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2021 nærmer seg slutten og vi sender ut vår siste katalog for i år. Julekatalogen presenterer noen utvalgte titler fra våre siste 
innkjøp, og vi håper at den kan friste til noen nyervervelser til samlernes hyller. 

Året har vært meget innholdsrikt for vår del. Våre kataloger og auksjoner har blitt mottat med meget god respons, og flere 
nye samlere har funnet veien til oss i 2021. Vårt lille prøveprosjekt med podkasten Bokprat med David & Fredrik har fått mange 
innspill fra lytterne, og vi kommer til å lage flere episoder fremover. Send oss gjerne tips til emner dere ønsker å høre mer om.
På tampen av året har vi også forsterket vårt auksjonskonsept gjennom å knytte til oss Galleri Bygdøy Allé, ved Pål Sagen. 
Dette har medført at vi nå kan tilby et bredere utvalg, men like viktig; objektene vurderes basert på spesialkompetanse innen
området. Første auksjon gikk meget bra. Vi har fått tilbakmeldinger fra kunder som har deltatt for første gang på auksjon og 
som har kjøpt sitt første kart. Flere har også kontaktet oss vedrørende avhending av objekter til neste kartauksjon.

Vår neste store aktivitet vil være auksjonen over Otto Norlands polarsamling. Denne vil gå av stabelen i mars 2022. 

Til slutt må det meddeles at David Kolstad nå er ansatt i delt stilling mellom Antikvariat Bryggen og Galleri Bygdøy Allé. 
Dette vil bidra til å øke vår kundeservice og produktivitet knyttet til auksjonene. Vi ser frem til at dere blir bedre kjent med ham.

God fornøyelse med julekatalogen!

Bibliofil hilsen og de beste ønsker om en fin førjulstid,
Fredrik Delås 
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DEN ELDSTE “OPPNÅELIGE” UTGAVE AV
 «NORDLANDS TROMPET»
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«Smeden og Bageren» - En norsk-amerikansk bibliofil sjeldenhet
I «Johan Herman Wessel på strøket og i bibliofilien», Oslo 1942 , skriver den dyptpløyende bibliofilen 
Olav Myre rundt bokens tilblivelse:

“At Kittelsens første Wessel-illustrasjoner skyldes oppdrag fra det norske 
Amerika, er det ikke mange som vet her hjemme, likeså litt som man kjenner 
til en norsk-dansk-amerikansk utgave av «Smeden og Bageren», som kom

 ut i Minneapolis 1891. Boken eller mappen, som er Kittelsens første offentliggjorte 
Wessel-illustrasjoner, hører nu til de største boklige Kittelsen-Wessel- sjeldenheter. 
Da affæren både bibliofilt og kunstnerisk har sin interesse, gjengir jeg her 
en kort fremstilling av saken efter oplysninger fra direktør Harry Randall 
[1858-1959], som i 1890 henvendte sig til Kittelsen: Randall, som den gang 
var forretningsmann i New York, skrev hjem til Kittelsen og spurte, om han

 vilde illustrere «Hundemordet» og «Smeden og Bageren», nærmest beregnet 
til lysbilleder under foredrag eller oplesninger. Fra kunstneren kom to sett 
tegninger, tyve i hvert sett à 400 kroner pr sett. Tegningene var jo over 
forventning ypperlige og komiske, sier Randall, men «Hundemordet» sluttet

 med en tegning illustrerende ”Man ei om bagatel skal med sin næste 
kives”, som kanskje kunde la sig se i Norges bohemia, men som egnet sig lite for datidens strenge 
Amerika. Det var nemlig en klump, som man finner på w.c., omgitt av fluer og mygg og med en 
finger som pekte å den. Selv syntes Randall den var morsom, men som sagt, han kunde ikke benytte 
den til offentliggjørelse, og han remitterte derfor det resterende penge-
beløp til Kittelsen og returnerte «Hundemordet», men beholdt «Smeden».

”Det var kanske for Kittelsen udmerket, at jeg gjorde dette”, tilføier Randall, 
”for derved fikk Kittelsen anledning til å anbringe dette sett på en for sig 
selv visstnok meget mer innbringende måte, og det ledet videre til at han 
kom med en ny bok – hele Wessel illustreret i karikaturer, hvilket uten 
tvil den gang bidrog meget til å heve hans opgående renommé. I alle fall 
har Christian Krohg engang i en samtale, da jeg fortalte ham om hele denne 
tildragelse, sagt til mig at han husker meget godt den sommer, da Kittelsen 
fikk mitt brev da både han og Krohg bodde på Filtvedt, og han mente at det 
for Kittelsen hadde vært en affære av ganske stor betydning i hans utvikling”. 
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Serien til «Smeden og Bageren» blev av Randall solgt til en danske i Minneapolis, 
Rasmussen Publishing Company, som utgav diktet med Kittelsens tegninger 
i en mindre smakfullt utstyrt mappe. Dette var i 1891. Senere gikk Rasmussen 
konkurs, og Randall kjøpte tegningene tilbake. «Smeden og Bageren» blev 
i 1920 utgitt i mappe med de samme Kittelsen-tegninger på Oppi’s kunst-
forlag i Oslo. 

Det er kjent bare ett eksemplar av Minneapolismappen her hjemme, Harry 
Randalls eget. 

Hvor ble det av Randalls eksemplar?
I 1943 utga Bordklubben skriftet «Ex lex», en beretning av og med klubbens 
7 medlemmer om hendelser innen antikvarbokhandelen og bibliofilien. 
I kapittelet «Nyerhvervelser av norske samlere i 1943» skriver Harald Holen 
om spesielle objekter som våre store norske bibliofiler hadde fått klørne i 
det inneværende år. Her nevnes det at Olav Myre har økt sin samling med den amerikanske utgaven av 
«Smeden og Bageren». Han skal da ha overtatt eksemplaret for 175,-.

Om dette eksemplar vet vi følgende, med bakgrunn i Jonas Skougaards notater: Olav Myre fikk kjøpe 
Randalls eksemplar i 1943. Fire år etter Olav Myres død, 1958, kjøpte Skougaard eksemplaret av fru Myre. 
Eksemplaret dukket aldri opp ved Skougaard-auksjonene, men var en del av et nøye håndplukket utvalg 
av bøker som før auksjonene ble solgt direkte til et annet av Bibliofilklubbens medlemmer, skipsreder 
Per Meyer. I denne større transaksjonen verdsettes boken til 1200,-.  I 2004 ble eksemplaret solgt av Per 
Meyers datter til Kjell Ulrichsen, og ingikk i 2019 i Ulrichsens donasjon til Oslo Katedralskole. 

Hvordan fikk Randall fatt i sitt eksemplar?
Da vi kjenner historien rundt tegningene og salget til Rasmussen, vil det være naturlig å tro at Randall 
fikk et eksemplar fra forlaget i forbindelse med utgivelsen. 
I så fall sitter vi igjen med denne proveniensrekken: Randall, Myre, Skougaard, Meyer, Ulrichsen, Oslo Kat-
edralskole. Basert på dette er sannsynligheten stor for at eksemplaret aldri noensinne har vært tilbudt på 
det åpne marked. 

Hva skjedde med Randalls originaltegniner til «Smeden og Bageren»?
Etter århundreskiftet returnerte Randall til Norge for godt. Med seg i bagasjen hadde han tegningene.
På begynnelsen av 1920-tallet ble de omsatt i Kristiania for den nette sum av 3 700,-.
Hvem var kjøperen? Jonas Skougaard, hvem ellers?



01 [Th. Kittelsen] Johan Herman Wessel
Smeden og Bageren. Med 20 originale tegninger af T. Kittelsen. Autoriseret udgave for Amerika. 
Chicago og Minneapolis: C. Rasmussens Forlagsboghandel, 1891. 20 bl. 4to. Original kartonert mappe.
Noe overflateslitasje og pletter på mappen. Plansjene med noe bretter og svake fingermerker. Sammenlignet 
med Randall-eksemplaret, så fremstår de med samme bruksspor, men det forekommer noe større slitasje på 
enkelte plansjer i Randalls eksemplar enn på herværende sett. 
PROVENIENS:   Olaf Norli [1861-1959], bokhandler og medstifter av Bibliofilklubben. 
      Cato Schiøtz, medlem av Bibliofilklubben.
 

Ikke registrert av Sundseth. 
VARIANTER: De typografiske og oppklebede omslagene er identiske på begge eksemplarer, men Randall-
eksemplaret har blått glanset papir, mens det på herværende er et benyttet et noe mattere ufarget papir.
Begge eksemplarer har perforeringer til bindesnorer, men det later til at disse aldri har vært benyttet.

55 000,-

«-Gud for noen deilige bøker. Utvalgte godbiter fra Jonas Skougaards samlinger». 
Dette er tittelen på en bok som ble utgitt av Bibliofilklubben i 2020, trykt i 66 eksemplarer. Boken er for-
fattet av Bibliofilklubbens medlemmer Nils Voje Johansen og Cato Schiøtz, og forteller historien rundt det 
tidligere nevnte underhåndensalget av Skougaards bøker til Per Meyer, før Skougaard-auksjonene. Under
opplysningene rundt «Smeden og Bageren», side 24, nevnes begge eksemplarer som har blitt beskrevet 
i denne katalog.
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02 Gerhard Munthe [1849 - 1929]
Norske folkeviser skrevne og illustrerte av Gerhard Munthe.
Stavanger: 1933. Folio. Originalt helskinnbind i original kassett. 
Gjengivelsen av Munthes originaler er utført og trykt etter egen offsetmetode i Dreyers Grafiske anstalt. 
Bind og innbinding er også utført her. Papiret er fra Van Gelder Zonen.
Nummer 110 av 200 eksemplarer. 

Kun et par mindre pletter på rygg, for øvrig et attraktivt eksemplar av denne boken som er spesielt utsatt for 
sår og slitasje grunnet skinnets blanke og polerte overflate. 

3 000,-

BIBLIOPHILIA 10 Nr. 132BIBLIOPHILIA 10 Nr. 132



   BIBLIOPHILIA 11 Nr. 132



03 Knut Yran [1920-1998],  en av våre fremste ex libris-tegnere.
Ex libris-utkast, original gouache, til pelsdyroppdretter C. Flaaten, Valdres. [1943].
Montert på kartong [12x18,5cm]. Kraftfullt i fargene. Motivet kan “begrenses” med en passepartout og 
egner seg meget godt til innramming.

750,-
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04 Knut Yran [1920-1998],  en av våre fremste ex libris-tegnere.
Ex libris-utkast, original gouache, til bokhandler Arne Steen, Oslo. [1943].
Montert på kartong [9,5x14cm]. Kraftfullt i fargene. Motivet kan “begrenses” med en passepartout og 
egner seg meget godt til innramming.

750,-
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05 Øya og huset.
Oslo: Ernst G. Mortensens Forlag, 1956. 4to. 82, [3] sider. 
Forlagsbind i vareomslag ilagt original kassett. 

Vareomslagets rygg noe mørknet. For øvrig meget velholdt.

DEDIKASJON til Albrecht Leonhardt: “I håp om at dere en dag finner veien til en øy og et hus.”

VEDLAGT: 
- 3 postkort fra Narestø, et sted Finne la sin elsk på da han bodde på Flosta. Narestø går igjen i 
   mange av Finnes motiver. Ett av postkortene er påskrevet av Finne til Albrecht.
- 1 postkort fra Lillesand, med Finnes hus. Datert 4/5-1956. 
   ”Bare en liten hilsen til dere begge, - fra min elskede øy. Arbeider i haven, og med de siste 
   tegninger til boken.” Videre noen kommentarer til forlagsanliggender. 
- Konvolutt med Gunnar Reiss Andersens uttalelse om boken, som gjengitt på vareomslagets 
   bakside. Teksten er maskinskrevet på norsk og tysk. 
- Invitasjonskort til separatutstilling ved Galleri Per.
- Avisutklipp vedrørende Narestø.
- Avisutklipp med omtale av ”Øya og huset”.
- Avisutklipp fra Finnes sørlandshus, med hans påskrift og kommentar.

2 500,-
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06 Så vidt jeg husker - 
Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1974. Stor 8vo. 199, [1] sider. Forlagsbind i vareomslag.
Vareomslaget med noen minihakk i ytterkant. For øvrig velholdt.

DEDIKASJON til Albrecht Leonhardt, datert -74, “- med takk for husrom og hjerterom.”

VEDLAGT: Postkort av Finne poserende med 3 malerier, hvorav ett av dem er gjengitt på bokens        
                    vareomslag. Kortet er til Leonhardt og er datert Nice, 1999.

1 000,-
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07 En krans av greske øyer.
Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1977. 8vo. 260, [4] sider.  Originalt omslag. Velholdt.

DEDIKASJON til Albrecht Leonhardt.

+ 

Ringer i et hav. En krans av greske øyer.
Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1991. 4to. 152 sider.  Originalt omslag. Velholdt.

- 5 postkort fra Finne til Leonhardt. Kortene er skrevet fra ulike destinasjoner som Ibiza, Fransk Polynesia,   
   Barcelona, Paris, Toulouse og vedrører hans arbeid samt forespørsler rundt forlagsanliggender og 
   avisomtaler. 
- Invitasjon til 75-årsmiddag på Hotel Continental.
- Invitasjon til vernissage hos Galleri J. M. S. Dagen før 75-årsmiddagen.
- 2 postkort med motiver av Finnes verk, påskrevet til Leonhardt.
- Invitasjonene og de 2 kunstpostkortene i konvolutt til Leonhardt, med påskriften: ”svar er unødig, Love F.”.
- Diverse avisutklipp.

1 500,-
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08 Sangen om Sørlandet. Historien om en øy og et hus.
Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1993. 4to. 128 sider. Forlagsbind i vareomslag. Velholdt.

VEDLAGT: 

- 4 håndskrevne postkort, hvorav 3 kunstkort med Finnes verker, til Albrecht. Et av postkortene gjengir samme 
   motiv som bokens vareomslag. Finne forhører seg med Leonhardt rundt utgivelse av boken i Danmark. 
- 1 maskinskrevet brev, signert Don Fernando, Ibiza.
- 2 kopier av brev fra Leonhardt til Finne, hvor han uttaler seg om «Sangen om Sørlandet».

1 000,-
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09 Akvarell, signert Ferdinand Finne, Almunecar [Spania], 1959.
Arkets mål: 40x28cm. 

4 500,- [5% kunstavgift tilkommer]



LITTERATUR
1750-1890



10 Petter Dass [1647-1707]
Beskrivelse over Nordlands Amt i Tronhiems Stift: Først udgivet under Titel Nordlands Trompet, i 
versforfattet af Peter Dass, fordum Sogne-Præst til Alstahoug Menigheder i Nordlandene. Oplagt 
paa nye, og med Anmerkninger oplyset og forøget af Albert Christian Dass.
Kiøbenhavn: Trykt og bekostet af andreas Hartvig Godiche, 1763. 183 sider. Tidlig 1800-tallsbind med makulatur 
fra «Hermoder» benyttet som forsatspapir. 
Skinnrygg med tredekler overtrukket av marmorert papir. Stenket snitt. Materiens mål: 16,7 x 10,5 cm. 
Et meget tidstypisk bind for en slik “bruksbok”.            18 000,-

DEN ELDSTE “OPPNÅELIGE” UTGAVE AV
 «NORDLANDS TROMPET» MED SPENNENDE PROVENIENS
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Plett i nedre del av tittelblad. Siste side noe skjevt beskåret mot fremre snitt. Dette later til å være 
grunnet produksjonsmessig svakhet i arkets ytterkant. For øvrig gjennomgående meget god materie. 

På forsats står skrevet i samme hånd: O. A. Lindeman fra L. M. Lindeman.
Ludvig Mathias var sønn av Ole Andreas, og ga i 1877 ut «Norske Folketoner med underlagt Tekst til 
Petter Dass’ Bibelske Visebog, Katekismus og Evangelie Sange».

Bibliotheca Norvegica I, side 88.

PROVENIENS: 
- Ole Andreas Lindeman [1769-1857], 
   organist og musikkpedagog. 
- Ludvig Mathias Lindeman [1812-1887],  
   organist, komponist og folkemusikksamler.

Utgaven er besørget av Petter Dass’ sønne- 
sønn, og han skriver i fortalen: “Man kand 
vel ikke paa Vers i Bunden Stiil udføre saa 
vel et Lands Beskrivelse og Historier som 
i løs og bunden Stiil, imidlertid tør jeg dog 
forsikre Læseren, at denne Beskrivelse over 
Nordlandene i Norge, skjønt paa Vers og 
Riim, er mere nøyagtig over Landet og Ind-
byggernes Levemaade (...) end mangen 
Beskrivelse over Norge, der siden i ubunden 
Stiil ere udkommen.”

De første utgaver av boken utkom i Bergen 
og København, begge i 1639. Av disse kjennes 
kun ett Bergens-eksemplar og ett Københavns
-eksemplar i privat eie. Således regnes 1763-
utgaven som den eldste oppnåelige utgave 
av Petter Dass’ viktige bok. 

På 1700-tallet utkom videre 3 Bergens-utgaver 
av «Nordlands Trompet». En i 1763 og to i 1776.
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11 Henrik Anker Bjerregaard [1792-1842]
Norsk Nationalsang.
Christiania: Trykt hos Chr. Gröndahl, 1821. Original marmorert  ryggstripe, som utgitt. Svak plett på 
tittelblad, for øvrig meget velholdt. Ilagt nydelig kasset, foret med fløyel, fra Ekelund Bokbinderi.

6 500,-
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«SØNNER AV NORGE»

NORGES FØRSTE

 KRONEDE 

NASJONALSANG



I 1820 arrangerte Selskabet for Norges 
Vel, med Marcus Plöen i spissen, en 
konkurranse for å finne vår unge nasjons 
nasjonalsang. Vinneren ble juristen og 
forfatteren Henrik Anker Bjerregaards
«Norsk Nationalsang», bedre kjent som 
«Sønner af Norge», tonesatt av  Christian 
Blom. Sangen kom til å bli brukt som 
norges nasjonalsang helt frem til 
Bjørnsons «Ja, vi elsker» tok over.
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12 Maurits Christopher Hansen [1794,  Modum-1842,  Kongsberg]
Digtninger. Samlede 1825. I+II.
Trondhjem: T. A. Høeg, 1825. 8vo. [2], 255, [1] + [6], 249, [1] sider.
Samtidige helskinnbind med rikelig ryggdekor og rammer i gull på dekler. Ytre og indre blindtrykte denteller. 

Bindene med mindre overflateslitasje, dog et helt fast sett. Bakre forsatsblad og friblad i bind I med liten fukt-
plett i øvre kant, dette påvirker dog ikke materien for øvrig. Ex libris på forsatser. Et tiltalende sett.

10 000,-
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DEDIKASJON og 4 håndskrevne vers fra M. C. Hansen til auditeur og sorenskriver Johan Caspar Preus i bind I. 
Datert Kongsberg 27. februar, 1826.

Johan Caspar [1786-1863], sorenskriver. Han var i 1814 regimentskvartermester og auditør. I 1826 ble han sorenskriver i Ryfylke, 
i 1841 i Nedenes og senere byfogd i Grimstad. Sønn av Hytteskriver på Kongsberg Sølverk, Johan Caspar Preus 1740-1786.

PROVENIENS: Forlagsdirektør Bent W. Dahlstrøm [1923-1992], et ansett medlem af Dansk Bibliofil-Klub. Dahlstrøm hadde 
en meget stor boksamling av høy kvalitet, med hovedvekt på dansk og norsk litteratur ca. 1780 og frem til ca. 1870. Spesielt 
sterk var hans samling rundt Jens Baggesen.
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13 [Jørgen Schiwe] Skipper Børge [1795-1879]
Konsten at drive Ræve du af Huuse. Et Priisskrift. Indeholdende: Afhandlinger om Kinster, Ræve og Huuse; 
Store Ræve i store Huuse, Store Ræve i Smaae Huuse, Smaae Ræve i Store Huuse, Smaae Ræve i Smaae Huuse; tilligemed 
et Anhang om Ræveslægten i Almindelighed. Efter den svenske Original, Andet i Stockholm d. A. Forøget Oplag, som 
var forøget med en kort Beskrivelse om Ulve-Ræve hos Trokeserne i Nord-Amerika, ved Litteratus N. Sørensen. Kiøbenhavn 
1818; men er nu meget omarbeidet od indskrænket ved Skipper Børge.
Christiania: Trykt på Boghandler J. Schiwes Forlag hos Johan Krohn, 1829. 8vo. 16 sider.
Bundet med den originale ryggstripe, som utgitt. Helskinnbind av Fredie Kaas Ibsen. Et tiltalende eksemplar!

3 500,-

SPENNENDE WERGELAND-KOBLING
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Skriftet er forfattet av Jørgen Schiwe og ble utgitt på hans eget forlag. Dette var et innlegg om og i anledning av en anonym 
oppsats i Morgenbladet, No. 210, 1829; «Rævbælgerne, en nyere politisk Faction i Norge».

Artikkelen i Morgenbladet begynner med å forklare hvordan ”i ældre Tider Kongeriget Norge i et helt Aarhundrede, indtil 
Hertug Skules død, blev plaget af uophørlige Borgerkriger, politiske Factioner, hvilke i den orden, hvori de efter hindanden 
opkom, kaldtes Kuslunger, Varbelger, Bagler, Ørskjægger, Slitunger og Nibunger ødelagde uden ophør det ulykkelige rige. 
Men hvem skulde have troet, at i de nærværende Tider, hvor Almagtens milde Haand udbredte de skjønneste Velsignelser 
over det ælskede Fædreland, en ny politisk Faktion skulde kunne opstå, der vilde kunde true Landet med ligeså stor Frækhed, 
som i de ældre Tider f.ex. Baglerne, driver sit Spil – hvortil den dog aldeles ikke mangler den behørige Dumdristighed – have 
vi alene den forbedrede Statsorganisation, Folkets forbedrede Sæder og dets Troskab imod den ædle Drot, som holder 
Scepteret med kraftig Haand, at takke for. Vi have Grund til at formode, at Historien også vil give denne nyere Faktion et 
passende karakteristisk Navn, og vi tro, at Benævnelsen Rævbælger vilde være fuldkommen adekvat”.

Artikkelens forfatter kommer etter hvert inn på Rævbælgerne og ”Oppositionens” dødssynd: Feiringen av 17. mai!
”Der gives Folk, som med henrykkelse Tale om, at Norge ved Kielertraktaten, ”efter en firehundreaarig Dvale saa et Baand tilitetgjort, 
som forenede Norge med Danmark”, og andre som med henrykkelse tænke paa de Tider, da denne Forening endnu fandt Sted. 
Disse to ganske modsatte Karakterer blive dog aldeles lige og Rævbælger fra Top til Taa, naar det gjælder ved egoistiske Hurra 
for 17de Mai at bedrøve vor ædle Konge, medens det norske Folk dog næst Gud skylder ham og ikke mest sig selv eller nogen 
anden sin hele Lykke. [...]. I Aaret 956 tvang Trønderne med Vold deres ædle og store Konge, Haakon Adelsteen, der havde antaget 
den kristelige Religion, til at spise af Afguds-Offerets Hestelever; men senere blev denne Nedværdigelse og Ydmygelse af sden 
store Konge blodigen hevnet af Olaf Trygvesøn og Olaf den Hellige. Maaske dog denne Tildragelse tjener den 17de Mais Afguds
dyrkere til Advarsel. [...]”.

Dette anonyme innlegget i Morgenbladet medførte i følge J. B. Halvorsen til ”stor Opsigt og meget Skriveri”.
Wergeland kom umiddelbart på banen, og 15. november, 1829, skriver han i «Nyeste Skilderie», stykket ”Om Rævbælgerne”: 
”Uagted Justisdepartementets høist forunderlige Indstilling til Hs. Majestæt Kongen i den forhadte Rævbælgersag er Forfatteren 
til dette Fameuse Product opdaget, som vil leses af nedenskrevne [...]”.
Blant de som var raskt ute og fraskrev seg forfatterskapet til innlegget var Christian Magnus Falsen og Jens Obel Praëm.
Wergeland er ikke overbevist, og skriver i ”Indlæg for Procurator Praëm mod Tor Statsborger” [Nyeste Skilderie, 12. Oktober 1831]:
”De kan drage Proc. Praems politiske eller -- som De formodentlig vil -statsborgerlige Characteers Agtværdighed itvivl De maa 
have glemt Hans Trumfsexten mod det kongelige absolute Veto, da det stundede til Thingvalg. De maa have glemt hans Canonade 
i Morgenbladet mod Ræv- bælgmageren, efter hvilken, da Røgen drev væk, man saae ham staae igjen paa den tappert forsvarede 
Vold, reen og skinnende og sejersmilende, med Lunten i Haanden -- ogsaa da det stundede tilthings beredt til at nedskyde Enhver,
som endnu turde raabe: Rævbælg! Rævbælg!”

Først i 1858 kom det frem at forfatteren var Oberstløytnant Carl Friderich Borkenstein, lærer i Artilleri og Pontonnerkunst ved 
Militærhøyskolen samt medlem av Centralkommisjonen for Norges Befæstningsvæsen, Videnskabernes Selskab i Trondhjem 
og Kgl. Krigsvetenskaps-Akademien i Stockholm. Fredrik Bætzmann skrev en lengre artikkel om ”Rævbælger-Fejden” i Dagbladet 
1872, nr. 130-131.

PROVENIENS
Med ovenstående informasjonen som bakgrunn finner vi bokens forfatter og proveniens spesielt interessant. Forfatteren av 
herværende bok, bokhandler Jørgen Schiwe [1795-1879], var en nær venn av Henrik Wergeland. Begge ovenstående oppsatser 
av Wergeland ble publisert i Nyeste Skilderie, hvor Schiwe var redaktør. Boken har videre tilhørt Wergeland-forskeren Olaf 
Skavlan [1838-1891], og bærer hans navnetrekk på tittelbladet.
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IBSEN
[1828-1906]

HENRIK

14 Kongs-Emnerne. Historisk Skuespil i fem Akter.
Christiania: Johan Dahls Forlag, 1864. [2 blanke], 
[4], 217, [1 blank], [4], [1 blank] sider. Bundet med 
«Margretes Vuggesang». Originalt gult glanset 
forsatspapir. Originalbind med Ibsen stavet med ”J” 
på fordekkel og rygg.

Rygg en anelse bleket. Øvre kapitél med meget 
svak slitasje. Indre falser helt intakte. Meget svakt 
navnetrekk på fremre friblad.

Et særdeles attraktivt eksemplar i helt original stand. 

Den første av Ibsens bøker som kom i forlagsbind.

30 000,-

t



15 Alexander Kielland [1849-1906]
Nye Novelletter. 
Kjøbenhavn: Gyldendal, 1880. 8vo. 128 sider. Halvskinnbind [Refsum], bundet med begge omslag. Ubeskåret.

Skinnet på rygg noe ”spraglet”. Navnetrekk i øvre kant av fremre omslag. Meget lite papirtap i nedre kant av 
bakre omslag samt siste side. For øvrig meget velholdt.

Kiellands andre bok er meget sjelden i omslag, og langt mer uvanlig enn forlabgsbindet. 

1 750,-
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16 Jørgen Moe [1813-1882] 
At hænge paa Juletræet. Nogle faa digte.
Christiania: P. F. Steensballe, 1855. 12mo. 32 sider. Forlagets kartonasjebind.

Omslag noe plettet og rygg med mindre slitasje. For øvrig et fast eksemplar med ren materie.

2 500,-
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17 Conrad Nicolai Schwach [1793-1860] 
Jacob Neumann, Biskop over Bergens Stift, Dr. Ridder af Dannebrogen, 
Commandeur med Storkors af Nordstjernen, biografisk skildret.
Bergen: Fr. D. Beyers Forlag, 1848. Stor 8vo. Portrett (med silkepapir), 67 sider. 
Kartonasjebind [Refsum] med sort skinntitteletikett på rygg.
Meget svak overflateslitasje ved ytre falser. For øvrig et tiltalende eksemplar. 

1 500,-
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18 Johan Sebastian Welhaven [1807-1873]
Digte.
Christiania: Johan Dahl, 1839. Liten 8vo. [4], 308 sider. Originalt sjirtingbind med skinntitteletikett på rygg.
Rygg noe bleket. Svak slitasje ved kapitéler og hjørner. Navnetrekk på forsatsblad. Materien noe bruntonet 
mot øvre og fremre snitt. Siste sider med svak fuktplett i øvre snitt (berører ikke tekst).

2 500,-

 

Ernst Bjerke & Tor Ivar Hansen «Norske Forlagsbind»:
 

Det var i England på 1820-tallet man første gang trakk 
bokbind i et tynt bomullsstoff og skapte de første sjirting -
bindene. Disse stod langt fra de senere praktbindene i 
sjirting, og var heller billige forlagsbind som skulle være 
en mer solid erstatning for kartonerte pappbind med 
begrenset levetid. Uten teknikk for å prege på sjirtingen, 
begrenset dekorasjonen seg stort sett til selve tittelen på 
en etikett av papir eller skinn. Denne første generasjonen 
av sjirtingbind kom ikke til å få noen særlig utbredelse 
på våre trakter, men noen få eksempler finnes.
Ett eksempel på et tidlig sjirtingbind av denne typen 
fra Norge har vi i Johan Sebastian Welhavens «Digte» 
som utkom hos Johan Dahl i 1839, men var i handelen 
allerede i desember 1838. Det er bundet i fiolett sjirting 
med ryggetikett i grønt skinn med forfatternavn og tittel. 
Bindet kjennes i flere eksemplarer: ett med bokbinder-
etikett fra Johan Christian Hoppe i Christiania og ett med 
eiersignatur fra 1842. Bindet er altså utført av Hoppe før 
1842, og det er verdt å merke seg at forleggeren, Johan 
Dahl, hadde et forretningsmessig samarbeid med Hoppe. 
Da boken første gang averteres til salgs, tilbys den i 
«Johan Dahls og Hoppes Boghandlinger».

WELHAVENS «DIGTE» I ORIGINALBIND
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19 Henrik Wergeland [1808-1845] 
Jøden. Ni blomstrende Torneqviste.
Kristiania: Trykt i det Lehmannske Bogtrykkeri, 1842. [2], 52 sider. Halvskinnbind [Jakob Baden], bundet 
med begge omslag. Topp gullsnitt, for øvrig ubeskåret. Materiens mål: 16x11,5cm. 
Omslag med mindre pletter. Papirtap i øvre hjørne av bakre omslag.
Materien svakt brunplettet. 

4 000,-
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LITTERATUR
1890-2000



≤

ohan Kristoffer Hansson var 21 år da han fikk utgitt sin første bok, og Johan Bojer var 87 da han 
leverte manuskriptet til den siste. I løpet av disse 66 årene skrev han et femtitalls bøker. De beste 

tingene hans løfter seg høyt over alminneligheten, og han var i sin samtid meget lest. Hovedverket, 
“Den siste viking”, er kommet i to praktutgaver med illustrasjoner av henholdsvis Axel Revold og 
Kaare Espolin Johnson. Bojer er blant de mest oversatte norske forfatterne, og særlig i Frankrike 
hadde han en stor og trofast leserkrets. Han var “uekte” barn, født på Orkdalsøra, men bortsatt til 
husmannsfamilien Fætten i Rissa. Her fikk han en fattigslig, men menneskelig sett rik oppvekst, og 
her var hjemmet han vendte tilbake til mellom alle sine reiser og gjøremål. I sine erindringsbøker 
forteller Bojer ingenting om navneskiftet fra Hansson til Bojer, og han nevner i det hele tatt ikke 
sin første bok.
Bibliofilt er Johan Bojer en spennende forfatter, og debutboken, “Unge tanker” av Johan K. Hansson, 
finnes oss bekjent bare i to eksemplarer i privat eie. Den representerer drømmen om det uoppnåelige
for en samler av norsk skjønnlitteratur. Å samle på Bojer er litt av en utfordring. Bøkene hans var, populære 
og er følgelig som oftest i dårlig stand. Og det kommer stadig færre av de eldste i omløp. 
Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Norske førsteutgaver.

J

BOJER
[1872-1959]

JOHAN 



Den ene debuten hvor selv den store boksamler Jonas skougaard [1896-1968] måtte ta til takke med et 
ukomplett eksemplar. For rundt 20 år siden dukket det i Sverige opp et for mange til nå ukjent eksemplar. 

«Unge tanker»
DEN ULTRASJELDNE DEBUTEN

Den dedikerte boksamler har sann-
synligvis hørt om Bojers debut, skrevet 
under navnet Johan K. Hansson. For 
mange er den helt sikkert fullstendig
ukjent. Johan Bojer nevnte aldri «Unge 
tanker» i sine memoarbøker. Når han 
skriver om sin debut som forfatter, så 
er det «En moder» [1895], hans andre 
bok, som nevnes. Navnet Johan Kristofer
Hansen fikk han da han som uekte 
barn til slutt endte opp hos husmanns-
familien på Fætten. Samme navn, 
Johan Hansen, finner vi i protokollene 
til underoffiserskolen i Trondheim, hvor 
han tok eksamen i 1892. I 1892/93
skriver han flere skisser i Trondheims-
pressen under navnet Johan K. Hansson, 
muligens et forsøk på å gjemme seg 
bak et pseudonym. «Unge tanker» 
utkom i 1893 under samme navn. Boken 
inneholdt fem noveller og skisser og 
kostet 70 øre. Johan Ludv. Vikan sto 
for trykkingen, men det oppgis intet 
om forlag eller kommisjonsordning, 
noe som kan peke mot at forfatteren 
selv var ansvarlig for trykkeutgifter og 
distribusjon. Ove Bakken skriver i en 
kronikk i Adresseavisen 6/3-1972 at 
det er særdeles lite å finne av omtale 
av boken. Bakken finner kun en om-
tale i Folketidende,  samme avis hvor 
den unge Hansen hadde fått publisert 
flere av sine første skriverier. Hvorfor 

KILDER: Ove Bakken: «Den dobbelte debut», Adresseavisen 6/3-72. / Nils Voje Johansen & Cato Schiøtz: «-Gud for noen deilige bøker. Utvalgte godbiter 
fra Jonas Skougaards samlinger», 2020, side 25. / Torfinn Jåsund: Bidrag med auksjonshistorikk.

sviktet distribusjonen? Ble boken i det 
hele tatt sendt til avisene? Den dypt-
pløyende bibliofil Olav Myre mente at 
«Unge tanker» er en av Nordens mest
sjeldne bøker.

Myre hadde selv boken i et samlebind 
bundet med Hans Selands «Ei berg-
preike» og J. E. Maakestads «Ugras». 
«Unge tanker» var dog ukomplett.

Oslo Auksjonsforretning avholdt 24. 
oktober 1939 en auksjon over en del 
av Olav Myres bøker under tittelen 
«En samling utenfor det vanlige for 
samlere, bibliofiler og forskere». Det 
fremkommer ikke at dette er Myres 
bøker, men i katalogen over Skougaards 
bøker, bind I, side 33, opplyses det at 
Skougaard har notert i sin auksjons
katalog “Bøkene tilhørte redaktør Olav 
Myre”. Under katalognummer 227 kan 
man finne Myres samlebind. Tilslaget ved 
auksjonen ble 32 kroner og Skougaard 
kjøpte boken. Han leverte denne til en 
bokbinder og fikk besørget et eget bind 
på «Unge tanker». Side [1-2] og 81-85 
foreligger i Skougaards eksemplar
i faksimile. Dette eksemplaret har 
aldri senere blitt tilbudt på det åpne 
marked. Det var blant de bøker som 
ble kjøpt underhånden av Per Meyer 
i forkant av Skougaard-auksjonene  
1969-1971. I denne større transaksjonen 
verdsettes boken til 1800,-. 

For ca 20 år siden  dukket det opp et 
komplett eksemplar med dedikasjon 
i Sverige. Dette ble kjøpt av en nord-
mann og formidlet direkte til en norsk 
samler for 30 000,-, og er i dag det 
eneste komplette eksemplar vi kjenner 
til i privat eie.



20 Unge tanker.
Trondhjem: Johan Ludv. Vikans Bogtrykkeri, 1893. 85, [1] sider. Samtidig rødt halvskinnbind.
Et meget velholdt og tiltalende eksemplar. Det eneste kjente komplette eksemplar i privat eie.

PROVENIENS: - John Emil Jönsson [1875-1952], svensk journalist og forfatter under signaturen John Hertz.
       Dedikasjon fra Johan Bojer til John E. Hertz.  
     - Cato Schiøtz, medlem av Bibliofilklubben.
75 000,-
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21 En Moder.
Kristiania: Hydle & Co’s Forlag, 1895. 44 sider. 
Liten slitasje øverst og nederst på ryggstripe. For øvrig et fast og godt eksemplar som man sjelden 
ser i slik stand. 

Sjelden.

8 000,-

SUPPRIMERT:

Skuespillet handler om en ung mann som, for å hjelpe 
sin mor, hadde begått underslag i det firma han var ansatt
i, og som skjøt seg da politibetjentene kom for å arrestere 
ham. Handlingen minnet sterkt om en tilsvarende 
hendelsei et grossistfirma i Kristiania. Firmaet var kjent 
for å lønne sine arbeidere meget dårlig, og gikk under 
navnet «Knipesen og Knappesen». Skuespillet fikk stor
oppmerksomhet og firmaet krevde boken trukket. Dette 
vant ikke frem og de gikk til slutt for privat supprimering 
ved å kjøpe opp alle eksemplarer det var mulig å oppdrive. 
Bojer anslo at det kunne dreie seg om et par hundre 
eksemplarer. Som følge av dette er boken i dag sjelden.

Arthur Thuesen: «Beslaglagte og supprimerte bøker 
vedrørende Norge», side 40-41.
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22 Helga. Et billede fra Trøndelagen.
Kristiania: P. T. Malling, 1895. 255 sider. Forlagets grønne helsjirtingbind. Lesebånd løst, men vedlagt.
Velholdt.

Bojers tidlige forlagsbind kan være vanskelig å komme over. 

4 000,-
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23 Gravholmen. Skuespil i fire akter.
København: V. Pio’s Boghandel, 1895. 128 sider. Dekorert helsjirtingbind. Blindtrykt ramme på bak-
dekkel. Helt gullsnitt. Lesebånd i grønn silke. Bleket rygg. For øvrig meget velholdt.
DEDIKASJON: «Frk. Villy Wegge. Storheden tøiler smerten did, hvor den behøves, og dræber gleden, naar du staar i veien. 
Han elsker begge og foragter begge som led af sit skarve vesen. - At leve rigt og lykkeligt bestaar i at bære livets mang-
foldighed med rank ryg og hævet hode. At elske er at give uden vederlag. København 6/12 1895. Til erindring Johan Bojer».

5 000,-
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24 Olaf den Hellige. Drama.
Kristiania: Alb. Cammermeyer, 1895. 156, [2] sider. Stor 8vo. Forlagets dekorerte helsjirtingbind.
Enkelte svake pletter på fordekkel og rygg. Meget liten slitasje ved kapitéler. For øvrig et fast eksemplar 
med plettfri materie.

3 500,-
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25 Olaf den Hellige. Drama.
København: Alb. Cammermeyer, 1895. 156 sider. Stor 8vo. Privat halvsjirtingbind.
STERK DEDIKASJON fra en gryende forfatter til en av samtidens største. 

3 500,-

«Digterkongen Herr Jonas Lie 
   I ærbødighed fra forf.»
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26 Rørfløiterne. Nye Eventyr.
Kristiania: P. T. Malling, 1898. 198 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind.
Rygg en tanke ufrisk i nedre del. Et par små pletter ved nedre kant av  ytre fremre fals. 
DEDIKASJON til pianisten og komponisten Signe Lund Skabo [1868-1950].

2 500,-
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27 En Pilgrimsgang. Fortælling.
København: Gyldendal, 1902. 209 sider. Originalt omslag.
Ryggstripen med liten slitasje i øvre og nedre kant.
DEDIKASJON til forfatteren og kulturpersonligheten Edvard Brandes [1847-1931].

3 000,-

 BIBLIOPHILIA 49 Nr. 132



28 Liv. 
Kristiania: Gyldendal, 1911. 307 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind.
Ryggen en tanke mørknet og med lite fargetap i sjirtingens overflate øverst. For øvrig velholdt.

DEDIKASJON til den danske journalistpioneren, avisredaktøren og forfatteren Henrik Cavling [1858-1933], med hans ex libris.

1 500,-
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29 Fangen, som sang.
Kristiania: Gyldendal, 1913. 268 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind.
Lite fargetap i sjirtingens overflate øverst og nederst på rygg. For øvrig velholdt.
DEDIKASJON til den danske journalistpioneren, avisredaktøren og forfatteren Henrik Cavling [1858-1933], med hans ex libris.

1 500,-
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30 Marie Walewska. Skuespil i 4 akter.
Kristiania: Gyldendal, 1913. 205, [3] sider. Originalt omslag. PROVENIENS: Jonas Skougaard.
VEDLAGT: Brev fra Johan Bojer til Oslo Antikvariet, datert Hvalstad 22.12.36, hvor Bojer skriver at han ikke selv har et eksemplar 
av «Maria Walewska», da det var en avtale at “alt skulle tilintetgjøres”. Videre 2 notater av Jonas Skougaard:
4/1-37: “Vedr. «Marie Walewska» som er kjøpt av mig i Oslo Antikvariat i november 1936.
12/1-61: Dette brev følger boken og ikke brevsamlingen til U.B. - Skougaard donerte hele sin brev- og manuskriptsamling til U.B.
Herværende eksemplar ble solgt ved Skougaard-auksjon 2, 1970, under nummer 101. Tilslag: 800,-, en høy pris den gang. 
Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, omslag med rød tekst og med ramme i blindpreg på foromslaget. 

10 500,-

SUPPRIMERT:

Boken forelå trykt i 1200 eksemplarer den 28. februar 1913. 
Før noe eksemplar kunne bli utsendt, besluttet Bojer å 
supprimere boken. Kun noen få eksemplarer unngikk 
å bl i  t i l intetgjor t ,  de øvrige ble sendt t i l  Carl 
Hestbeks bokbinderi, hvor de ble skåret i fire deler, 
fylt i sekker og sendt til papirmøllen. En omarbeidet og
 forkortet utgave utkom i 1932. 

Arthur Thuesen: «Beslaglagte og supprimerte bøker 
vedrørende Norge», side 41.
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31 Marie Walewska. Skuespil i 4 akter.
Kristiania: Gyldendal, 1913. 205, [3] sider. Originalt omslag. 
Omslaget noe smusset. Lesestriper på rygg og lite papirtap i øvre kant av ryggstripen.
Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant B, med svart tekst og uten blindpreg på foromsmalget. 

7 500,-
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32 Le dernier Viking. Roman. Traduction par P. G. La Chesnais. Illustrations par Thorolf Holmboe.
La Petite Illustration. Revue de hebdomadaire publicant des romans inèdita et les nouvelles jouèes [...].
Paris: 1922. No. 93 [pag. 1-24], 94 [pag. 25-48] , 96 [pag. 49-72], 97 [pag. 73-95]. 
Fire hefter med originale omslag. Komplett. Et velholdt sett.

2 500,-
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I det tidligere nevnte skriftet «Ex lex» [side 8], utgitt av Bordklubben i 1943, nevnes denne utgivelsen i kapittelet  
“Nyerhvervelser av norske samlere i 1943”. Arnt Bryde Sundseth, sammen med Alf C. Melhus forfatteren av  Norsk illustrasjons-
kunst 1850-1950, opplyser her at han lenge har jaktet på den franske illustrerte utgaven av «Den siste viking». Herr Sundseth 
kunne fortelle at han hadde søkt boken i over 10 år, både her i Norge såvel som i Sverige og Danmark, uten  å komme 
over et eksemplar. Han henvendte seg til forlaget, en rekke franske antikvariater og forsøkte dessuten å avertere i 
Frankrike, men alt uten resultat, inntil han i 1942 fikk fatt i et eksemplar gjennom et Oslo-antikvariat. Johan Bojer skal
selv kun ha hatt ett av de fire heftene.

«DEN SISTE VIKING»
DEN FRANSKE OVERSETTELSEN MED THOROLF HOLMBOES ILLUSTRASJONER
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33 Verdens Ansigt.
Kristiania: Gyldendal, 1917. Forlagsbind. Meget svak slitasje ved øvre kapitél, for øvrig velholdt.
DEDIKASJON til redaktør Gulman.                1 250,-

34 Folk ved sjøen.
Oslo: Gyldendal, 1929. Forlagsbind. Velholdt.
DEDIKASJON til Barbra Ring.                       1 500,-

35 Mens årene går.
Oslo: Gyldendal, 1931. Forlagsbind. Forgyllingen en tanke mattet ved kapitéler, for øvrig velholdt.
DEDIKASJON til Kai og Agnete Warming.                      1 250,-

36 Dagen og natten.
Oslo: Gyldendal, 1935. Forlagsbind. Velholdt.
Hilsen signert “fra forfatteren”.                           750,-



37 Kongens karer.
Oslo: Gyldendal, 1938. Forlagsbind med vareomslag. 
Omslaget noe småplettet. Fordekkels øvre hjørne noe støtt, for øvrig velholdt.
DEDIKASJON til Agnete og Kai Warming.                1 500,-

38 Gård og grend. 
Oslo: Gyldendal, 1939. Forlagsbind. Velholdt.
DEDIKASJON til mine gode venner Gunilla og Carl [?].               1 500,-

39 Gård og grend. 
Oslo: Gyldendal, 1952. Forlagsbind med vareomslag. 
Omslaget noe småplettet. For øvrig velholdt.
DEDIKASJON til Agnete og Kai [Warming].               1 500,-

 BIBLIOPHILIA 57 Nr. 132



40 Thorbjørn Egner [1912-1990]
Truls og Kari. En liten bok for store og små.
Oslo: Halvorsens Bokhandel, [1941]. Stor 8vo. [16] sider. Originalt omslag.
Et særdeles velholdt eksemplar, nær forlagsfrisk!
 

3 500,-
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41 Thorbjørn Egner [1912-1990]
Truls og Kari i den store skauen.
Oslo: Halvorsens Bokhandel, [1943]. Stor 8vo. [16] sider. Originalt omslag.
Et særdeles velholdt eksemplar, nær forlagsfrisk!
 

3 500,-
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42 Kristian Elster d.y.  [1881-1947]
Storheimen Gaard. Komedie i 3 Akter.
Kristiania: Aschehoug, 1923. 8vo. 119 sider. Originalt omslag, usprettet. 

Rygg noe bleket, for øvrig velholdt. 

1 500,-

Notislapp i boken: 
Denne bok er ikke tidligere 
utgitt. Opplaget ble [?] og 
ødelagt. Kun 8-10 ekspl. ble 
beholdt. Blandt annet ekspl. 
til William Nygaard, Mads 
[Wiel] Nygaard og Jacob Wiel.

I følge Arthur Thuesen 
«Beslaglagte og supprimerte 
bøker vedrørende Norge», 
kom boken ikke i bokhandelen 
og finnes ei heller opptatt i 
noen bokkatalog. I 1926 ble 
hele opplaget supprimert 
og makulert av Elster.
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43 Sigurd Evensmo [1912-1978]
Konflikt. Skuespill.
Oslo: Tiden Norsk Forlag, [1934]. 39 sider. 
Originalt omslag.
Ilagt kassett fra Ekelund Bokbinderi. 
Omslaget med noe bruksspor i overflaten.
Meget sjelden debut!

3 500,-

PROVENIENS: Gunvor Sartz [1898-1988].
Navnetrekk og Arb. Opl. Forbund på omslag. 
[AOF - Arbeidernes Opplysings Forbund]. 
Sartz var en pioner i utviklingen av arbeiderteater-
bevegelsen. Hun opprettet i 1930 Det sosiale teater 
og ble i 1935 kunstnerisk leder for Samfundsteatret. 
Hun satt opp en rekke politiske revyer etter mønster 
av det internasjonale sosialistiske agitasjonsteater. 
Blant tekstleverandørene var Arne Paasche Aasen 
og Sigurd Evensmo.
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44 Arne Garborg [1851-1924]
Trætte Mænd. 
Kristiania: Aschehoug, 1891. 349 sider. Forlagsbind.
Ryggen noe bleket, for øvrig et sprakende og friskt eksemplar!
Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, vanlig skrift på fordekkel.

4 000,-

BIBLIOPHILIA 62 Nr. 132



 BIBLIOPHILIA 63 Nr. 132

45 Arne Garborg [1851-1924] 
Fred. Forteljing.
Bergen: Mons Litleré, 1892. 352, [1] sider. Forlagsbind. 
Ryggen en tanke mørknet. Meget svak plett i nedre kant av bakdekkel. For øvrig et velholdt eksemplar 
av denne boken som er meget vanskelig å finne i god stand. 

3 000,-



≤

udolf Nilsen hører til blant de yngste av ”de unge døde”. Gategutten fra Kristianias østkant rakk 
bare å utgi to diktsamlinger før han døde av tuberkulose i Paris etter et opphold i Spania. Den 

tredje samlingen lå ferdig og ble utgitt posthumt.
Rudolf Nilsen vil alltid bli stående som vår sentrale klassekampdikter, selv om Arne Paasche Aasen 
skrev flere rene arbeiderdikt og sanger enn ham, og han har en spesiell stilling i arbeiderbevegelsen. 
Det er nok å minne om ”Nr. 13” og ”Revolusjonens røst”. Men han skrev langt ifra bare revolusjons-
lyrikk, også en rekke fine kjærlighetsdikt finnes i den sparsomme produksjonen. Naturen var derimot 
ikke hans område. Han kunne riktignok skrive om bjerkene ved Nybroen og om varm sol i bakgården, 
men det var hele tiden byen som var bakgrunnen. Hvordan hans utvikling som lyriker kunne blitt 
om han hadde fått leve lenger er det vanskelig å si noe om, det var betydelig mindre opprør og 
mer humor allerede i ”Hverdagen” enn i de to første samlingene.
Rudolf Nilsens vers var rytmisk sikre, og på 1970-tallet ble det satt musikk til en god del av dem. 
Det ble gitt ut plater der flere av våre fremste visesangere bidro, og denne ”renessansen” vil sikkert 
gjøre sitt til at navnet hans vil bli husket lenge, ikke bare blant lyrikklesere.
Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Norske førsteutgaver.

R

NILSEN
[1901-1929]

RUDOLF



46 På Stengrunn. Dikte.
Oslo: Andelsforlaget ”Ny Tid”, 1925. 8vo. 46 sider. Forlagsbind.

DEDIKASJON: «1925. Til min gode fætter og ven, Nils! God jul! Rudolf.»

Et særdeles velholdt eksemplar med en nydelig dedikasjon. 

10 000,-

DEBUTBOKEN MED
DEDIKASJON
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47 På Stengrunn. Dikte.
Oslo: Andelsforlaget ”Ny Tid”, 1925. 8vo. 46 sider. Forlagsbind.
De to første sider med ørliten rift i øvre hjørne (intet papirtap). For øvrig et velholdt eksemplar.
Det kan late til at papiret har en produksjonsteknisk svakhet i materiens øvre kant. De to små riftene følger denne svakheten.
 

3 000,-
 

48 På Stengrunn. Dikte.
Oslo: Andelsforlaget ”Ny Tid”, 1925. 8vo. 46 sider. Originalt omslag.
Ryggstripen med noe hakk i omslagspapiret. Bakre omslag løst i nedre halvdel. Eksemplaret er dog fast.
Omslaget skal være tegnet av Nilsen og trykkeren i felleskap.

1 500,-
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49 På Gjensyn. Dikte.
Oslo: Andelsforlaget Ny Tid, 1926. 8vo. 92 sider. Forlagsbind.
Velholdt.
 

1 000,-
 

50 På Gjensyn. Dikte.
Oslo: Andelsforlaget Ny Tid, 1926. 8vo. 92 sider. Originalt omslag.
Velholdt.

1 000,-
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51 Dag Solstad [1941-] 
Genanse og verdighet.
Oslo: Forlaget Oktober, 1994. Bundet med omslag i helbind av nigeriansk geiteskinn. 
Håndskrevet sitat fra boken av Solstad, signert. Nummer IV av V eksemplarer. Som ny.
Spesialutgave initiert av Radio Tango i Oslo. Størstedelen av de 50 eksemplarene som var avsatt til prosjektet ble vannskadet, 
og det ble fremstilt 5 eksemplarer i helskinn og rundt 10 eksemplarer i halvskinn. 
Kilde: Tore Ness’ Solstad-bibliografi, 2011.

12 500,-

NR. 4 AV 5 
EKSEMPLARER

BIBLIOPHILIA 68 Nr. 132



52 Rolf Stenersen [1899-1978]
Det likner kjærlighet. Nitten / Førr.
Oslo: Oscar Andersens Boktrykkeri, 1940. 8vo. 205 sider. Forlagets helsjirtingbind. Velholdt.

Nummer 73 av 100 nummererte eksemplarer. 
DEDIKASJON til Gerda Christensen på smusstittelblad. 
 

2 500,-
 

NR. 4 AV 5 
EKSEMPLARER
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53 Gunnar Staalesen & Fredrik Skagen
Dødelig Madonna.
Oslo: Skandinavisk Kriminalselskap, 1993. 8vo. Forlagsbind med vareomslag.

Nummer 415 av 1030 nummererte eksemplarer. Vareomslaget i syrefritt avtagbart plastomslag. 
Meget velholdt.

DEDIKASJON fra Staalesen & Skagen, datert 1993.

750,-
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54 Tarjei Vesaas [1897-1970] 
Bruene.
Oslo: Gyldendal, 1966. 224, [3] sider. Forlagsbind med vareomslag. Meget velholdt.
DEDIKASJON til Kirsten og Torben [Brostrøm], datert 1966. Torben Brostrøm oversatte mange Vesaas’ bøker til dansk. 

1 500,-
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55 Sigrid Undset [1882-1949] 
Tre sagaer om Islændinger. Oversat av Sigrid Undset.
Kristiania: Aschehoug, 1923. 8vo. 206, [4] sider + kart. Helsjirtingbind med rød skinntitteletikett. 
Bundet med begge omslag og ryggstripe. Øvre snitt stenket, for øvrig ubeskåret. 
PROVENIENS: Erik Anker, med hans ex libris på forsats. 

Velholdt.

750,-
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56 Jan Erik Vold [1939-]
Spor, snø.
Oslo: Gyldendal, 1970. 8vo. Upaginert. 
Nyere pergamentryggbind [Hanne Jensen], bundet med begge omslag.

DEDIKASJON fra Vold, datert Oslo, 4.7.74.

Et særdeles attraktivt eksemplar med kritthvite omslag og samtidig dedikasjon. 
 

5 000,-
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57 Tor Ulven [1953-1995] 
Skyggen av urfuglen.
Oslo: Solum, 1977. Originalt omslag. Et perfekt eksemplar med kritthvit ryggstripe. 
Ilagt nydelig kassett fra Ekelund Bokbinderi.

6 000,-

 BIBLIOPHILIA 75 Nr. 132



   BIBLIOPHILIA 17 Nr. 131



Jakt & 
Fiske



58 Jægermester i gastronomisk societet ,  Jørgen W. Cappelen
Rakt ørretrogn og litt om fersk rogn og røkt rakørret. 
Særtrykk etter Norges Jeger- og Fisker-Forbunds Tidsskrift, 1942. Liten 8vo. 21, [3] sider. Originalt omslag.

Nummer 2 av 100 nummererte eksemplarer, trykt på klutepapir fra Dickinson, London.
Henry Notaker, «Fra kalvedans til bankebiff. Norske kokebøker til 1951»: Nummer 85.

Sjelden!

2 000,-

BIBLIOPHILIA 78 Nr. 132





59 Bernhard Herre [1812-1849]
Ein Strauss aus Norwegens Wäldern.
Leipzig: Herman Schulze, 1856. Komplett. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Helt gullsnitt.
Meget liten slitasje ved kapitéler og nedre hjørner. Samtidig eierinskirpsjon, Berlin 1857, på forsatsblad.
Gjennomslag av lim på for- og baksats, som normalt ved disse samtidige forlagsbindene.

Den første oversettelse av Bernhard Herres bok som utkom i 1850. En svensk oversettelse utkom i 1865.

Sjelden!

6 000,-
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Første oversettelse av 
«En Jægers erindringer»

utgitt 8 år før den 
norske andreutgaven. 



HERRE   
[1812-1949]

BERNHARD 

“Forfatteren av Oslomarkas biblel «En jegers Erindringer», var en fiasko i sin samtid. Plaget av ugjengjeldt 
kjærlighet til Camilla Collett fant han roen i marka, der han også møtte sin død under mystiske omstendigheter.”

Bernhard Herre var sønn av kjøpmann Christian Friderik Gottlieb Herre, som beveget seg 
blant de kondisjonerte i Kristiania. Herre gjennomførte aldri en ordentlig utdannelse, men
Johan Sebastian Welhaven, som hyppig frekventerte Herres hus, var i en periode Berhnards 
lærer, noe som ga en kjærkommen ekstrainntekt for en ung student. Welhaven kom til å 
yte stor innflytelse på Herre. 

En annen person som stadig var innom Herres hus var Henrik Wergelands søster Camilla, 
senere Collett. Fra første møte var den unge Bernhard dødelig forelsket, følelser som ikke 
ble gjengjeldt fra Camillas side. 24. januar 1830, da Camilla kom innom som hun pleide på 
sine besøk til hovedstaden, møtte hun for første gang Welhaven. Det oppstod etterhvert 
følelser dem imellom, noe som må ha vært tungt å bevitne for Herre. Da han innser at 
slaget er tapt, støtter han opp under kjærligheten mellom de to. Han brakte trofast brev 
til Welhaven fra Camilla, og da Welhaven til slutt valgte å ikke besvare brevene, skrev Herre 
etter hva vi vet selv svarbrevene som ble levert til henne. Da Camilla innså at Welhaven 
ikke vil ha henne, giftet hun seg etterhvert med Jonas Collett. Herre forstod at for hans del 
kunne ingenting endres, og han ble en bitter mann.

I 1834 gikk Herres far konkurs for andre gang. De måtte gi opp sine herskapeligheter og 
flyttet inn i kontorene til nedlagte Alunverket ved foten av Ekeberg. Herre begynte å søke 
mot skogen og jakten. Mot slutten av Herres liv var P. Chr. Asbjørnsen en av hans nærmeste 
omgangsfeller, og Herre samlet blant annet inn flere sagn for ham. Under en jakttur ved 
Mellomkollen i Maridalen, 15. juli 1849, falt Bernhard Herre for det som ble omtalt som et 
vådeskudd. Få trodde at det var det.

I novellen «Carl», som ble funnet blant Herres etterlatenskaper, kan man spekulere i om 
han har forutsett sin egen skjebne: Carl drukner seg ved gjensynet av Henriette, som etter 
en lengre atskillelse har funnet en annen mann.

I 1850 utkom «En Jægers Erindringer», “Udg. efter Forf ’s Død af Asbjørnsen og Welhaven, 
hvis Delagtighed i Udgivelsen dog indskrænker sig til et Gjennemsyn af Manuskriptet og 
en let sproglig Retouche, undtagen for den novellistiske Skitse “Carl’s” Vedkommende, 
hvilken helt blev omkomponeret af Welhaven”.Tre av historiene var tidligere utgitt som foljetonger i Den Constitutionelle; 
«Sæterpigen og Jægeren», «Føstretiden» og «Krogkleven». I tillegg ble det funnet tre manuskripter blant Herres etter-
latenskaper; «I Nordmarken», «Carl» og «Skogene». De seks fortellingene ble utgitt under tittelen «En Jægers Erindringer» 
og solgt til inntekt for Herres ubemidlede mor.

Boken har utkommet i flere utgaver, også illustrerte. 
KILDER: Bjørn Ringstrøm: «En jubilant i skyggen», Bokvennen nr. 4, 2012. / J. B. Halvorsens Forfatter-Lexicon, II, side 631.

«En jegers erindringer»
OSLOMARKAS BIBEL

Første oversettelse av 
«En Jægers erindringer»

utgitt 8 år før den 
norske andreutgaven. 



60 Fritz Huitfeldt [1851-1938] 
Baade Fug log Fisk. Illustreret af Karl Uchermann.
Kristiania: Cammermeyer, 1898. Stor 8vo. [4], 137 sider. Grønt forlagsbind.

Meget velholdt!

Fra Nordmarken, Rugdejagt, Elgejagt i Nannestad, Akeriksjagt i Aker m.m. 

2 000,-
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61 Fritz Huitfeldt [1851-1938] 
Jæger- og Fiskerliv.
Oslo: Jacob Dybwad, 1921. Tredie forøgede udgave. 8vo. 196 sider. Illustrert. Originalt helsjirtingbind.

VEDHEFTET I SILKESNOR, som utgitt: Kogebog for friluftsmænd. Jægere, fiskere, seilere og skilø-
bere av Fritz Huitfeldt. Bilag til Fritz Huitfeldt: Jæger- og fiskerliv. Sælges ikke særskilt. 48 sider.

Særdeles velholdt!

3 000,-
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62 The Salmon Fishing Diaries of Colonel Sir North Dalrymple-Hamilton
Edited and Compiled by Roy Flury.
Cambridge: Privately printed [Ascencius Press] by Charles B. Wood III, 2009. 106pp. Small 4to.  
Green cloth stamped in gilt by Acme Bookbinders.
No. 62 of 150 copies. A fine copy!
3 000,-

BIBLIOPHILIA 6 Nr. 131BIBLIOPHILIA 84 Nr. 132



Finely printed and well illustrated edition of the salmon fishing diaries of Col. 
Dalrymple-Hamilton on the sporting waters of the Alten river in northern 
Norway, leased to his friend the Duke of Roxburghe. The diaries cover 
the years 1913, 1920-1923, and 1929, with a chapter on subsequent trips.  
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63 Charles Thomas-Stanford
A river of Norway, being the notes and reflections of an angler. With 10 photogravure plates and a coloured plan. 
London: Longmans, Green & Co., 1903. 8vo. xiii, [3], 168, 40 [advertisement] pp. 
Publisher’s blue gilt pictoral cloth.

A fine copy!

4 500,-
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Schiötz: «Itineraria Norvegica» I+II, no. 1063a.

Guide to salmon fishing in Gaula (Sunnfjord), where the author spent summers from 1898-1903. 
Trout fishing in Fæmund area, Jotunheimen, Telemark and Hardangervidda. Årøyelven and Sundalselven. 
The photographs taken by Mrs. Thomas-Stanford.





POLAR 





64 Fr. Berg
Amundsen ved Sydpolen. Sammenlægningsspil. [Amundsen at the South Pole].
Christiania [Oslo]: A/S Halvorsen & Larsen Ltd’s Forlag, 1912. 16x16cm. Original box. 35 pieces [5,5x5,5cm]. 
One piece missing, this is replaced with a reproduced piece based on the illustrations on the box.
Very good condition. Rare!
Two-sided jigsaw puzzle, depicting scenes from the expedition and a polar bear on an iceberg. 
One of several Amundsen-toys produced for children for Christmas 1912. [Announced in Fredrikshald Tilskuer Dec. 4th, 1912]. 

4 500,-
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65 Petterøes Roald Amunsen Album
Album with collectible cigarette cards / trading cards.
Oslo: late 1920’s. 17x25cm. 132 cards of totally 132 issued, complete. Handwritten text to all cards. 
Closed tear [6cm] on the front wrapper towards the spine. Else a tight and very good set. 

A rare, complete set, including the most “hard-to-get” cards. 

3 000,-
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66 Robert Peary [1856-1920]
The North Pole. Its discovery in 1909 under the auspices of the Peary Arctic Club. 
With an introduction by Theodore Roosevelt and a foreword by Gilbert H. Grosvenor.
New York. Frederick A. Stokes Company. 1910. xxxii, 373 pp. Frontispiece, eight colored and 100 black and 
white photographs on 72 plates, colored fold out map at rear. Large 8vo. Publisher’s decorated cloth in 
jacket. Top edge gilt. Arctic Bibliography 13230.
Previous owner inscription on front free end paper, dated Detroit 1957.
Jacket with small loss of paper to top of spine and in upper edge of front. 
Else a fine copy in the very rare jacket!

10 000,-
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67 Gunnar Isachsen [1868-1939]
Norvegia rundt Sydpollandet. Norvegia-Ekspedisjonen 1930-1931.
Oslo: Gyldendal, 1934. Stor 8vo. 252, [1] sider + foldekart i lomme. Forlagsbind i vareomslag. 
Øvre kant av vareomslaget med enkelte minirifter og minimalt papirtap. For øvrig meget velholdt. 

DEDIKASJON fra Isachsen til Riksarkivar Koren på friblad. 

Sjelden i vareomslag! Sydney A. Spence, «Antarctic miscellany», no. 622.

2 000,-
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68 Harald U. Sverdrup [1888-1957]
Tre aar i isen med “Maud”. Med et tilæg om en slædereise rundt Tsjuktsjerhalvøen.
Oslo: Gyldendal, 1926. Stor 8vo. 285, [1] sider + foldekart. Forlagsbind i vareomslag. 
Meget svak slitasje i øvre kant av vareomslag. For øvrig et særdeles attraktivt bind, med sprakende skinnrygg. 

Sjelden i vareomslag!

1 500,-
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69 Otto Sverdrup [1854-1930]
Under Russisk Flag.
Oslo: Aschehoug, 1928. Stor 8vo. [8], 162 sider + foldekart. Forlagsbind i vareomslag. 
Vareomslagets rygg svakt mørknet, for øvrig meget velholdt!

Sjelden i vareomslag!

1 500,-
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70 William Bligh [1754-1800] & Christian Sørensen [1765,  Kristiansand - Våler,  Østfold,  1845].
William Blighs Reise til Sydhavet. Oversat af Christian Sørensen, Sognepræst til Östre Riisöer.
Kiøbenhavn, Trykt paa Oversætterens Forlag hos Sebastian Popp., 1800. 8vo. [8], 431, [1] sider.
Samtidig halvskinnbind. Noe overflateslitasje på bindet, dog et fast eksemplar med i all hovedsak god materie.
PROVENIENS: Flere navnetrekk på tittelblad, heriblant Johannes Thommassen Heftye [1849-1907].

Kroepelin Collection, «Bibliotheca Polynesiana»: 97. Sjelden.

3 500,-

- SJELDEN NORSK OVERSETTELSE - 
WILLIAM BLIGHS REISE OG MYTTERIET PÅ BOUNTY

Christian Sørenssen [1765, Kristiansand - Våler, Østfold, 1845].
Geistlig, skole- og opplysningsmann. Biskop i Kristiansand og 
senere Kristiania.  
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Antikvariat 
B r y g g e n
Bøker for samlere siden 2007


