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Kjære bokvenn!

Etter en god og varm sommer er undertegnede klar for en ny sesong med formidling av bøker for samlere og bokvenner. 
Flere prosjekter, små og store, står på trappene og jeg ser frem til å presentere kataloger utover høsten og vinteren. 

Katalog 44 inneholder kun 15 nummer, men jeg har forsøkt å plukke ut noen spesielle objekter innen vår eldre og nyere 
skjønnlitterære historie.

God lesning!

Bibliofil hilsen

Fredrik Delås

Antikvariatet er alltid interessert i å kjøpe gode objekter og samlinger. Gode priser gis.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

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

E-post: post@antikvariat-bryggen.no
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1. (Asbjørnsen)
Ydale. Et Vinterskrift Udgivet af 
P. Chr. Asbjørnsen.

Christiania. Feilberg og Landmarks Forlag. 1851. 
VIII, 358, (1) sider. 

Samtidig helsjirtingbind med helt gullsnitt. Lukket rift 
i sjirtingen i nedre 2,5 cm av overgang mellom rygg og 
ytre fals. Denne er fast og spriker ikke. Samtidig navn-
trekk, Kristian Brink 9/2, 52, på friblad. Svak smuss på 
friblad. For øvrig et meget friskt og sprakende eksem-
plar med plettfri og fast materie. 
        4 500,-

Innledningsdikt av Welhaven. Asbjørnsens bidrag er “Bill-
eder fra en Middelhavsreise med Korvetten Ørnen”, med 
eventyr fortalt av matrosene som Asbjørnsen var sammen 
med på reisen.
      
Tidlig norsk dekorert helsjirtingbind, som i Ernst 
Bjerke og Tor Ivar Hansens “Norske Forlagsbind 
1845-1865. En foreløbig undersøkelse.” (Andreas 
Munch-selskapet, 2012), beskrives som et forlagsbind, 
Gruppe A, tilskrevet Frederick Wilhelm Adolph Beck. 

Kartusjen er identisk med utførelsen registrert under A3, i dette tilfellet benyttet på Welhavens “Reisebilleder og Digte”, 
som utkom samme år som “Ydale”. Den blindtrykte rammen og utførelse av ryggdekor avviker dog fra nevnte A3. 
Utførelsen avviker fra det avbildede eksemplaret av “Ydale “ (nr. 21) i Henning Østbergs “Asbjørnsen og Moes eventyr 
og sagn. En bibliografi.” (Asbjørnsenselskapet 2011).  Tilsvarende utførelse som ovenstående er dog benyttet på “Norske 
Folkeeventyr”, 1852 (Østberg nr. 27.) Ydale ble presentert med dentisk utførelse i Antikvariat Bryggens katalog 31, 2013. 

 

 
 
 
            

 
 
 
   Utsnitt av forsatspapir.
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2. Asbjørnsen, Pchr. & 
    Moe, Jørgen

Norske Folke-Eventyr fortalte af P. 
Chr. Asbjørnsen & Jørgen Moe. 
Fjerde Udgave.

Christiania. I Kommission hos Jac. Dybwad. 1868. 
XVI, 322 sider.  Omslagstegning av Vincent St.Lerche, 
utført i Inst. v. Breidenbach & Co. Düsseldorf.

Originalt kartonasjebind. Rygg mangler (ikke uvanlig). 
Fordekkel løs, men henger i èn bindtråd. Bakdekkel er 
ikke løs. Dekler svakt smusset. Tre mindre pletter på side 
174. For øvrig fast og god materie.

DEDIKASJON fra Asbjørnsen på fordekkels verso.

                           3 500,-
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3. (BJERKE, Andrè) Bernhard Borge

Skjult mønster.

Oslo. Aschehoug. 1950. 219 sider. 

Originale omslag. Meget svak overflatesmuss. Svake lesestriper  
på rygg. Fast og plettfri matere. Et godt eksemplar av en bok 
som er vanskelig å finne i mint tilstand, mye på grunn av den 
hvite bakgrunnen på omslagene.      
            600,-

 

               

      

“Til dem som har lest boken:
RØP IKKE INTRIGEN!

Det er gjort med et eneste lite nøkkelord.”
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4. BJØRNEBOE, Jens
Blåmann.

Oslo. Aschehoug. 1959. 182, (3) sider. 

Forlagsbind med vareomslag. Omslaget med minimale rynker 
øverst på ryggstripe. Meget svak slitasje i øvre kant av bakre 
omslag. Et friskt og tiltalende eksemplar.
         
        1 000,-

VEDLAGT: Samtidig avisutklipp (Aftenposten - 8/12 1959) 
med Egil Rasmussens anmeldelse av boken. 

 

               



 - 7 -

5. (BJØRNEBOE, Jens) ALONI, Nissim
Den amerikanske prinsessen. 
Oversatt til norsk av Jens Bjørneboe.
Uten trykkested og år. 109 stensilerte blad. Blanke omslag.

         2 000,-

Aloni Nissim (1926-1998). Israelsk forfatter. Arbeidet som litterær 
redaktør i flere tidsskrifter, og deltok i Israels uavhengighetskrig.
 
“The American princess was translated from Hebrew to Swedish by 
Viveka Heiman and then from Swedish to Norwegian by Jens Bjørne-
boe. It was produced by Oslo city theater Den Nye Theater, Directed 
by Izzy Abrahami. Abrahami convinced the Israeli consul in Oslo to 
invite Aloni to the premier. Nissim Aloni came and was thrilled to sit 
next to the Norwegian King. ” (Wikipedia).

Stykket ble oppført 24.11.1964. Den bulgarsk-israelske teaterreg-
issøren Izzy Abrahami tok inn på et ungdomsherberge i Oslo sen-
høsten 1963. Bjørneboe leste om ham i avisen, og tok kontakt for å få 
innspill på et stykke han arbeidet med, og inviterte Abrahami hjem 

til seg. Bjørneboe blir først brutt ned av Abrahamis sterke kritikk, men blir raskt bygget opp igjen av hans innspill. Abrahami 
inviteres til å bo hos ham i tre uker mens han skriver sangtekstene til skuespillet som får tittelen “Til lykke med dagen!”. Stykket 
blir antatt ved Oslo Nye Teater, og Abrahami får regien. Det er allikevel økonomiske vanskelige tider for familien Bjørneboe, og 
for å spe på inntektene arbeider Bjørneboe som oversetter. Under denne tiden oversetter han “Den amerikanske prinsessen” som 
også regisseres av Abrahami. 
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6. BULL, Olaf
Samlede Digte 1909-1919.

(Kristiania). Gyldendal. 1878. 269 sider. 

Originale omslag. Rygg brunet og med lesestriper. Noe 
papirtap øverst og nederst på rygg. Brett i nedre hjørne 
av fremre og øvre hjørne av bakre omslag. Fremre legg 
løst.
         
           750,-

DEDIKASJON fra Bull på friblad: 
Til Wilhelm Roede med Glædelig jul! Julen 1919. Olaf Bull.

Wilhelm Roede var gift med Soffi, lillesøster av Oda Krogh. 
Roede kjøpte Hval gård i Asker som landsted i 1909. Da 
Soffi døde flyttet Nana, Oda og Christian Kroghs datter inn 
på gården. I dette kreative miljøet utformet tankene seg om et 
offentlig bad. I 1934 åpnet Hvalstrand bad for publikum, og 
fremstår i dag som en av de store norske “funkisperlene”.
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7. COLLETT, Camilla
Et lyst Billede i en mørk Ramme. 

Kjøbenhavn. I Kommission hos Jacob Lund. 1878. 16 sider. 

Kombinert omslag og tittelblad. Usprettet og ubeskåret! 
Fremre og siste side noe mørknet mot ytterkanter. 
        2 500,

Meget sjelden.

I Schiøtz/Ringstrøms trykte utgave av “Norske førsteutgaver” (2006), er 
trykket beskrevet med typografisk omslag. Dette medfører ikke riktighet. 
Trykket er utstyrt med kombinert omslag og tittelblad. Dette er  rettet i den 
elektroniske utgaven av boken som finnes på :
http://antikvariat-bryggen.no/norske-forsteutgaver/

8. (COLLETT, Camilla / BROSBØLL, Anna)
Endnu et Par Ord om fru Colletts 
“Fra de stummes lejr” af Justina.

København. Forlagt af Brødrene Salomonsen. 1878. 30 sider. 

Originalt omslag. 
       
                        450,-
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Antikvariat Bryggen har den store glede av å kunne tilby Jon Fosses fem titler som kun er trykket i 10 eksemplarer. 
Ca halvparten av settene befinner seg hos forfatteren og i initiativtakerens krets, hvilket betyr at dette er en sjelden 
mulighet til å erverve et komplett sett av denne rekken. Bøkene representerer et utvalg selvstendige stykker samt 
oversettelser/bearbeidelser som har vært oppført ved landets teatere. 

Jon Fosse ble i 2011 tilbudt å bo i statens kunstnerbolig Grotten i Slottsparken i Oslo. Dette er et av de mest ærefylte 
hedersbevis som kan gis en kunstner i Norge. Fosse er norges mest toneangivende dramatiker, ikke bare her til lands, men 
også internasjonalt siden Henrik Ibsen. Hans stykker oppføres over hele verden. 

Dette er en unik mulighet for å erverve en rekke av Fosses titler som kun var ment for scenen, men ble trykket i et meget lite 
opplag. Enkelte av stykkene er opptatt i samlingene Teaterstykke 1-4.

Settet selges samlet. 

Pris: 32 500,-

9. Jon Fosse
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(1.) Ylajali. Etter Knut Hamsuns Sult.
August 2007. Uten trykkested. Upaginert.

Originale omslag. Omslagsillustrasjon ved Gaute Haugland. 
Ulest. 

Denne utgåva er trykt i 10 eksemplar, nummerert frå I-X. 
Dette er bok nr. V. Signert av Jon fosse.

Stykket ble skrevet på bestilling fra Det Kongelige Theater 
i København, og hadde urpremiere på Skuespilhusets Lille 
Scene i 2008 under tittelen Sult. Stykket hadde Norgespre-
miere ved Rogaland Teater i Hamsun-året 2009 (28. mars). 
Her gikk det under tittelen Ylajali. 
I rollene: Glenn Andrè Kaada, Cecilie Enersen og Svein Harry 
Schöttker Hauge.
Regi: Karl Jørgen Kiønig.

Jon Fosse leste Hamsuns Sult som syttenåring, og romanen 
gjorde et sterkt inntrykk på ham. Etter denne opplevelsen 
leste han alt av Hamsun. Fosse vil ikke betegne stykket som 
en dramatisering, men “nok meir (som) eit møte mellom Ham-
suns romanskriving og mi dramaskriving.”
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(2.)  (Frederico García Lorca)
Blodbryllup i ein versjon av Jon Fosse.
Desember 2007. Uten trykkested. 146 sider. 

Originale omslag. Omslagsillustrasjon ved Gaute Haugland. 
Ulest. 

Jon Fosse sin versjon av Blodbryllup er trykt i 10 eksemplar, 
nummerert frå I-X. Dette er bok nr. VI. Signert av Jon fosse.

Stykket hadde premiere på Bakscenen ved Nationaltheateret 31. 
mars 2006. 
I rollene: Frøydis Armand, Nicolai Cleve Broch, Merete Moen, 
Tone Danielsen, Petronella Barker, Trond Espen Seim, Birgitte 
Larsen, Liv Bernhoft Osa, Kai Remlov, MAria Henriksen, Gerhard 
Bjelland, Ole Jørgen Skjelbred Knudsen og Espen Skjønberg.
Regi: Eirik Stubø.

Jon Fosse skriver selv i etterordet: “Nei eg kan ikkje spansk. 
Likevel har eg skrive fram denne “versjonen” av Bodas de 
sangre, Blodbryllup. Det er dermed sjølvsagt ikkje snakk om ei 
omsetjing, men kanskje kan ein - for slik å prøve å ro seg i land 
- driste seg til å snakke om ei “litterær omsetjing og altså søkje 
vern under den engelsk nemninga “literary translation”: 

ei tekstleg versjon av eit utanlandsk litterært verk som ikkje gjer krav på å vere ei omsetjing, men som likevel kan ha sin 
litterære verdi”. 
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(3.) (Sofokles)
Døden i Teben. Versjon av Jon Fosse.
Juli 2008. Uten trykkested. Upaginert. 

Originale omslag. Omslagsillustrasjon ved Gaute Haugland. 
Ulest. 

Jon Fosse sin versjon av Døden i Teben er trykt i 10 
eksemplar, nummerert frå I-X. Dette er bok nr. IV. Signert av 
Jon fosse.

Stykket hadde premiere ved Det Norske Teatret , 17. januar 
2008. 
I rollene spilte blant annet Sverre Bentzen, Stina Mari Fyrileiv, 
Jan Grønli og Frank Kjosås.
Regi: János Szász

I teaterets programmagasin sier Fosse: “Jeg har prøvd å lytte 
meg inn i Sofokles diktning, lytte til den mystiske sangen som 
klinger i tekstene. Den arkaiske dramatikken er på en måte 
tenkning i mystiske bilder og handlinger rundt hva det vil si å 
være menneske”. 
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(4.) Sov du vesle barnet mitt.
Desember 2008. Rosendal. 31 sider. 

Originale omslag. Omslagsillustrasjon ved Gaute Haugland. 
Ulest. 

Sov du vesle barnet mitt er trykt opp i 10 nummererte 
eksemplar, signerte av forfattaren. Dette er eksemplar nr. 01. 
            

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 N
orske Teatret i oppsetningen “3ogtosaman”, 24. august 2001. 
I rollene: Magne Lindholm, Grethe Ryen og Sverre Solberg.
Regi: Line Rosvoll.

“Temaet kretsar rundt menneskets søken etter kven dei er og 
kvar dei skal. Eit rom utan utgangar dannar bakteppe for tre 
komisk ubehjelpelege menneske som strevar etter å snakke 
saman”. 
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(5.) Medan lyset går ned og alt blir svart.
Desember 2010. Rosendal. 38 sider. 

Originale omslag. Omslagsillustrasjon ved Ingvar Pettersen.
Ulest. 

Medan lyset går ned og alt blir svart er trykt opp i 10 nummer-
erte og signerte eksemplar. Dette eksemplaret er nr. 5.        
  
Stykket ble skrevet og uroppført i 1999 ved teater Ibsen som en 
del av forestillingen De ti bud. 
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10. NORMANN, Regine
Nye eventyr. 
Med tegninger av Gerhard Gjerding

Oslo. Aschehoug. 1926. (6), 133 sider. 

Forlagsbind med vareomslag. Omslaget med noe hakk 
øverst og nederst på ryggstripe. Bakre omslag svakt 
smusset. Friskt bind. 

HILSEN fra Regine Norman på forsatsblad:

Jeg ønsker at den som vinner denne boken må bli likeså blid 
og fornøid som guttene mine på Sofienberg skile er, når jeg 
forteller dem eventyrene.
    Oslo 2-12-1926
     Regine Normann

            3 500,-

Regine Normann, født og oppvokst i Bø i Vesterålen, ar-
beidet som lærerinne ved Sofienberg Skole i over 30 år. 
Undervisning av barn var en iboende drivkraft i henne ved 
siden av forfatterskapet. Fortellingen sto sentralt i flere av fa-
gene hun underviste, og hun var meget avholdt av sine elever. 
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11. INGSTAD, Helge
Klondyke Bill. En roman.

Oslo. Gyldendal. 1941. 308 sider. 

Forlagets sjirtingryggbind med vareomslag. Små hakk i 
omslaget øverst og nederst på rygg. En anelse skjevlest. For 
øvrig et godt eksemplar av en bok som ikke forekommer så 
ofte i det originale vareomslaget. 
         
           500,-

12. KRAG, Vilhelm
Min Barndoms Have.

Oslo. Aschehoug. 1926. (4), 210 sider. 

Originale omslag. Navntrekk og håndskrift på fremre omslag. 
Håndskrevet nummer på rygg. Ryggstripe svakt mørknet.  
                         
       650,-

DEDIKASJON fra Krag på smusstittelblad:
Kjære gamle Ven Murcin Hilsen fra din Vilhelm Krag 17/11-26.
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13. SANDEMOSE, Aksel
Fortellinger fra andre tider. 

Oslo. Aschehoug. 1940. 177 sider. 

Originale omslag. Lesestriper samt svak slitasje øverst og 
nederst på rygg. Rift øverst til høyre samt påfølgende 3 blad 
reparert med transparent tape (berører ikke tekst). 
For øvrig fast bokblokk med plettfri materie.     
             
         1 200,-

DEDIKASJON fra Sandemose på friblad: 
Kirsten Roede - med mange hilsener fra Kjørkelvik. 
Eva og Aksel Sandemose.
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14. SANDEMOSE, Aksel
Eventyret fra Kong Rhascall den 
syttendes tid om En palmegrønn øy.

Oslo. Aschehoug. 1950. 160 sider. 

Originale omslag. Rift i nedre del av overgangen mellom 
ryggstripe og bakre omslag reparert med transparent tape. 
Svak slitasje øverst og nederst på ryggstripe.  For øvrig et fast 
eksemplar med plettfri materie av en tittel som ikke 
forekommer så ofte i de originale omslagene.    
              
        1 200,-

DEDIKASJON fra Sandemose på friblad: 
Kirsten Roede - med mange hilsener fra Kjørkelvik. 
Eva og Aksel Sandemose. Juni 1951.
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15. VOLD, Jan Erik
Kalenderdikt. 

Oslo. Gyldendal. 1995. 129, (7) sider. 

Forlagsbind med vareomslag. Liten rift i øvre og 
nedre hjørne av bakre omslag reparert med trans-
parent tape.  

VEDLAGT boken følger en CD der forfatteren 
leser diktet “Rekviem i oktober”, musikk “Autum 
Leaves”, innspilt av Julian Cannonball Adderley.  

             
                                         650,-

DEDIKASJON fra Vold på friblad: 
Gratulasjoner fra Stockholm 13.12.95. Kjære 
Magne Skodvin! En bok på dagen, forhåpentligvis i 
Ragnar Volds ånd! fra Jan Erik Vold.

Vold har klebet inn et avisutklipp vedrørende 
Skodvins 80-årsdag.
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Antikvariat Bryggen
Bryggenveien 42 - Bryggen Vestre - 1747 Skjeberg - Telefon 930 22 712 

E-post: post@antikvariat-bryggen.no

www.antikvariat-bryggen.no 

Antikvariatet er alltid interessert i å kjøpe gode objekter og samlinger. 
Gode priser gis for gode objekter.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.




