
Katalog  85

N
oe

n 
bi

bl
io

fil
e 

go
db

ite
r 

Jo
n 

Fo
ss

e 
&

 L
ar

s S
aa

by
e 

C
hr

is
te

ns
en



 - 2 -

Kjære bokvenn!

Denne gang presenteres kun noen meget få titler, men desto mer representerer de det bibliofile.

Jeg siterer min kollega og samarbeidspartner Pål Sagen i Galleri Bygdøy Allé;

“Samlere er lykkelige mennesker!”

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
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JON
FOSSE 

versjonar av
Fedra (1677)

Andromake (1667)
Berenike (1670)

av Jean Baptiste Racine 

Jon Fosse var nok en gang en av de mer omtalte kandidatene til Nobels Litteraturpris og lå rett før bekjent-
gjørelsen inne blant topp 5 hos de største internasjonale bettingselskapene. Prisen tilfalt som kjent Bob Dylan. 

Jon Fosses dramatiske forfatterskap har vunnet internasjonalt ry, og han er den mest omtalte og spilte norske 
dramatiker etter Henrik Ibsen. I 2014 proklamerte Jon Fosse i et intervju med Bergens Tidende at han var ferdig 
med å skrive teater.  Han hadde på det tidspunkt passert 40 skuespill.  “For meg er det å skrive drama svært intenst”,
uttalte Fosse. Han uttalte videre at han nå ønsker å fokusere på dikt og langsom prosa. 

I september ble det trykket et opplag på 10 eksemplarer av Jon Fosses versjoner av utvalgte skuespill av Jean 
Baptiste Racine, et dramatisk forfatterskap Jon Fosse setter stor pris på. 

Antikvariat Bryggen har fått kjøpe 4 av disse eksemplarene, og har utstyrt dem med spesialkomponerte bokesker 
utført av Julius & Ørenberg Bokbinderi. Det ble påkostet egne klisjéer for denne ekslusive lille rekken.
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Bokens fremre og bakre omslag er prydet med nye fotografier tatt av Jon 
Fosses kone. Hver enkelt kassett er preget med samme romertall som 
bokens nummerering. Teaterstykkene er ikke tidligere utgitt i bokform. 
                    12 500,-

Jon Fosse 
sine versjonar av 

FEDRA (1677)
ANDROMAKE (1667)
BERENIKE (1670)

av Jean Baptiste Racine (1839-1699)

Rosendal, september 2016. 336 sider.

Trykt i 10 nummererte eksemplar 
signert av forfattaren.
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LARS 
SAABYE 
CHRISTENSEN

grønt lys (1972)
syklus (1973)

 

I 1976 debuterte Lars Saabye Christensen på Cappelen Forlag med diktsamlingen Historien om Gly. Samlingen 
ble meget godt mottatt og han ble belønnet med Tarjei Vesaas’ debutantpris. Løpet mot denne mottagelsen var lagt 
over flere år og 3 diktsamlinger var allerede utgitt utenfor den etablerte forlagsvirksomhet.  

Fire år tidligere (1972) gikk 19 år gamle Lars Saabye Christensen nedover Karl Johan og solgte sin stensilerte 
debutsamling Grønt lys fra en tralle. Han var da, i likhet med blant andre Ingvar Ambjørnsen og Lars Fredrik Dahl, 
tilknyttet Muldvarpkretsen, et mer eller mindre formelt nettverk for alternative, motkulturelle blader og forlag i 
Norge på 1970-tallet. Kretsen ble etablert i 1972, samme år som Saabye Christensen bokdebuterte.

I 2011 overrakte han et eksemplar av denne diktsamlingen til Saabyes bibliotek som befinner seg på Sortland 
Hotell, hvor man også kan besiktige Saabyes øvrige produksjon, oversettelser samt flere originalmanuskripter. Ved 
denne anledning fortalte Saabye Christensen til Bladet Vesterålen følgende rundt utgivelsen av sin debut:

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 mijø 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 Saabyte Christensens andre diktsamling Syklus omsatt på samme vis. 
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grønt lys

[Oslo, 1972]. Stensilert. Kombinert omslag, som utgitt.  
33 upaginerte sider.  Velholdt.

Antikvariat Bryggen har spesialkomponert mappe som 
er utført av Julius & Ørenberg Bokbinderi.           

syklus

[Oslo, 1973]. Stensilert. Kombinert omslag, som utgitt.           
18 upaginerte sider. Velholdt. 

Antikvariat Bryggen har spesialkomponert mappe som 
er utført av Julius & Ørenberg Bokbinderi.           

Samlet pris: 9 500,-         
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han stod med 

Norges Lover 
under armen 
og
ventet på 
grønt lys
      

   

AB

PS!

Og neste morgen spurte jeg 
ekspeditøren i fotoforretningen
hva som var galt.
Innstillingen, mumlet han,
innstillingen 
til 
livet... 
      

som oss

er bokstavene 
evige vandrere
på vei
mot 
punktum
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INNESPERRET

De som konstruerte låsen
er døde.

De som fikk nøkkelen
er meldt savnet.

INNENFOR: 
( takker for bevegelsesfriheten
i et lukket rom )  

Barnehaven

Barnehaven er tom.
Det eneste jeg kan se er 
en huske,
en lekebåt, 
en sandkasse med veier
hus biler flagg.
Ingen barn.
Gjerdet omkring er
til ingen nytte:
Barna er blitt voksne, 
barnehavetanten er död.
      

jeg så en død fugl

i byen
dens död må ha vært
lang og smertefull
for alt var så 
underlig 
stille  

   

som oss

er bokstavene 
evige vandrere
på vei
mot 
punktum
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Jaktmarker. Dikt.

Oslo: J. W. Cappelens Forlag, 1979. 68 sider. 
Originalt omslag.  Som vanlig en tanke bleket rygstripe.
For øvrig meget velholdt.

SAMTIDIG DEDIKASJON 
fra Saabye Christensen på smusstittelblad. 

            700,-
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LARS SAABYE CHRISTENSEN - GRO DAHLE - PAAL-HELGE HAUGEN - THORVALD STEEN

Alexandrias aske. 

Oslo: J. W. Cappelens Forlag, 193. 43 sider.  Originalt omslag.  Forlagsfrisk!

SIGNERT av alle forfatterne. 

                       600,-
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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


