
Til Nasjonalbiblioteket. Da Knut Hamsun lille 
dagbok ble ropt ut, gikk budene fra 50 000 til 
64 000 før auksjonarius Jørgen w. Cappelen jr. slo 
klubben i bordet. rom JOHN HARBO 

Ibsen og Hamsun til Nasjonalbiblioteket 

Hamsuns dagbok 
gikk for 64 000 
Knut Hamsuns dagbok 
ble solgt for 64 000 på 
bokauksjonen i går. der 
det også var frisk 
hudgivning om flere av 
hans brev. 

JOHNHARBO 

Det var Nasjonalbibliote
ket som sikret seg Knut 
Hamsuns lille dagbok 
med opptegnelser fra 
slutten av 1920- eller be
gynnelsen av 30-tallet. 
Den hadde en forhånds
vurdeling på 60 000 og var 
dyreste utrop på vårauk
sjonen til Cappelens An
tikvariat i Oslo. Et firesi
ders brev fra Henrik Ibsen 
til Georg Brandes endte 
også i Nasjonalbibliote
ket. Det gikk for 50 000, 
som var likt med utropet. 

Avdelingen for brev og 
manuskripter var svært 
rikholdig i går og bud
givningen til dels ganske 
livlig. Et annet Hamsun
dokument, et ark med på
skriften «Det er en Fejlta
gelse at tro, at det er Mas
serne, mange forenede 
Kræfter, som driver Ver
den fremad. Det gør nem
lig de faa Udvalgte, de re
volterende EnkeItaan
der» , var på forhånd vur
dert til 12 000. Auksjonari
us Jørgen w. Cappelen jr. 
ropte det ut på 8000 kro
ner og etter en intens, 
rask budrunde gikk klub
ben i bordet på hele 
35000. Et opprop til støt
te for Quisling ble solgt 
for 31 000. Fem andre 
Hamsun-dokumenter va
rierte fra 3400 til 17 000. Et 
lite takkekort med 2000 
kroner i utrop, var det 
eneste ingen ville ha i går. 

"Bjørger" usolgt 
Seks av Hamsun bøker, 
alle l. utgaver, gikk under 
hammeren i avdelingen 
for skjØnnlitteratur. 
«Bjørger» og «Livets Spih 
ble trukket da de ikke fikk 
bud på henholdsvis 20 000 
og 1000 kroner. «Sult» 
gikk for 8500, «Victoria» i 
privatbind for 3500, «Ny 
jord» for 2500 og «Fra det 

modf'rne Anwrik8s 
A8ndsliv» for 1700. på bø
kene kommer et påslag på 
15 prosent, lTwns man\!
sklipter og brev får 18.45 
pst. i tillegg. siden de er 
momsbelagt. 

I manus:avdelingen var 
originalmanuskriptet t.il 
Sigurd Christiansens 
«Blodet» og til «SØlvfaks» 
av Gabriei Scott begge 
vurdert til 20 000 kroner. 
De endte på henllolrlsvis 
36 000 og 35000. Det var 
også gode priser for Per 
Sivle: I alt syv utrop som 
varierte fra 500 kroner. for 
et usignert dikt. til 1i000 
for et ti siders manll~kript 
til «Haakon Borken
skjeg». 

Brev signelt kjente bil
ledkunstnere har også ~i
ne samlere. Et tre sider 
langt fra Theodor Kittel
sen gikk for 5500 kroner. 
Frits Thaulow ble betalt 
med 1000, Gerhard Mun
the 550, Eilif Pcterssen 
500, Erik Werenskiold 400 
og Amaldus Nielsen 350. 

Dyreste skjønnlitteræ
re bok ble Hans Jæger~ 
«Fra Kristiania-Bohe
men». Den sjeldne varian
ten oer det er bundet inn 
et ekstra tittelblad slik at 
boken, som ble beSlaglagt 
som utuktig, ble kamuf' 
lert som «Julefortellinger 
av H.J.», gikk for 32000. 
En annen beslaglagt bok. 
«uten en trå(]-. av ,rens 
Bjørneboe, ble solgt for 
4000. Prisen skyldes her at 
den var med omslag. 

Egner 
Thorbjørn Egners billed
bøker har mer uskyldig 
innhold, men er også po
pUlære samlerobjekt.er. 
Klattiklatt-bok nr. 3 gikk 
for 2600, over dobbelt av 
vurderingen, mens 2. ut
gave av «Hesten, kua og 
de andre» til 1000 kroner 
var billigste Egner i går. 
Bibliofilutgaven av «Hvit
symre i utslaatten», med 
12 originale tresnit.t, enrl
te på 7500 kroner. Blant 
bØker med dedikasjOlwr 
var det hard kamp om Jo
han Falkbergets "Nord i 
haugene». Den var anslått 
til 1500, men endte på 
8500 kroner. 
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