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Katalognummer 2. Kassett utført av Ekelund Bokbinderi.
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Et meget hektisk første halvår nærmer seg slutten for antikvariatet. Auksjonen over Otto Norlands polarbibliotek har tatt mye av vår tid. Salget
ble en stor suksess og Norlands bøker hviler nå i nye hyller i inn- og utland. Nylig arrangerte vi vårt første antikvariske bokbad, et forsøk på å
føre bokamlere sammen i lidenskapen for boksamleriet. Tilbakemeldingene var så gode at vi nå vurderer et nytt bokbad i løpet av høsten. Du
er hjertelig velkommen!
Til høsten vil Sagen & Delås | Auksjoner avholde auksjon over Colin Freebreys samling med bøker beskrivende utlendingers reiser i Norge
1700-1900. Her vil det være mange spennende objekter for interessenter av Norvegica generelt og samlere av jakt & fiske, lokalhistorie &
topografi spesielt.
Vi har endelig hatt tid til å sette sammen en liten sommerkatalog basert på den siste tids innkjøp, og håper at utvalget er av interesse.
Bibliofil hilsen og de beste ønsker om en herlig sommer,
Fredrik Delås & David Kolstad

GODE ENKELTOBJEKTER OG SAMLINGER KJØPES
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Antikvariat
Bryggen
Bøker for samlere siden 2007

Bryggenveien 42
1747 Skjeberg
T: 930 22 712
M: post@antikvariat-bryggen.no
antikvariat-bryggen.no
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1. INGVAR AMBJØRNSEN
Pepsikyss. En samling dikt og strek.
Privattrykk, 1976. 20 sider. Originalt omslag.
Usedvanlig velholdt. Det beste eksemplaret antikvariatet har registrert.
Ilagt spesialdesignet kassett preget med klisjé basert på en av Ambjørnsens illustrasjoner fra samlingen. Kassetten har et beskyttelsesomslag av transparent kalkerpapir, preget med rød skrift. Kassetten ligger i en brun beskyttelseseske med sort magebelte. Utført av Lisa Bøthun.
Originalutgaven kan skilles fra kopier ved at den har et stivere omslag med ruglet overflate.

25 000,-

BIBLIOPHILIA

2. INGVAR AMBJØRNSEN
Den siste revejakta.
Oslo: Forfatterforlaget, 1983. Originalt omslag. Meget velholdt.
DEDIKASJON fra Ambjørnsen, datert 2001.
Et usedvanlig velholdt eksemplar. Helt rett og uten lesestriper på ryggen.
Ilagt påkostet kassett fra Ekelund Bokbinderi.

6 000,-

7 Nr. 133

BIBLIOPHILIA

8 Nr. 133

INGVAR AMBJØRNSENS SKRIVEMASKIN

3. Skrivemaskin, Olympia report electronic.

Skrivemaskinen ble i 2003 gitt av Ambjørnsen til en veldedighetsauksjon ved sjømannskirken i Hamburg. Inntektene skulle gå til nye møbler på leseværelset
ved kirken. Sjømannskirken annonserte da med teksten:
”Har du lyst på Ingvar Ambjørnsens skrivemaskin? Da den populære norske forfatteren gikk over til nymotens data,
donerte han like godt sin skrivemaskin til Sjømannskirken i Hamburg. På den har han skrevet 35 av bøkene sine”.
Skrivemaskinen er signert av Ambjørnsen. Antikvariat Bryggen har vært i kontakt med Ambjørnsen for å verifisere autensiteten, og Ambjørnsen bekrefter at
han har skrevet mange av romanene sine på denne maskinen. Autensitetsbevis medfølger. Maskinen fungerer, men noen av bokstavene gir noe svakt avtrykk.
EN UNIK MULIGHET til å eie et stykke norsk litteraturhistorie.
Bøker som «Den siste revejakta», «Hvite Niggere» samt seriene om Pelle og Proffen og Elling, ble alle skrevet før 2000.

40 000,-

BIBLIOPHILIA
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Eilif Moe [1889-1954], grunnlegger av Det Litterære Byrå, som
ivaretok mange norske forfatteres litterære rettigheter i utlandet.
Blant klientene var Bjørnson-familien, Olav Duun, Johan Falkberget,
Mikkjel Fønhus, Sigurd Hoel, Gabriel Scott, Tarjei Vesaas, Sigrid
Undset m.fl.
Eilif Moe var i tillegg Sigrid Undsets advokat og hjalp til med kjøpekontrakter for Bjerkebæk, kjøp av hus som ble flyttet til Bjerkebæk og andre juridiske spørsmål Sigrid Undset trengte hjelp til.
Moe var også hennes venn. Kilde: Opplandsarkivet.

4. INGVAR AMBJØRNSEN
Die dritte Frau.
Hamburg: Hamburger Abendblatt, 1998. Originalt omslag. Meget velholdt.
Utkom i serien ”Hamburger Autoren schreiben Hamburger-Krimis”.
Ikke utgitt på norsk.
HILSEN fra Ingvar Ambjørnsen

1 500,-

BIBLIOPHILIA
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ANCKARSVÄRD KOMPLETT I FORLAGSBINDET
5. MICHAEL GUSTAF ANCKARSVÄRD
Samling af svenska och norrska utsigter tecknade efter naturen af C.J. Fahlcrantz, August och Michael Anckarsvärd, litografierede och utgifna av M.G. Anckarsvärd.
Stockholm: Tryckt hos Gjöthström & Magnusson, 1830-37. Folio. Forlagets kartonasjebind. 50 litograferte plansjer.
Et fåtall pletter i materien. Uvanlig i slik stand i det originale kartonasjebindet.
Eiler Schiötz: «Itineraria Norvegica. Utlendingers reiser i Norge» nr 18a*. 18 plansjer med norskt motiv:
1. Gyllenlöfs skants och Carl XIIs monument. 2. Fortundalen. 3. Christiania. 4. Tistedalen. 5 Landstigningsställe vid Framnäs. 6. I Vossevangsdalen. 7. Skirfvens
Vattenfall. 8. Borgunds Kyrka. 9. Vindhällen. 10. Tvinde Gård. 11. I Saime by. 12. Norsk Fäbod eller Säter. 13. Throndhjems Stad. 14. Throndhjems Domkyrka.
15. Molde. 16. Veblungsnäs. 17. + 18. Romsdalen.

10 000,-

BIBLIOPHILIA
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DEN UVANLIGE FOLKEUTGAVEN

6. EIVIND ASTRUP
Blandt Nordpolen’s Naboer. Med Illustrationer af Th. Holmboe efter Fotografier og Skitser af Forfatteren. Samt Fotografier og Karter.
Kristiania: Aschehoug, 1896. Folkeudgave. Small 4to. Publisher’s paper boards with gilt cloth spine.
Spine slightly sunned and edges with minor wear. A very good copy of this “cheaper edition”, published one year after the first edition.
Much less often seen than the first edition!
Eivind Astrup [1871-1895], one of Norway’s greatest, but still quite forgotten polar heroes. He joined Robert Peary on his Greenland expedition, and in 1892
he skied across North Greenland and mapped Greenland’s northernmost borders. The trip was four times longer than the one Nansen completed four years
earlier, and thus much further north.

2 500,-

BIBLIOPHILIA

7. KJELL AUKRUST
Je og’n Solan.
Oslo: Helge Erichsens Forlag, 1966. Forlagets kartonasjebind.
Meget velholdt.
TEGNING i fire farger og HILSEN fra Aukrust og Solan

1 800,-
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Eilif Moe [1889-1954], grunnlegger av Det Litterære Byrå, som
ivaretok mange norske forfatteres litterære rettigheter i utlandet.
Blant klientene var Bjørnson-familien, Olav Duun, Johan Falkberget,
Mikkjel Fønhus, Sigurd Hoel, Gabriel Scott, Tarjei Vesaas, Sigrid
Undset m.fl.
Eilif Moe var i tillegg Sigrid Undsets advokat og hjalp til med kjøpekontrakter for Bjerkebæk, kjøp av hus som ble flyttet til Bjerkebæk og andre juridiske spørsmål Sigrid Undset trengte hjelp til.
Moe var også hennes venn. Kilde: Opplandsarkivet.

8. KJELL AUKRUST
Guttene på broen.
Oslo: Helge Erichsens Forlag, 1983. Forlagsbind med vareomslag.
Meget velholdt.
TEGNING og HILSEN fra Aukrust og Ludvig.

1 800,-

BIBLIOPHILIA

9. KJELL AUKRUST

10. KJELL AUKRUST

Emanuel Desperados. Budbringeren fra Morgedal.
Oslo: Cappelen, 1992. Originalt kartonasjebind.
Meget velholdt.

Emanuel Desperados. Budbringeren fra Morgedal.
Oslo: Cappelen, 1992. Originalt kartonasjebind.
Meget velholdt.

DEDIKASJON fra Aukrust på forsatsblad.

DEDIKASJON fra Aukrust  og Desperados på forsatsblad.

VARIANT A, med det offisielle OL-merket øverst i venstre hjørne på fordekkel,
altså nordlyssymbolet og teksten ”Lillehammer ’94”.
Etter protest fra LOOC ble merket fjernet.

VARIANT B, annet opplag. Etter protest fra LOOC ble OL-merket fjernet, og
teksten lyder: ”Fjernet av hensyn til LOOC. ille... er ’94”.

750,-

900,-
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11. CARSTEN E. BORCHGREVINK
Nærmest Sydpolen Aaret 1900.
Med 6 kort og 266 illustrationer efter fotografier, tegninger og malerier af C. E. Borchgrevink, E. Ditlevsen, Otto Sinding og Hilyard Swinstead.
Kristiania: Gyldendal, 1905. Large 4to. Illustrations and maps. Complete, 24 issues in 22 parts.
First part with slight wear, else a very good set with only occasional foxing and minor creases. With inserts of commercial material.
Laid in unfolding cardboard cover inside clamshell box from Ekelund Bokbinderi. «Nærmest Sydpolen» is very rare in parts!
Being Norwegian, Borchgrevink wrote his account in Norwegian, though he had it translated and first published in English [«First on the Antarctic Continent»].
The account itself, like Amundsen’s seven years later, was originally issued in serial form and bound up after the last part was printed. Its importance today lies
largely in the additional scientific material and coloured plates not found in the English Edition.
Taurus 23; Spence 153.

20 000,-

BIBLIOPHILIA
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SAABYE CHRISTENSENS DEBUT MED DEDIKASJON

BIBLIOPHILIA
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12. LARS SAABYE CHRISTENSEN
Grønt Lys.
[Oslo, 1972]. Stensilert. Kombinert omslag, som utgitt.
Debut.
DEDIKASJON fra Saabye Christensen: ”til Jon Jonsson fra forfatteren i dag 16/9 - 1973”.
Jón Sveinbjørn Jónsson [1955-2008], vanket i de samme kretser som Saabye Christensen på tidlig 1970-tall. De var aktive i undergrunnsforlaget Dikt og Datt,
hvor Jónsson debuterte med diktsamlingen «Manus» i 1973. Forlagets utgivelser ble blant annet solgt på Club7. I 1974 bidro både Jónsson og Saabye Christensen
med dikt til samlingen «Motklang», utgitt på Frustra Forlag.
Samtidige dedikasjoner i Lars Saabye Christensens debut må ansees som særdeles sjelden. Dette er den eneste antikvariatet har registrert.

Syklus
[Oslo, 1973]. Stensilert. Kombinert omslag, som utgitt.
Omslaget noe plettet.
Den andre av de Saabye Christensens to ”gatediktsamlinger”.
Begge hefter amlet i kassett fra Ekelund Bokbinderi.

20 000,-

I bladet Vesterålen, forteller Saabye Christensen om sin debutsamling:
Vi var et miljø som hadde en overmodig tro på det vi selv holdt på med. I 1972 ble kopier av denne første diktsamlingen spredt på Karl Johan i Oslo. Vi sto
rett utenfor en stor bokhandel og solgte stensilene for 1,50 kroner - bare for å terge dem.
Vi var et miljø som var lidenskapelig opptatt av dikt, og vi skrev et manifest hvor det blant annet het at vi ikke skulle ha noe med de store kommersielle
forlagene å gjøre. Boka ble kopiert over fra A4 til A5-ark, og stiftet sammen hjemme hos meg selv. Det var litt andre teknologiske utfordringer den gangen.
I 1973 ble Lars Saabye Christensens andre diktsamling Syklus omsatt på samme vis.

BIBLIOPHILIA
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13. LARS SAABYE CHRISTENSEN
Beatles.
Oslo: Cappelen, 1984. Forlagsbind med vareomslag.
Et meget svakt støt mot øvre bakre hjørne, for øvrig et
nær perfekt eksemplar!
Samtidig DEDIKASJON fra Saabye Christensen til
Per-Otto Løvstad, datert Oslo, desember 1989.
Samtidige dedikasjoner i «Beatles» er meget sjelden
fremme.
Ilagt spesialdesignet kassett av Ekelund Bokbinderi.

6 000,-
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14. LARS SAABYE CHRISTENSEN
Halvbroren.
Oslo: Cappelen, 2001. Forlagsbind med vareomslag. I syrefritt plastomslag fra BrodArt.
Samtidig DEDIKASJON fra Saabye Christensen, datert januar 2002. Boken utkom høsten 2001.

1 000,-

BIBLIOPHILIA

NUMMER 9 AV 20 EKSEMPLARER

15. LARS SAABYE CHRISTENSEN
Halvbroren.
Oslo: Cappelen, 2001. 8vo. Spesialprodusert skinnryggbind for denne utgaven.Ubeskåret materie [!].
Originalt omslag medbundet. Bundet bakerst er 8 holografiske sitater / faksimilesider. Forlagsfrisk!
BIBLIOFILUTGAVE produsert i 20 nummererte eksemplarer. Dette er nummer 9.
SIGNERT av Lars Saabye Christensen.
HÅNDSKREVET SITAT av Saabye Christensen: “Det er ikke det du tror du ser som er viktigst, men det du ser...”.

6 000,-
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Gutta
snøen som falt i fjor
er ikke lenger hva den var
juletrærne når ikke til taket
og alle pakkene er bløte
det er tredje dag
og alle kakene er allerede tørre
jeg rydder i korker og papir
og jeg spør meg selv
for det er ingen andre å spørre:
når var det det slutta
når var det egentlig det slutta
hvor er det blitt av alle gutta

16. LARS SAABYE CHRISTENSEN
Åsteder. Dikt.
Oslo: Cappelen, 1986. Originalt omslag. Meget velholdt.
Samtidig DEDIKASJON fra Saabye Christensen, datert Sortland oktober 1986.
Inneholder førstetrykket av «Gutta».

1 500,-

JON FOSSE
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JON FOSSE - BIBLIOFILUTGAVER
Opp gjennom årene har Jon Fosse skrevet og tilrettelagt flere teaterstykker som aldri har blitt utgitt på forlag.
Noen av disse har han fått trykt opp i et opplag på 10 eksemplarer, hvor han selv har beholdt et par eksemplarer.

17. Sov du vesle barnet mitt.

Rosendal: 2010. Originalt omslag. Nummer 2/10, signert av Jon Fosse.
Stykket ble opprinnelig skrevet på invitasjon fra Thèatre de Folle Pensèe til deres festival i Saint-Brieuc Cedex i Frankrike, 2000. Stykket hadde norgespremiere
ved Det Norske Teatret i oppsetningen «3ogtosaman» 24. august 2001. I rollene: Magne Lindholm, Grethe Ryen og Sverre Solberg. Regi: Line Rosvoll.

15 000,-

18. Medan lyset går ned og alt blir svart.

Rosendal: 2010. Originalt omslag. Nummer 10/10, signert av Jon Fosse.
Stykket ble skrevet og uroppført i 1999 ved teater Ibsen som en del av forestillingen «De ti bud».

15 000,-

19. Ifigenia i Aulis.

Rosendal: 2010. Originalt omslag. Nummer 9/10, signert av Jon Fosse.
Stykket ble uropført ved Nationaltheatret 21/9 2010. Merete Hobbelstad skriver i sin anmeldelse i Dagbladet: ”[..] Fosses versjon av skuespillet er kondensert, setningene er harde og dumpe og utmeislede, men vakre. Bruddstykker av teksten, setninger som handler om kommende krig og død, seiler iblant opp på den mørke
skjermen bak skuespillerne, mens lav musikk er en diskret påminnelse om at vi befinner oss i det greske myteuniverset [...]”.

15 000,-

20. Huset til Bernarda Alba. Drama om kvinner i spanske bygder. I ein versjon av Jon Fosse.
Rosendal: 2017. Originalt omslag. Nummer 6/10, signert av Jon Fosse.

Stykket var et bestillingsverk til Festspillene i Bergen for noen år tilbake, men det ble aldri oppført. Fosse var selv fornøyd med stykket, men det har aldri blitt trykt
inntil dette. Fosse og utgiver fant det fornuftig å trykke stykket i et begrenset opplag, slik at versjonen ikke vil forsvinne.

15 000,-

21. Jon Fosse sin versjon av Oresteia.

Den greske dramatikaren Aiskylos sin trilogi frå år 458 f.Kr. 1. Agamemnon. 2. Gravofferet. 3. Eumenidene.
Rosendal: 2017. Originalt omslag. Nummer 10/10, signert av Jon Fosse. Ilagt spesialdesignet kassett fra Antikvariat Bryggen/Julius Ørenberg.
I 2011 skrev Jon Fosse herværende versjon av Aiskylos’s trilogi, «Oresteia». Han skrev stykket for oppførelse på det Norske Teatret, men på bakgrunn av driftsmessige
endringer ble stykkets oppførelse utsatt. Stykket var i 2017 ikke oppført, men det var fortsatt tanker om å få dette gjennomført.

15 000,-

BIBLIOPHILIA
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22. JON FOSSE
Raudt, svart.
Oslo: Det Norske Samlaget, 1983. Forlagsbind med vareomslag.
Et forlagsfriskt eksemplar. I syrefritt plastomslag fra BrodArt.
DEDIKASJON fra Jon Fosse: ”kanskje ikkje ein så sterk debut (men opphavleg var manus dobbelt så langt – og det meste var gjentekingar).” Datert 2008.
”Språket får ofte ei nesten suggererande kraft ... i rytmen og rørsla i språket ligg mykje av meininga ...”. Hans E. Skei i Dag og tid.

4 500,-
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23. Stengd gitar.

24. Engel med vatn i augene.

DEDIKASJON fra Jon Fosse: ”nok mi svartaste bok, dette.” Datert 2008.

DEDIKASJON fra Jon Fosse:
”Etter svart prosa, var det godt å skrive svevande dikt.” Datert 2008.

Oslo: Det Norske Samlaget, 1985. Originalt omslag. Forlagsfrisk.

Fosses andre bok.

3 000,-

Oslo: Det Norske Samlaget, 1986. Originalt omslag. Meget velholdt.

Fosses tredje bok.

3 000,-

BIBLIOPHILIA
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25. Melancholia II.

26. Naustet. Roman.

DEDIKASJON fra Jon Fosse:
”Dette er nok ein av mine eigne favorittar.” Datert 2008.

Etter mange år møter Knut’n sin barndomskamerat Atle på ferie i hjembygda.
I romanen Naustet blir det virkelig dramatiske aldri skildret og det viktigste blir
aldri sagt - men det er der hele tiden.

Oslo: Det Norske Samlaget, 1996. Forlagsbind med vareomslag.
Noe fargeavstening på vareomslaget. Velholdt.
I syrefritt plastomslag fra BrodArt.

Melancholia I-II er eit hovudverk i nyare norsk og europeisk litteratur og
handlar om kunstnaren Lars Hertervig (1830-1902), målaren av lyset.
[Samlaget].

3 000,-

Oslo: Det Norske Samlaget, 1989. Forlagsbind med vareomslag.
Meget velholdt. I syrefritt plastomslag fra BrodArt. En av de vanskeligere titlene
å finne i velholdt vareomslag.

2 000,-
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Fiske i Flekkeelva 1898
27.

Kartong [37x27cm]. En side med registrering av fisk
fanget i juni og juli 1898. En side med håndtegnet og
kolorert kart over elvedraget.
I løpet av de to månedene ble det fanget 9 laks, 15
grilse (smålaks), 8 sjøørret og 449 aure. Snittet på
laksen lå på 5,8kg, hvorav den største var på 11,5kg.
I margen er det beskrivelser av hvilke steder det ble
fisket og hvilke fluer og kroker som ble benyttet.
Et historisk og morsomt dokument!

2 500,«This size of spoon and one size smaller
did well with salmon, grilse + white trout.»

28. JOHANN BAPTISTE HOMANN
Plan der Belagerung von Fridrichshall angefangen von Carl XII.
Nürnberg:  rundt 1730. Samtidig håndkolorert kobberstikk. Mål med ramme: 64x74cm.
Det berømte trykte situasjonskartet rundt kampene i Halden 1718 som resulterte i at Karl XII ble skutt. Homanns kartforleggerfirma var en av
de viktigste og største aktørene i verden innenfor kart- og prospektproduksjon på 1700-tallet.
Litteratur: Kjeld Th. Magnussen «Ved Karl XIIs død, Fredrikstens beleiring i 1718 - myter og fakta» Rakkestad 2007, side 45 avbildet. W.B. Ginsberg «Maps and Mapping of Norway 1601 – 1855».

10 000,-

BIBLIOPHILIA
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TRYKK FRA DEN SVENSKE FELTPRESSE
PÅ FREDRIKSHALD 1814

29. [-]
Minne øfwer Øfwerste-Lietenanten och Riddaren Lars Silfwerstolpes Död vid Belägringen af Fredrikstens Fästning d. 13 Aug. 1814.
Tryckt i Kongl. Fält-Tryckeriet his Direct. P. Sohm. Fredrikshall, 1814. Liten 8vo. [4] sider. Nyere helsjirtingbind.  
Sangen består av åtte 6-linjede vers og er en hyllest til den unge tapre soldat som falt på samme sted som ” Tolfte Carl”.
Litteratur: Anker Nilsen: ”Hva fikk nordmennene å lese i 1814? En bibliografi.”, nr. 614.

6 000,-

30. [PEHR WAHLSTRÖM]
En Blick på Norriges närvarande Belägenhet och interesse, samt hela den Skandinaviska Half-Öns derpå grundande Väntan och Hopp. Öfversättning.
Tryckt i Fredrikshall hos directeuren Peter Sohm i September 1814. Liten 8vo. [4], 35 sider. Nyere helsjirtingbind.  
Pehr Wahlström [1776-1854] var skriftets anonyme svenske forfatter. Dette er et propagandaskrift utgitt av de svenske myndigheter. Det var nok meningen at det
skulle se ut som om en nordmann var forfatteren, og på tittelbladet angitt å være en ”Öfversättning”. Men forfatteren var altså svensk. I følge et notat av den svenske
statsminister Lars von Engeström skal skriftet være supprimert.
Litteratur: Anker Nilsen ”Hva fikk nordmennene å lese i 1814? En bibliografi.”, nr. 820. Arthur Thuesen ”Beslaglagte og supprimerte bøker vedrørende Norge”, side 273.

6 000,-
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31. TRYGVE GULBRANSSEN
Bjørndaltrilogien: Og bakom synger skogene, Det blåser fra Dauingfjell, Ingen vei går utenom.
Oslo: Aschehoug, 1960.  Forlagets skinnryggbind. Gult toppsnitt. Ilagt spesialdesignet kassett fra Ekelund Bokbinderi.
DEDIKASJON fra Gulbranssen i alle bøkene.
Et par mindre pletter på dekler, for øvrig et meget velholdt sett. Meget uvanlig med alle tre bøkene i forlagets skinnrygger.

6 000,-
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JOSTEIN GAARDERS
VERDENSOMFATTENDE
SUKSESSBOK

32. JOSTEIN GAARDER
Sofies verden. Roman om filosofiens historie.
Oslo: Aschehoug, 1991.  Forlagsbind med vareomslag.
I syrefritt plastomslag fra BrodArt.
Et ørlite papirtap i nedre hjørne av omslagets bakre del. For øvrig et særdeles
velholdt eksemplar av denne klassikeren som er meget vanskelig å finne i
førsteutgave, og ikke minst i et vareomslag i en stand som dette.
Ungdomsromanen «Sofies verden» presenterer vestlig filosofihistorie gjennom
hovedpersonen Sofie som tar et brevkurs i filosofi. Boken ble oversatt til tysk
i 1993, noe som initierte en enorm oppmerksomhet og er i dag oversatt til 64
språk og har solgt i over 50 millioner eksemplarer. I 1995 ble den regnet som
verdens mest solgte roman.

4 500,-

BIBLIOPHILIA
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33. KNUT HAMSUN
Victoria. En Kærligheds Historie.
Kristiania: Cammermeyer, 1898. Forlagets myke helskinnbind med helt gullsnitt.
Noe skrapet i skinnet på rygg og ved hjørner. Samtidig navnetrekk på smusstittelblad.
For øvrig et fast bind med plettfri materie.
Kun et lite antall eksemplarer ble bundet i dette myke burgunderfargede helskinnbindet.
Meget vanskelig å finne plettfri grunnet det tynne skinnet benyttet på bindet.
Meget sjelden.

16 000,-
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INSCRIBED BY IBSEN TO HAUPTMANN SCHUBERT

34. HENRIK IBSEN
Die Herrin von Oestrot. Historisches Schauspiel in fünf Aufzügen.
Unter Mitwirkung von Emma Klingenfeldt veranstaltete deutsche Originalausgabe der Fru Ingerd til Oestrot.
München: Theodor Ackermann, 1877. Original wrappers.
Wrappers reinforced on inside. Last page reinforced on blank verso.
First German translation of «Fru Inger til Østeraad», [1877].
INSCRIBED by Ibsen: ”Hauptmann P. H. Schubert freundlicht zugeegnet. Henrik Ibsen”.
In a letter to Günther von der Groeben [1880], Ibsen writes: ”I am very grateful that you did not include Captain Schubert’s review in ”Neue Zeit”.
Mr Schubert is a good and dear friend of mine, but his dramaturgical views are hardly up to date.”

35 000,-
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MUMINTROLLET - A FINE SET

35. TOVE JANSSON
Mumintrollet.
Stockholm: Gebers, 1957-1965. 4to-oblong. Publisher’s cloth-backed illustrated boards.
Gilt titles to spines. Housed in colourful clamshell box.
First editions, first printings in fine condition.
VOLUME 1-9. The Mumintrollet series ran to eight volumes under Tove’s authorship,
with volumes 4, 5 and 7 co-authored with her younger brother Lars.

25 000,-
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VELHOLDTE BIND MEDBUNDET OMSLAG
36. ARNE GARBORG
Bondestudenter. Dansk af forfatteren autoriseret udgave.
Kjøbenhavn: P. G. Philipsen, 1885. Elegant skinnryggbind, signert Robson & Co., bundet med begge omslag bak i boken.
Topp gullsnitt. Omslaget svakt mørknet. For øvrig et tiltalende eksemplar.

1 500,-

ALEXANDER L. KIELLAND
37. For Scenen.

København: Gyldendal, 1880. 8vo. Helbind i rødt geiteskinn, bundet med begge omslag og annonsesidene.
Topp gullsnitt, for øvrig ubeskåret. Meget velholdt.
PROVENIENS:
- John Ditlev Simonsen [1898-2001]
- Bjørn Ringstrøm [1928-2015], med hans registreringslapp vedlagt.

1 500,-

38. Else. En Julefortælling.

København: Gyldendal, 1881. 8vo. Helbind i rødt geiteskinn, bundet med begge omslag og annonsesidene. Topp gullsnitt, for øvrig ubeskåret.
Navnetrekk på omslag og tittelblad. Meget velholdt. Denne tittelen kan være vanskelig å finne i omslag.
PROVENIENS:
- John Ditlev Simonsen [1898-2001]
- Bjørn Ringstrøm [1928-2015], med hans registreringslapp vedlagt.

1 500,-

39. To Novelletter fra Danmark.

København: Gyldendal, 1882. Helbind i rødt geiteskinn, bundet med begge omslag. Rødt snitt.
Svak avskygning på fremre omslag. Meget velholdt. Denne tittelen kan være vanskelig å finne i førsteutgave, og spesielt i omslag i denne stand.
PROVENIENS:
- John Ditlev Simonsen [1898-2001]
- Bjørn Ringstrøm [1928-2015], med hans registreringslapp vedlagt.

2 000,-
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THEODOR KITTELSEN & LOFOTEN

Theodor Kittelsen [1857-1914] Etter et opphold i kunstnermiljøet i Sentral-Europa, flyttet Kittelsen i 1887 hjem til Norge, hvor han bodde to år hos sin søster og svoger
på Skomvær fyr i Lofoten. Disse to årene var svært produktive for Kittelsen, og resulterte blant annet i de to fantastiske plansje- og ”coffee-table”-bøkene i folio-oblong-format; «Lofoten I» & «Lofoten II». Christian Krohg, som også besøkte Lofoten, var svært begeistret for Kittelsens Lofoten-prosjekt, og skrev følgende:
”Det er Lofoten som plutselig har gjort Kittelsen til dikter og til den mektige kunstner som han nå viser seg å være.
Hans syn er blitt stort og vidt, enkelt og klart der oppe.”
«Fra Lofoten»-bøkene kan på grunn av sitt store format være vanskelig å finne i god stand. På de følgende sider presenteres flere eksemplarer som på ulike
måter vil kunne imøtekomme den bibliofile boksamlers smak.

LOFOTEN I & II
PROVENIENS: JONAS SKOUGAARD

40.

Fra Lofoten I.
Kristiania: Jacob Dybwad, 1890. 16 blad. Liten liggende folio.
Fra Lofoten II.
Kristiania: Jacob Dybwad, 1891. 20 blad med Liten liggende folio.
Forlagsbind.
PROVENIENS: Jonas Skougaard, med hans notater.
Et utsøkt sett i attraktiv kassett utført av Ekelund Bokbinderi.

16 000,-

41. Fra Lofoten I.

Kristiania: Jacob Dybwad, 1890. 16 blad. Liten liggende folio. Originalt omslag.
Meget svak brett i nedre hjørne. For øvrig et meget velholdt eksemplar av
denne boken som er uvanlig i omslag.

5 000,-

42. Lofoten II.

Kristiania: Jacob Dybwad, 1891. 20 blad med Liten liggende folio.
Forlagsbind i vareomslag.
Et utsøkt eksemplar i det originale vareomslaget som har noe rifter i ytterkanter og et papirtap [4x11cm] på bakre del.

6 000,-

BIBLIOPHILIA

56 Nr. 133

Ikke alle vet at Knausgård i 1990, åtte år før  bokdebuten
«Ute av verden», fikk sin første novelle på trykk i det
erotiske tidsskriftet «Cupido». Novellen ble skrevet
sammen med hans gode venn, fotograf Asbjørn Jensen.
Novellen skrev de under pseudonymet Karl Asbjørn
Gaarder.
Karl Ove Knausgårds bror, Yngve, forteller om novellen
i Dagbladets “Magasinet”, 12. mai, 2012:
«Er det noen få som får fram letthet hos Karl Ove, så er
det Asbjørn. Sammen skrev de en erotisk novelle i Cupido
på slutten av åttitallet. Under pseudonymet Karl Asbjørn
Gaarder fniste de fram «Rondo i Rondane», og lo hele
veien til Café Opera i Bergen etter at honoraret var hevet.»
Asbjørn Jensen er fotografen bak alle omslagene til
«Min Kamp»-rekken.

43. KARL ASBJØRN GAARDER [pseud. Karl Ove Knausgaard & Asbjørn Jensen]
Rondo i Rondane.
Novelle trykt i «Cupido: Bladet for kåthet og glede», nr. 9, 1990, s. 54-59.
Meget velholdt. Ulest. Ilagt smakfull kassett med brun skinnrygg og rosa overtrekkspapir fra Ekelund Bokbinderi.
Dette er den første novellen Knausgård fikk trykt, dog i kompaniskap med Asbjørn Jensen.

3 000,-
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KARL OVE KNAUSGÅRD
44. Ute av verden.

57 Nr. 133

DAG SOLSTAD
45. En tid for alt.

Oslo: Tiden, 1998. 8vo. Forlagsbind med vareomslag.

Oslo: Oktober, 2004. 8vo. Forlagsbind med vareomslag.

Et meget velholdt, og tilsynelatende ulest eksemplar av Knausgaards DEBUT.

Et meget velholdt eksemplar av Knausgårds andre bok.

For denne boken ble Knausgård, som første debutant noensinne, tildelt
Kritikerprisen.

For En tid for alt ble Karl Ove Knausgård tildelt P2-lytternes romanpris og
Sørlandets litteraturpris. Boken ble også nominert til Kritikerprisen og Nordisk
Råds litteraturpris. En tid for alt ble kåret til en av de 25 beste norske bøkene
de siste 25 år av Dagbladet sommeren 2006. I 2009 ble boken nominert til
IMPAC Dublin Literary Award i Storbritannia.

2 500,-

1 000,-
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46. [THURE ERIK LUND] C. INDRE
Sindre.
Oslo: Kamaritza Forlag, [1982]. 8vo. Originalt omslag.
Svak brett i fremre omslag, for øvrig velholdt.
En usedvanlig sjelden debutbok. I kassett fra Ekelund Bokbinderi.

30 000,-

Vi har flere sjeldne etterkrigsdebuter, men Thure Erik Lunds debut stikker sannsyligvis av med seieren
hva gjelder sjeldenhetsgrad. Diktsamlingen ble utgitt for forfatterens egen regning 10 år før han
forlagsdebuterte med «Tanger» i 1992. Den unge Lund hadde hatt følere ute hos flere forlag, men
ble kun møtt med ristende hoder. Han hadde såpass tro på prosjektet at han valgte å fremstille
samlingen selv. Lunds daværende kjæreste jobbet på NorConsult i Sandvika, og de ble møtt med
velvilje og fri disposisjon av en Xerox kopimaskin. Vår/sommer 1982 skrev Thure Erik Lund samlingen
på skrivemaskin og kopierte opp ca 250 eksemplarer av diktsamlingen. Til omslag ble det benyttet
et noe stivere gråblått papir. På bakre omslag oppgis det at samlingen er utgitt på Kamaritza Forlag.
Thure Erik Lund forteller at dette var rent oppspinn og kun et forsøk på at samlingen skulle
oppfattes seriøst. Lund forsøkte å formidle samlingen via de kanaler han hadde tilgang til, men
salget gikk mildt sagt trått. Han leverte 3 eksemplarer til Gateavisa i deres lokaler i Hjelmsgate 3,
som brant ned i 2014, i håp om å kanskje få et par kopper gratis kaffe. Han anslår at 4 eksemplarer
ble solgt, og han selv beholdt 3 eksemplarer. Ved en flytteprosess for mange år tilbake, dukket
esken med diktsamlingen opp. Den ble egenhendig kastet på dynga av forfatteren selv, som i dag
ikke eier et eneste eksemplar. Av de nevnte eksemplarer mener Lund at det er maks 4 eksemplarer
man i dag ikke har oversikt over hvor befinner seg. Selv har han kun en kopi av samlingen.
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EXCEPTIONAL INSCRIBED COPY

47. FRIDTJOF NANSEN
Paa Ski over Grønland.
Kristiania: Aschehoug, 1890. Large 8vo. Publisher’s decorated cloth.
A somewhat worn copy. Laid in custom made clamshell box from Ekelund Bokbinderi.
Inscribed by Nansen.
“Til Hr. Gustav Baumann med venlig hilsen og hjertelig Tak fra os alle seks for uforglemmelige dage tilbragte sammen i Godthaab fra Deres ven Fridtjof  Nansen”.
TRANSLATION: To Mr. Baumann with kind regards and thank you very much from all six of us for unforgettable days spent together in Godthaab, from your
friend Fridtjof Nansen.

18 000,-

Exceptional inscription: On the Greenland Expedition Nansen was accompanied by Otto Sverdrup, Oluf C. Dietrichson, Kristian
Kristiansen Trana, Samuel Johannesen Balto and Ole Nielsen Ravna. Towards the end of the expedition, after having reached
the shores of the Ameralikfjord, they constructed a simple boat from available resources. The construction could only carry
two people, so Sverdrup joined Nansen and on behalf of the others they took on the last hazardous stretch towards Godthaab
with hope to be in time for the last ship leaving for Copenhagen. It took them from September 29th to October 3rd
to reach the shores of Godthaab. When approaching in their strange vessel people came out to meet them, and among
these was a blond, friendly gentleman; Gustav Baumann. Baumann was in the Greenland Service as an assistant to the
Superintendent of the colony of Godthaab. The meeting between the three on October 3rd is thoroughly described by
Nansen over one full page in the book.
PROVENANCE: Gustaf Baumann [1863-1939]. The book was passed on from Baumann to a Norwegian nurse who nursed
him during his last period at a nursing home in Denmark. Kept in the family until now.
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THE DELUXE SET IN FULL LEATHER
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WITH THE ORIGINAL PRESS PLATE
Johan Nordhagen [1856-1956] is famous for his etchings of Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson and King
Haakon VII. The frontis piece portrait of Nanen in «Fram over Polhavet» is made by Nordhagen. In some
copies there is an original etching on thick paper whereas in most there is printed version on normal paper.
Mounted in the clamshell box is the original press plate for the portrait, together with a test print.  
LAID IN: Fridtjof Nansen’s autograph, with comment in different hand: “Signed 12th February 1897 at Mrs
Bruce’s Reception”. On February 12th 1897 Nansen held a talk on his Fram Expedition in Edinburgh, at the
U. P. Synod Hall, organized by The Scottish Geographical Society. The reception held by Bruce is most
likely to be Mr. William Speirs Bruce, one of the central Scottish Polar Explorers. He participated during the
third and last year of Fredrick Jackson’s expedition to Franz Josef Land. He arrived on Jackson’s supply ship
which brought Fridtjof Nansen and Hjalmar Johansen back to Norway on the return.

48. FRIDTJOF NANSEN
Fram over Polhavet.
Den norske Polarfærd 1893-1896. Med et tillæg af Otto Sverdrup.
Kristiania: Aschehoug, 1897. Luksusudgave. DE LUXE edition printed in 200 copies.
Unrestored. A tight and very good set.
There was produced a luxury edition of this book in 200 copies. Many of these were presented to friends and contacts of Nansen. In November 5. 1897 the publisher
Aschehough advertised the ordinary edition and the de luxe edition, stating that about 100 of the 200 copies are available for sale. These were offered in parts,
half leather and full leather. Sets in parts and full leather are of highest rarity.
The deluxe edition differs from the ordinary edition in some points. Vol. I: Frontispiece and photo of Fram opposite p. 512 are photogravures on thick paper
rather than black/white prints on normal paper. Vol. II: Frontispiece, etching by Nordhagen on thick paper. Small illustration of Nansen and Johansen on the
raft on p. 225 is replaced with a full page print on thick paper. Else most of the full page illustrations in the de luxe set have tissue guards.
Printing and the Mind of Man [PMM] 384.

90 000,-

INSCRIBED BY NANSEN TO THE SHIP OWNER
OF «FRAM» THOMAS FEARNLEY

49. FRIDTJOF NANSEN
The Norwegian North Polar Expedition. Scientific Results edited by Fridtjof Nansen.
Christiania, London, New York Bombay, Leipzig. 1900-1905. Volume I-VI. 4to. [30x23cm].
Publisher’s cloth with top edges guilt, else uncut. Plates in pockets at end. 6 volumes.
Only minor signs of use to exterior. Fine interior. An attractive set.
EXCEPTIONAL PROVENANCE: Thomas Fearnley [1841-1927]. Loose presentation leaves for Thomas Fearnley inserted into vols. 1, 4 and 5.
INSCRIBED by Nansen in vol. I: ”Til Thomas Fearnley med hjertelig tak fra Fridtjof Nansen” (To Thomas Fearnley with heartfelt thanks).

45 000,-

Fridtjof Nansen’s polar expedition was financially supported by the State, King Oscar and private investors. The working committee for Fridtjof Nansen’s
polar expedition was a three-man committee that organized the fundraising and together was the shipowner for the polar ship Fram. One of the members
of the committee was shipowner Thomas Fearnley, who was also a member of the board of the Geographical Society.
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UNIQUE FULL LEATHER COPY
50. FRIDTJOF NANSEN
Gjennem Kaukasus til Volga.
Oslo: Jacob Dybwad, 1929. Blue polished leather binding. Gilt decoration and text to upper board, identical
to wrapper design. Gilt edges. Bound with front wrapper. Gilt title and publisher name to spine, identical to
the standard hard bound copy composition.
PROVENANCE: Most likely Bertram Dybwad [1861-1940], Nansen’s publisher from 1905-until Nansen’s
death in 1930. The book was sold many years back together with other books originating from the Dybwad
family.
A unique copy in a binding never previously registered by us.

18 000,-
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51. Nordske Intelligenz-Sedler.

1769: No 1. – No 51.  Samtidig papirbind. Mangler andre side av no. 36, hele nummer 52 samt bakre omslag. For øvrig et fast eksemplar med god materie.
1773: No 1. – No 52. Samtidig papirbind med årstall trykt på fremre omslag. Mindre rifter på rygg.
1785: No 1. – No 52. Samtidig papirbind. Mindre papirtap i øvre og nedre kant av omslag.
1786: No 1. – No 52. Samtidig papirbind. Mindre papirtap i øvre hjørne av fremre omslag. Halve side to av no. 1 og siste side av no. 51 mangler.
1788: No 1. – No 53. Samtidig papirbind. Mindre papirtap i øvre hjørne av fremre omslag. Nedre hjørne av siste side av no. 53 mangler.
1790: No 2. – No 52. Samtidig pappbind. Mindre slitasje på bindet. Et fast bind.
1791: No 1. – No 52. Samtidig pappbind. Mindre slitasje på bindet. Et fast bind.
1792: No 1. – No 52. Samtidig pappbind. Mindre slitasje på bindet. Et fast bind.
Tidlige årganger av Nordske Intelligenz-Sedler er meget sjeldne. Rekken fremstår i helt samtidige og tidstypiske omslag/pappbind. Bindene er faste og materien
gjennomgående god. En unik mulighet til å erverve en lengre rekke med tidlige årganger av norges eldste avis, som ble grunnlagt av Samuel Conrad Schwach
1731-1781. Avisen utkom første gang i 1763, og inneholdt hovedsakelig underholdende og belærende stoff og avertissementer. Blant innholdet finner man
«Rejsen til Maanen» av Hr. Linnæus, omtale av kometobservasjoner, omtale av Johan Nordahl Bruuns «Einar Tambeskielver», «En nye opfunden Maade, at
brænde Brændeviin, brygge Øl eller Ædikke [...], «Til Oldermanden for Bager-Lauget i Christiania», Jacob Nicolai Wilse etterlyser bøker kjøpt ved auksjon,
«I Anledning af Den offentlige Bogsamlings Indvielse i Christiania 1785» m.m. 1788-utgaven inneholder mye stoff rundt Kronprins Frederiks eneste besøk til
Norge. Blant de mer spennende litterære bidragene kan vi trekke frem [Claus Fasting] Epitre à Monsieur Le Chambellan et Grand-Bailli de HAUCH le 22me
Octobr. 1789 par Claude Fasting og Thomas Rosing de Stockfleth: «Selskabssang for det kongelige Grønne korps paa Bragernes 1788», større foldeplansje,
nummer 1 i Per Ivar Søbstads «Gamle Drammensviser fra 1788-1836».

32 000,-
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52. HARALD HALS
Fra Christiania til stor-Oslo. Et forslag til generalplan for Oslo. Utarbeidet ved Oslo reguleringsvesen.
Oslo: Aschehoug, 1929. Stor 8vo. Forlagets (?) halvskinnbind, bundet med fremre omslag.
Et stort antall kartbilag.
Et meget velholdt eksemplar.

1 000,-

53. [CARL JUST]
Oslo-litteraturen Just nu.
Per Dancke og de seks øvrige i ærbødighet tilegnet. Oslo, 30. juni 1943.
Oslo: 1943. 8vo. Originalt omslag. Usprettet. Tegninger ved G. V. Johansson.
Dette hefte er trykt som manuskript i 35 eksemplarer, hvorav 8 er nummerert
og tilhører Per Dancke, Olav Myre, Bjarne Welle, Hjørdis Steensen, Harald Holen,
Sigurd Engelstad, Claes Nyegaard og Sigurd Heiestad. Dette er nummer 4.
Påskrevet med blyant på omslag: Utdelt i Bordklubben 28/6-43. [Initialer] J. S.
Høyst sannsynlig Jonas Skougaard.

Oslo-litteraturen Just nu. Nu Just: Et etterord.
Per Dancke og de seks øvrige i ærbødighet tilegnet. Oslo, 30. juni 1943.
Oslo: [1943]. 8vo. Originalt omslag.
Samlet i kassett utført av Ekelund Bokbinderi.

2 000,-

55. AXEL JENSEN
Og resten står skrivd i stjernene. Illustrert av Pushwagner.
Oslo: Cappelen, 1995.  
Forlagsbind med vareomslag (Terje Brofoss / Pushwagner).
I syrefritt plastomslag fra BrodArt.
Et velholdt eksemplar.
Denne boken har nærmest oppnådd kultstatus, og er vanskelig å finne
velholdt i førsteutgave.

900,-

54. RAGNAR HOVLAND
Sveve over vatna.
Oslo: Det Norske Samlaget, 1982.  Forlagsbind med vareomslag. I syrefritt
plastomslag fra BrodArt.
Meget svake bruksspor i vareomslagets ytterkant. For øvrig et meget velholdt
eksemplar av denne kultboken som er vanskelig å oppdrive i førsteutgaven.
I Sveve over vatna skriv Hovland om ungdommens lengsel og brunst,
puling, uløyseleg kjærleikssorg, festar på dei gråaste hyblane i byen, langpils, politiske kranglar, fyll, tungsinn, ablegøyer og bakrus. Hovudpersonen
slentrar tafatt inn i dei mest absurde og underhaldande bakevjer. Han møter
den legendariske fylliken, musikaren og kommunisten Dr. Munk, ein person
som aldri har skitpreiket og bannskapen langt unna. (Forlagets omtale).
Historien omhandler en gutt som flytter fra et lite sted på Vestlandet til
Bergen (mange spennende Bergensreferanser!) for å begynne å studere på
midten av 70-tallet.

900,-

56. JO NESBØ
Flaggermusmannen.
Oslo: Aschehoug, 1997. Forlagsbind med vareomslag.
I syrefritt plastomslag fra BrodArt.
Navnetrekk på tittelblad. Et meget velholdt eksemplar av Nesbøs debutbok.
Bokens opplag var lite og det er vanskelig å finne velholdte eksemplarer.

1 800,-

57. GERT NYGÅRDSHAUG
Mengele Zoo.
Oslo: Solum, 1989. Forlagsbind i vareomslag.
I syrefritt plastomslag fra BrodArt.
Minirift i nedre kant av fremre omslagsdel. For øvrig et meget velholdt
eksemplar av denne etterspurte boken.
Fattiggutten Mino er født i regnskogen. Han er sommerfuglfanger og elsker
jungelens mangfold av liv. Samtidig som Mino samler sommerfugler, ser han
at jungelen ødelegges av multinasjonale selskaper.
En dag rammer katastrofen også hans landsby, og Mino er plutselig i sentrum
av de store regnskogenes tragedie. Etter dette forvandles Mino til en fryktet
kriger med ustoppelig hevntørst. I spissen for den beryktede sommerfuglligaen drar han ut i verden og sprer terror og skrekk. [Cappelen/Damm]
Mengele Zoo ble kåret som Norges beste bok gjennom tidene i 2007.

750,-
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«TUSEN TAKK FOR ALLE PENGENE»
[Dedikasjon i Bør Børson Jr. 1920]

58.
JOHAN FALKBERGET
Bør Børson Jr.
Kristiania: Aschehoug, 1920. Femtende tusen. Forlagsbind.
Kun mindre bruksspor. Et fast og godt eksemplar.
DEDIKASJON
Frøken Helny Fahlstrøm - tusen takk for alle pengene i 1920 - god jul og godt nytt aar!
Deres J. Falkberget Julen 1920.
Helny Fahlstrøm [f. i Trondhjem, 1881], var kontorarbeider ved Provinsbokhandelen i Kristiania, en
forløper til Boksentralen, som sørget for forsendelser av bøker til bokhandlere i provinsen.
Denne kontakten var høyst sannsynlig av stor viktighet for Falkberget, med tanke på distribusjon av
bøkene sine ut til det ganske land.

2 500,-

59. JOHAN FALKBERGET
Naglerne eller jernet fra Norden.
Kristiania: Aschehoug, 1921. Forlagsbind.
Kun mindre bruksspor. Et fast og godt eksemplar.
DEDIKASJON
Frøken Helny Fahlstrøm - god jul og godt nytt aar og
tusen hilsener fra J. Falkberget Julen 1921.

2 000,-
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60. ALF PRØYSEN
Matja Madonna.
Oslo: Tiden, 1955. Forlagsbind i vareomslag.
Svake rynker i øvre kant av vareomslagets fremre del. For øvrig velholdt.
DEDIKASJON fra Alf Prøysen på forsatsbladets verso.

1 500,-
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PREFATORY
THE writer does not, for a moment, flatter himself that there is ”a long felt want”
for this little book, neither is he entirely oblivious to the existence of many excellent
and most readable volumes on Scandinavia.
If, perchance, there may be any place for this little sketch, it will not be in competition
with other works on Norway, for there are many such possessing a scope and a
completeness for which these few pages can lay no possible claim.
The purpose of this monograph if, per chance, it have any definite purpose is in
its endeavor to suggest to some of our coun- trymen who appreciate natural scenery,
and whose vacations are primarily designed for rest, the many attractions offered
by Norway.
The route described is but a personal experience, and it covers but a very small
section of this wonderfully picturesque land. There are innumerable other routes
offering equal, perhaps superior, advantages to the traveller.
The majority of Americans who visit Scan- dinavia have as their aim a view of
the phenomenon of the Midnight Sun and this necessitates a long sea journey,
which, un- fortunately, does not always end successfully. Such travellers are apt
to fail to see the striking beauties of fjord, fjeld, and mountain of southwestern
Norway.
To him who possesses a true enthusiasm for nature in its grandeur, to the weary
business man seeking for mental rest and recreation amid new surroundings, the
journey across the country of the Vikings offers extraordinary attractions.
Such a traveller may here find the grandest of snow-covered mountains from
which tumble innumerable waterfalls of striking beauty, the most charming
stretches of ijords or inland seas, the wildest and most desolate of fjelds, a wealth
of color which in its intense brilliancy can scarcely be matched in any other part
of the world, a kindly-hearted, hospitable, and supremely honest people, and the
worst cigars in the world!

61. [JOHN BISHOP PUTNAM]
A Norwegian Ramble among the Fjords, Fjelds Mountains and Claciers.
New York & London: G. P. Putnam’s Sons, 1904. Et utsøkt helskinnbind med tidstypisk gulldekor. Ytre strekdekor og indre denteller i gull. Marmorert forsatspapir.
Topp gullsnitt. Lesebånd i rosa silke. Bindet er bundet av Henry Blackwell, en av sin tids ledende bokbindermestere i USA.
Eksemplaret er interfoliert med 72 originale fotografier fra de samme steder som besøkes i boken. Et av de siste fotografiene viser en reiseoppakning, hvor bokens
tittel fremkommer på et vareomslag. Denne boken later dog til å være i et noe større format enn herværende utgave.
John Bishop Putnam [1849-1915] var innehaver av forlaget som ble etablert av hans far George Palmer Putnam  i 1848; G. P. Putnam & Son’s. John Bishop Putnam
utga flere bøker, blant annet herværende bok om en reise han foretok i Norge. Putnam skal ha vært en ivrig fotograf, og det kan spekuleres i hvorvidt det kan
være han som står bak de innmonterte fotografiene i boken. Det som skurrer noe er dog fotografiet som viser en bok med samme tittel. Dette fotografiet er dog
montert på en annen måte enn de øvrige fotografiene i boken. Kan det ha blitt tatt i ettertid? Bowlerhatten som fremkommer på flere av fotografiene er også å
se på illustrasjonen i introduksjonsteksten.
Henry Blackwell [1851-1928], bokbinder, bokselger, biograf, bibliograf og bibliofil. Blackwell var født i Liverpool, hvor hans far eide et stort  bokbinderi. Etter hans
far gikk bort, emigrerte Blackwell til New York i 1877, hvor han fikk arbeid i et bokbinderi. I 1892 etablerte han Blackwell Bookbinders, som etter hvert skulle bli
ett av de ledende ”fine book binderies” i USA, og selveste J. P. Morgans foretrukne bokbinder.  Allerede tidlig i Blackwells karriere var det vanlig praksis å fremheve
hans navn hvis hans bind var å finne blant bøker på auksjonene.

15 000,-
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JOHAN FALKBERGET

62. LUDVIG HARBOE & OVE HØEGH-GULDBERG
Psalmebog eller en Samling af gamle og nye Psalmer, til Guds ære og hans Menigheds Opbyggelse [...].
Christiansand: Trykt hos O. P. Moe og paa hans Forlag, 1833. Samtidig grønt helskinnbind med forgylt rammedekor i form av drueranker. Gult snitt.
Ruglet forsatspapir med mønstret og kolorert med uvanlig sterke farger for tiden.
Bindet bærer likhetstrekk med Christiania-bokbinderen Hans Johannesens dekorelementer, sett på flere av Christiania-utgavene av samme tittel fra samme tid.
Samtidig navnetrekk, med fødselsdato, på forsatspapirets verso. Mindre overflateslitasje. Et tiltalende bind.

2 000,-

DEN FØRSTE KOMPLETTE BIBEL TRYKT I NORGE
FREDRIKSHALD - 1853

63. Bibelen eller den gandske Hellige Skriftes Bøger. Med Flid og efter Grundtexten efterseete og rettede; saa og med mange Paraleller og udførlige Summarier forsynede. (Efter Fleres Ønske foranstaltet og trykket af Niels Ulnæs og Olaus Nielsen.) Gjennemseet og korrigeret, efter en Bibeludgave Af 1744, af
Olaus Nielsen Fredrikshald 1853.
Fredrikshald: Trykket hos Chr. Olsen, 1853. Samtidig helskinnbind, med ny rygg. Helt gullsnitt. Plettfri materie.
STERK FREDRIKSHALD-PROVENIENS: Disponent Gabriel Hofgaard [1823-1890], en av Fredrikshalds fremstående borgere, gift med Dorthea Andrea Landstad,
som han traff under prestefamiliens opphold i Fredrikshald 1849-1859. Fra 1870 overtok Hofgaard med stor suksess driften av Haldens Bomuldsspinderi.
Hofgaards navn forgylt på fordekkel. BUNDET av C. W. Forstrøm, Fredrikshald.

15 000,Da Bibelselskapet fra 1851 og fremover begynte å oversette og utgi Bibelen i hefter så folk kunne lese disse nye oversettelsene, var det mange som reagerte.
Det var stort sett lekfolk. De mente at eldre oversettelser var bedre og mer korrekte. Resultatet var at det ble utgitt flere nytestamenter av eldre oversettelser.
Den som gikk lengst i dette var Oluf Nielsen fra Fredrikshald (Halden). Han fikk trykt hele Bibelen etter en dansk utgave fra 1744. Nielsen hadde blitt en slags
fører for disse misfornøyde lekfolkene. I bladet med det misvisende navnet ”Kirkelig Tidende” agiterte han voldsomt mot ”enhver Forandring i Guds ord” og
brukte det klassiske kampropet: ”Ikke en Tøddel i Guds Ord må forandres”. Denne Bibelen inneholdt alle Luthers fortaler til hele Bibelen, og en ordbok. Bibelen
ble trykt i 6000 eksemplarer. Et nytt opplag ble trykt i 1858, men da gikk Olaus Nielsen konkurs. Kilde: Nordisk Biblelmuseum
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PER PETTERSON

PER PETTERSON

64. Aske i munnen, sand i skoa.

65. Ekkoland.

Et meget velholdt og ulest eksemplar av Pettersons debutbok.

Et meget velholdt og ulest eksemplar av Pettersons andre bok.
Andreboken kan være vanskeligere å finne en debuten.

Oslo: Oktober, 1987. Forlagsbind i vareomslag.
I syrefritt plastomslag fra BrodArt.

2 500,-

Oslo: Oktober, 1989. Forlagsbind i vareomslag.
I syrefritt plastomslag fra BrodArt.

2 500,-

BIBLIOPHILIA

DAG SOLSTAD

DAG SOLSTAD

66. Spiraler. 7 noveller.

67. 25. septemberplassen.

Oslo: Aschehoug, 1965. Forlagsbind med vareomslag.
I syrefritt plastomslag fra BrodArt.
En ørliten lukket rift i øvre kant av vareomslaget. For øvrig et meget friskt
eksemplar av Solstads debut!

2 000,-
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Oslo: Aschehoug, 1974. Originalt omslag.
Et ulest eksemplar uten de sedvanlige lesestripene på ryggen. Et meget
velholdt eksemplar!

1 500,-
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68. JON MICHELET & DAG SOLSTAD
VM i fotball 1986 - 1998.
Oslo: Oktober, 1982 / 1986 / 1990 / 1994 / 1998. Forlagsbind med vareomslag.
Rikt illustrerte.
Samtlige bøker i førsteutgave med vareomslag i syrefri omslagsplast fra BrodArt.
DEDIKASJONER fra Michelet [datert Sunde, 2013] og Solstad [datert Oslo, 2004] i alle bøker.

10 000,-
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69. JAKOB SANDE
Krossen og sleggja. Dikt i utval 1929-1939.
Oslo: Gyldendal, 1939. Originalt omslag.
Blindstemplet ”Fra forlaget” i nedre kant av fremre omslag.  
Meget svak plett på ryggstripe. For øvrig et velholdt eksemplar.
Boken inneholder flere nye dikt og er den mest sjeldne av Sandes bøker.
Meget uvanlig i omslag.

2 500,-

BIBLIOPHILIA

70. JAKOB SANDE & KAARE ESPOLIN JOHNSON
Dikt. Tegninger av Kaare Espolin Johnson
Oslo: A/S Informasjonsfilm, 1966. Liggende 8vo. Originalt kartonasjebind.
Meget velholdt.
Nummer 420/600 eksemplarer. SIGNERT av Sande & Jonson.

1 250,-
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EN AV DE SISTE DEDIKASJONER

71. CONRAD NICOLAI SCHWACH
Digtninger, gamle og nye.
Christiania: Chr. Tønsbergs Forlag, 1856. Forlagets dekorerte helsjirtingbind.
Ny rygg og nye forsatser. Gjennomgående noe plettet materie. Medbundet foran portrettet er et ark med påfølgende tekst i Schwachs hånd:
”Marine Dahl den 8de April 1860. Modtag denne Bog med hjertelige Ønsker om Lykke paa din Livsvei og lad den være Dig et venligt Minde. Forfatteren”.
Conrad Nicolai Schwach dør 5 måneder senere, 9. september, i Solum, Skien. Marine Dahl var enke etter Skibsfører Dahl, Skien.

3 500,-
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PER SIVLES SJELDNE PSEUDONYME DEBUT

72. [PER SIVLE] SIMON DE VITA
En digters Drøm. Tidsaanden tilegnet.
Christiania: I Kommission hos Alb. Cammermeyer, 1878. Helskinnbind bundet med begge omslag.
Begge omslag med noe forsterkninger på verso i ytterkanter og med mindre papirtap. Materien med meget svak brett i øvre hjørne.
For øvrig et attraktivt eksemplar av Sivles meget sjeldne debut.
Boken hører med blant de vanskeligste oppdrivelige norske skjønnlitterære debuter.

20 000,-
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BENYTTET AV
KONG HAAKON VII
I STATSRÅD VED
KUNNGJØRINGEN
AV PRINSESSE
RAGNHILDS NAVN

73. Snorre Sturlason Kongesogur. Umsett av S. Schjött. Med bilæte av Halvdan Egedius, Christian Krohg, Gerhard Mundthe, Eilif Peterssen [...].
Christiania: J. M. Stenresen, 1900. Nationalutgaave (2dre utgaava). 8vo. Forlagsbind.
Svak slitasje ved kapitéler. For- og baksatspapir i ferd med å sprekke i indre falser, dog fortsatt fast bind.

PROVENIENS: Torgeir Anderssen-Rysst [1888-1958], venstrepolitiker og forsvarsminister 1928-1931 (andre Mowinckel-regjering). Hans navnetrekk på tittelblad.
NOTAT: ”Denne bok var nytta av Kong Håkon VII og Kronprins Olav i statsraadet der prinsesse Ragnhild fekk namnet sitt. T. Anderssen-Rysst, Statsraad”.
9. juni 1930 ble prinsesse Ragnhild født. Besteforeldrene til prinsessen, kong Haakon og hans kone dronning Maud hadde regjert i Norge siden 1905. Sammen
med sønnen, prins Alexander, kom de fra Danmark til Norge da prinsen, med det nye navnet Olav, var to år. I 1929 giftet kronprins Olav seg med sin svenske
kusine prinsesse Märtha (1901-1954). Året etter kom deres førstefødte datter, prinsesse Ragnhild. Hun ble dermed det første kongebarnet født i Norge på
hundrevis av år. I et ekstraordinært Statsråd etter prinsessens fødsel, kunngjorde Kong Haakon VII at prinsessens navn skulle være Ragnhild Alexandra.
Ved den Norske Kirkes 900-årsjubileum, 29. juli, samme år (1930), refererer også Kong Haakon VII i stor grad til Snorre i sin tale holdt på Stiklestad.

3 500,-
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GAVE MED JULEKORT FRA
KRONPRINSPARET
JULEN 1934

74. SIGRID UNDSET
Elleve Aar.
Oslo: Aschehoug, 1934. Forlagsbind.
PROVENIENS:
Til øvre kapitélbånd er det sydd fast en silkesnor festet til et julekort med kongemonogram og bilde av prinsesse Astrid.
På verso står skrevet: ”Bodil med de beste ønsker om en god jul og for alt godt i det nye år som kommer og en hjertelig takk for det gamle fra Olav og Märhta”.
Teksten er skrevet av daværende Kronprins Olav, og signert av ham og daværende Kronprinsesse Märtha.
Sigrid Undset og Kronprinsesse Märthas veier krysset ved flere anledninger, blant annet i utlendighet i USA under krigen. Ved tilbakekomsten mottok Undset
storkorset av St. Olavs orden for sitt arbeid under krigsårene. Den eneste andre kvinnen som hadde storkorset var kronprinsesse Märtha.

5 500,-
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Eilif Moe [1889-1954], grunnlegger av Det Litterære Byrå, som
ivaretok mange norske forfatteres litterære rettigheter i utlandet.
Blant klientene var Bjørnson-familien, Olav Duun, Johan Falkberget,
Mikkjel Fønhus, Sigurd Hoel, Gabriel Scott, Tarjei Vesaas, Sigrid
Undset m.fl.
Eilif Moe var i tillegg Sigrid Undsets advokat og hjalp til med kjøpekontrakter for Bjerkebæk, kjøp av hus som ble flyttet til Bjerkebæk og andre juridiske spørsmål Sigrid Undset trengte hjelp til.
Moe var også hennes venn. Kilde: Opplandsarkivet.

75. [SIGRID UNDSET] G. K. CHESTERTON
Det evige menneske. Oversat av Sigrid Undset.
Oslo: Aschehoug, 1931. Et nydelig helsjirtingbind.
Advokat Eilif Moes bokmerke i nedre hjørne av forsats.
DEDIKASJON:
” Til Louise og Eilif Moe fra Sigrid Undset”.

1 500,-

SIGRID UNDSETS BØKER I NYDELIGE BIND

AXEL KNUDSEN [1912-2004], drev bokbinderi i København 1937-1997. Knudsen gikk i lære hos August Sandgren fra 01.05.1933 og etter hans død  13.11.1934,
utlært av Julie Simonsen 14.05,1937.
Palle Birkelund [1912-2012], Dansk riksbibliotekar og sjef for Det Kongelige Bibliotek, sa om Axel Knudsen: ”Knudsen har siden 1942 haft eget værksted hvorfra
er udgået et talmessigt ikke stort, men kunstnerisk set meget betydeligt antal fremragende udførte bogbind, som må betegnes som værende blant tidens bedste.
Alle er de kendetegnet ved Knudsens dybe interesse for den kunstneriske side af håndværket og af det forhold, at han i modsætning til mange andre håndbogbindere selv udfører alle indbindingsprocesser lige fra hæftning til forgyldning; han fremstiller forsatspapir i klistermarmor, linoleumstryk ol. og tegner selv
talentfulde dekorationer på rygge og helbind. Kompositionen i hans enkle og ofte robuste dekorationer er præget af enheder som buer og linjer, der gentages i
stram, levende, smuk rytme ... Knudsen indtager en særlig position i dansk bokhåndværk, som en meget kvalitetsbevidst kunsthåndværker, hvis arbejde bærer
umiskendeligt præg af det nybrud i dansk boghåndværk, som er knyttet til navnet August Sandgren; med rette kan Knudsen betegnes som dennes jævnbyrdige
og selvstændige fortsætter”.
OSCAR JACOBSEN [1878-1962], gikk i lære hos Otto Ehler og var ansatt hos Anker Kyster 1898-1908. Han står i en særstilling blant de danske bokbindermestere. I
forbindelse med ÅBB (Årets Bedste Bøger), 1951, får han følgende omtale: ”Mester Oscar Jacobsens indbindinger er præget af det fine gamle bogbinderhåndværks kultur
og formåen. Hans bind er på en gang solide og æstetisk tiltrækkende. Oscar Jacobsens forgylderarbejde, ikke mindst hans titler, er i enhver henseende mønstergyldige”.
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76. Viga-Ljot og Vidgis og Sankt Halvard.

Oslo: Aschehoug, 1925. Halvskinnbind signert Axel Knudsen, 1962.
Stenket toppsnitt, for øvrig ubeskåret. Bundet med begge omslag og ryggstripe.
Inneholder «Sankt Halvard» for første gang i bokform.

3 500,-

77. Gymnadenia.

Oslo: Aschehoug, 1925. Halvskinnbind signert Axel Knudsen, 1961.
Stenket toppsnitt, for øvrig ubeskåret. Bundet med begge omslag og ryggstripe.

3 500,-

78. Ida Elisabeth.

Oslo: Aschehoug, 1932. Halvskinnbind signert Axel Knudsen, 1961.
Stenket toppsnitt, for øvrig ubeskåret. Bundet med begge omslag og ryggstripe.

3 500,-

79. Elleve Aar.

Oslo: Aschehoug, 1934. Halvskinnbind signert Axel Knudsen, 1961.
Stenket toppsnitt, for øvrig ubeskåret. Bundet med begge omslag og ryggstripe.

3 500,-

80. Den trofaste hustru.

Oslo: Aschehoug, 1936. Halvskinnbind signert Oscar Jacobsen.
Stenket toppsnitt, for øvrig ubeskåret. Bundet med begge omslag og ryggstripe.

3 500,-

81. Madame Dorthea.

Oslo: Aschehoug, 1939. Halvskinnbind signert Axel Knudsen, 1961.
Stenket toppsnitt, for øvrig ubeskåret. Bundet med begge omslag og ryggstripe.

3 500,-
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82. CARL SCHØYEN
En ferie tilbragt hos en onkel på Skomvær fyr i Røst ga Carl Schøyen en
opplevelse av Nord-Norge som kom til å sette spor i hele hans litterære
virksomhet. Schøyen debuterte som lyriker med diktsamlingen «Melodier» i en
alder av 18 år. Hans tre neste bøker var også diktsamlinger. Resten av
hans forfatterskap var stort sett preget av prosaiske skildringer av NordNorge. Schøyens studier av natur og dyreliv, særlig fugleliv, resulterte i bøker
av stor kulturhistorisk verdi.

Jagten (April 1904)
6 håndskrevne sider. 75 vers. Liten folio [33x21cm]. Velholdt.
Han vented rugdetrækket inved en furustamme
og så hvor solnedgangen gav skyen gyldenskjær,
mens hist og her i dalen et spir blev tændt i flammehår så det, sigted adspredt på alt med sit gevær.
VEDLAGT: Sange om et barn (Vildrose).
Folioark med fire små håndskrevne dikt på to og tre vers.
”Endnu min drøm jeg har”, ”Hvorfor offre saa meget”, ”Jeg søgte jo selv .[...]”,
”Hvergang jeg siger farvel”.
Papiret krøllet og med noe papirtap.
Manuskriptene ligger i papprør, påskrevet med Carl Schøyens hånd.

3 500,-
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83. JAKOB BØCKMANN BARTH
Erfaringer fra Jagten paa det mindre Vildt i Norge.
Christiania: Feilberg & Landmark, 1874. Originalt omslag.
Navnetrekk på fremre omslag. Ørlite papirtap i nedre hjørne av fremre omslag.
For øvrig et meget velholdt eksemplar av denne boken som er sjelden i omslag.

3 500,-
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84. JULES RONJAT

85. J. A. VERKRÜZEN

Promenades en Norvège.
Paris: Extrait de l’Annuaire du Club Alpin Francais, 1897. Stor 8vo.
Nydelig halvskinnbind, bundet med fremre omslag.
DEDIKASJON fra Jules Ronjat på tittelblad.
PROVENIENS: Eiler Schiötz, med hans notater.
Reisen gikk: Molde – Romsdal - Nyseter – Djupvasshytta – Geiranger – Ålesund – Nordfjord – Stryn – Olden – Justedalsbreen – Jotunheimen – Sogn
– Voss – Hardangervidda – Kristiania.

Norrige, dess Fjordar och Naturunder. Anteckningar under en resa Sommaren 1871. Öfversättning i sammandrag.
Stockholm: P. A. Huldbergs Bokhandel, 1873. 8vo. Nydelig skinnryggbind,
signert Petersen & Petersen, bundet med begge omslag. Stenket toppsnitt,
for øvrig ubeskåret.
Reisen gikk: Kristiansand – Kristiania – Vestfold – Agderfylkene – Stavanger
– Hardanger – Voss – Sogn – Haugesund – Kristiansand-

Eiler Schiötz: «Itineraria Norvegica. Utlendingers reiser i Norge» nr. 882**.
Et tiltalende eksemplar!

1 000,-

Eiler Schiötz: «Itineraria Norvegica. Utlendingers reiser i Norge» nr. 1112b.
Et tiltalende eksemplar!

1 000,-
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86. EVA WIGSTRÖM
Utan anförare. Seks svenskors fjellvandring i Norge skildrad af Ave.
Lund: Filip Lundsteds Förlag, 1885. 8vo. Nydelig skinnryggbind, signert
Petersen & Petersen, bundet med begge omslag. Stenket toppsnitt, for øvrig
ubeskåret.
Reisen gikk: Kristiania – Mjøsen – Lillehammer – Espedalen – Ringebu –
Gjøvik – Tonsaasen – Sperillen – Kristiania.
Eiler Schiötz: «Itineraria Norvegica. Utlendingers reiser i Norge» nr. 1164.
Et tiltalende eksemplar!

1 000,-
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ET LITE SKIENSTRYKK
87. Udvalg af Selskabssange.

Skien: Trykt hos Peter F. Feilberg, 1835. 12 mo. [9,3x7 cm].
Samtidig nydelig lite rødt helskinnbind med enkel gulldekor. Helt gullsnitt.
PROVENIENS:
Jonas Skougaard med hans notater på forsats.
Et tidlig Skiens-trykk. Ikke nevnt i Bibliotheca Norvegica. Stjerne (*) i Hartvig Johnsens ”Norsk avholdslitteratur I”.
Bidrag av blant andre Bjerregaard, Simon Olaus Wolff, Nordahl Bruun, Jens Zetlitz og Conrad Nicolai Schwach.

2 500,-

VERDENS MINSTE BOK / THE WORLD’S SMALLEST BOOK
88. Fader vår på syv språk / The Lord’s prayer in 7 languages: English, French, German, American, Spanish, Dutch and Swedish.

Originalt helskinnbind med enkel gulldekor. /Publ.isher’s black leather, gilt fillets and cross on upper cover, giltruled flat spine.
MEDFØLGER: En original trykkeplate til en av sidene. CONTAINING: 1 original type.
Boken ligger i en original mursteinsformet plexiglasskassett med innebygget lupe som forstørrer 15 ganger. I tillegg til den opprinnelige kassetten foreligger dette
eksemplaret innebygget i en håndlaget bokformet kassett i oktavformat, ledsaget av et lite opplysningshefte vedrørende boken på dansk. Kept in the original
plexiglass container with magnifying glass. In addition laid in a specially designed box in 8vo-format.
Da boken ble trykt i 1952 var den med sine 3,5x3,5mm verdens minste bok, og den er fortsatt blant de aller minste. Med dagens teknologiske fremstillingsmuligheter
finnes nærmest ingen begrensninger og verdens minste bok måler for øyeblikket 70x100 mikrometer. Mursteinsformen på plexiglasskassetten var at hvert solgte
eksemplar skulle gi et overskudd til gjenoppbyggingen av Gutenberg-museet i Mainz.
«Hver enkelt side i bogen er støbt i metal paa endestykket af en korpus gevierts størrelse, graveret ved hjælp af en pantograf.
Fadervor i bly er skåret og støbt af MONOTYPE CORP. LTD, England.» Boken er håndlaget og gullpreget. »
/
In the year of printing this was the smallest book in the world. It measures 3.5mmx3.5mm and contains
The Lord’s Prayer in seven languages, including British and American English, German, French, Spanish, Dutch and Swedish.
The book is letterpress printed, thread sewn, hand bound in leather and decorated with genuine gold blocking. It was produced to
raise funds for the Gutenberg Museum in Germany..

3 500,-
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STARTSKUDDET FOR DANMARKS NASJONALMUSEUM

Når den 22. maj regnes som Nationalmuseets fødselsdag skyldes det, at
“Kongelig Commission til Oldsagers Opbevaring” blev oprettet på denne dato.
Årstallet var 1807. Kommissioner var datidens metode, hvis der skulle gennemføres noget, og hvis der skulle rejses penge. De drivende kræfter var Rasmus
Nyerup, som var bibliotekar ved universitetsbiblioteket og professor i teologi
Frederik Münter. De var begge to medlemmer af bibliotekskommissionen, der
i det små var begyndt at indrette en samling af oldsager på loftet over Trinitatis Kirke. I februar 1807 fik bibliotekskommissionen lov at opstille en samling
runesten ved Rundetårn og i avisen “Dagen” kunne man læse, at dette var en
“offentlig Sanxion” til “Den paa Universitetsbibliotheket gjorte Begyndelse...til et
kommende Nationalmuseum”.
I samme måned skrev Frederik Münter til kancelliet og opfordrede til, at man
tog skridt til at stoppe ødelæggelsen af landets oldtidsminder. Kancelliet bad
om uddybning og Münter var ikke sen til at sende et forslag til en kommission.
Kommissionen var den allerførste og spæde start på dét som blev
til vore dages Nationalmuseum. Kilde: natmus.dk
Den kongelige Commission til Oldsagers Opbevaring ble nedsatt i Danmark
22. mai 1807, og skulle sikre bevaringen av de viktigste oldtidsminner og ta vare
på de arkeologiske funn. En av Oltidskommissionens første handlinger (i 1808)
var å sende ut 12 spørsmål til alle landets prester for å skaffe et overblikk over
hvilke fortidsminner som fantes. På bakgrunn av svarene ble ca. 200 fortidsminner fredet i perioden 1809-1811. Kommisjonen besto av 6 medlemmer: Adam
Wilhelm Hauch, Frederik Münter, Werner Hans Frederik Abrahamson, J. P.
Monrad, Børge Thorlacius og Rasmus Nyerup.

89. [Oldsagskommissionen / Den kongelige Commission til Oldsagers Opbevaring]
Skriftet fra kommisjonen, med de 12 spørsmål til Danmarks prester. 4to. 4 sider.
HÅNDSIGNERT av Munter, Thorlacius og Nyerup.

2 000,-
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DEN FØRSTE OBSERVASJON AV GRINDEHVAL I NORGE

Det finnes få eller ingen referanser til observasjon av grindehval i Norge
før ut på 1800-tallet. Johan Fritzner Greve, sogneprest i Sund på øya Sotra
utenfor Bergen, beskriver i 1839 et mislykket forsøk på å fange noe som
kan ha vært grindehval. W. F. K. Christie, tidligere stortingspresident og
amtmann i Bergen, fikk gjennom sine kontakter i nord høre om en
observasjon av grindehval i Tjongsfjorden i Rødøy (Helgeland, sør for
Bodø) i august 1846. Kilde: Arne Kalland ” Fangst av grindehval i Norge – vs. Færøyene”.
Christie skrev en firesiders artikkel om observasjonen i Bergens Stiftstidende no. 27, 1847, under tittelen ”Mærkeligt Phænomen ved den norske kyst”.
Med silden fulgte ”en uberegnelig Mængde store monstrøse Dyr,
som svømmede med overordentlig Fart, og viste sig snart hist og
snart her på Søens Overflade, hvor de saae ud som Høe- eller TorvSaater, nogle Alen høie over Vandet og sortbrune af Farve”.

90. WILHELM FRIMANN KOREN CHRISTIE
Eidsvollmann, stortingspresident og amtmann i Bergen.

Mærkeligt Phænomen ved den norske Kyst.
Bergen: Chr. Dahl, 1847. 4to. Falset ark, 4 sider. Særtrykk av Bergens Stiftstidende No. 27, 1847.
Bretter og svak skjold i øvre kant.

2 500,-
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