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Kjære bokvenn!

I forbindelse med antikvarbokhandlermessen i Litteraturhuset i Oslo, 7.-9. oktober, presenteres herved en av 
bøkene som medbringes dit. 

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

City of Bergen
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- Spioner langs norgeskysten for 216 år siden -

Mot slutten av 1700-tallet ble det i England utgitt en rekke illustrerte verker med fargeakvatinter som presenterte 
fjerne og eksotiske himmelstrøk i tradisjonell romantisk ånd. Etter en lang periode med stort fokus på prospekter 
fra utvalgte områder som eksempelvis Sveits og India, måtte man finne nye motiver som kunne appellere til 
publikum. 
Den engelske forleggeren John Boydell søkte nye jaktmarker, og valget falt på Norges ville natur og prektige 
innfødte. Sommeren 1800 sendte han to kunstnere til Norge for å tegne prospekter til et verk med kun norske 
scener. Resultatet, som ble ferdigstilt mange år etter Boydells død, er verket vi kjenner som Boydell’s Picturesque 
Scenery of Norway. Dette forelå ferdig trykket først i 1820.

De to reisende i Norge var John William Edy og William Fearnley. Kun Edys navn er knyttet til verket, og han blir 
ansett som ekspedisjonens leder. Edy var en anerkjent kunstner med lang erfaring fra lignende arbeider.
Edy og Fearnside ankom Hellesund med en Danziger-skute i juli 1800. De var godt utstyrt med penger, bevæpnet 
med børser og ledsaget av jakthunder. Med i vadsekkene hadde de tegnesaker, kart og for øvrig lite bagasje. 
Landskapet i Ny- og Gamle Hellesund er det første de arbeider med. Ferden går herfra videre til Kristiansand og 
østover mot Arendal og videre i retning av Risør, Kragerø, Brevik, Skien, Porsgrunn, Larvik og Holmestrand mot 
Kristiania, reisens nordligste punkt. 

Dette engelsktalende reisefølget som vandret langs kysten med karter og tegnesaker må ha vakt noe oppsikt i de 
små forhold de ferdedes gjennom, og mistanken tok til slutt overhånd. O. A. Øverland forteller : Mens Edy og hans 
reisekamerat ennu lå på Nordsjøen med Danziger-skuten, var det 25. juli i Kanalen foregått et overgrep mot nøytral eien-
dom som kan kalles et forspill til fredsbruddet i 1801. En engelsk eskadre på 6 orlogsskip hadde på rovriddervis overfalt 
den dansk-norske fregatt ”Freia” med en konvoi koffardiskip og etter en blodig kamp tvunget dem til overgivelse – noe 
som skapte stor opphisselse i Norge. 

Denne opphisselsen hadde bredt seg også til Brevik, hvor den ga utslag i et brev kjøpmann Hans Holm sendte 
kommandør Zimmer, verftssjef i Frederiksværn. Holm skriver at man må være på alerten i disse ”kritiske Tiider”. 
Videre skriver han: Jeg har ikke seet Dem! men efter Rygtet opfører De sig Honete i de Huuse, hvor de logerer, Dog 
uden at søge Conversation eller Bekientskab med nogen. […] Da de vare paa Fiorden og Fik see aabningen til Havet 
ned igiennem Langesund toeg de op endeel Pappirer og deriblant Kart, Peylede og annoterede, Pludrede Deres Sprog og 
spurgte Folkene, om derigjennem var indløb for Skibe. – Hver af disse medhaver en Flint og vadsæk”.

31. august blir Edy og Fearnside arrestert i Helgeroa og 
transportert med eskorte til verftet. ”Spionene” ble hen-
synsfullt behandlet, selv om de ble fratatt sine eiendeler. 
De ble standsmessig transportert til Christiania i en 
”Holsteens Vogn”. Etter avhør og saksbehandling utferdi-
get Admeralitetet ordre til frigivelse 16. september. 
I mellomtiden var Engelskmennene innlosjert hos gjest-
giver, traktør Thoms og Christianias representative kretser 
satte sin ære i å gjøre oppholdet så behagelig som mulig 
for dem. De deltok blant annet i tilstelninger hos Bernt 
Anker,  Peder Anker på Bogstad, John Collett og stift-
amtmann Kaas på Kongsgården på Bygdøy. Besøkene 
beskrives med mange interessante detaljer i herremenn-
enes bevarte skissebok. 

Etter oppholdet i Christiania går ferden videre gjennom Drøbak, Moss og Larkollen mot Svinesund. Prospektene 
nord for Kristiania skal være utført på grunnlag av eldre arbeider eller etter håndtegninger utført av norske kunst-
nere. 

Det var et stort materiale som skulle bearbeides etter tilbakekomsten til London, og det skulle ta nærmere 20 år 
før det endelige verket så dagens lys. Det var et praktfullt arbeid etter norske begreper, trykket på tykt papir og 
bundet i fineste skinnbind. Av et så kostbart verk kan ikke mange eksemplarer ha funnet avsetning i Norge i de fat-
tige årene etter 1820, men senere er en del kjøpt fra England til offentlige og private samlinger. 

Teksten er basert på Ulf Hamrans De to mystiske reisende (1964) og Eiler Schiötz’ Utlendingers reiser i Norge (1970).

Edys skisse av Helgeroa med huset der arrestasjonen fant sted. 
Ved en pil har Edy skrevet: “Taken Prisoner in this House”.
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Boydell’s Picturesque scenery of Norway 
“Second issue” i originalt blått helskinnbind.

(John W. Edy) - Boydell.
Picturesque scenery of Norway: With the principal towns 
from the Naze, by the route of Christiania to the magnificent 
pass of the Swinesund; from original drawings made on the 
spot [...].

London. 1820 (egentlig: ca 1830). Komplett med tittel, 
tekst og indeks. 80 håndkolorerte aqvatinter trykket med 
fargetoner.  Folio (42,5x26,7cm).

Et meget godt eksemplar i forlagets blå maroquinbind. 
       
         
                     190 000,-

Eiler Schiötz - Utlendingers reiser i Norge, 295b**: 
Et opptrykk av platene (“a late issue”) med nytrykt tittelblad. Dette opptrykk skiller seg fra førsteutgaven ved: 
1) Plansjene er til dels vannmerket 1824, 1827 eller 1828.
2) Det ble utgitt i ett bind med bare ett tittelblad, hvor de to linjer “In two volumes / VolI (II)” er sløyfet.
3) Trykkernavnet mangler på smusstittelbladets verso.
4) Plansje 1-10 er nummerert og plansje 72 er riktig nummerert.
5) Bladene er beskåret (til ca. 26,5x41 cm) slik at nederste tekstlinje på plansjene (med forlagets navn og addresse  
    samt utgivelsesdato) er borte.
6) Plateslitasjen er forsøkt skjult ved kraftigere bruk av farge.
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[...] Det var et praktfullt arbeid etter norske begreper, trykket på tykt papir og bundet i fineste skinnbind. 
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Heliesund Harbour

The City of Christianssand
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Arendal with Töyöen

Town of Krageröe
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Bamble Church

Distant view of Skeen
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Dram Bay

Great Church of Christiania
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View from Egeberg

Larkoul & Slettery
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Honble. B. Anker’s house at Mos

Fredericks-hald



 - 12 -

AB Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

www.antikvariat-bryggen.no

Town of Christiansund

Svinesund ferry, Norwegian side
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City of Christiania
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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


