uregistrerte bindvarianter av “Det ny System”

       Når vi først er inne på “Det ny System”, kan jeg nevne at jeg har 
      registrert tre varianter i tillegg til de to oppgitte i S/R. En ble   
      presentert i katalog 7 2009. Bøkenes dekler er identiske    
      med de registrerte varianter, men det er avvik i forsatspapir    
      og snitt. Normalt kom boken med helt gullsnitt og blankt    
      forsatspapir.
      Nedenfor i brunt er en undervariant av bindvariant A i S/R med   
           bakdekkel i samme dekor som “En Fallitt” - blindpreg med brutte 
      hjørner. Denne har grønt forsatsblad og rødt snitt. Dette er 
      identiske forsats-, og snittfarger som ble benyttet på Alexander   
      Kiellands bøker på denne tiden. 
      Nedenfor i Rødt er en undervariant av bindvariand B i S/R med   
      bakdekkel hvor mønsteret i blinddekor er en ren rektangulær 
      ramme. Denne boken har et lett stenket/sprengt snitt og matt grått  
      forsatspapir. Denne boken er bundet uten smusstittelblad.     

     Den tidligere presenterte variant 
     med helt gullsnitt, avvikende 
     dekkel- og ryggdekor. Intet 
     forleggermerke. Prøvebind?
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1. ANDERSEN, Tryggve
Bispesønnen og andre fortællinger. 
Aschehoug. Kristiania. 1907.  [6], 146 sider. Originalt helsjirtingbind. Blått.           
                  450,- 
Kun minimal fargeavskrapning ved kapitèler og en meget svak plett på fordekkel. Pen.

2. ANDERSEN, Tryggve
Hjemfærd. Fortællinger. 
Aschehoug. Kristiania. 1913.  [4], 133, [3] sider. Originalt helsjirtingbind. Blått.                            
                  400,- 
Kun minimal fargeavskrapning ved kapitèler. Pen.

Variant UTEN foromslag medbundet.

3. ANDERSEN, Tryggve
Hjemfærd. Fortællinger. 
Aschehoug. Kristiania. 1913.  [4], 133, [3] sider. Originalt helsjirtingbind. Grønt.                           
                  400,- 
Et fåtall meget små hvite prikker øverst på rygg. For øvrig meget frisk.

Variant MED foromslag medbundet. Deklenes kanter på dette eksemplaret er kraftigere skråskåret enn på ovenstående 
eksemplar. Forsatspapiret på eksemplar 2 & 3 avviker fra hverandre. 
VEDLAGT: Anmeldelse av boken skrevet av Theodor Caspari. 

Tre pene førsteutgaver av Tryggve Andersen

fredrikdelas
Typewritten Text
SOLGT  
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4. BJØRNEBOE, Jens
Uten en tråd.
IBA. International Book Automation. Scala Forlag. Oslo. Uddevalla. 1967. 176 sider. Originalbind med smussomslag.       
                                            
               3 500,-
Smussomslag med mindre rifter. Bindet er meget friskt.  

Schiøtz/Ringstrøm variant C. Boken er trykket på norsk. Omslaget er det samme som på den norske beslaglagte utgaven bortsett 
fra at forfatternavnet her er oppgitt, samt at det bemerkes at boken er “Forbudt i Norge”. Bjørneboes navn innehar en trykkfeil på  
tittelbladet. 

Den norske utgaven av  “Uten en Tråd” utgitt i Sverige

fredrikdelas
Typewritten Text
SOLGT  
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5. BOJER, Johan
Olaf den Hellige. Drama.
Alb. Cammermeyers Forlag. Kristiania. 1897.  156, [4] sider. Originale omslag.          
                         500,-
Noe rifter i ytterkanter og på rygg. Tittel er intakt. Usprettet.

Uvanlig med omslag.

6. BOJER Johan
Paa Kirkevei. Eventyr.
P. T. Mallings boghandels forlag. Kristiania. [1897]. [10], 184 sider. Originalt dekorert helsjirtingbind. Brunt.              
                        500,- 
Navntrekk på friblad. Frisk. 

7. BOJER Johan
Hvide Fugle. Eventyr.
Gyldendalske Boghandel. Kjøbenhav & Kristiania. 1904.  [6], 222, [2] sider. Originalt dekorert helsjirtingbind. Grått.   
                      350,- 
Svak fargeavskrapning ved kapitèler. En liten anelse smusset.

Noen av Bojers tidlige dekorative bøker 

fredrikdelas
Typewritten Text
SOLGT  

fredrikdelas
Typewritten Text
SOLGT  

fredrikdelas
Typewritten Text
SOLGT  
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8. BOJER, Johan
Rørfløiterne. Nye Eventyr. 
P. T. Mallings boghandels forlag. Kristiania. 1898. [8], 198, [2] sider. Originalt dekorert helsjirtingbind med helt 
gullsnitt. Grått.  
                              1 250,-
En anelse ufrisk rygg og fordekkel. For øvrig velholdt. 

DEDIKASJON til den danske tegneren og maleren Achton Johannes Friis på friblad:  
“Min kære Achton Friis Med hjertelig Tak fra gamle Dage. fra din Johan Bojer”. 

  

“Rørfløiterne” med dedikasjon til Achton Friis

9. BOJER, Johan
Den siste viking.
Gyldendalske Boghandel. Kristiania. 1921. 324 sider. Originalt helsjirtingbind. Grønt.
          450,-
Minimal fargeavskrapning ved øvre kapitèl og langs ytre fremre fals. Ex libris på forsats. 
Et friskt eksemplar.

  

Bojers hovedverk i pent originalbind

fredrikdelas
Typewritten Text
SOLGT  
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10. BOJER, Johan

Den sidste viking. København. 1936. Brunt halvskinnbind bundet med foromslag. Frisk.
               2 500,-
DEDIKASJON til den danske forfatteren Niels Randkær på smusstittelblad:
“Til hr. Niels Randkær med venlig hilsen fra Johan Bojer.

Paa Kirkevei. Eventyr. [1897]. Sort halvsjirtingbind. Pen.

DEDIKASJON til litteraturhistorikeren Christen Collin på smusstittelblad:
“Herr Chr. Collin fra Deres Johan Bojer.                      
                           
Dagen og natten. Roman. 1935. Blått originalbind. Frisk.

“Hilsen fra forfatteren” på forsatsblad.

Gård og grend. 1939. Blått originalbind. Frisk.

DEDIKASJON til den svenske forfatteren og kunsthistorikeren Carl Laurin og kone på forsatsblad:
“Til Mine gode venner Gunilla og Carl Laurin. Med vennlig hilsen fra Johan Bojer”.   

Skyld. Roman. 1948. Grønt originalbind. Noe slitasje. 

DEDIKASJON til den danske forfatteren Carl Gad på forsatsblad:
“Til Carl Gad med takk for de mange års trofast vennskap fra Johan Bojer”. 
 
Carl Gad ga i 1917 ut boken “Johan Bojer - En studie”. 
I Schiøtz/Ringstrøm er det satt spørsmålstegn ved om “Skyld” utkom i pappbind. Det gjorde den altså.      

5 bøker med dedikasjoner av Johan Bojer
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11. BOJER, Johan 
Samling førsteutgaver bundet med alle omslag. 
Alle bøkene har stusset toppsnitt. For øvrig ubeskåret. Burgunder halvskinnbind. Blekede rygger. Enkelte rifter i skinnet. 
Pene omslag.                              
                               2 500,-
1898. Rørfløiterne. Nye eventyr.
1902. Theodora. Skuespil i fire akter. 
1903. Troens Magt. Roman.
1904. Brutus. Drama i fem akter.
1904. Hvide Fugle. Eventyr.
1908. Vort Rige. Roman.
1911, Liv. roman.
1913. Fangen som sang.
1916. Sigurd Braa. Skuespil i fire akter. 
1917. Verdens ansigt. Roman.

Johan Bojer - 10 uniforme bind bundet med alle omslag 
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12. DUUN, Olav
Paa Tvert.
Olaf Norlis Forlag. Kristiania. 1909.  272 sider. Originale omslag.         500,-   
          
Liten slitasje øverst på ryggstripe. Liten knekk helt i øvre del i senter av bakre omslag. 
For øvrig et fast og rett eksemplar.                    1 500,- 

13. DUUN, Olav
Hilderøya.
Olaf Norlis Forlag. Kristiania. 1909.  220 sider. Originale omslag.                                     
              1 250,-  
Ryggstripe noe brunet. For øvrig et fast og rett eksemplar.

14. EGNER, Torbjørn
Gamle hus i Rauland.
Grøndahl og Søns Forlag. Annen utgave. 157, [2] sider. Originale omslag                                       
                  650,- 
En liten flik avrevet i nedre kant av foromslag. En meget liten rift i øvre del av bakre omslag. Kun de første par sider 
sprettet. Pen.

DEDIKASJON til forfatteren og journalisten Gerd Hennum på friblad:
“Til Gerd Hennum i glede over hyggelig omtale i din tankevekkende Mandalsartikkel! Med vennlig hilsen Torbjørn 
Egner.”

To tidlige bøker av Olav Duun i omslag + en Egner-dedikasjon
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16. FALKBERGET, Johan
Vidden - Svarte Fjelde, Ved den evige sne, 
To Fortællinger - Urtidsnat          1 000,-

Restopplag av Vidden i førsteutgave bundet av forlaget sammen 
med Svarte fjelde og Ved den evige sne (henholdsvis 6. og 4. opplag) 
samt 4. opplag av Urtidsnat. Pen. 

“I Nordenvindens Land” med dedikasjon

Samlerekke av Falkberget i originalt forlagsbind

15. FALKBERGET, Johan
I Nordenvindens Land.  
Aschehoug. Kristiania. 1924. [4], 151, [3] sider. Brunt halvskinnbind.   
                                                                                                                  1 000,-
Ex libris på forsats. 

Lengre DEDIKASJON til Ragna Hagen, som var en nær venn av familien 
Falkberget, på smusstittelblad:
“Frøken Ragna Hagen. God jul, tak for det aar som er gaat [....] et godt og lykkelig 
nytaar! Mange hilsener deres hengivne Johan Falkberget. Julen 1924”.
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17. Falkberget, Johan
Den nye Bør Børson Jr.
Vindhols Forlag. Oslo. 1927. [2], 182 sider. Originale omslag.                 3 500,-  
                   
Nedre hjørne avrevet på foromslag. Rift i bakre omslag. Bokblokken er fast og omslagene er ikke løse.

DEDIKASJON på smusstittelblad:
“Hr. Sekretær Kaudahl - til venlig erindring fra Johan Falkberget. Stortinget 21/4 32”.

Falkberget var stortingsmann for Det norske Arbeiderparti 1931-1933. Uvanlig. 

“Den nye Bør Børson Jr.” med dedikasjon
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18. FLOOD, Constantius
Mellem Baaer og Skjær
P. T. Mallings Boghandels Forlag. Kristiania. 1884.  [6], 222 [2] sider. Originalt helsjirtingbind. Blått.                     350,-  
           
En liten anelse skjevlest. Noe mørknet rygg. Noe ufrisk. Intakte falser. Fast i bindet. Navntrekk på tittelblad. Ren materie.

19. FLOOD, Constantius
Alvorsduft og Eventyrlyst fortællinger og Skisser fra Sjølivet.
P. T. Mallings Boghandels Forlag. Kristiania. 1884.  [6], 235 [1] sider.Originalt helsjirtingbind. Burgunder.     350,-  
           
Noe skjevlest. Bleket rygg. Noe ufrisk. Intakte falser. Fast i bindet. Navntrekk klippet bort i øvre del av tittelblad. 
Ren materie.

20. FLOOD, Constantius
Udvalgte Fortællinger. I+II.
P. T. Mallings Boghandels Forlag. Kristiania. 1893.  399 + 407 sider. Originale omslag.         750,-  
           
Usprettet og ubeskåret. Svak slitasje ved nedre kapitèler. Liten plett på bakre omslag av bind II.

Tre førsteutgaver av Constantius Flood
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En sjelden bok av H. A. Foss utgitt i Vikersund

Fønhus’ debut bundet med foromslag

21. FOSS, H. A. 
Kristina. En Fortælling fra Valdres.
Forlagt af Ole Kjærstad. Vikersund. 1886. 319 sider. Sort originalbind 
med forlagsstempel i blindtrykk på bakdekkel.
  
                                        1 750,-

En anelse ufrisk. Føles litt løs, men indre falser er helt intakte. Fremre 
forsatsblad mangler. 

Eksemplaret har tilhørt den store boksamleren Jonas Skougaard. 

22. FØNHUS, Mikkjel
Skoggangsmand.
Steenske Forlag. Kristiania. 1917. 190 sider. Blått halvsjirtingbind 
bundet med foromslag.
         
                                    1 000,-

Bleket rygg. Svake rifter enkelte steder langs overtrekkspapirets 
ytterkanter. Rent omslag og materie.

fredrikdelas
Typewritten Text
SOLGT  



 - 19 -

Sjeldent skuespill av Fønhus under pseudonymet Tølleiv

“Skogsfolket i Bjønnemarka” med dedikasjon & innklebet hilsen

23. [FØNHUS, Mikkjel] Tølleiv
Domedag i Skreppebrøtin. Ekteskapskomedie i 
tri vendingar.
Utgjeve av Noregs Ungdomslag. Oslo. 1927. 32 sider. Originale omslag.  
          
                                                                                               5 000,-
Meget pen.

De to bøkene Fønhus utga under pseudonymet Tølleiv er meget sjeldne.

24. FØNHUS, Mikkjel
Skogsfolket i Bjønnemarka.
Aschehoug. Oslo. 1969. 138 sider. Originalbind.
          
                                                                                              650,-
Pen.

DEDIKASJON på forsatsblad:
“Einar Østvedt med helsing fra Mikkjel fønhus”.  

Innklebet notis bak i boken: “Takk for interessant bok, som 13 akt [?] var 
bygget på - skal sende en liten omtale til Valdres. Beste helsing Mikkjel 
Fønhus”.
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25. GARBORG, Arne
Bondestudenter. Fortælling. Dansk af forfatteren autoriseret udgave.

P. G. Philipsens Forlag. Kjøbenhavn. 1885. 364 sider. Grått originalbind.            400,-  
                 
Mørknet rygg. Svak slitasje ved øvre kapitèl. Fast i bindet. Frisk materie. 

26. GARBORG, Arne
Læraren. Eit spèl i fem vendingar.
Aschehoug. Kristiania. 1896.  227 sider. Grønt skinnryggbind bundet med begge omslag.     1 750,-

Nydelig skinnryggbind med sjirtingdekler og topp gullsnitt. For øvrig ubeskåret. Bindet er signert Robson & Co. 
Omslagene er bundet inn bakerst i boken. Liten flekk øverst på foromslag. Tiltalende eksemplar.      
       
27. GARBORG, Arne
Den burtkomne faderen.
Aschehoug. Kristiania. 1896.  [4], 118 sider. Grønt skinnryggbind bundet med begge omslag.     2 500,-
             
Nydelig skinnryggbind med sjirtingdekler og topp gullsnitt. For øvrig ubeskåret. 
Bindet er signert Robson & Co. Omslagene er bundet inn bakerst i boken. 
Bakre omslag meget svakt smusset. Tiltalende eksemplar.             

“Læraran” & “Den burtkomne Faderen” bundet med omslag
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28. GULBRANSSEN, Trygve
Beyond Sing the Woods. Rough proof.
Thornton Butterworth Ltd. London. 1935. 318 sider. Originale omslag.
VEDLAGT: Førsteutgaven av “Beyond Sing the Woods” i originalbind med smussomslag. 
                              2 500,-
Bøkene er pene. Den lyseblå sjirtingen på bindet har dog enkelte lysere områder.  

Den engelske oversettelsen utkom samme år som den norske førsteutgaven.

  

Korrekturtrykk av “Og bakom synger skogene”

29. HAMSUN, Knut
Redaktør Lynge. Roman.
P. G. Philipsens Forlag. København. 1893. [4], 332 sider. Dekorert striebind bundet med begge omslag.
                              2 500,-
Stusset toppsnitt. For øvrig ubeskåret. Lesesnor. Ryggen svakt smusset. Et morsomt bind.

  

“Redaktør Lynge” bundet med omslag
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30. HAMSUN, Knut 
I Æventyrland. Oplevet og drømt i Kaukasien.
Gyldendalske Boghandels Forlag. København. 1903. [4], 300 sider. Grønt helsjirtingbind bundet med begge omslag.  
                              2 500,-
Rygg med en liten svak plett øverst og nederst. Lesesnor. Stusset toppsnitt. For øvrig ubeskåret. Svak plett i øvre høyre 
hjørne på foromslag. For øvrig friske omslag. Plettfri materie.  

  

“I Æventyrland” bundet med omslag

31. HAMSUN, Knut
Stridende Liv. Skildringer fra Vesten og Østen. 
Gyldendalske Boghandel. København og Kristiania. 1905. [4], 318, [2] sider. Originalt grønt helsjirtingbind.   
                                            14 000,-
I. F. Ordings ex libris (7 x 4,5 cm) på forsats. Hans eiersignatur på smusstittelblad. Kun minimal fargeavskrapning ved 
øvre kapitèl og helt i ytterkant av hjørnene. Et særdeles friskt, nær forlagsfriskt, eksemplar.
  

“

“Stridende liv” i sprakende originalbind 
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32. HAMSUN, Knut I+II
MArkens Grøde. 
Gyldendalske Boghandel. København og Kristiania. 1917. 278, 229 sider. 
Originalt halvskinnbind.
                                                                            1 500,-

Noe overflateslitasje i skinnet. Hylleslitasje langs overtrekkspapirets ytter-
kanter. Intakte falser og fast i bindet. Ren materie.

Markens grøde begynner å bli vanskelig å finne i førsteutgave og originalbind.

  

“MArkens Grøde” i originalbind

33. HILDITCH, JAcob
Fra Alfarvei. De tusen hjems forlag. Kristiania. 1895. 139, [5] sider.  
Fortællinger fra Folkelivet. Første bind. Gyldendal. 1908. 229 sider.  
 Dedikasjon til Håkon Løken.
Fagert er landet. Gyldendal. 1913. 161 sider.                              500,-

  

Lot med en dedikasjon fra JAcob Hilditch
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34. HOVDEN, Anders
Tungalda. Ny utgåva.
J. W. Cappelens Forlag. Kristiania. 1924. 127, [1] sider. Originale omslag.
                                  400,-
Liten knekk i nedre hjørne av foromslag.
DEDIKASJON på smusstittelblad.  

Dedikasjon fra Anders Hovden
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35. IBSEN, Henrik
The lady from the sea.
Translated with the Author’s Permission by Eleanor Marx-Aveling.
T. Fisher Unwin. London. 1890. 184 sider.  Forlagets originale pergamentbind.       
                               6 000,-

Som vanlig med pergament spriker deklene en liten anelse. En nydelig bok!

Dette er et særopplag av den engelske førsteutgaven som utkom i Fisher Unwins “Cameo series”. Boken er bundet i et nydelig 
helpergamentbind fra forlaget, og er trykket på japanpapir* i et opplag på kun 30 eksemplarer. Denne boken er signert av 
forleggeren og er nummerert 15. Edmund Gosse har skrevet en 13 siders innledning til boken. Oversettelsen er utført av Eleanor 
Marx-Aveling , Karl Marx’s yngste datter. Hun oversatte også “En Folkefiende” og “Et Dukkehjem”.

“Fruen fra Havet” nummer 15 av 30 eksemplarer

* Japanpapir er en type håndlaget klutepapir laget i Japan. Det kjennetegnes 
ved at det ofte er ganske tykt og det har gjerne en lett gul- og silkeaktig overflate. 
Japanpapir er benyttet i Europa siden slutten av 1800-tallet til kunstgrafikk og til 
bibliofilutgaver av kunstnerisk illustrerte bøker. Sammenlignet med bøttepapir, så 
er japanpapiret stivere og “hardere”. 
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36. IBSEN, Henrik
The master builder. A play in Three Acts By Henrik Ibsen 
Translated from the Norwegian by Edmund Gosse and William Archer,
William Heinemann. London. 1895. 256 sider. Originale omslag.        
                               3 500,-

Omslag svakt smusset. Ex libris (Bertram E. Shuttleworth). Usprettet og ubeskåret.

Edmund Gosse har skrevet en 7 siders “Bibliographical note”, hvor han blant annet nevner Ibsenssamlerens attråverdige objekt:

“...The play was finished in the early autum of 1892, and was in our hands in November. In the beginning of December the Danish 
original was published in London (Bygmester Solness. Skuespil i tre akter. Af Henrik Ibsen. London: William Heinemann 1892), 
in an edition limited to twelve copies, which will doubtless at some future date excite the passions of the bibliophile....”. 

William archer har skrevet et 27 siders etterord under tittelen “The melody of “The master builder. An open letter to Mr. L. B. 
Walkley”.

“Bygmester Solness” nummer 11 av 60 eksemplarer
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37. KINCK, Hans E.
Livsaanderne. Fem Noveletter.
Aschehoug. Kristiania. 1906. [4], 255 sider. Originalt sjirtingbind. Rødt.                             300,-

En meget liten anelse bleket rygg. For øvrig frisk.

38. KINCK, Hans E.
Aigulf den vise. Dramatisk digt.
Aschehoug. Kristiania. 1906. [4], 185 sider. Originalt sjirtingbind. Blått.                             300,-

Svak plett på bakdekkel. For øvrig frisk.

39. KINCK, Hans E.
En penneknegt.
Aschehoug. Kristiania. 1911. VI, 94 sider. Originalt sjirtingbind bundet med foromslag. Blått.                    300,-

Meget firsk.

40. KINCK, Hans E.
Bryllupet i Genua.
Aschehoug. Kristiania. 1911. [4], 180 sider. Originalt sjirtingbind. Grønt.                             300,-

Frisk. 

Variant med blindtrykk uten forgylling på fordekkel.

En fin rekke Kinck i originalbind
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41. KINCK, Hans E.
Rormanden overbord. Opbygelser og artikler fra krigsaarene.

Aschehoug. Kristiania. 1920. [12], 251, [1] sider. Originalt sjirtingbind. Rødt.                      200,-

To meget små sorte pletter på rygg. For øvrig frisk.

42. KINCK, Hans E.
Guldalder,
Aschehoug. Kristiania. 1920. [6], 223 sider. Originalt sjirtingbind. Teracotta.                       250,-

Meget frisk.

43. KINCK, Hans E.
Fra Fonneland til Svabergssveen. Noveller og humoresker.

Aschehoug. Kristiania. 1922. [4], 188, [1] sider. Originalt sjirtingbind. Rødt   .                    200,-

Ryggen en anelse mørknet. For øvrig frisk. 

44. KINCK, Hans E.
Storhetstid. Om vårt aandsliv og den litterære kultur i det trettende århundre.

Aschehoug. Kristiania. 1922. [4], 174, [1] sider. Originalt sjirtingbind. Grønt.                       250,-

Meget frisk
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45. KINCK, Hans E.
Herman Ek.
Aschehoug. Kristiania. 1923. XVI, 368 sider. Originalt sjirtingbind. Grønt.                      250,-

Meget frisk.

46. KINCK, Hans E.
Ungt folk. Bygderoman fra 80-aarene.

Aschehoug. Kristiania. Anden utgave.1924. [4], 247 sider. Originalt sjirtingbind. Rødt.                      150,-

Frisk.

47. KINCK, Hans E.
Steder og folk
Aschehoug. Kristiania. 1924. [4], 249, [3] sider. Originalt sjirtingbind. Blått.   .                    200,-

Svak fargeavskrapning ved kapitèler og ytterst på hjørner. Ex libris på forsats.

48. KINCK, Hans E.
Mands hjerte. Digte.
Aschehoug. Oslo. 1927. [8], 85 sider. Originalt sjirtingbind. Rødt  .                       250,-

Navntrekk på forsatsblad. Meget frisk
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49. KITTELSEN, Theodor
Troldskab.
Aschehoug. Kristiania. [1892]. 18 plansjer og 
21 tekstark.              
                   1 000,-

Ufriske dekler. Reinnbundet med strierygg og tittel i 
sølv. Et fåtall plansjer er bundet i feil rekkefølge. Noe 
pletter og fingermerker i margene. Rifter reparert i øvre 
marg av “Huldren”. Riftene berører ikke illustrasjonen. 

Variant av kartonasjebindet med RØD skrift og MED 
forlagsmerke på fordekkel, samt gjengivelse av en 
øyenstikker på bakdekkel.
 

To varianter av Kittelsens “Troldskab”

50. KITTELSEN, Theodor
Troldskab.
Aschehoug. Kristiania. [1892]. 18 plansjer og 
21 tekstark.              
                   3 000,-

Noe slitasje i papiret langs deklers kanter og på rygg.
Frisk materie.

Variant med BLÅ skrift UTEN forlagsmerke på fordekkel, 
og UTEN gjengivelse av en øyenstikker på bakdekkel.
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51. KITTELSEN, Theodor
Ordsprog
John Fredriksons Forlag. Bergen. [1898]. 17 plansjer innlagt i original mappe.            2 000,-

Mappen er mørknet og plettet. Plansjene er i all hovedsak rette og rene. Et fåtall har noe smuss i ytre marg etter å ha 
stukket utenfor mappen.

52. KITTELSEN, Theodor
Løgn og forbandet digt.
Gyldendal. Kristiania. 1912. 204 sider. Originale omslag.                                                         500,-

Litt ufriske omslag. Plettfri materie.

Kittelsens “Ordsprog”

“Løgn og forbandet Digt” i førsteutgave
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53. KRAG, Thomas P.
Tusmørke. Noveller.
Gyldendalske Boghandels Forlag. Kjøbenhavn. 1898. [8], 213, [3] sider. Originale omslag.     
                        500,-

Noe ufriske omslag. Fast i bokblokken.

DEDIKASJON fra Krag på friblad: ”Vilhelm [Krag] og Baby [Beate Kielland] med hilsen fra Eders [..?..] Broder. Thomas 
P. Krag.”

Beate Kielland var Alexander Kiellands yndlingsdatter. Hun giftet seg med Vilhelm Krag i Paris i 1897. Dette likte ikke 
Alexander Kielland, og det sies at han satt hjemme i Stavanger og gråt. I dagboken skrev han:“Det var den forferdeligste dag i 
mitt liv – og i Baby’s”. Vilhelm og Beate fikk fire barn sammen før de skiltes. Krag nevner henne ikke med et ord i sine memoarer.

54. KRAG, Thomas P.
Sorte Skove.
Gyldendalske Boghandels Forlag. Kjøbenhavn. 1903. [2], 310, [2] sider. Halvskinnbind med tittelfelt i sort og rødt.  
                        400,-

Chr. Gulmann trykket i gull nederst på rygg. Ex libris [Georg Nygaard] på forsats.

DEDIKASJON fra Krag til den danske journalisten Christian Gulmann på smusstittelblad.

Dedikasjoner av Thomas P. Krag
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55. KRAG, Vilhelm
NAt. Digte i prosa.
John Griegs Forlag. Bergen. 1892. 96 sider. Nyere halvsjirtingbind bundet med foromslag.           
                     1 000,-
Omslaget svakt mørknet i ytterkanter. Plettfri materie. Uvanlig med omslag.

56. KRAG, Vilhelm
Vester i Blaafjeldet.
John Griegs Forlag. Bergen. 1893. 118 sider. Originale omslag.
                     1 250,-
Ryggen forsterket. Navntrekk på foromslag. Plettfri materie. Uvanlig med omslag.

57. KRAG, Vilhelm
Major v. Knarren og hans venner.
Aschehoug. Kristiania. 1906. [4], 300 sider. 
Originalt lys grønt helsjirtingbind.          
                    1 750,- 
Navntrekk og diskret stempel på tittelblad. 
For øvrig et meget friskt og fast eksemplar.

Tidlige utgaver av Vilhelm Krag

En meget frisk Major
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Max MAuser “En hai følger båten”

DEdikasjon fra Mons Lie

58. [LIE, Jonas] Max MAuser
En hai følger båten.
J.W Cappelens Forlag. Oslo. 1939. 221, [3] sider. 
Originalt pappbind bundet med foromslag.          
                 1 250,-

Svakt støtte hjørner. For øvrig et friskt og fast eksemplar.

59. Lie, Mons
Digte.
J. M. Stenersens Forlag. Kristiania. 1897. [6], 136 sider. 
Originale omslag.      
            
                    350,-

Slitasje langs kanter og på rygg.

DEDIKASJON datert 29-1-02 til den svenske kunstneren og 
forfatterinnen Tyra Kleen på smusstittelblad.

fredrikdelas
Typewritten Text
SOLGT  



 - 36 -

60.LØKEN, Håkon

Fire bøker av Håkon Løken, hvorav hans trilogi Anne 
Kathrines ungdom, Landsens liv og Fra Fjordnes til 
Sjøvinn (1910–12), inneholder lengre dedikasjoner og 
avhandlinger om bøkenes historie og personregister.   
        
Anne KAthrines Ungdom.
Hverdagsbilleder fra 1830-40-aarene   
                1910. Tredje oplag.
Dedikasjon + 1 side beskrivelse.
“Til mine kjære venner Aase og Sigurd fra Håkon 
Løken (nyss utnevnt til “Fillepapa”).....Sjøvinn er Vinje i          
Mosvika....Alle slektens personer er gjengit nøiaktig og 
sannferdig....Langes på Rones er Ole Richters (statsminis-
terens) foreldre, på Rostad..”.

Håkon Løken med lange beskrivelser til sine erindringsbøker

Landsens Liv. Billeder fra 1850-60-aarene. 1911. Annet oplag.
Dedikasjon + 2 sider beskrivelse.
“Til Aase hjerteligst fra Håkon Løken.....”Söderquist er onkel Nordgren, og “Martin Mühldog” er Morten Müller, f. i Skogn 
1828...”Eventyrmesteren” er Asbjørnsen, “Visemesteren” er Jørgen Moe, Fars barndomsven. Hans grandtante Kassi [?] 
Moe var nemlig gift med begge mine oldeforeldre...”.

Fra Fjordnes til Sjøvinn. Billeder og Minder fra 1870-aarene. 1912. Annet oplag.
Dedikasjon + 2 1/2 sider beskrivelse.
“Til min kjære Aase hjerteligst fra Onkel Håkon.....”Alt det som fortelles i denne boka er sant, ikke alene kulturhistorisk 
og politisk, men også personalhistorisk. Alle personene er virkelige, fra Far og Mor til barna, gjesterne, embetsmennene, 
folket på Rostad; Richters, “Eventyrmesteren”; Asbjørnsen....”.

Urolige tider. Billeder og Minner fra Ungdoms- og Studentertiden 1875-1881.
1923. Førsteutgave i pent originalbind.
              3 500,-
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61. MYKLE, Agnar
Lasso kring fru Luna. 
Albert Bonniers Förlag. Stockholm. 1956.  
Tredje-fjärde tusendet. 457, [5] sider. Originale omslag.   
Usprettet. Meget pen.

DEDIKASJON til Rune 
Englund på smusstittelblad.

1 250,-
            

Dedikasjon fra Agnar Mykle

Dedikasjon fra Aksel Sandemose

62. SANDEMOSE, Aksel
En flyktning krysser sitt spor.
Tiden Norsk Forlag. Oslo. 1933. Annet opplag. 450, [5] sider. 
Halvsjirtingbind. 

Ubeskåret. Pen.

DEDIKASJON til H. Hjelseth på tittelblad:
“Da jeg søkte inn til de Saliges Øy var Petrus ute på ablegøi.
      Aksel Sandemose”

1 500,-
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63. SCOTT, Gabriel: 
Vester i fjærene. Sagn og billeder fra kysten. 
Alb. Cammermeyers Forlag. Kristiania. 1896. [6], 133 sider. Rødt 
halvsjirtingbind.
                         600,-

Rygg en anelse bleket. For øvrig et friskt eksemplar.

64. SCOTT, Gabriel: 
Aftenrøde. Arkitekt Helmers optegnelser.
Alb. Cammermeyers Forlag. Kristiania. 1896. [6], 60 sider. Rødt 
halvsjirtingbind.             
                                   600,-

Rygg en anelse bleket. For øvrig et friskt eksemplar.

To tidlige utgaver av Gabriel Scott
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65. UNDSET, Sigrid
Olav Audunssøn i Hestviken I+II 
Aschehoug. Oslo. 1925. [4], 362 + [4], 276 sider. 
Røde halvskinnbind bundet med alle omslag.

Rødt toppsnitt. For øvrig
ubeskåret. Et pent sett. 

DEDIKASJON til den 
danske kunstneren Agnes
Slott Møller på smuss-
tittelblad.

2 500,-
             

Undset ble portrettert av Agnes og Harald Slott Møller i 1923.

Dedikasjon fra Sigrid Undset

Dedikasjon fra Tarjei Vesaas

66. Tarjei Vesaas
Båten om kvelden
Gyldendal. Oslo. 1968. 208, [1] sider. Originalt sjirtingryggbind.

DEDIKASJON til Johs. A. Dahle på forsatsblad.

600,-
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Håndskrevet dikt av Vetle Vislie

67. VISLIE, Vetle
Malm. 
Alb. Cammermeyers Forlag. Kristiania. 1906. 234 sider. 
Originalt helsjirtingbind. Grått. 
                       1 500,-
Svak fargeavskrapning ved kapitèler. Meget svakt støtte hjørner.

På smusstittelbladets verso er et håndskrevet dikt “Til Telemarki” i tre firelinjers vers signert 
og datert Levanger 27. januar 1908. Boken var premie ved maalmarknaden i Skien 1908.

                     

Til Telemarki!

Naar soli skin yver fjell og finne,
daa vaknar alltid dei gamle minne.
Naar himlen landnar [?] um sumarkveld,
eg minnest stødt dine fagre fjell.

Eg gløymer aldri dei tronge dalar,
der folket fagraste maalet talar;
du vakta trufast paa arven din,
og [?] draumar i hugen min.

Og difor takk eg i dag deg sender,
 du gamle mor med dei varme hender;
om du ei kjennest ved sonen din,
so skal du liva i hugen min.

Levanger, 27. januar 1908. Vetle Vislie.
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68. VESAAS, Tarjei & WILDENVEY, Herman 
Menykort med håndskrevne hilsner

Etter å ha nytt en bedre middag bestående av:
     

har en viss Kristin fått med seg noen hilsener på baksiden av sitt         me-
nykort. En liten “Helsing til Kristin frå Tarjei Vesaas”, og en mer 
Wildenveysk:
  “Kristin!
  Når du hører neste gang
  på Wessel eller mig-
  og gjennem gardinens sang
  møter Wildenvey-
  er det Herman dennegang.

         Herman Wildenvey                   500,-

Hilsen fra Vesaas & Wildenvey
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Lot med dedikasjoner av Tore Ørjasæter

69. ØRJASÆTER, Tore

Alle bøker foreligger i førsteutgaver komplette i originale omslag.

De første fire bøkene har dedikasjoner til den danske litteratur-
historikeren Knud Frederik Plesner. For den biliofilt interesserte 
kan det nevnes at han blant annet skrev bøkene “Bøger og 
bogsamlere: Bibliofiliens historie” og “Danske bogsamlere i det 
nittende århundre”.

Elvesong. 1932. 
“Til Marie og Knud Plesner med hjarteleg helsing frå Tore Ørjasæter.
Når kjem eg so langt i visdom at eg sluttar å segja visdomsord.”

Eldringen. 1924. 
“K. F. Plesner med venehelsing frå Tore Ørjasæter.”

Gudbrand LAngleite. Teikningar av Henrik Sørensen. 1941. 
“K. F. Plesner med hjarteleg helsing frå Tore Ørjasæter.
Det er ingen som tapar utan den som har vilkår til å vinne. T. Ø.”
  
Livsens tre. 1945. 
“K. F. Plesner. Hjarteleg helsing frå Din gamle ven Tore Ørjasæter.”

I boken “Frödingsminnen” av Mauritz Hellberg (1925) skriver Tore Ørjasæter en lengre dedikasjon til historikeren og 
pedagogen Arne Bergsgaard. Bergsgaard arbeidet som lærer i Volda 1911-1914, og det må ha vært i denne perioden han 
testet Ørjasæters historiekunnskaper, som han ser tilbake på i dedikasjonen. 

“Til min kjære ven, Arne Bergsgård med hjarteleg takk for mange års ugløymande venskap, -like frå den dagen i Volda Du 
skulde prøve meg i soga. Den prøva eg gav, var visst menneskeleg nok, men elles so avsides og ubrukande som tenkjast 
kann, til det ein kallar upptekingsprøve på ein skule. Denne boki til minne um den gongen; ho fortel um ein mann som 
heller ikkje stod seg so sers bra på skuleprøvom, men som elles au var menneskeleg nok, både mangt godt, og det som ein 
etter samfundssynet kallar mindre godt.
      Din                                                     2 000,-
       Tore Ørjasæter”       




