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Jakt- & fisketurisme

- noe J. B. Barth, Norvegica & Lapponica



 - 2 -

Kjære bokvenn!

Denne gang presenteres en liten rekke bøker relatert til fluefiske, jakt- og naturskildringer samt et par titler innen 
Norvegica. Her finnes flere klassikere i gode eksemplarer samt noen mindre kjente men vel så lesbare titler innen 
emnet. 

Herværende katalog presenterer flere bøker og skrifter registrert i Eiler Schiötz’ bibliografier Itineraria Norvegica, 
A bibliography on foreigners’ travels in Norway until 1900 - Utlendingers Reiser i Norge, Vol. I-II (1970, 1986). Disse to 
bindene tar for seg over 1 7oo titler relatert til utlendingers reiser i Norge, og er et resultat av et særdeles omfat-
tende og møysommelig arbeid. Ikke nok med at dette store antall titler er registrert; nye utgaver på originalspråket,
oversettelser, notiser om særtrykk og avisartikler er også tatt med. Dette iberegnet gir oss en bibliografi på rundt 
2 500 registreringer. Disse to bind er et “must” for samlere av bøker relatert til emnet, og de representerer et 
uvuderlig referanseverk og et viktig bidrag til den norske historie. Eiler Schiötz skrev også en liten rekke pamflet-
ter om Britiske fluefiskere i Norge i gamle dager. Disse inneholder mer utfyllende informasjon enn det man finner i 
hans nevnte to-bindsverk. Disse er samlet i en mappe og presentert under nummer 1 i denne katalogen.

Schiötz benytter et eget graderingssystem for sjeldenhetsgrad av de registrerte titler. Dette er også benyttet i
denne katalogen. Det kan dog være at sjeldenhetsgrad har blitt endret noe begge veier for enkelte titler i løpet
av årene.

* = Uvanlig bok
** = Sjelden bok
*** = Meget sjelden bok

God lesning!

Bibliofil hilsen

Fredrik Delås

Antikvariat Bryggen
Bryggenveien 42 - Bryggen Vestre - 1747 Skjeberg - Telefon 930 22 712

E-post: post@antikvariat-bryggen.no

www.antikvariat-bryggen.no

Da de fleste som hadde råd til å reise til Norge på jakt og fiske for over 100 år siden 
var meget velstående, finner man ofte at de bøker som beskriver deres opplevelser 

kommer fra store private bibliotek med tidligere eieres flotte utstyrte ex libris. 
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

Collectio Piscatoria.
Britiske fluefiskere i Norge i gamle dager. 
En kavalkade i bilder og tekst.

Oslo [1971 - 72]. Tverr 8vo. 8 stk. 4-siders foldere 
(komplett) ilagt original mappe.

Separattrykk i 100 eksemplarer, hvorav dette er num-
mer 26 av 33 nummererte for Bibliofilklubben.
         
          1 000,-

www.antikvariat-bryggen.no

Eiler H. Schiötz

1.
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

The sports of the world 
- with illustrations from drawings and photographs.

London, Paris, New York & Melbourne. Cassell and Com-
pany, Limited. 4to. (1902-05). vii, 216 + vii, pag. 216 - 416 
sider. Forlagsbind. 

Deklene er noe smusset, men det later til at en del av dette 
kan fjernes med litt møysomhet. Pene rygger. Faste bind.

LUKSUSUTGAVEN: This edition, being specially prepared for 
subscription, is not obtainable through general booksellers.

Schiötz nummer 9.

Side 257-261, en artikkel av Captain Gerrard Ferrand, Bear 
hunting in Norway, med 6 illustrasjoner. I samme bind, side 
270-272 en artikkel av John Bickerdyke: Salmon and sea trout 
fishing in Norway (bl.a. i Nordfjord),  med 3 illustrasjoner.
   
                  750,-
                         

F. G. Aflalo [Ed.]

www.antikvariat-bryggen.no

2.
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

Sport in Norway and where to find it. 
Together with a short account of the vegetable productions 
of the Country. To which is added a list of the Alpine flora of 
the Dovre Fjeld and of the Norwegian ferns. 

London. Chapman and Hall. 1864. XVI, 334 sider.  
Forlagsbind.

Noe slitasje ved kapitéler (som vanlig). For øvrig et godt 
eksemplar av boken i dens originale sjirtingbind. 

Schiötz nummer 57.

Kapitler: 
I: En fylkesvis gjennomgåelse. II: Villrein og elg, III: Fuglevilt, 
IV: Bjørn og gaupe, V: Lakseoppdrett, VI: Setesdal, 
VII: Akerbruk m.m., VIII: botaniske utflukter på Dovre.

2 500,-
                         

Mordaunt Roger Barnard

www.antikvariat-bryggen.no

3.
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

I go a-fishing.

London. 1929. Reprinted (First printed 1928). 
224, 16 (annonser) sider. Forlagsbind.

Navntrekk på forsatsblad. 

Kapittel 8-10 omhandler Laksefiske i Lærdal. 
500,-

  

                       

J. Brunton Blaikie

www.antikvariat-bryggen.no

4.
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

www.antikvariat-bryggen.no

Sport
Fox-hunting. Salmon-fishing. Covert-shooting. Deer-stalking. Illustrated by Lt. General H. H. Crealocke.

London. Chapman and Hall. 1885. 4to. X, [2], 215, [1] sider. 
Nyere attraktivt rødt halvskinnbind. Ubeskåret materie. 

Schiötz nummer 140b**, de Luxe-utgaven.

Two Hundred and Fifty Copies only of this edition de Luxe of ”Sport” have been printed for Sale in England 
and One Hundred Copies for America, and Presentation Copies.

Hovedparten av sideillustrasjoner og plansjer er trykket på India-papir og oppklebet i boken.    
4 500,-

William Bromley-Davenport

5.
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

William Bromley-Davenport (1821-1884) var en ”country gentleman” av dimensjoner. Lord Newton 
skriver om ham: ”He lived in what may be termed the golden epoch of the Victorian age, as far as the upper 
classes were concerned”. Han eide store eiendommer og et fasjonabelt hus i London. Han satt i parla-
mentet i 20 år, men skal ikke ha funnet seg helt til rette der. Bromley-Davenport var blant de tidlige 
oppdagere av hva Norge bød en friluftsmann. Han kom første gang til Romsdalen i 1848. Han var da 
28 år gammel og reiste sammen med Lord Beresford. På 11 dager skal de ha fått over 300 laks! I 1857 
sikret han seg eiendommen Fiva under Romsdalshorn. Her bygget han ”Fivahuset” ved bredden av 
Rauma. Huset står der den dag i dag, og eies og brukes av hans etterkommere. 

Etter sin alt for tidlige død, samlet hans kone fire av hans artikler i bokform under tittelen ”Sport”. 
Boken utkom første gang i 1885.

Matt Hayes skriver i Trønderbladet 25. juli 2014 at Bromley-Davenport i boken Sport har evnet å 
fange inn følelsen av å bo midt i ingenmannsland i Norge på en tid da hestetrukket transport og 
dampskip var det nyeste nye. Når man leser Sport, blir man klar over at Bromley-Davenport ikke 
bare var glad i Rauma, men at han også hadde den dypeste respekt for sin guide Ole (se illustrasjon 
neste side), hans faste følgesvenn når han var på laksefiske.

www.antikvariat-bryggen.no
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www.antikvariat-bryggen.no
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

Sport. 
Fox-hunting. Salmon-fishing. Covert-shooting. Deer-stalking. Illustrated by Lt. General H. H. Crealocke.

London. Chapman and Hall. 1886. New Edition. Xiv, [2], 243, [1], 8 sider. Forlagsbind.
Et attraktivt eksemplar. Denne utgaven har en mer påkostet binddekor enn de øvrige utgaver.
 
Schiötz nummer 140c(1).                  1 500,-

William Bromley-Davenport

www.antikvariat-bryggen.no

6.
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

Trout-fishing in Norway.

London. (1934). 95, [1] sider. Originalt omslag.

Kun mindre bretter i omslagets ytterkanter, som går 
noe utover materiens størrelse. 

Ørretfiske. Hardangerfjorden, Rosendal, Norheimsund, 
Øistese, Voss, Eide, Ulvik, Odda, Seljestad, Breifonn, 
Eidfjord, Sognefjord, Nordfjord, Sunnmøre, Romsdal, 
Hardangervidda, Telemarken, Setesdal, Arendal.  
               
              1 000,-

Henry A. Bryden

www.antikvariat-bryggen.no

7.
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

Trouting in Norway. With illustrations from 
photographs by Lieut. F. N. Burton.

Carlisle & London. 1897. Frontispiece, [6], 168 sider. 
Forlagsbind.

Rygg en anelse mørknet. 
For øvrig et attraktivt eksemplar. 

Schiötz nummer 169.

Boken beskriver en reise i Norge sommeren 1896: 
Bergen, Gloppen, Breimsvannet, Loen, Førde og Jølster.
               
              1 500,-

Edmund Francis Burton

www.antikvariat-bryggen.no

8.
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

My happy hunting grounds. 
With notes on sport and natural history.

London. 1914. Frontispiece, Xii, 274, [2] sider. Forlagsbind. 

Et fast eksemplar med god materie. Ex libris (Baldwin) på forsats.
Bindvariant uten illustrasjon i gull på fordekkel. 

Schiötz nummer 358.

Laks- og ørretfiske i Norge i 6 sesonger. Blant illustrasjonene, 24 
norske motiver. Christiania - Mjøsa - Rauma - Sundal - Trond-
hjem - Alfheim - Vangshaugen - Lilledal.    
                          1 000,-
                         

Alfred Erskine Gathorne-Hardy
With notes on sport and natural history.

hjem - Alfheim - Vangshaugen - Lilledal.
     
  

Alfred Erskine Gathorne-Hardy

www.antikvariat-bryggen.no

9.
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

Wild Sport with Gun, Rifle, and Salmon-Rod. 
With Illustrations by G. E. Lodge, Miss I. M. Hartley, and Miss C. R. Hartley and from Phothographs.

Edinburgh & London. 1903. Frontispiece, Xii, [2], 225, [1], 32 (annonser) sider. Forlagsbind.
Ex libris (Maurice Headlam) på forsats. Navntrekk på forsatsblad. 

Laksefiske på Vestlandet. Kapittel V – ”A Norway Salmon River”.      1 250,-

Wild sport and some stories. 
With illustrations by G. D. Armour, C. R. Hartley, Guy Spier, Fred. Noël Paton, I. M. Hartley, Stanley 
Cursiter and from photographs.

Edinburgh & London. 1912. Xiii, 331 sider. Forlagsbind.
Noe fargeavskrapning enkelte steder i sjirtingens overflate. Navntrekk på forsatsblad.

De første to kapitler(side 1-53) omhandler laksefiske i Stryn; ”A Fifty-two Pound Salmon” og 
”Some Big Lost Norway Salmon”.     900,-

 

www.antikvariat-bryggen.no

Gilfrid W. Hartley

10.  /
11.
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

www.antikvariat-bryggen.no

Mons Gjörven and the big Salmon.
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

www.antikvariat-bryggen.no

Kennards herlige kultbok
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

Norwegian Sketches. Fishing in Strange Waters.
London: Chapman and Hall, Limited. Bergen: F. Beyer. 1889. 6 blad, tittelplansje, 29 plansjer med 
separate tekstblad, 8 annonseblad. 4to oblong. Forlagets kartonasjebind. 

Boken er “recased”, det vil si at den er sammenmontert på nytt, ved bruk av original rygg og originalt 
forsatspapir. Smusstittelblad løst i øvre halvdel. For øvrig et fast bind med god materie!

I disse bøkene skal det være anvendt et klistermiddel kalt kautsjuk, noe som var vanlig i tiden. Dette har ofte 
gått i oppløsning, noe som fører til at sidene løsner. 

Schiötz nummer 521b**           4 000,-

Boken utkom første gang i 1888, da uten tekstblad til 
illustrasjonene. En av illustrasjonene har stedsangiv-
else ”Etne”. Eiler Schiøtz skriver om boken i Collectio 
piscatoria (1971-72): “Begge disse utgaver er sjeldne 
– det går år mellom hver gang et eksemplar dukker 
opp i et antikvariat. Særlig gjelder dette annen-ut-
gaven 1889, som verken finnes i British Museum eller 
i Universitetsbiblioteket i Oslo. Heller er den ikke 
oppført i Bibliotheca Norvegica, hvor førsteutgaven 
er oppført som nummer 6691 i annet bind. Det har 
ikke lykkes å skaffe nærmere opplysninger om for-
fatteren”. Senere dukket det opp et oblong FOLIO-
eksemplar ved Cappelens auksjoner i 1984. Det 
foreligger da tre utgaver av boken.                  
                

www.antikvariat-bryggen.no

12.

Edward Kennard
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

www.antikvariat-bryggen.no
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

www.antikvariat-bryggen.no
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

www.antikvariat-bryggen.no
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

www.antikvariat-bryggen.no
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

By dancing Streams.

London. 1929. Vii, [4], 194, [1] sider. Errataslip. Fotografier. 
Forlagsbind. 

Et godt eksemplar. Det tykke papiret med enkelte nær unngåelige 
svake pletter.  

Et kapittel vedrører laksefiske i Årdal i Sogn. ”In 1912 I spent a 
holiday in Norway. A friend of mine having rented the lower part 
of the Aardahl in South Norway, I took a rod for a few weeks.” 

  350,-
 

Douglas McCraith

www.antikvariat-bryggen.no

13.
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

Norway, and her Laplanders, in 1841 : With a few hints to the salmon fisher.
London. 1842. Xvv, [1], 318, 8 (annonser) sider. Forlagsbind.

Et lite tap av sjirting ved øvre kapitél. Limet har slått noe gjennom på fremre forsatspapir. For øvrig et uvanlig 
friskt bind med gjennomgående plettfri materie. 

Schiötz nummer 685,II*. PROVENIENS: Ruthin Castle Library. 

Reisen går: Christiansand - Lillesand - Arendal - Risør - Kragerø - Brevik - Fredriksværn - Larvik - Christiania 
- Mjøsa - Dovre - Trondheim - Levanger og Stenkjær - Namsen (laksefiske) - Mørebyene - Bergen – Stavanger - 
Christiansand. 

Milfords beretning slutter med side 230. Side 231-295 er en reisedagbok skrevet av the Hon. Francis Scott fra 
en reise sommeren og høsten 1831. Hans reise gikk over Christiania – Vågå – Sogn – Voss – Bergen – Hard-
enger (over Folgefonn, besøk hos presten Hertzberg) – Dovre – Christiania – Røros – Drivstuen / Bakkesund i 
Korsfjorden.

Laksefiske omtales under små avsnitt som Salmon traps, Accident to an English angler, Salmon fishing in the 
Namsen, Superiority of the Namsen over the Scotch and Irish salmon streams, Method of fishing, Excitement of 
the Sport, Destruction of the fishing in the Namsen, Tackle og Flies. For øvrig en absolutt lesverdig beskrivelse 
av en manns reise gjennom Norge og hans formidlig av landets landskap, folk og tilstand.

Kapittel IX omhandler utelukkende lapper.          5 500,-

John Milford

www.antikvariat-bryggen.no

14.
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

www.antikvariat-bryggen.no

Velkommen til Norge!

Norwegian Anglings var en rikt illustrert reklamepublikasjon utgitt i årene 1899-1914, utgitt 
av et utleiebyrå for norske (og svenske) jakt- og fiskerettigheter. Her finnes en rikt illustrert pre-
sentasjon over hva Norge har å tilby den velstående jeger og fluefisker. Over nærmere 200 sider 
presenteres lakseelver, overnattingssteder, anbefalte guider, priser m.m. En fantastisk tidskoloritt!
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

Norwegian Anglings. Elk, Reindeer and Ryper Shootings and other Sports. 1912

London. Lumley & Dowell. 1912. [1], 197, [1] sider. Forlagsbind.

Et tiltalende og uvanlig friskt eksemplar av denne boken. 

Schiötz nummer 754*.               3 500,-

www.antikvariat-bryggen.no

15.

Residence on Elk Ground, Stjordalen, with Hunter and Elk Hund.

No. 1803. ONE OF THE BEST ELK GROUNDS in all Norway, famous for its fine heads. Suitable 
houses, with plate and blankets, fully furnished, on the ground. Good Trout Fishing in River and Lakes. 
Rent.- £80 for 6 Elk Rights with use of Lodge and Hut.
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

www.antikvariat-bryggen.no
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

Big Game Shooting in British Columbia and 
Norway.

London. 1928. Ix, [1], 261 sider. Forlagsbind.

Samtidig hilsen på forsatsblad. 

Schiötz nummer 358.

Side 100-257 omhandler jakt i Norge. Reinsdyrjakt i Lyseheiene, 
Kleggedalsheiene, Aurdalsheiene. Elgjakt på Snåsa, Storåsen 
(Trøndelag), Vesterå (Namdalen).       

           1 250,-
 

Frantz Rosenberg

www.antikvariat-bryggen.no

16.
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

www.antikvariat-bryggen.no
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

Angling Travels in Norway. 
With numerous illustrations by pencil, brush, and 
camera and coloured illustrations of salmon flies by  
the author.

London. Chapman & Hall. 1895. X, 284 sider. 
Forlagets dekorerte helsjirtingbind.

Rygg noe mørknet. Noe fargeavskrapning i sjirtingens 
overflate ved kapitéler, langs ytre falser og deklers ytter-
kanter. Frontispiece med rift i øvre hjørne. Gjennomgående  
noe brunplettet materie. For øvrig et fast bind av denne 
klassikeren. 

Schiötz “Utlendingers reiser i Norge”, bind I, 905a. 

         750,-

Omhandler  laksefiske i Norge gjennom 25 år. Del I tar for seg generelle betraktninger. Del II tar for seg “Nor-
wegian sketches”: Surnadal – Eikesfjord, Vadset, Svartdal – Bergen, Voss, Evanger – Trondhjem, Bodø, Saltdal, 
Junkerdalen.                                    

Fraser Sandeman

www.antikvariat-bryggen.no

17.
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

www.antikvariat-bryggen.no

Jones’s guide to Norway 

Nummer 65 av 66 eksemplarer
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

Jones’s guide to Norway and 
salmon-fisher’s pocket companion. 

The Flyfishers’ Classic Library. 1994.  xxxii, 246 sider. 
Originalt sort helskinnbind. Helt gullsnitt. Lesebånd. 

I forsatsen innmontert håndbundet flue av Frank Myhre 
Hansen. Boken ilagt original silketrukket kassett. 
Forlagsfriskt eksemplar!

Nummer 65 av 66 eksemplarer. 

Faksimile av Tolfreys klassiker fra 1848. En særdeles 
attraktiv bok! Side 241-246: Epilog av Frank Myhre 
Hansen ”A note on the flies”.     
              4 500,-

Frederic Tolfrey [Ed.]

www.antikvariat-bryggen.no

18.
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

Førsteutgaven av Jones’s Guide to Norway utkom i 1848, og er ført opp som nummer 1074 i Eiler Schiötz’ bok 
Utlendingers reiser i Norge. Han skriver: “J. Jones var “tackle maker” i Jermyn Street, og hadde aldri vært i 
Norge. Dette var heller ikke tilfelle med utgiveren Tolfrey, som i forordet sier “The editor has undertaken, at 
the request of Mr. Jones [...] to put together some valuable information afforded him, in the shape of scraps and 
memoranda, by some two or three of his numerous customers, who [...] have accomplished a trip to Norway [...] 
wandering Waltons [...] whose names for obvious reasons are suppressed”.

Boken er dedisert til Sir Hyde Parker, “father of the Norway salmon fishers” og omhandler reiserutene til 
Norge, hoteller, posthus osv., men frem for alt fiskeforholdene i de forskjellige mere kjente elver:
Drammenselven og Laagen - Vorma - Mjøsa - Losnavannet - Lesja - Rauma - Driva - Surnadalen - Gaula 
(Trøndelag) - Nidelven - Orkla - Namsen - Reisen - Alta - Tana.

Allerede i 1903 ble boken omtalt som “a difficult book to procure nowadays”.

 

www.antikvariat-bryggen.no

I forsatsen innmontert håndbundet flue av Frank Myhre Hansen, som også 
har skrevet en epilog til faksimilen vedrørende fluene omtalt i boken.
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

Jones’s guide to Norway and 
salmon-fisher’s pocket companion. 

The Flyfishers’ Classic Library. 1994.  xxxii, 246 sider. Originalt rødt skinnryggbind ilagt original kassett.

Forlagsfriskt eksemplar. 

Ett av 2000 eksemplarer. Faksimile av Tolfreys klassiker fra 1848. 
              1 500,-
                         

Frederic Tolfrey [Ed.]

www.antikvariat-bryggen.no

19.
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

Jones’s guide to Norway.
The Portfolio of eight colour plates. 

The Flyfishers’ Classic Library. 1994.  

De åtte fargeplansjene med fluer samt tittelblad og ”Fiskumfossen” (reprodusert) ilagt original kassett.

This is one of an unnumbered special edition limited to 500 copies.
                 700,-
                         

Frederic Tolfrey [Ed.]

www.antikvariat-bryggen.no

20.
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

www.antikvariat-bryggen.no



 - 36 -

AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

www.antikvariat-bryggen.no

A Visit to Iceland by way of Tronyem, in the ‘’Flower of Yarrow’’ Yacht
 in the Summer of 1834.

London. 1835. Xxiv, 320 sider. Forlagsbind med titteletikett på rygg.  

Lite papirtap i ryggtitteletikett. Tittelblad noe plettet. Plansjer noe plettet i marger. For øvrig et fast 
bind med i all hovedsak plettfri materie.  

Schiötz nummer 60a*. Schiötz nevner at det skal være medbundet et kart. Dette har antikvariatet ikke sett i 
omsatte eksemplarer. Schiötz’ eget eksemplar hadde heller ikke dette. 

Side 13-80 omhandler reisen i Norge: 
Trondhjem – Røros og Rien (besøk hos samene)  - Trondhjem – Christiansund. 

1 500,- 

LAKSEFISKE: At Rogstad I had the pleasure to become acquainted with Captain Greene, of the Royal Navy. 
[...] I found him standing with his rod in his hand at the river-side, and noticed four or five good-sized salmon 
lying on the bank. [...]. *Since my return I have seen captain Greene, who informs me that, in thirty-two days’ 
fishing, he caught ninety-four fine salmon.

John Barrow

21. - NORVECICA -
-med enkelte mindre innslag av jakt & fiske
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat 

www.antikvariat-bryggen.no

Henrik Bjerregaards Aagots Fjeld-
sang fra stykket Fjeldeventyret  er 
gjengitt med tekst og noter over 5 
sider. 
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AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

www.antikvariat-bryggen.no

Travels Through Norway and Lapland during the years 1806, 1807, and 1808. 
Translated from the original german by John Black. With notes and illustrations, chiefly mineral-
ogical, and some account of the author, by Robert Jameson.

London. 1813. 4, 4, (annonser),[2], xviii,460 sider [2 annonsesider], [6 sider appendix]. 
Noe senere kartonasjebind.  

Eksemplaret er ”strammet opp” av bokbinder. Et helt ubeskåret eksemplar med smusstittelbladet 
som ofte mangler. Eksemplaret later til å ha lagt mange år i materie før det ble iført det enkle 
pappbindet. Dette kan sees av kantslitasje og papirtap i hjørner av de første og siste blader. Dette 
berører ikke tekst. En av plansjene har en liten rift. Første side av appendixet er feilaktig bundet helt 
til slutt. Et komplett og ”autentisk” eksemplar av denne utgaven.

Schiötz nummer 158d. Medbundet smusstittelbladet som oftest mangler i denne utgaven.

Eksemplaret har to blanke friblad først i boken.  De mange annonsebladene er samtidige og i annet format. 
Disse beskrives ikke av Schiötz.            

5 000,-

Leopold von Buch

22.
Med det uvanlige smusstittelbladet
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Voyage des pais septentrionaux. 
Dans lequel se void les maeurs, maniere de vivre, & superstitions des Norweguiens, Lappons, 
Kiloppes, Borandiens, Syberiens, Samojedes, Zembliens, Islandois.

Paris. 1697. [6], 322, [2] sider. Samtidig halvskinnbind. 
Slitasje på rygg og dekler. Reparert i indre falser. Nyere skintitteletikett på rygg. 

PROVENIENS: Eiler Schiøtz’ eget eksemplar med hans notater. 

Schiötz nummer 563e***.

La Martinière deltok som fransk skipslege ved David Dannell’s handelsekspedisjon som i februar 1653 reiste fra 
København. Reisen gikk til Christiania – Wisby (Vestby?) – Bergen – Trondhjem og gruvebesøk i Trøndelag 
(Røros?) – Finnmark.

6 500,- 

Pierre Martin de La Martinière

23.
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The Oxonian Norway; or, Notes of Excursions in that Country.

London. 1857. Second edition, revised. (In one volume). 
Frontispiece, xx, 387, [1], 24 (annonser) sider. Forlagsbind.

Rebacked ved bruk av den originale ryggstripen. Ex libris på forsats. 

Schiötz nummer 683b*.

Reisen går; Christiania – Ringerike – Valdres – Fillefjeld – Sogn – Voss – Bergen – Mørebyene – Trondhjem – 
Tromsø – Vardø – Vadsø – Pasvik – Neiden – Vadsø – Malangen – Rypø (Hadsel) – Kongsvold – Mjøsa.

LAKSEFISKE: Mindre avsnitt som Grand Fishing Quarters, A fierce Salmon Pool, The first Salmon etc.

TILLEGG IKKE MED I FØRSTE UTGAVE: 
Kart, flere illustrasjoner, et kapittel vedrørende kostnader når man er på reise i Norge.

2 000,- 

Frederick Metcalfe

24.



 - 43 -

AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

www.antikvariat-bryggen.no

Bird’s Eye View of Vadsö
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The Oxonian in Thelemarken; 
or Notes of Travel in South-Western Norway in the summer of 1856 and 1857. 
With glances at the legendary lore of that district. Vol. I+II.

London. 1858. xviii, 317, (1) + viii, 328, (6) sider. Frontispiece i begge bind. 
Elegante røde halvskinnbind (Bound by J. Larkins) med rikelig gulldekor og tittelfelt i grønt skinn. 
Topp gullsnitt. Ex libris på forsats.  Rygger svakt bleket. Et velholdt sett.

PROVENIENS: Eiler Schiötz med hans notater på forsats.

Schiötz nummer 684*.

Reisen går; Skien – Dalen – Totak – Møsvand – Rjukan –Møsvand – over Hardangervidda (Lien – Bessåbu 
– Eidfjord) – Hallingskeid – Sogn – Hallingdal – Vikersund – Kongsberg – Drammen – Tønsberg // Chris-
tiansand – Suldal – Røldal – Hardanger – Bergen – Stavanger – Christiansand – Moss – Fredrikshald og 
Sarpsborg.  

4 000,- 

Frederick Metcalfe

25.
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Jacob Bøckmann Barth arbeidet som sorenskriverfullmektig i Lofoten 1849-1852. Under denne tiden utviste han 
en slik naturvitenskapelig interesse og kunnskap at han mottok statsstønad til å reise utenlands for å utdanne 
seg til forstmann, en utdannelse han endte opp med å ta ved ved det kongelige sachsiske akademi for forstvesen 
i Tharandt. Etter endt utdannelse ble han, sammen med Thorvald Mejer som hadde mottatt samme statsstønad, 
de første ansatte i norges offentlige forstvesen. 

Barths skriveferdigheter medførte flere titler innen forstvesen, jakt- og naturskildringer som i dag er sterkt 
etterspurte. Noen av disse titlene presenteres på de følgende sider.

 

www.antikvariat-bryggen.no

1822-1892

J. B. BARTH
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Den norske Natur skildret i Billeder fra Jagtlivet.

Christiania. Feilberg og Landmarks Forlag. 1856. V, [3], 142 sider. 
Samtidig halvskinnbind med tidstypisk dekor i gull.  

Minimalt med bruksspor i skinnet. Lite navnestempel på forsatspapir. 
Et fast bind med plettfri materie. Et attraktivt eksemplar av Barths etterspurte bokdebut.

KAPITLER:  1. En Foraarsaften i Fornebomarken. 
2. Fra Høifjeldsregionene, en ornithologisk Skizze. 
3. Kystbilleder og Sjøfugle. 
4. Skovnatur og Jægerliv.

3 000,-

Jacob Bøckmann Barth

26.



 - 48 -

AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

www.antikvariat-bryggen.no

Om Skovene i deres Forhold til  Nationaloeconomien. 
Med specielt Hensyn paa Norge, og Om Aarsagerne til Skovenes Forringelse og dennes Følger for 
Nationalvelstanden. Af J. B. Barth, Forstmester.

Christiania. Trykt i det Steenske Bogtrykkeri. 1857.  261, [1] sider. Originalt omslag.

Registreringslapp i øvre kant av ryggstripe. Liten brist i ryggstripens nedre del. Liten flik av bakre 
omslags nedre hjørne mangler. For øvrig et fast og uoppskåret eksemplar med plettfri materie.

1 750,-

Jacob Bøckmann Barth

27.
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Knudshø eller Fjeldfloraen, en Botanisk (Plantegeographisk) Skitse.

Kristiania. Alb. Cammermeyers Forlag. 1880. 75, [1] sider. Originalt omslag.

Forsterket ryggstripe. Svakt stempel på fremre omslag. Notater og understrekninger med blyant. 

                 750,-

28.

Jacob Bøckmann Barth
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Nogle Træk af Harmonien i Naturen. 

Kristiania. Forlagt af Alb. Cammermeyer. 1886. [6], 72 sider. Samtidig halvsjirtingbind.

Enkelte blyantunderstrekninger.

500,-

29.

Jacob Bøckmann Barth
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Præstelærens Usandhed og den sande Kristendom. 
Et Modskrift mod DHrr. Professor theol. Fr. Petersen og Pastor J. C. Heuch.

Kristiania. I Kommission hos Huseby & Co. Limit. 1889. [8], 254, [2 blanke] sider. 
Originalt blankt omslag. Uoppskåret.

Bleket ryggstripe med liten slitasje øverst og nederst. Uoppskåret. Navnestempel på tittelblad.

500,-

Jacob Bøckmann Barth

30.
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Til slutt en liten jaktskildring fra Telemark

Jægerliv og Evenyr fra Telemarken. 
En gammel jægers fortællinger.
Med 10 Illustrationer.

Porsgrund. H. Joh. Dyrings Forlag. 1899. 84 sider. 
Originalt omslag. 

Ryggstripe forsterket. Liten plett i nedre del av 
omslag. Lukket rift i fremre omslag. Nedre hjørne 
av bakre omslag med svak knekk. For øvrig et 
fast eksemplar med plettfri materie.   

500,-

Hermod Heimdal

31.
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Antikvariatet er alltid interessert i gode enkeltobjekter og samlinger. 
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Antikvariat Bryggen
Bryggenveien 42 - Bryggen Vestre - 1747 Skjeberg - Telefon 930 22 712 

E-post: post@antikvariat-bryggen.no




