
Katalog  30

B
ok

bi
nd

E
n 

sa
m

lin
g 

bø
ke

r m
ed

 h
ov

ed
ve

kt
 p

å 
bi

nd
et

s u
tfø

re
lse



 - 2 -

Kjære bokvenn!

Denne katalogen er fullstendig viet bokbindet. Her finnes eksempler på bind fra flere av nordens kjente 
og mindre kjente bokbindere. Blandt sistnevnte er det fremskaffet en liten rekke bind fra Fredie Kaas Ib-
sens bokbinderverksted i Gamlebyen, Fredrikstad. Som en innledning til katalogen er det skrevet en liten 
biografisk skisse rundt hans virke som bokbinder, basert på informasjon velvillig meddelt fra familie og 
tidligere kolleger. 

Bokbinderkunsten har desverre ikke den samme høye anseelse i dag som for noen generasjoner tilbake. 
Hensikten med denne katalogen er å få frem det estetiske ved boken som objekt, noe som i gode tilfeller 
supplerer dens innhold. Undertegnede tør påstå at det å holde i et godt bind som har tilbragt lang tid i en 
bokbinders verksted øker gleden ved å lese teksten mellom permene. I tillegg har man et lite stykke kunst 
plassert i bokhyllen.   

For den som er spesielt interessert i bokbind, så kan det nevnes at det i 2010 ble utgitt en bok med 
tittelen “Bokbinderens blå bog. Kunstfærdige danske bogbind ca 1880-2000.” Boken er skrevet av Mikael 
Kristensen og ble utgitt av Dansk Forening for Bogbind. Den er på hele 627 sider, og inneholder omtaler 
av nær alle danske bokbindere i nevnte periode. 

God lesning!

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

Bibliofil hilsen
Fredrik Delås
Antikvariat Bryggen

Antikvariat Bryggen
Bryggenveien 42 - Bryggen Vestre - 1747 Skjeberg - Telefon 91 00 97 49 

E-post: post@antikvariat-bryggen.no

www.antikvariat-bryggen.no
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Bokbinderens avtrykk i samlerens hyller
- En biografisk skisse over kunstbokbinder Fredie Kaas Ibsen -

Onde tunger vil ha det til at bibliofile ikke leser sine bøker, men at det kun er estetisk tildragelse og eiertrang som er 
drivkraften bak deres jakt på bokhistoriske sjeldenheter. Dette skal herved dementeres. En bibliofil leser sine bøker, men 
kanskje ikke alle sine bøker. En bok som foreligger i en uhyre sjelden og nær uoppdrivelig utgave, har en innholdsrik egen-
hendig dedikasjon fra dens forfatter eller fremstår i et helt fantastisk bind utført av en av våre store bokbindermestere, 
leses kanskje ikke. Da kjøpes gjerne inn et eksemplar nummer to; leseeksemplaret. Så, hvorfor da kjøpe denne sjeldne 
trykksaken, dette fantastiske bindet eller denne nydelige boken med hilsenen fra forfatteren? Noen vil kanskje si jåleri. 
En bibliofil vil si “fordi man må”. Noen ting fordrer ikke et mer utfyllende svar. Man “må” fordi eksemplaret er unikt. Det 
representerer en bit av historien, det være seg innen bokbinderkunsten, boktrykkerkunsten, illustrasjonskunsten eller den 
litterære flora av førsteutgaver og småtrykk. Om boken har en hilsen fra forfatteren, hvor denne deler sine tanker med en 
mottaker, gir den i tillegg en nærhet til historien. 
Det kan være snakk om en lurvete og skitten liten trykksak, men det er kanskje nettopp kun dette lille trykket som fortsatt 
eksisterer og er bevart for ettertiden. Det trenger ikke koste mye, men det hender at det gjør det. Det å ta med dette lille 
stykke historie hjem til bokhyllen, og la det få tilflukt blant venner i en periode, før det drar ut på en ny reise og havner i 
en ny samlers hender, er alt det dreier seg om. Det er kulturbevaring; en videreføring av historien. Og kanskje litt jåleri 
da, men det skal man da kunne unne seg. I stedet for å sitte og måpe tomt inn i en tv-skjerm, sitter en bibliofil gjerne og 
nyter synet av bokryggene i bokhyllen. Kanskje like måpende, men av andre grunner. Hver bok forteller sin egen historie. 
Èn kommer fra en samling av nasjonal interesse, en annen fra verkstedet til en anerkjent bokbinder som har brukt mange 
timer på å pleie skinnet, lage marmorering og forgylle titlene, en tredje fra en forfatters bibliotek og en fjerde kanskje fra 
et lager hvor den har unnsluppet politiets klør i en beslagleggelsesprosess. Og slik kan man bare fortsette. Videre min-
ner titlene om hvor man har kommet over dem. Èn er tilfeldig kjøpt under en ferie i Paris, en annen ved det ukentlige 
besøket hos antikvarbokhandleren og den tredje som ofte representerer de mange, er et resultat av en bitende kamp mot 
likesinnede under auksjonens hete. Når man sitter slik og følger bokryggene langs hyllekanten, i egen eller andres sam-
ling, hender det at man brått stopper opp på grunn av en bokryggs solide og tiltalende utførelse. Bokbinderen har satt et 
avtrykk som vitner om stor forståelse for og utøvelse av den kunst det er å gi den enkelte bok den utførelse dens innhold 
fortjener.  

En slik bokbinder var Fredie Kaas Ibsen (1943-1995). Et navn som i dag ikke er kjent av mange, men som underteg-
nede mener representerer en viktig del av nyere norsk bokbinderhistorie. Han var født og oppvokst i Danmark i en svært 
kulturelt aktiv familie. Hans farfar var yrkesmusiker, og hans foreldre drev danseskole og var selv aktive selskapsdansere. 
Alle deres barn, inklusiv Fredie, dannet et barneorkester, og de opptrådte blant annet på Tivoli i København. Fredies bror, 
John Kaas Ibsen, utviklet sine musikalske evner videre og endte opp med å spille i det danske trad.jazz bandet Papa 
Bennys Jazzband. 
Av årsaker som i dag er ukjente, gikk Fredie Kaas Ibsen i lære som bokbinder i København før fylte 20 år. Tidlig 60-tall var 
dårlige tider på arbeidsmarkedet i Danmark, og den unge bokbinderen satte kursen mot Norge i 1964. Hans søken etter 
arbeid bragte ham til Dikemark i Asker.  Her underviste han blant annet bokbinding i arbeidsstuen. I følge de som kjente 
ham, var Kaas Ibsen særdeles sosialt anlagt, og en slik arbeidsplass ga disse evnene fullt spillerom. På slutten av 60-tallet 
etablerte han sitt eget bokbinderverksted i Kirkeveien 88 i Hvalstad i Asker. Denne aktiviteten finnes det ikke mange spor 
etter i dag. 
I april 1970 fikk Kaas Ibsen arbeid ved Julius Johansen Bokbinderi i Oslo. Innehaver Egil Stein Johansen ansatte ham, og 
som kollega fikk han blant andre bokbindermester Arne Mathiesen. Mathiesen ser tilbake på samarbeidet som en givende 
tid. Han omtaler Kaas Ibsen som den komplette bokbinder. Kaas Ibsens hovedoppgave var håndforgylling, en kunst han 
behersket til fulle. 
Egil Stein Johansen, den gang også aktiv i Bokbindermesternes forening, var med i prosessen rundt det å etablere et 
bokbinderi i Gamlebyen i Fredrikstad. Dette skulle drives av 28 år gamle Fredie Kaas Ibsen, og høsten 1971 åpnet:

F. Kaas Ibsen Bokbinderi 
Spesialist i: Originale bibliofilbind i kunstutførelse – Adressemapper – 

Håndmarmor i overtrekk og forsatspapir – Håndforgylling  Restaurering og rekonstruering –                                                      
                  Kassetter og esker – Gullsnitt – Navnetrykk      

          Kun kvalitetsarbeide i håndverksmessig utførelse.
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Kaas Ibsen, som omtales som en fargerik person med en 
stor kunstnersjel,  var tiltrukket av det aktive      
kunstnermiljøet i Fredrikstad. Utover bokbinderarbeidet, 
var han musiker og en habil kunstmaler. Han pleiet 
vennskap med flere av samtidens kunstnere og forfattere, 
hvorav spesielt kan nevnes Hans Henrik Holm og Haa-
vardsholm. Hans store forbilde innen billedkunsten var 
Henrik Sørensen, og Sørensens samlinger på Holmsbu 
ble meget flittig besøkt. Stemningen i Sørensens verker 
kan gjenkjennes i flere av Kaas Ibsens egne malerier. 
Gjennom sitt kunstengasjement medvirket han blant   
annet til opprettelse av en 
male- og tegneklubb sammen 
med sin nære venn og kunst-
nerkollega Aksel Fronth. 
Hans kunsteriske sans tok 
han med seg over i sitt eget 
bokbinderverksted i Gam-
lebyen, noe mange fikk nyte 
godt av i noen få meget aktive 
år. Verkstedet ble drevet fra 
1971-1976. Reklameblad for 
virksomheten ble levert ut i 
postkassene til Fredrikstads 
innbyggere. Der kunne man 
lese at Fredrikstad hadde fått 
sin egen kunstbokbinder. 
Flere bokbinderkurs ble 
avholdt i regi av Kaas Ibsen, 
hvor både faginteresserte og 
boksamlere deltok. 
Det er ikke lite han rakk over 
i årene han holdt til i Gamle-
byen, uten at dette gikk utover 
kvaliteten på hans arbeid. På 
sitt beste produserte Ibsen 
bind som undertegnede men-
er er fullt på høyde med, og i 
flere tilfeller overgår våre mer 
anerkjente og omtalte bokbin-
dermestere. For-gyllingen er 
utført med en så
petimetrisk nøyaktighet at det er en fryd for øyet. Det 
er alltid korrekt, aldri nesten. Hans kunstneriske sans 
medførte utprøving av nye teknikker og detaljer som gir 
bindene sin særegenhet.  
I 1977 avviklet Kaas Ibsen bokbinderverkstedet i Gam-
lebyen. Han fikk jobb ved Borgarsyssel Museum, hvor 
han i en periode blant annet arbeidet med konserverings-
oppgaver. Kort tid senere flyttet han til Oslo, og i feb-
ruar 1980 var han tilbake i jobb i bokbinderiet hos Egil 
Stein Johansen. Denne gang ble hans også kollega med 
sistnevntes sønn, bokbindermester Stein Julius Johan-
sen. Han husker Kaas Ibsen som en humørspreder som 
lot kommentarer og vittigheter fly rundt i bokbinderiets 
lokaler. Kaas Ibsen arbeidet ved verkstedet frem til sep-
tember 1984. Da tok han over et lite bokbinderverksted 
i Oslo, hvor han drev for seg selv i et par år før han søkte 
tilbake til København. 
Med dette hadde Norge sett det siste til Fredie Kaas 
Ibsens   bokbinderkunst.

Fredie Kaas Ibsens bortgang ble annonsert i Fredrikstad 
Blad 26. oktober 1995. En dedikert boksamler obser-
verte dødsannonsen og skrev følgende minnord i samme 
avis 2. november:

“Fredie Kaas Ibsen
En liten, beskjeden dødsannonse nederst på side 11 i 
“Fredrikstad Blad” for torsdag 26. oktober kunne fortelle 
at Fredie Kaas Ibsen var død. Hvem var så denne Kaas 
Ibsen? Mange spurte seg sikkert om det idet man mente 
at navnet gav visse antydninger om noen man hadde hørt 

om eller lest om. Dersom tan-
kene ikke gav noe svar, bladde 
man vel bare likegyldig om til 
neste side og glemte ham.
Men noen, - bibliofilene -, 
lot sikkert et sorgfylt blikk gli 
fra avisen over til bokhyllen 
hvor man kanskje hadde noe 
fra hans hånd. Fredie Kaas 
Ibsen var kunstner, og han 
var bokbinder. Hans bokbear-
beidelser bærer preg av en 
så velutviklet sans for stil og 
skjønnhet at bøker fra hans 
hånd er rene kunstverk. Jeg 
tror ikke jeg tar for sterkt i når 
jeg sier at han som bokbinder, 
er fullt på høyde med dan-
skenes berømte Anker Kyster. 
For Kaas Ibsen hadde bo-
ken sjel. Fikk han en bok til 
innbinding, leste han den 
gjerne først, og boken fikk 
så en utførelse som svarte til 
innholdet. Det gjaldt både 
permen og forsatsen hvor han, 
med beskjeden stolthet, satt 
sitt navn, sin signatur, med 
meget små bokstaver. For ham 
skulle en innbinding omfatte 
hele boken, hele omslaget, 

forside, bakside og helst også ryggstykket. 
Alt var for ham en del av bokens historie. Fredie Kaas 
Ibsens navn er fortsatt velkjent i alle landets store bo-
kantikvariater. Hans dyktighet gav ham mange oppdrag 
derfra, kanskje flere enn han hadde arbeidskraft til. I 
inspirerte stunder forsøkte Kaas Ibsen seg også som kun-
stmaler og hans relativt få bilder, har sikkert sitt å fortelle 
om kunstnerens tanker, sjel og sinn.
                  Egil Sekkelsten”

Det er ikke skrevet mye om norske bokbindere i nyere 
tid. Med denne lille skissen over en kunstbok-
binders virke, håper undertegnede å ha satt igjen et av-
trykk for ettertiden. 

Antikvarbokhandler Fredrik Delås
Bryggen Vestre, mai 2013.
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1. BRAATEN, Oskar
Prinsesse Terese.
Oslo. 1931. Aschehoug. 267 sider. 8vo. Halvskinnbind bundet med begge omslag og ryggstripe. 
Velholdt bind signert “Bokb. Fredie Kaas Ibsen” i sort i øvre hjørne av forsats. Marmorert overtrekkspapir. 
Marmorert øvre snitt, for øvrig ubeskåret. En meget svak mørk plett i skinnet ved tittelen.   2 000,-

DEDIKASJON til redaktør Th. Aadahl på smusstittelblad. 

2. DUUN, Olav
Vegar og villstig.
Oslo. 1930. Olaf Norlis Forlag. 267 sider. 8vo. Halvsjirtingbind bundet med begge omslag og ryggstripe.
Velholdt bind signert “Bokb. Fredie Kaas Ibsen” i sort i øvre hjørne av forsats. Marmorert overtrekkspapir. 
Stenket øvre snitt, for øvrig ubeskåret. En meget svak rift i overtrekkspapirets overflate på fordekkel.
Strekdekor i gull langs overtrekkpapirets ytterkanter. Dekler med heldekkende sjirting langs hele forsnittet.     750,- 
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3. FRØLICH, Kristina
Medicinske Planter og deres dyrkning. 
Med forord av professor N. Wille og 32 tegninger. 
Kristiania. 1917. Cappelen. 58, (2) sider. 8vo. Dekorert skinnbind bundet med begge omslag. 
Velholdt bind signert “Bokb. Fredie Kaas Ibsen” i sort i øvre hjørne av forsats. Meget svak liten fuktplett i 
øvre kant på de 8 første sider. Berører ikke teksten.         3 000,-

VEDLAGT håndskrevet notis fra Kaas Ibsen: “1. Dec. 1973 Fredrikstad. Kristina Frølich. “Medicinske Planter og deres 
dyrkning” Kbh. 1917. Denne lille bog er håndindbundet med speciel forkjærlighed til naturen. - Den er hand…. med sprængt 
snit “Glidet topsnit” – skindkapitèl. Forsatsen er hollandsk bøttepapir. Skindet er Afrikansk Oasegeit – populært og med garan-
tinavn kaldet “Oasis”. Overtrækspapir med pålagt dansk lyng (på sit bædste) – som er presset og konserveret med plantestivelse. 
Japan-papir beskytter applikasjonen mod slidtasje. Det er slutlackeret med “Bogbinderlak”. Fogyldingen er udført i 24 karat guld. 
Tittelen er forgyldt med èn type ad gangen. Ialt 34 tryk. Fredie Kaas Ibsen Kunstbogbinder.”

fredrikdelas
Typewritten Text
SOLGT  



 - 7 -

4. HEIBERG, Gunnar
Harald Svans mor. Komedie i 5 akter. 
København. 1899. Gyldendal. (6), 257 sider. 8vo. Halvsjirtingbind bundet med begge omslag. 
Velholdt bind signert “Bokb. Fredie Kaas Ibsen” i sort i øvre hjørne av forsats. Marmorert overtrekkspapir. 
Marmorert øvre snitt, for øvrig ubeskåret.              600,-

5. IPSEN, J. J.
Hans Jæger.
København. 1926. Woels Forlag. 82, (1) sider. 8vo. Halvsjirtingbind bundet med begge omslag og ryggstripe.
Bindet signert “Bokb. Fredie Kaas Ibsen” i sort i øvre hjørne av forsats. Marmorert overtrekkspapir. 
Stenket øvre snitt, for øvrig ubeskåret. Svak overflateslitasje I overtrekkspapiret ved nedre sjirtinghjørne.         300,- 
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6. IBSEN, Henrik
John Gabriel Borkman. Skuespil i fire akter. 
København. 1896. Gyldendal. (8), 245, (3) sider. 8vo. Helskinnbind bundet med begge omslag og ryggstripe.
Bindet signert “Bokb. Fredie Kaas Ibsen” i sort i nedre del av det marmorerte feltet bakerst i boken. Gullspeil 
på dekler. Indre denteller i gull. Skinnet dekker kapitèlbåndene. Gult polert toppsnitt, for øvrig ubeskåret. 
Et nydelig eksemplar!               2 500,-
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7. KINCK, Hans E.
Hugormen.
Kristiania. 1898. Aschehoug. 286 sider. 8vo. Halvskinnbind bundet med begge omslag.
Bindet signert “Bokb. Fredie Kaas Ibsen” i blindtrykk i øvre hjørne av forsats. Noe overflateslitasje i overtrekkspapiret. 
Overtrekkspapiret har et møsnter som minner om slangeskinn. Innfelt i ryggen er et sort skinn, som henviser til tittelen 
“Hugormen”. Skinnet dekker kapitèlbåndene i skinn(!). Gult polert toppsnitt, for øvrig ubeskåret. Omslaget med svake 
bruksspor. Et par pent reparerte mindre rifter.              
               1 500,-

VEDLAGT: Ark fra F. Kaas Ibsen – Bokbinderi. “Gamlebyen d. 22/II-71. Hans E. Kinck: Hugormen. Denne bog er håndbun-
det i Afrikansk Oasegeit. Kapitèlerne er i skind. Bokryggen er udført med skindpålægning efter en ny speciel teknik. Overtrælspa-
piret er håndgjort. F. Kaas Ibsen.” Bindet må være et av de første Kaas Ibsen utførte i Gamlebyen, Fredrikstad.
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8. KINCK, Hans E.
Mellem Togene. Skuespil i fire akter. 
Kristiania. 1900. Aschehoug. 174 sider. 8vo. Papirtrukket bind bundet med begge omslag og ryggstripe.
Bindet signert “Bokb. Fredie Kaas Ibsen” i blindtrykk i øvre hjørne av forsats. Bindet er trukket med et 
marmorert overtrekkspapir med enkel strekdekor i gull. Skinntittelfelt på rygg. Stenket toppsnitt, for øvrig 
ubeskåret.             1 000,-

9. KINCK, Hans E.
Fru Anny Porse. Fortælling.
Kristiania. 1900. Aschehoug. (4), 298, (2) sider. 8vo. Papirtrukket bind bundet med begge omslag og ryggstripe.
Bindet signert “Bokb. Fredie Kaas Ibsen” i blindtrykk i øvre hjørne av forsats. Bindet er trukket med et marmorert 
overtrekkspapir som har en grov tekstur. Skinntittelfelt på rygg. Stenket toppsnitt, for øvrig ubeskåret.          750,-
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10. KINCK, Hans E.
Paa Eekre’rnes Gaard. Drama i fire akter.
Kristiania. 1913. Aschehoug. (6), 242 sider. 8vo. Helsjirtingbind bundet med begge omslag og ryggstripe.
Velholdt bind signert “Bokb. Fredie Kaas Ibsen” i sort i øvre hjørne av forsats. Deklene har enkel strekdekor i gull. 
Deklene, via rygg ved nedre kapitèl er videre dekorert med oljemaling. Sprengt toppsnitt, for øvrig ubeskåret.     
               1 000,-

11. KINCK, Hans E.
Stammens røst.
Kristiania. 1919. Aschehoug. (6), 268 sider. 8vo. Halvskinnbind bundet med begge omslag og ryggstripe.
Bindet er usignert, men er med sikkerhet bundet av Kaas Ibsen. Skinnet dekker kapitèlbåndene. Gult polert toppsnitt, for 
øvrig ubeskåret. Det marmorerte overtrekkspapiret har noe overflateslitasje enkelte steder.           
                     500,-
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12. KINCK, Hans E.
Lisabettas  brødre.
Kristiania. 1921. Aschehoug. (4), 191 sider. 8vo. Helsjirtingbind med rødt skinn ved hjørner og kapitèler, bundet med 
begge omslag.               
Bindet signert “Bokb. Fredie Kaas Ibsen” i gull i øvre hjørne av forsatsblads verso. Rødt skinntittelfelt på rygg. 
Stenket toppsnitt, for øvrig ubeskåret. En nydelig bok!             1 000,-

13. KINCK, Hans E.
Storhetstid. 
Om vort aandsliv og den literære kultur i det trettende aarhundre.
Kristiania. 1922. Aschehoug. (4), 174, (1) sider. 8vo. Sjirtingryggbind bundet med begge omslag og ryggstripe.
Bindet signert “Bokb. Fredie Kaas Ibsen” i blindtrykk i øvre hjørne av forsats. Det marmorerte overtrekkspapiret 
har noe overflateslitasje I ytterkant av dekler inn mot forsnittet. Gulldekor langs overtrekkpapirets ytterkanter. 
Gult polert toppsnitt, for øvrig ubeskåret.                     750,-
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14. KRAG, Vilhelm
Baldevin. To idyler. Baldevins bryllup. Slangen i paradis.
Oslo. 1925. Aschehoug. 192 sider. 8vo. Halvsjirtingbind bundet med begge omslag og ryggstripe. 
Velholdt bind signert “Bokb. Fredie Kaas Ibsen” i sort i øvre hjørne av forsats. Marmorert øvre snitt, for øvrig 
ubeskåret.                          750,-

15. REISS-ANDERSEN, Gunnar
Kampdikt fra Norge. 1940-1943.
Uten oppgitt forlag og trykkeår. 95, (1) sider. 8vo. Helsjirtingbind bundet med begge lyse grønne omslag og ryggstripe. 
Velholdt bind signert “Bokb. Fredie Kaas Ibsen” i sort i øvre hjørne av forsats. Stenket toppsnitt, for øvrig ubeskåret.
Et par mindre pletter på fremre omslag.                                  600,-

Det foreligger to varianter av denne tittelen. Kun èn er registrert i Schiøtz/Ringstrøm. Den registrerte variant har oppgitt forlag , 
trykkested og trykkeår, henholdsvis Bonniers, Stockholm og 1943. Det er benyttet et grovere papir og annen sats på det 
ovenstående variant enn på den registrerte. 

Den registrerte variant har gulhvite 
omslag, og forlagsannonser på siste 
omslagsside. Dette finnes ikke på 
ovenstående variant. Pagineringen 
på den registrerte variant er: 95, (3) 
sider. Diktet “Tre farver” er trykket 
alene på tredje siste upaginerte side. 
Samme dikt er i ovenstående variant 
trykket etter foregående dikt nederst 
på side 95.   
VEDLAGT: Den registrerte variant 
i originale omslag. 
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16. LARSEN, Alf
Den jordiske vandringsmann. En diktsyklus.
Oslo. 1968. Dreyers Forlag. 59, (4) sider. Stor 8vo. Bindet er trukket med ett stykke marmorert papir. Ett stykke skinn går 
langs deklenes øvre og nedre kant via rygg. Kapitèlbånd i skinn! Sort polert øvre snitt. For øvrig ubeskåret. Bundet med 
begge omslag og ryggstripe. Forfatternavn og tittel meget delikat blindtrykket på fordekkel. Et nydelig estetisk stykke 
bokbinderkunst!          
               1 500,-

På siste side står oppført at H. M. Refsum A/S står for bokbinderarbeidet. Dette er overstrøket, og under har Kaas Ibsen satt sin 
bokbindersignatur. 
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17. RING, Barbra
En mand.
Kristiania. 1923. Aschehoug. (4), 260 sider. 8vo. Halvskinnbind bundet med begge omslag og ryggstripe.
Et særdeles tiltalende eksemplar med fire hevede bind, signert “Bokb. Fredie Kaas Ibsen” i sort i øvre hjørne av forsats. 
Marmorert overtrekkspapir. Marmorert øvre snitt, for øvrig ubeskåret. Noe smussede omslag.
En bok man bare får lyst til å holde i hånden!
                                       750,-

18. ØRJASÆTER, Tore
Elvesong.
Oslo. 1932. Olaf Norlis Forlag. 109, (3) sider. 8vo. Halvsjirtingbind bundet med begge omslag og ryggstripe.       
Velholdt bind signert “Bokb. Fredie Kaas Ibsen” i sort i øvre hjørne av forsats. Nydelig dekorert rygg. 
Stenket toppsnitt, for øvrig ubeskåret.                                   750,-
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19. VESAAS, Tarjei
Morgonvinden.
Oslo. 1947. Gyldendal. 115 sider. 8vo. Helsjirtingbind bundet med begge omslag og ryggstripe. 
Velholdt bind signert “Bokb. Fredie Kaas Ibsen” i sort i øvre hjørne av forsats. Blågrønt marmorert toppsnitt, 
for øvrig ubeskåret. Nydelig marmorert forsatspapir som tar opp de samme fargetoner som toppsnittet.
                                      600,-

20.VESAAS, Tarjei
Bruene. Roman.
Oslo. 1966. Gyldendal. 224, (4) sider. 8vo. Helsjirtingbind bundet med begge omslag og ryggstripe.
Velholdt bind signert “Bokb. Fredie Kaas Ibsen” i sort i øvre hjørne av forsats. Blågrønt marmorert toppsnitt, 
for øvrig ubeskåret. Nydelig marmorert forsatspapir som tar opp de samme fargetoner som toppsnittet.                     600,-
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Jacob Baden (1861-1940)

Gikk i lære hos N. D. Bonnen, Århus, 1880. Arbeidet noen år i København før han tok arbeid 
som presseforgyller i Leipzig (3 år). Arbeidet videre 2 år i England og ca 1 år i Paris. I 1890 
ble han tatt opp som kompanjong i broren Ole Badens Bogbinderi. I 1892 etablerte han eget 
verksted, og kom til å representerte en kvalitet som ble høyt anerkjent av boksamlere. Dette      
resulterte i produksjon av bind for mange store boksamlere i tiden 1900-1940, heriblant Knud 
Scavenius og F. Hendriksen. Han deltok ved mange utstillinger og mottok mange priser for 
sitt håndverk.

21. KIELLAND, Alexander
Omkring Napoleon.
Kristiania og København. 1905. Gyldendal. (8), 468 sider. 8vo. Halvskinnbind bundet med fremre omslag. 
Rygg med fem hevede bind og rikelig ryggdekor i gull. Grønt skinntittelfelt. Marmorert snitt. 
Forsatspapir med samme fargesjattering som snittet.Svak slitasje i skinnet ytterst på hjørner.                                 1 000,-

Bindet er usignert, men et notat sier at det angivelig skal
være et Baden-bind.
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22. (-)
Forening for Boghaandværk. Aarsskrift. MDCCCXCI.
Kjøbenhavn. (1891). P. G. Philipsens Boghandel. 78, (6) sider. Grønt halvskinnbind med tittelfelt i gull. Helt gullsnitt. 
Bundet med fremre omslag.          
Rygg svakt bleket. Svak slitasje i skinnet helt ytterst på hjørner. 
                   750,-
Bindet signert Jacob Baden - 1938 nederst inn mot indre bakre fals.

Opplaget var på 700 eksemplarer. 

Bidrag: Emil Hannover: “Om at samle paa bøger”, herunder innkjøp, innbinding og oppbevaring (side 8-58), “Danske ex-libris” 
(side 59-66), F. Hendriksen: “Om fagskoler for boghaandværl og en dansk skole” (side 67-78),  “Aarsberetning for forening for 
boghaandværk” (side 79-81).
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Rigmor Birkedal Ibsen (1912-1998)

Utlært hos Inger Skytte 1931. Etablerte bokbinderi i København 1932. Birkedal Ibsen hadde to 
opphold i Firenze. Ved bokbinderlaugets utstilling i 1943 ble hun beskrevet på følgende måte: 
“Rigmor Birkedal Ibsen er et nyt Navn på Bogbindernes Stjernehimmel. Hun synes dog endnu 
at legge lovlig megen Vægt på Bizarrerier og glemmer derved let det væsentlige, nemlig 
Tekniken”. Dette kan ikke sies å gjelde nedenfor utsøkt utførte bind. 

23. STUCKENBERG, Viggo
Romerske Scener.
Korrektureksemplar uten trykkested og år. 125 sider. 8vo. Brunt halvskinnbind med mørke skinntitteletiketter 
og rikelig gulldekor. Marmorerte dekler og forsatspapir. Topp gullsnitt. For øvrig ubeskåret. Stuckenbergs private 
korrektureksemplar. På side 1 er påskrevet: 1s, 2det, 3die Ark af “Romerske Scener” Viggo Stuckenberg. 
Gjennomgående korrektur. Et tiltalende eksemplar.          1 500,-

Bindet signert Rigmor Birkedal Ibsen.
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Oliver Ekström (Jacobsen & Hielms Bokbd.)

Aagot Hielm var den andre kvinnen i Norge som tok bokbinderutdannelse. Hun startet og 
ledet en betydelig bokbinderbedrift og ble en sentral skikkelse innen sin bransje. I Göteborg 
ble hun kjent med bokbinderfaget, og 1899 reiste hun til Kristiania i håp om å komme i lære 
der. Det lyktes ikke, men hun kom inn på en nyopprettet bokbinderfagskole. Skolen ble kjøpt 
av bokbinder H. J. Jacobsen. Aagot Hielm begynte da i lære i hans bedrift, og 1901 tok hun 
svenneprøven og fikk håndverkerbrev. I oktober samme år startet hun eget firma i Kristiania 
sammen med Hilda Dorph. Dorph døde 1935, og Aagot Hielm var eneinnehaver til 1938, da 
forretningen ble aksjeselskap og gikk inn i firmaet Jacobsen & Hielm. Aagot Hielm fortsatte i 
firmaet til våren 1940. Oliver Ekström står bak flere nydelige praktbind.

24. (GAUGUIN, Paul)
Paul Gauguin. Med forord av Pola Gauguin.
Oslo. 1948. Aschehoug. XXXI, 240 plansjer, (16) sider. 4to. Brunt helskinnbind med 8 hevede bind, samt blinddekor 
og tittel i gull. Sort snitt. Blinddekorerte rammer i skinnet på forsatser. Bundet med fremre omslag. Ilagt en noe 
slitt kassett. Et særdeles tiltalende eksemplar.           1 500,-

Bindet signert Oliver Ekström – Jacobsen og Hielms Bokbd.
DEDIKASJON på friblad: “Kjære Sigurd Some! Hjertelig takk for behagelig samarbeide gjennem alle år De stod som forlagssjef 
i H. Aschehougs Forlag. Ragnar Jacobsen.” 



 - 21 -

Gustaf Hedberg (1859-1920)

Hedberg åpnet eget bokbinderverksted i Stockholm 1889. Han hentet inspirasjon til bind og 
teknikker i blant annet London og Paris. Han deltok ved flere utstillinger, hvor han mot-
tok de høyeste utmerkelser. I 1901 ble han kongelig hoffbokbinder. Han bandt bøker for 
mange fremstående personer og samlere. Han produserte en lang rekke praktfulle jugend-
stilsbind.

  

25. HAMSUN, Knut
Sult.
Kristiania. 1899. Alb. Cammermeyers Forlag. 310 
sider. 8vo. Andet oplag. Rødt halvskinnbind med 
rikelig gulldekor på rygg. 
Marmorerte dekler og forsatspapir. Marmorert snitt. 
Bundet med smusstittel. Skinnet en anelse tørt langs 
ytre falser. Forsatspapiret er sprukket helt innerst i 
falsene. Dette påvirker ikke bindets fasthet. Plettfri 
og frisk materie. Et nydelig eksemplar!   
             1 750,-

Schiøtz/Ringstrøm, side 141, nevner en svært sjelden 
“Samlet utgave” som ikke er nevnt i Østbys bibliografi. 
Cammermeyer overtok et restopplag fra Philipsen, og 
denne samlede utgaven utkom i 9 bind, sannsynligvis 
mellom 1899 og 1901. Samtlige ni bind har - såvidt 
vites - aldri samlet vært katalogført i noe norsk anti-
kvariat. Bindene er normalt bundet i privatbind uten 
hefteomslag. Det er usikkert om Cammermeyer bandt 
heftene i forlagsbind.

26.KIELLAND, Alexander
Sne.
Kjøbenhavn. 1886. Gyldendal. (4), 212 sider. 8vo. Blått halvsjirtingbind 
med ryggtitteletikett i rødt skinn. 
Enkelt, men stramt og nydelig utført bind. Marmorert snitt. Nydelig ex 
libris på forsats.          
                               350,-

 Hedbergs bokbinderetikett i nedre hjørne av forsats.
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27. NIELSEN, Yngvar
Lensgreve Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg 
1779-1840.
Christiania. 1901. Fabritius og Sønner. XII, (4), 466 + (6), 352 + (6), 578 sider. 
4to. Halvskinnbind med røde og grønne skinntitteletiketter, samt rikelig gull-
dekor. Marmorert forsatspapir. Marmorert snitt. 
Skinnet med noe overflateslitasje. For øvrig et fast og godt sett. 
                       1 500,-
Hedbergs bokbinderetikett i nedre hjørne av forsats.

28. VOGT, Nils Collett
Kristiania.
Kristiania. 1904. Aschehoug. (6), 72, (1) sider. 8vo. Blått halvskinnbind med rikelig gulldekor på rygg. Marmorerte 
dekler og forsatspapir. Marmorert snitt. Bundet med fremre omslag.
Et nydelig eksemplar!
                               1 500,-
Hedbergs bokbinderetikett i nedre hjørne av forsats.
DEDIKASJON fra Collett Vogt, datert januar 1904, på smusstittelblad.
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Oscar Jacobsen (1878-1962)

Utlært hos Otto Ehlert 1898, og var ansatt hos Anker Kyster 1898-1908. Etablerte eget bok-
binderverksted i København 1908. I Aarets bedste bokbind, 1951, fikk Jacobsen følgende omtale 
for sitt arbeid: “Mester Oscar Jacobsens indbindinger er præget af det fine gamle bogbinder-
håndværks kultur og formåen. Hans bind er på een gang solide og æstetisk tiltrækkende. 
Oscar Jacobsens forgylderarbeide - ikke mindst hans titler - er i enhver henseende mønster-
gyldige.” Oscar Jacobsen virket frem til 1955. 

29. AUNGERVILLE, Richard (De Bury)
Philobiblon eller Kærligheden til bøger af Richard Aungerville kaldet De 
Bury. Oversat med indledning og noter af 
Niels Haislund.
København. 1949. Scripta. 147, (2) sider. 4to. Halvskinnbind bun-
det med begge omslag og ryggstripe. 
Nydelig halvskinnbind med gulldekorert rygg og topp gullsnitt. 
Nydelig marmorert overtrekkspapir. Meget velholdt!
         
                 750,-

Boken er trykket i 500 eksemplarer. 
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Renè Kieffer (1876-1963)

Kieffer representerer en viktig epoke i nyere fransk bokbinderkunst. Hans virke både som 
forlegger og bokbinder har resultert i mange publikasjoner og bind som til fulle “henger 
sammen” hva gjelder eksteriør utførelse og innhold. Hans avant gardistiske tilnærming til 
bokbinderfaget har resultert i mange særdeles spennende og fantastiske bind. Spesielt er han 
kjent for sine Art Deco bind. 

30. ARISTOPHANE
Lysistrata. Comédie traduite de Grec par M. Artaud. Eaux-fortes originales de 
Maurice Leroy.
Paris . 1948. 125, (1) sider + 16 etsninger. 4to.
Solid brunt helskinnbind med 6 hevede bind, blindtrykk og gulldekor. Topp gullsnitt. For øvrig ubeskåret. Blindtrykket 
strekramme på forsatser, med silkefelt i senter. Forsatsblad med påmontert silke. Ekstra marmorerte forsatsblader. Bundet 
med begge omslag og ryggstripe. Ilagt kassett i skinn og kartong. Denne er foret for å unngå skader på skinnet.  
                              6 500,-

Bindet signert den franske bokbindermester Renè Kieffer. Boken er trykket i 300 eksemplarer, hvorav det foreligger 4 ulike papir-
typer relatert til nummerering av disse. I tillegg er det trykket 22 eksemplarer på “grand Velin” for de som har hatt befatning med 
fremstilling av boken. Under denne opplysning har illustratøren Maurice Leroy tilføyet med blyant: “Exemplaire d’artiste Leroy 
1949”. Dette har altså vært Leroys eget eksemplar. 
Boken er illustrert av Maurice Leroy med kolorerte etsninger. Foran smusstittelbladet er medbundet en original tegning. Denne 
er håndkolorert, og signert Leroy 1950. Motivet avviker fra de som er benyttet i boken. Etter siste side er medbundet 16 etsninger 
i svart/hvitt (identiske med de kolorerte i boken, sett bort fra at de inneholder enkelte tilleggskisser i utkanten av selve motivet). 
Disse er trykket på annet papir, og er håndnummererte i nedre hjørne. 
Et unikt eksemplar bundet av en unik bokbinder. 
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Anker Kyster (1864-1939)

Utlært hos Carl Poulsen 1882. Etablerte bokbinderverksted i København 1892. Kort tid etter 
fikk han et ry som en av Danmarks kyndigste og mest kunstnerisk begavede bokbindere. Han 
bidro med sitt håndverk til produksjonen av kunstnerisk utførte forlagsbind, og virket som 
en motpol til den store industrialisering og standardisering av bøkers fremstilling. Han 
bandt for de store boksamlerne og mottok stor anerkjennesle ved store utstillinger, un-
derviste i faget og skrev artikler om dets historie. 

31. HAMSUN, Knut
Børn av tiden. Roman. 
Kristiania og København. 1913. Gyldendal. 448 sider. 8vo.
Brunt halvskinnbind med fem hevede bind og gulldekor. Stusset toppsnitt, for øvrig ubeskåret. Forsatspapiret
 tar opp mønstret fra overtrekkspapiret. Bundet med begge omslag. Bleket rygg. Nedre hjørner noe støtte.                 2 000,-

Bindet signert Anker 
Kyster i øvre hjørne av 
forsatsblads verso.

31.KRAG, Thomas P. 
Ildliljen. Wanda Høgs syn.
Kristiania og Kjøbenhavn. 1905. Gyldendal. 327 sider. 8vo. 
Halvskinnbind.
 Nydelig komponert bind av Anker Kyster. Den herlige oransje fargen 
tas opp i forsatsens marmorerte papir. Stenket snitt. Ryggen en anelse 
bleket. Enkelte mindre riper i skinnet.      
                                300,-

Bindet signert Anker Kyster i øvre hjørne av forsatsblads verso.
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32. SKRAM, Amalie
Lucie.
Kjøbenhavn. 1888. Forlagt af I. H. Schubothes Boghandel. (4), 229 sider. 8vo. Brunt halvskinnbind med ryggdekor i gull. 
Stenket gullsnitt. Lesebånd. Bundet med begge omslag.          
Svakt skrapet i skinn ved hjørner. Nydelig ex libris (Oskar Andersen) på forsats.       3 500,-

Bindet signert Anker Kyster i øvre hjørne av forsatsblads verso.
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33. THIIS, Jens
Nordisk kunst i dag.
Kristiania. 1923. Gyldendal. 112 sider. 8vo. Sort halvskinnbind med ryggdekor i gull. Topp gullsnitt. 
For øvrig ubeskåret. Bundet med begge omslag.               
Lite sår ved øvre bakre hjørne. Nydelig ex libris (H. Laage-Petersen) på forsats.          500,-
Bindet signert Anker Kyster i øvre hjørne av forsatsblads verso.

34.THIIS, Jens
Samlede avhandlinger om nordisk kunst.
Kristiania og København. 1920. Gyldendal. (10), 238 sider. 4to. Blått halvskinnbind med fem hevede bind og ryggdekor i 
gull. Topp gullsnitt. For øvrig ubeskåret. Nydelig marmorert forsatspapir. Bundet med begge omslag.   
Nydelig ex libris (H. Laage-Petersen) på forsats. Tiltalende           500,-
Bindet signert Anker Kyster i øvre hjørne av forsatsblads verso. 
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Lindskogs Bokbinderi – Göteborg

Lindskogs Bokbinderi ble etablert av Stellan Lindskog i 1932. Det ble overtatt av Åke Petter-
son i 1977 , og drives i dag som Stellan Lindksogs Bokbinderi Eftr. 

35. STRINDBERG, August
Giftas. Tolf Äktenskapshistorier. Med interview och förord. 
Stockholm. 1884. Albert Bonnier. (6), 293, (1) sider. 8vo. 
Meget svake bretter/pletter på omslagene. Navntrekk og årstall i øvre hjørne av tittelblad. Plettfri materie.

Giftas. Andra delen. Aderton Äktenskapshistorier med förord af 
August Strindberg. 
Stockholm. 1886. Kungsholms Bokhandel (i distribution). (4), XXIII, (3), 250, (2) sider. 8vo.
Svake bretter på fremre omslags hjørner. Noe papirrester langs omslags indre marger. Plettfri materie.
                       5 000,-
Ensartede røde halvskinnbind med fem hevede bind bundet med alle omslag. Topp gullsnitt, for øvrig ubeskåret. 
Et meget tiltalende sett.

Bind I inneholder “Et dockhem”, der Strindberg går til angrep på Ibsens “Et Dukkehjem”. “Strindberg kunne ikke fordra styk-
ket fordi det satte mot i nettopp den type kvinner han mislikte mest (og uvegelig følte seg tiltrukket av)...Men i forordet til boken 
innrømmer han: “Emmelertid kom genom “Et dockhem” frågan om olyckliga äktenskap i gång...äktenskapen avslöyades som 
guddomlig institution, fordringarne på en absolut sällhet i äktenskapen nedsattes och skilsmässa mellan oeniga makar äntligen 
erkändes såsom berättigad.”. Ref. Michael Meyer: Henrik Ibsen. En biografi. Oslo. 1971. Giftas, bind I, førte til anklage mot 
Strindberg for usedelighet, men han ble frikjent. Bonnier ville ikke utgi del II, og striden rundt Giftas utløste dype kriser hos 
Strindberg.
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Refsum

Hans Mathæus Refsum (1859-1936) var på mange måter norges svar på danskenes Anker 
Kyster og svenskenes Gustaf Hedberg. Han var foregangsmannen i Norge hva gjelder hånd-
verk og kunstnerlig utførelse av bokbind, og var med på å heve denne kunstformen. I norsk 
sammenheng bør også nevnes det allerede etablerte bokbinderverkstedet Julius Johansen 
(etbl. 1860), og Ørenberg Bokbinderi (etbl. 1905), hvor sistnevnte har produsert noen av de 
mest fantastiske norske bind i nyere tid ved blant andre bokbindermesterne Anders og Alf 
Ørenberg. Disse to bokbinderverkstedene fusjonerte med tiden, og eksisterer i dag som Julius 
- Ørenberg Bokbinderi AS. H. M. Refsum overlot i 1919 firmaet til sin sønn Hermod T. Refsum 
(1890-1960). 

36. (COLLETT, 
Camilla), 
AMUNDSEN, Leiv
Optegnelser fra 
ungdomsaarene.
Oslo. 1926. Gyldendal. X, (2), 
363, (1) sider. 8vo. 
Brunt helskinnbind med blind-
trykket blomsterdekor. Samme 
mønsterutførelse på forsatsblad 
og toppsnitt. Bundet med begge 
omslag og ryggstripe. Noe bleket 
rygg. Svake riper i skinnet. Et 
spennende bind!
          600,-

37. AANRUD, Hans
Storken. Komedie i 
tre akter./Høit til 
hest. Komedie./Hanen. 
Komedie i tre akter.
Kjøbenhavn. 1895. Gyldendal. 
160 sider./Kjøbenhavn. 1901. 
Gyldendal. 160 sider./Kristiania. 
1906. Gyldendal. 80 sider. 8vo.
Blått helsjirtingbind bundet med 
alle omslag. Ubeskåret materie. 
      

            650,-

Aanruds komedietrilogi samlet i ett 
bind. Bindet signert Refsum i øvre 
hjørne av forsats. 
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38.THIIS, Jens 
Fra Nilen til Seinen. 
Samlede avhandlinger om fremmed kunst. 
Oslo. 1936. Gyldendal. (8), 210, (1) sider. 4to. Rødt helskinn-
bind med fem hevede bind og dekor i gull på rygg og dekler. Topp 
gullsnitt. For øvrig ubeskåret. Bundet med begge omslag. Ligger i 
kassett av papp og skinn. Svakt sår øverst på rygg. Tiltalende!  
          
                750,-

Bindet signert Refsum i gull i skinnet bakerst i boken. 

fredrikdelas
Typewritten Text
SOLGT



 - 32 -

Et spennende bruksbind som ble med sine norske eiere til Amerika

39. SCRIVER, Christian
Siæle-Skat Deelt udi fem Deele…
Kiøbenhavn. 1741. Ernst Henrich Berling. 16 blad, 1232 sider, 13 blad. Stor 8vo. Samtidig helskinnbind med spenner og 
kobberlås. Ilagt en håndlaget trekassett med metallhengsler.

Bindet bærer preg av at boken har vært flittig brukt, men allikevel blitt vel ivaretatt. Genrell overflateslitasje i skinnet, som 
har blitt lappet og flikket på under årenes løp.
Kobberstukket frontispiece mangler. Forsatsblad løst og de to neste delvis løse. Materien bærer preg av å ha vært flittig 
lest, men er ikke beskadiget. Tallrike norske navntrekk og eierinskripsjoner fra 1700-tallet frem til det siste som er datert 
Minnesota 1937. 
Boken er ilagt en trekassett (ca 1800?) utformet som en bok med tittelfelt på rygg og påmalt snitt. Esken er innrettet med 
hasper og spenner som gjør det mulig å slå den opp mens boken ligger trygt forvart og i en vinkel som gjør det enkelt å 
lese fra teksten mens man sitter samlet rundt bordet. 
Et unikt og meget sjarmerende objekt som vitner om bokens viktighet for dens tidligere eier. At den har vært på reis      
under århundrenes løp, og nå er tilbake i Norge gjør det spesielt morsomt. 
               4 500,-
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40. (-)
Kristiania. Bidrag av Oskar Braaten, Edv. Bull, Francis Bull, 
Harry Fett, Christian Gierløff, Christian Krohg, Fernanda 
Nissen, Hvalmar Torp, Sigrid Undset Svarstad, Nils Vogt. 
ILLUSTRERT.
Kristiania. 1918. Cappelen. (8), 148, (1) sider. Stor 8vo. Rødt halvskinnbind. 
Nydelig gulldekorert rygg. Det er benyttet samme papir til overtrekk og forsat-
ser. Stenket snitt. Fordekkel har fått et meget svakt støt i overkant.  For øvrig et 
velholdt eksemplar.         
              500,-

41. BOJER, Johan
Gamle historier.
Kristiania. 1901. Aschehoug. IV, (2), 228 sider. 8vo. Sort halvskinnbind med fire 
hevede bind og rikelig gulldekor. Sort stenket snitt. Bundet med fremre omslag.  
Noen svake sår i overtrekkspapirets overflate. Ex libris på forsats. 
             300,- 

42. BULL, Olaf
Samlede Digte. 1909-1919.
1919. Gyldendal. 269 sider. 8vo. Dekorert pappbind med brun skinntittel-         
etikett. Stusset toppsnitt. For øvrig ubeskåret. Bundet med begge omslag og 
ryggstripe.  
Svak slitasje i papiret ved hjørner og enkelte steder langs ytre falser. Skinn-
titteletikett med noe overflateslitasje. Den danske litteraturhistoriker K. F. 
Plesners ex libris på forsats.  
             400,-
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Et nydelig fransk bibliofilbind

43. DUMAS, Alexandre
Les trois musquetaires. Avec une lettre d’Alexandere Dumas fils, compositions 
de Maurice Leloir, gravures sur bois de J. Huyot. Èdition de grand luxe.
Paris. 1894. Calmann Lèvy. xx, 478, (2) + 468, (2) sider. 4to. Bind I+II. Blå halvksinnbind med rikelig gulldekor og rødt    
skinnpålegg. Topp gullsnitt. For øvrig ubeskåret. Bundet med alle omslag og ryggstriper. 

Overtrekkspapiret med svak slitasje enkelte steder ved ytre kanter og ved hjørner. For øvrig et tiltalende sett.
               3 500,-
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44. (EGNER, Thorbjørn)
Hvitsymre i utslåtten og tre andre noveller. 
Med illustrasjoner efter farvetresnitt av Torbjørn Egner. 
Oslo. (1945). Aschehoug. 74, (4) sider. 4to. Grønt halvskinnbind bundet 
med alle omslag, “forsatser” og ryggstripe. 
Et aldeles nydelig komponert bind. Meget velholdt.         
             500,-

45.(GRIEG, Edvard) HAUCH, Gunnar
Breve fra Grieg.
København, Kristiania, London, Berlin. 1922. Gyldendal. 187 sider. 8vo. Rødt 
halvskinnbind med fem hevede bind. Skinnpålegg i grønt og brunt. Rikelig gull-
dekor. Rødt stenket snitt.
Bindet er signert R. F. Et tiltalende eksemplar! 
             500,- 

46. HAMSUN, Knut
Aftenrøde. Slutningsspil.
København. 1898. Gyldendal. (6), 201 sider. 8vo. Brunt halvskinnbind med 
fem hevede bind. Stusset toppsnitt. For øvrig ubeskåret. Bundet med begge 
omslag. Noen svake sår i skinnet på rygg og ved hjørner. Ex libris på forsats. 
Bindet er signert H.M.R. 
      1 500,-
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47. HAMSUN, Knut
Stridende liv. Skildringer fra vesten og østen.
København og Kristiania. 1905. Gyldendal. (4), 318, (1) sider. 8vo. Grått 
halv-skinnbind med fire hevede bind. Helt ubeskåret snitt. Bundet med 
begge omslag. Et tiltalende eksemplar med helt friske omslag og plettfri 
materie.              
           2 000,-

48. HAMSUN, Knut
Rosa. Af student Parelius’ papirer. 
Kristiania og Kjøbenhavn. 1908. Gyldendal. 343 sider. 8vo. Sort halvskinn-
bind med fire hevede bind. Helt ubeskåret snitt. Bundet med begge omslag. 
Fremre omslag svakt smusset og med liten reparasjon i nedre hjørne. For 
øvrig plettfri materie. Et tiltalende bind. 

                             2 000,-
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49. KINCK, Hans E.
Den sidste gjest. Drama fra barokkens første år. 
Kristiania. 1910. Aschehoug. (4), 404 sider. 8vo. Brunt halvskinnbind med fire hevede bind og rikelig dekor. 
Stusset toppsnitt. For øvrig ubeskåret. Bundet med fremre omslag. Noen svake sår i bindhevelsenes overflate. 
Tiltalende. 
                  400,-
50. KINCK, Hans E.
Mot karneval.
Kristiania. 1915. Aschehoug. (4), 400 sider. 8vo. Brunt halvskinnbind med fire hevede bind og rikelig dekor. 
Stusset toppsnitt. For øvrig ubeskåret. Bundet med fremre omslag. Noen svake sår i bindhevelsenes overflate. 
Tiltalende. 
                      400,-
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51. KRAG, Thomas
Stenbænken. Illustreret af Sverre Knudsen.
København og Kristiania. 1905. Gyldendal. Nordisk Bibliotek. 127 sider. 8vo. Halvskinnbind bundet med fremre omslag.
Fem hevede bind på rygg. Ryggens dekor er trukket ut fra kapitèler og inn på deklenes skinnmarg. Marmorert over-
trekkspapir. Stenket snitt. Svake riper i skinnet ved kapitèler og hjørner. Rygg noe bleket. 
                  400,-
52. MADSEN, Karl
Illustrationerne til Holbergs Peders Paars fra Holbergs tid til vor.
København. 1919. V. Pios Boghandel – Povl Branner. (8), 56, (4) sider. 8vo. Halvskinnbind bundet med fremre omslag.
Fem hevede bind på rygg. Ryggdekor i gull. Tittelfelt i mørkere brunt skinn.  Burgunder snitt. Et tiltalende eksemplar.    
Boken er trykket i 500 eksemplarer.
                      400,-
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53. NORMANN, Axel Otto
Johanne Dybwad. Liv og kunst. 
Annen reviderte utgave.
Oslo. 1950. Gyldendal. (6), 295, (1) sider. Stor 8vo. 
Rødt helskinnbind. Fem hevede bind på rygg. Fordekkel med 
enkel strekdekor i gull og med blindtrykket møsnter. 
Bakdekkel med enkel blindtrykket ramme. Et særdeles stramt 
og rent gullsnitt. En meget tiltalende bok!    
         
              900,-
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Fransk messebok illustrert av Elisabeth Sonrel
i et fantastisk fransk bind

54. (-)
Missel avec Illustration de Mlle Sonrel.
Tours. (1909). Maison a Mame et Fils. 79, (1) sider. Liten 8vo. Brunt helskinnbind med rikelig gulldekor på dekler og 
rygg. Indre og ytre denteller. Blindtrykket dekorert ramme på forsatser, med silkefelt i senter. Forsatsblad med påmontert 
silke. Lesebånd. Boken er trykket på tykt papir. Boken er ilagt en hengslet silkeforet bokeske. 

Silken på fremre forsatspapir har påtrykket navnet Hélie de Brémond d’Ars
og datoen “8 Dècembre 1910” i gull. Boken har en dedikasjon på fribladet, og er sann-
synligvis gitt i dåpsgave av grev Anatole Anne Marie Alon Josias Hélie de Bremond 
d’Ars til sitt barnebarn. 
Boken er meget tiltalende. Bokesken har et par mindre sår i overflaten. 
              
           2 500,-

Bindet er usignert, men minner sterkt om den franske bokbindermester Gruels utførelse. 

Elisabeth Sonrel (1874-1953) vokste opp i Tours, hvor herværende tittel også ble 
utgitt. Hun stilte ut i Artistes français i Paris fra1893 til 1941. Spesielt kjent er hun 
for sine store akvareller av idealiserte kvinner, hvor hun viser en stor forkjærlighet for 
fransk symbolisme. Art noveau illustrasjonene i eksemplaret nedenfor er typiske for 
hennes kunst i denne perioden. 
            
   




