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KAP. I.

BOKHANDELENS HISTORIE I BERGEN INDTIL 1814.

TIDEN 1550—1699.

ANDEL med bøker kan forfølges meget langt tilbake i

tiden. Haandskrevne bøker kjendes allerede i Ægyp-
ten, men de var ikke gjenstand for salg. Først i Græ-

kenland fandt handel sted med bøker, hvor bokhandel

omtales allerede omkring 500 aar før Kristi fødsel. I

Athen var der fuldt op av bokavskrivere og bok-

handlere. Fra Grækenland utbredte bokhandelen sig

til Rom og følger nu aandslivets utvikling. I Rom utvikledes efterhaanden

bokhandelen meget høit. Bokhandlerne hadde i republikens tid sine forret-

ninger i nærheten av Forum, senere i Vicus sandallarius. Foran indgangen til

bokladen var anbragt fortegnelse over de bøker, som var tilsalgs. Avskrivningen

besørgedes i Rom av slaver, i Grækenland av frie mænd. Oplaget var hyppigt

1000 eksemplarer, og prisen var i almindelighet meget høi. Avskrivningen

foregik hurtig efter diktat. Den romerske bokhandel utstrakte sig til romerrikets

fjerneste dele.

Da romerriket gik tilgrunde og folkevandringernes tid begyndte, forsvandt

interessen for kunst og videnskap — for bøker og lærdom. Krigen med al

dens raahet og ødelæggelse utslettet næsten ethvert spor av romerrikets høie

kultur. Selv ikke i de høieste klasser i den tid, som kom efter, var skrivekunsten

synderlig kjendt. Det var saaledes først som olding, at Karl den store kunde

skrive sit navn. Men efterhaanden som roligere forhold indtraadte i den gamle

verden, kom litt efter litt sansen og interessen for boklige sysler frem. Det var

i ly av den kristne kirke — fra klostrene, at boklig lærdom igjen blev dyrket

og bragt ut over verden. Da saa universiteter oprettedes, kom bokhandelen

atter tillive igjen.

Det moderne boksalg opstaar dog først ved boktrykkerkunstens opfindelse.
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De første boktrykkere var tillike bokhandlere, som ikke blot forhandlede fra

egen bod, men hadde agenter i universitetsbyerne og reisende, som drog fra

marked til marked med deres bokkasser.

I Danmark foregik bokhandelen i den første tid ved de saakaldte bok-

førere. Disse var ikke sjelden almindelige handlende, som blandt sine varer

ogsaa forhandlet bøker. Bokførerne var bestandig paa reiser, enten i Danmark
eller i Tyskland, drog fra by til by, fra marked til marked og opslog deres

boder i eller ved kirkerne. Disse gav nemlig husrum for bokhandlerne, fordi

geistligheten hadde den største interesse av at støtte bokførerne, da disse

omtrent utelukkende hadde religiøse bøker tilsalgs. Folket læste i almindelig-

het kun gudelige skrifter, allehaande viser og eventyr.

I 1600 tallet levede bokhandlerne næsten utelukkende av at sælge almanak-

ker, religiøse skrifter og salmebøker samt smaabøker. I 1658 blev det for-

budt bokførerne at holde deres boder i kirkerne. I forbudet staar: „Bogførerne

skulde straks udleies, kirken ledig at gjøre og for høivigtige aarsagers skyld

aldrig herefter mere nogen, i hvem han er, og i hvor høi leie han byder, nogen

stade i kirken at bevilge, bøger eller noget andet, i hvad det nævnes kan, fal

at holde, paa det kirken ei ved slig verdslig handels drivelse skal vanhelliges

og profaneres." Fra nu av foregaar bokhandelen i de større byer som Kjøben-

havn ved børsen. Imidlertid stod bokhandelen helt ned i 1700 tallet paa et

meget primitivt standpunkt. En av Kjøbenhavns større bokhandlere paa den

tid var saaledes tillike smørhandler.^)

I Norge var bokhandelen like til begyndelsen av 1700 tallet i hænderne paa

omreisende bokførere. Den første bokfører, som kjendes i Norge, bodde i

Bergen. 1 Absalon Pederssøn Beyers kapitelsbog findes saaledes omtalt under

21. juli 1560: samme dag døde pludselig Henrik Bogfører. I Bergens sage-

fallsregnskaber for 1618—1619 finder man, at „Hans Iserkræmer for nogen

bøger, han havde at selge, som vare trykte i Tydskland paa dansk sprog, gav

derfor paa kgl. majst. naadigste behag 16 dir."

I 1622 (^75) utenlandske bokfører Fredrich Richter kongelig bevilg-

ning til at holde offentlig boklade i Bergen. Det heter i bevilgningen bl. a. at

han „allene holde en offentlig boglade med adskillige bøger udi alle slags

sprog." ^) Hermed menes, at han skulde være den eneste utenlandske bok-

handler i Bergen. De danske fik som hidindtil lov til at føre bøker derhen.

Den kjendte topografiske forfatter Jens Lauritssøn Wolfj fik 20. juli 1625

saaledes ogsaa kongelig bevilgning til „at maa udi Bergen i Norge alene holde

en offentlig boglade med adskillige fornødne, uforargelige augsburgske theo-

logiske og philosophiske materier udi alle slags sprog, saa og skolebøger efter
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den forordning, derpaa gjort vorder, eftersom forsvarligt kan være og det sig

bør, og skal han alene og ingen andre fremmede og udlendiske boghandlere,

indtil vi anderledes derom tilsigendes vorder, forskrevne boghandel der

sammesteds drive, dog dermed forbeholden de udi Danmarks rige og andre

høistbemeldte kgl. majst., vores elskelige kjære hr. faders undersaatter, som

bøger eller materier, som her udi riget eller andensteds frit være, didhen ville

føre og selge, at de jo herefter som tilforn det ubehindret maa gjøre. Han
beretter selv herom: „For nogle aar siden haver jeg faaet lyst til den udi al

verden vide berømmelige, navnkundige handelsstad udi Norge at besøge,

hvilken min reise paa nogle aars tid med boghandelen er bleven kontinueret."^)

Wolff, der var født i aaret 1584, døde i 1660. Han skal endnu i 1645 ha

været i Bergen.

Samme aar, som Wolff døde, fik den kjøbenhavnske bokhandler Christian

Cassuben tilladelse til „i Norge, dets stifter, steder og havne med bøger frit og

ubehindret at handle og negotiere og paa hvert sted forblive, saalænge han

begærer," en tillatelse der blev fornyet og utvidet i 1669.^) Cassuben vites i

længere tid at ha opholdt sig i Bergen, og der drevet bokhandel.

Bokhandelen i Norge kom først ret i gang efter 1600 og paa samme vis for-

holder det sig med boktrykkerkunsten. Først omtrent 200 aar efter dens op-

findelse fik Norge sin første boktrykker i Kristiania i aaret 1643, Bergen først

i 1721 og Trondhjem i 1739. Efter breve fra Holbergs faste bokkommissær i

Trondhjem er denne by „den bedste by efter proportion i Danmark og Norge

at købe bøger."

Norge synes i det hele at ha været et ganske godt marked for bokhandlerne.

Mange danske bokbindere fik i aarenes løp tillatelse til at sælge bøker i Norge.

Den ovenfor nævnte bokhandler Cassuben fik, som før nævnt, i 1669 utvidelse

av sit tidligere privilegium paa at sælge bøker i Norge. Under 18. november

1669 fik han nemlig tillatelse til „selv eller ved sin fuldmægtig udi vore køb-

steder og provinser i Danmark og Norge, saavel paa fri markeder som paa alle

andre tider, fri og ubehindret med alle trykte skrifter og bøger handle og ne-

gotiere, saalænge han ingen forbudne materier sælger." En lignende bevilgning

maa Daniel Paulli ogsaa ha havt, thi likesom det heter, at Cassuben i 1676

sendte sin tjener til Bergen og Trondhjem for at sælge bøker og indkassere

fordringer, saaledes vites og, at Daniel Paulli i 1675 selv reiste til Norge i

samme ærind.^)

Disse bokhandlere drev ikke sjeldent den trafik uten tillatelse av forfatterne

at optrykke disses bøker — til stor økonomisk skade for forfatterne. Et godt

eksempel herpaa er den bekjendte bergenske forfatterinde Dorthe Engelbreks-
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datter. Den ovennævnte bokhandler Christian Cassuben hadde i 1680 latt

optrykke hendes bok: „Sjælens Sangoffer", der var utgit av hende selv i

Kristiania 1678. I harme herover henvendte hun sig til kongen og fik av denne

ved aapent brev datert 11. juli 1682 bevilgning paa i 10 aar „at allene udgive

hendes bog: «Sjælens Sangoffer", der af hende er udgivet for nogle aar siden,

men er eftertrykt."^) I 1692 den 13. mars fik hun yderligere 10 aars forlæn-

gelse paa dette privilegium for sine bøker „Sjælens sangoffer og andre.

Hun forfattede i samme anledning et: „Æredigt over Trykkerens berømmelige

Gerning", hvori hun bl. a. skriver:

«Profitten ligger dig isinde,

saa trykkes Guds Ord hen iblinde

som en Avis av slet Værdi.

Din Færd gaar ikke Ran forbi."')

Den bekjendte Niels Klim, klokker til Korskirken i Bergen, var før, han i

1672 søkte klokkerembedet, priviligeret bokfører i Bergen.'") Han døde i 1690.

Kaster man et tilbakeblik paa bokhandelen i Bergen fra dens kjendte be-

gyndelse midt i 1500 tallet til utgangen av 1600 tallet, vil man se, at bokhan-

delen dreves omtrent utelukkende av omreisende bokførere eller, som de senere

kaldes, bokhandlere. De var som regel ikke fastboende i Bergen, men kom
aarlig reisende dertil paa bekvemme tider.

De bøker, som var mest efterspurte, var selvfølgelig alle slags religiøse skrif-

ter, almanakker og smaaskrifter av blandet religiøst og poetisk indhold. I Ber-

gen, til hvis opland ogsaa hørte Nordlandene, har avsætningen av alle slags

religiøse skrifter til almuen sikkerlig været stor — likesom man vel kan anta,

at handelen med almuen — inden- som utenbyes, har været den, som lønnet

sig bedst.

Man kan neppe anta, at handel med bøker av mere videnskabelig art har

været synderlig stor. At dog saadanne bøker var tilsalgs i Bergen, viser dog

de foranførte bevilgninger, hvori ogsaa omtales videnskabelig literatur samt

skolebøker. Foruten bokhandlerne, der i denne tid i Norge var omreisende,

som oftest i Kjøbenhavn fastboende bokhandlere, der altsaa ikke løste borger-

skap i de respektive byer, de besøkte, men hadde særlig kongelig bevilgning

til bokhandel i Norge, maa man anta, at flere av de bokbindere, som i Bergen

løste borgerskap som bokbinder, ogsaa i sin bopæl har forhandlet bøker, noget

som for Bergens vedkommende blev helt almindelig i de senere aarhundreder.

C. Nyrop omtaler i sin bok: «Bidrag til den danske bokhandels historie", at

flere bokbindere, som reiste til Norge fra Danmark fik tilladelse til at sælge
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bøker. Efter Johan Bøgh: «Bergens Haandværkere i 300 aar", sees følgende

personer at ha løst borgerskap som bokbindere i Bergen i tiden 1558—1700:

1558. Jasper Thelemand.

1613. Peder Jespersen.

1584. Abraham Bogbinder.

1697. Israel Tiller, fød i Sodermanland.

Endelig maa nævnes, at forfatterne ofte selv solgte og forhandlede sine

bøker.

I 1685 utkom laugsartikler for bokbinderlauget gjældende for alle laug i

Danmark - Norge. Noget organiseret bokbinderlaug har der neppe været i

Bergen paa det tidspunkt eller senere. Ingen antydning fins herpaa og ingen

laugsprotokoller heller. I en offentlig bekjendtgjørelse i 1770 aarene nævnes

bokbinderne uttrykkelig som staaende utenfor laugene. Selvfølgelig har bok-

binderne maattet efterfølge de regler og bestemmelser for utøvelsen av sit

haandverk, som findes i laugsartiklerne. Disse blev oversendt til Bergens

magistrat til publikation og er indført i kongebrevsboken for 1686. I disse

laugsartikler forbydes det bokbinderne at handle med bøker; dette skal alene

være tilladt bokhandlerne. Den indenlandske kommissionshandel forblev

imidlertid efter laugsartiklerne av 1685 fri. De forbød kun bokbinderne at

forlægge og fra fremmede steder at indforskrive bøker; dette skulde alene være

bokhandlerne tilladt.

Imidlertid blev følgen av den nye bestemmelse meget snart den, at bok-

handlerne, der nu var befriet for konkurranse, skruet sine priser urimelig

høit op, saa det kjøpende publikum i Norge maatte betale sine bøker i dyre

domme. Da der i den anledning blev klaget til kongen, befalet denne

under 6. februar 1686, at bokhandelen skulde gives fri, og at enhver, som
vilde, kunde forhandle bøker. Statholderen i Norge sendte i den anledning

følgende brev til magistraten i Bergen"):

„EdIe Welwise Welfornehmme Præsident Borgemestere og Raad udj Bergen.

Eftersom atschillige Klag^emaal for hans Kongl: May^ allerunderdanigst ere indkommen, at med de

Privilegier som allerheystbe;'? hans Kongl: May^ til en og' anden udj Norge, allene med Bøger at handle,

forhen gifuet hafver, stor Misbrug schal begaaes, saa at hans Kongl: May*^ Undersaatter, schulle iche alleniste

ey kunde faa alle Bøger tilkiøbs som begieres, Mens endog, hvis af de Priviligerede fallholdes, udj dyre

Domme maa betaile, da hafver meer allerhøystbe^ hans Kongl : May^ alllernaadigst forgot befunden, alle

Monopolia, Bøger Handlingen angaaende ofver alt udj Norge, aldelis at opheve og afschaffe, saa det en hver

herefter schal vere tilladt, frj og U-behindret dermed, dog for billig og lidelig Pris og aden anden, retmessig

Klage, at handle, huilchet efter høystbc^ hans Kongl: Mayi? allernaadigste Befatning, de vedkommende til

allerunderdanigste Efterretning, hermed gifuess tilkiende.

Kiobenhafn dend 6 February A° 1686. Gyldenløve."

Herved blev jo bokhandelen atter bragt tilbake i sine gamle vante folder.
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Nogen synderlig virkning har den tilbakekaldte bestemmelse neppe havt i

Bergen.

Bokbinder-Iaugsartiklerne er gjengit ordlydende i tillægget til denne bok.

TIDEN 1700—1749.

Som før er paavist bestod salget av bøker herhjemme for det meste i alle-

haande religiøse smaaskrifter, almanakker, viser og sange — literatur hoved-

sagelig beregnet for almuen. Tiden var ikke gunstig for videnskabelig forskning

og lærde skrifters tilblivelse. Holberg omtaler disse forhold ret hyppig. Saa-

ledes sier han: „Boglige kunster komme mer og mer udi foragt, og en Autor,

som i fordums tid var i anseelse og agtet som en halvgud, sættes nu i klasse med
en haandværkskarl. Boghandlere rette sig efter den gemene almue, som udi alle

lande er talrigst, og som nu over alt har faaet lyst til læsning." „Der ligger",

skriver C. Nyrop i sin oftere anførte bok, „vistnok noget sørgeligt i, at Holberg

kunde lade Arianke Bogtrykkers i „Barselstuen" sige: Naar vi kan sælge 4000

viser, kan vi ikke sælge 200 gode bøker." Paa den anden side maa det jo og

tåges i betragtning, at man ikke kunde vente, at det store læsende publikum

skulde kjøpe de lærde forfatteres verker, som i almindelighed var skrevet paa

fremmede sprog — som latin og tysk — og hvis indhold var lærde avhand-

linger. Poesi var der sjelden tale om.

Salget av viser foregik foruten i bokladerne ogsaa ved falbyden paa gater

og stræder av gutter, der skreg omkap. Dette salg utartede slig, at det ved

reskript av 18. april 1738 blev forbudt at omløpe og falby viser paa gaten.

Men det har nok ikke hjulpet stort, thi Holberg sier herom i en epistel: „Om
forbudet er hævet eller visemagerne selv have tåget sig ny frihed igjen, kan jeg

ikke tilvisse sige." Bokhandlerne, som gjennemgaaende tjente meget godt paa

salget av alle disse religiøse skrifter og viser for almuen, bidrog naturligvis i høi

grad til, at denne handel tog et mægtig opsving. Jeg anfører efter Nyrop endel

titler paa disse tiders saa søkte literatur, og de er ganske betegnende for sma-

gen: „Katekismi Børns aandelige Melk og Tyggemad (1679)", „Den søde og

velsmagende Katekisme Bryst Mælk (1681)", «Evangelisk Peg-Finger (1704)",

„Lyst-Mad eller Forældre- og Børne Konfekt (1714)".

Samme forfatter anfører og, at Fredrik Gersdorf engang foreslog Fredrik

den fjerde at gi tre nye privilegier: et for ham selv paa en Katekismus, et for

grev Reventlov paa en Abc og et for Gyldenløve paa en Davids Psalter, saa

vilde de alle tre snart komme ut av deres gjæld.

Medens saaledes bokhandlerne og boktrykkerne gjennemgaaende tjente godt
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ved salget og trykningen av alle disse folkelige bøker, saa var, som før nævnt,

de videnskapelige og literære forfattere alt andet end gunstig stillet. Honorar

fik de yderst sjelden, som regel maatte de betale trykkeren for at faa sine bøker

utgit. Holberg siger derfor ogsaa: „Den, som Jupiter hader, gjør han til en

skribent . . . thi som de fleste mennesker have en trivial smag, saa give triviale

skrifter undertiden bedre rente end gode, og lærer erfarenheden, at de bedste

skribenter ofte med edderkoppen have arbeidet sig til intet." Allikevel var

dog Holberg av den tids forfattere en av dem, som var gunstigst stillet. Han
sier derfor ogsaa selv „dog haver jeg ingen aarsag at besværge mig, thi mange

have skrevet med større kapacitet, men haft mindre lykke. " Holberg var vist-

nok den første hos os, som begyndte med prænumeration paa sine bøker.

Efter eget opgivende hadde han saaledes paa sin «Danmarks og Norges be-

skrivelse" faat over 100 prænumeranter i Bergen. Grunden til prænumeratio-

nen er naturligvis at søke deri, at forfatterne vilde undgaa at være avhængig

av bokhandlerne og selv tjene mest mulig paa sine bøker.

Hvorledes Holberg saa paa disse forhold, fremgaar tydelig nok av hans ut-

talelser i epistel 3, hvor han bl. a. skriver: „I gamle dage, førend der dreves

handel med bøger, skreve lærde mænd, allene for at oplyse verden, og at med-

dele til andre deres tanker. Nu derimod er det bleven til en trafiqve, og kand

fast allene ansees som en næring for kjøbmænd og boghandlere. Det haver

den virkning, at, ligesom kræmmere beflitte sig paa de vahre, som ere efter de

fleestes smag, saa opmuntre boghandlere studerende folk, hvoraf mange nu

desvær! arbeyde for kost og løn, til at skrive, ikke hvad som er nyttigst, men
hvad som kand befalde almuen, hvilken i hvert land er talrigst, og conseqventer

blant hvilken kand ventes meeste debet. Det er boghandlerne ikke at giøre

om videnskabers og boglige konsters forfremmelse, men om deres egen næ-

ring; og, eftersom dermed er saaledes beskaffet, maa man ikke forundre sig

over at see en saadan mængde unyttige bøger, som aarligen kommer for lyset,

ja at de selvsamme materier hundrede gange omkaages og sættes nu udi en

form nu udi en anden. Og, saasom boghandlere merke, at disse tiders lærde

kiøbmænd see meere efter et skrifts form end efter dets materie, og at det nu

er med bøger ligesom med mennesker, hvilke meere agtes af gallonerede klæder,

end af deres meriter, saa beflitte de sig fornemmeligen paa papiir, nette cha-

racterer, kobberstykker og andre deslige ziirligheder, hvorved slette skrifter

blive solte dyrere, end gode, som ere i hverdags klæder og uden deslige zirater.

"

Man kjender noksaa lidet til bokhandelen i Bergen de første 25 aar av 1700

tallet. Det maa antages, at bokhandelen i denne tid som forhen i det væsent-

lige har været drevet av tilreisende bokhandlere. At saa har været tilfældet
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fremgaar forresten utvetydig av de erklæringer, som blev avgit i anledning av

Peter Nørvigs ansøkning i 1723 om at faa holde aapen boklade i Bergen.

Som bekjendt fik Bergen først i 1721 sit første boktrykkeri. Det var den kjø-

benhavnske boktrykker Peter Nørvig^^), som da efter opfordring fra Bergen

kom hertil med et litet boktrykkeri. Han erholdt privilegium som boktrykker

i Bergen den 21. februar 1721 og søkte allerede i slutten av det paafølgende

aar om tilladelse til at holde boklade. I den anledning erklærer stiftamtmanden

i Bergen følgende:")

„At det er og har været manges Attraa og Begiering saa vel her i Staden som det hele Stift, at Supplicanten

Peter Nørvig kunde forskaffe, hvad Slags Bøger og Materier som behøvedes saavel for Præsteskabet og den

studerende Ungdom som og alle og enhver, for hvem ellers Bøgerne og Materierne med stor Bekostning og

Hazard hidindtil fra Hamborg og andre fremmede Stæder har været og bliver forskrevet, det kand jeg allerund.

attestere sig saaledes i alle Maader sandfærdig at forholde, ikke heller findes her udi Bergen endten nogen

Boghandler eller Boglade, hvorfore det allerund. skulle være at ønske, at Deres kongl. May. allern. ville bevilge

Supplicanten en aaben Boglade her i Staden at maatte indrette af alle Slags Bøger og Materier, som blev en stor

Lettelse for dem samme behøvede, hvilket til Deris kongl. May. allern. Villie og forgodtbefindende etc.

Bergen V2 1723. A. Undall."

Nørvig fik da ogsaa av kongen under 5. november 1723 privilegium paa at

holde en aapen boklade i Bergen. Privilegiet, som findes indført i «Bergens

Magistrats Kongebrevsbog 1716—1725" fol. 214, lyder saaledes:

Fridericus Qvartus Giøre Alle Vitterligt : at eftersom Peter Nørvig Bogtrycker udj vor Kiøbstæd Bergen,

for os allerunderdanigst haver andraget, at endeel saavel Geistlige som Værdslige, af hannem schal have forlanget,

at saasom ingen Boglade der i Byen skal findes, hand da udj bemelte Bergen til enhvers Tieniste vilde indrette

en Boglade og der udj fahlholde adskillige slags Bøger og Materier, med allerunderdanigst Begiæring, at vi

allernaadigst vilde forunde hannem og hans Arvinger Privilegium paa saadan en Boglade udj Bergen at holde;

Og vi af dend fra Os elskelige Anders Undahl, voris Stiftbefalningsmand over Bergens Stift, Justits Raad og

Amtmand over Bergenhus Amt, her om indkommen allerunderdanigste Erklæring have fornummet, at det schal

have veret manges Attraae og Begiæring, at fornefnte Peter Nørvig vilde paatage sig at forskaffe hvad slags

Bøger og Materier, som behøvedes saavel for Præsteskabet og dend studerende Ungdom, som alle andre, der

ellers samme med stor Bekostning og Hazard, har maatt lade forskrive; Da have vi efter merbem^ Peter Nør-

vigs i saa Maader allerunderdanigst giorte Ansøgning og Begiæring, allernaadigst bevilget og tillat, saa og her-

med bevilge og tillade, at hand og hans Arvinger, til alles og enhvers Tieniste, udj bem^ Bergen maa holde een

Aaben Boglade, og derudj alle Slags tienlige Bøger og Materier til dennem, som samme kunde behøve og be-

giære, selge og afhende, forbydendes alle og enhver, herimod, eftersom forskrevet staar, at hindre eller udj

nogen Maade Forfang at giøre, under vor Hyldest og Naade. Givct paa vort Slot Kiøbenhafn dend 5 Novembris

A? 1723. Under Vor Kongl: Haand og Signet. Friderich R."

Nørvigs største bedrift som boktrykker i Bergen var vel utgivelsen og tryk-

ningen av den første oversættelse av Holbergs Autobiografi, trykt i Bergen

1741. Den var utkommet paa latin i Kjøbenhavn 1727.

Ellers trykte Nørvig mest kun smaatryk for almuen, leilighedsdigte som grav-

og brudevers o. lign. Det var heller ikke bedre bevendt med ham, end at han

saavidt klarte at berge sig nogenlunde økonomisk gjennem livet. Han døde

i Bergen 1741. Hans bokhandel bestod vel mest i omsætning av de fra hans
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eget tr) kkeri utgaaede smaaskrifter for almuen. Handelen med de mere viden-

skabelige bøker har vel, trods han var alene om den i Bergen, neppe været

særdeles indbringende for ham. Paa de religiøse smaaskrifter, viser og lign.

var han derimot altid sikker paa god avsætning til bønderne og nordlænding-

erne, som i stevnens tid kom til Bergen. I det hele var Nordland for bokhan-

delens vedkommende et godt marked for Bergen, et forhold, som har eksisteret,

saalænge stevnen vedvaret. At der blandt disse mange smaaskrifter, som

solgtes utover landet, har været nogle av meget tvilsom art, kan sees derav,

at i 1726 utkom en forordning, der „strengelig forbød, at forargelige og

forfængelige Bøger og trykt Tant saasom St. Peders Reiser, Sibyllæ Spaadom,

Lucidarius Skjæmt og Alvor og flere deslige Digte samt forfængelige Viser og

Legender maa henføres og forhandles i Nordlandene, Finmarkens og Trond-

hjems amt under Konfiskation og Straf, som Landsloven om forargelige Bøgers

Forhandling siger."

At denne forordning kan ha skadet bergenske bokhandlere, kan man vel anta,

og at Nørvig, som sikkerlig var en av dem, som drev størst bokhandel paa

Nordlandene, har havt avbræk i sin handel, tør vistnok ogsaa formodes.

Foruten Nørvig kjendes fra samme tid en anden bokhandler i Bergen nemlig

Hendrich Augustus Weideman, som i 1735 tok borgerskap som bokbinder i

Bergen. Han var tysker, fra fyrstendømmet Waldeck. I 1739 søkte Weideman
om at faa holde en aapen boklade. Magistraten fraraadede tilladelse dertil,

da det stred mot bokbindernes laugsartikler, som i 9. post forbyr bokbinderne

at sælge bøker, hvilket alene er bokhandlerne tilladt, og desuten mente den,

at Nørvig hadde faat privilegium derpaa. Imidlertid erklærte stiftamtmanden

sig for, at der skulde gives Weideman tilladelse dertil. I sin erklæring anfører

stiftamtmanden bl. a.: „Men da det er ubestrideligt, at saalænge her ikkun er

en boghandler i byen, da kan samme sætte saa høi pris paa de behøvendes

bøger, som han vil, og jeg kan ei slutte rettere, end at jo 2 boghandlere saavel

af dette vidtløftige stifts indbyggere som de aarlig her ankommende Nordfarere,

der med de nødvendige danske skoleboger forsyne sig, meget vel kan have

brødet, og det saameget rigeligere, naar den ene tillige er høgtrykker og den

anden bogbinder." Skrivelsen er datert 28. april 1739.^^) Under 25. mai 1739

fik han derfor ogsaa av kongen bevilgning paa: „at han tillige med at bruge

sit bogbinder haandværk maa i bemelte Bergen holde en aaben boglade af

raa og indbundne alle slags til skolerne og den almindelige mands nytte til-

ladelige materier." — Den ovenfor omhandlede Holbergs Autobiografi var saa-

ledes tilsalgs hos ham, hvilket ogsaa angives paa bokens titelblad.

Weideman var gift med Elen Marie, enke efter bokbinder Israel Tiller, som
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tok borgerskap som bokbinder i Bergen i 1729. Tiller døde 1733. Weideman
har vel været svend hos ham og har ved at gifte sig med enken faat verkstedet

og handelen i medgift. Det er jo ikke alene inden haandverksstanden, men i

alle den tids samfundsklasser en almindelig foreteelse, at man kom i stilling og

levebrød ved at gifte sig med enker. Det viser sig, som senere vil erfares, at

de fleste bokbindere i Bergen paa denne vis etablerte sig. Weideman døde i

Bergen 1767.

I 1741 henvendte de to bergenske bokbindere Johan Caspar Rohde og

Johan Jacob Gotze sig til kongen i anledning av, at Weideman vilde forby dem
at falholde deres indbundne bøker ved Stranden. Klagen blev sendt stiftamt-

manden til erklæring, men det har ikke lykkedes mig at finde nogen erklæring

herpaa. Heller ikke kan jeg finde nogen bokhandlerbevilgning for de 2 oven-

nævnte bokbindere, som har gaat Weideman i næringen.

Imidlertid maa det efter den erklæring, stiftet avgiver i 1753 paa bokbinder

Hans Henrik Smiths ansøkning om at faa holde aapen boklade, hvori anføres,

„at da den ansøkende er indgaaet ægteskab med enken efter Johan Jacob
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Gotze, saa indstilles, at han maa faa samme privilegier, som denne (Gotze) har

havt" — ansees for givet, at Gotze og vel ogsaa Rohde har faat tilladelse til at

ha boklade. Rohde eiede og beboede det hus ved Korskirken (tilvenstre paa

billedet), som efter ham eiedes av bokbinderne og bokhandlerne Niels Kiø-

stadius, Holger Envoldsen den ældre og yngre og Fr. D. Beyer. Denne kjøpte

naboeiendommen (tegningens midtre hus) som han lot ombygge til boklade,

privatbekvemmelighet og bakenforliggende verkstedslokaler. Her drev ogsaa

hans søn Fredrik Beyer forretningen.

Efter Bøgh's «Fortegnelse over Bergens Haandverkere" findes følgende at

ha tat borgerskap som bokbindere i tiden 1700—1750:

1718. Sephen Moller, født i Rostock.

1723. Johan Caspar Rohde, Rostock.

1724. Christopher Abraham Hofman, Coburg.

1728. Lorentz Kassuben (Cassuben), Bergen.

1729. Israel Tiller, junior, Bergen.

1735. Hendrich Augustus Weideman, fyrstend. Waldeck.

1739. Hans Jacob Gotze, Oldenburg.

TIDEN 1750—1814.

I 1750 aarene faar Bergen 3 nye bokhandlere, nemlig: Christopher Losch,

Hans Henrich Smith og Niels Kiøstadius. Alle av fag bokbindere. Av disse

tok Gotlieb Christopher Losch borgerskap som bokbinder i Bergen 13. april

1752. Han var født i Stettin 11. november 1727 og døde i Bergen 18. decbr.

1797. Han skal ha boet ved Korskirken. Samme aar, som han tok borgerskap

som bokbinder, ansøkte han kongen om bevilgning til at holde boklade i

Bergen ikke alene i sit hus, hvor bokbinderne efter almindelig praksis drev

bokhandel, men ogsaa utenfor sin bolig paa et bekvemt sted i byen. Stiftamt-

manden anbefalte hans andragende og anførte, at da det er andre bokbindere

her i byen forundt at holde en boklade utenfor huset, saa bør det ogsaa tillates

Losch at faa opsætte en bod ved enden av Muralmendingen, tiltrods for at der

bor en anden bokbinder like i nærheten. Under 17. november erholdt han

da derfor ogsaa kgl. bevilling til „uden for sit hus at holde en aaben boglade,

dog ikkuns paa et sted, foruden det aftræk og næring han kunde have inden

huset." Losch anbragte sin bokhytte, saaledes blev disse smaa boklader kaldet

i Bergen, paa Muralmendingen.

Hans Henrich Smith, som var bergenser av fødsel, tok borgerskap som bok-

binder i Bergen 18. juli 1752. Han var gift med enken efter bokbinder Johan
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Jacob Gotze, hvis svend han antagelig har været, og hvis hus og forretning han
har erhvervet sig ved giftermaalet med principalens enke. 1 1752 ansøkte Smith
om at erholde det privilegium, som Gotze hadde hat. Paa denne ansøkning

gav stiftamtmanden under 9. januar 1753 den erklæring, at da den ansøkende
har indgaat ægteskap med enken efter bokbinder Gotze, saa indstilles, at han
(Smith) faar samme privilegium, som Gotze har hat. Under 2. mars 1753 fik

Smith derfor ogsaa kgl. bevilgning til saavel i Bergens by som stift samt Nord-
landene med undtagelse av Helgelands fogderi at bruge bogbinderhandel og

haandverk samt bokhandel. Smith levet

endnu i 1770aarene, da han gjentagne gange

averterer bøker tilsalgs.

Den tredje av disse bokhandlere Niels

Erichsen Kiøstadius var født i Kiøstad by i

Jæmpteland. Efter utstaat læretid i Stock-

holm kom han til Bergen, hvor han nok har

været svend hos bokbinder og bokhandler

Johan Caspar Rohde, hvis nære paarørende

Y'i^j^ Karen Knudsdatter blev gift med Kiøstadius.

Med hende arvet han ved Rohdes død i 1754

(skifte Y9) dennes hus og forretning belig-

gende ved Korskirken, 21. rode nr. 23.

Kiøstadius tok borgerskap som bokbinder

27. august 1754. Han drev sit bokbinderi

og bokhandel i huset ved Korskirken, indtil

han i 1771 solgte denne eiendom til bokbin-

der Holger Envoldsen den ældre. Han flyt-

tede derefter til Strandgaten ved Muralmendingen, hvor han hadde kjøpt sig

et hus. Der fortsatte han forretningen. Kiøstadius døde i Bergen 16. august

1793. Han var gift 2 gange. Hans første hustru Karen Knudsdtr. Kiøstadius

døde 8. mars 1783, 83 aar gl. Hans anden hustru hed Juliane Catarina Kiø-

stadius. Efter ansøkning fik Kiøstadius under 21. februar 1755 kgl. tilladelse til

at drive bokhandel baade i sit iboende hus og paa et bekvemt sted utenfor huset.

Det var mest kun smaabøker „alle slags til skolerne og den almindelige

mands nytte tilladelige materier", som disse bokbinder-bokhandlere drev han-

del med. Det var bønderne og nordfarerne, som var deres gode og faste kunder.

Det var disse kjøpere, bokhandlerne søkte at faa fat i, og det var i deres færd-

selsvei i byen — Torvet og Strandgaten, at de opslog sine bokhytter. Derfor

sattes denne slags bokhandlere, fortæller Nyrop, ofte i klasse med „viserkjær-
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ringer". Mangen bergenser vil sikkerlig ved denne betegnelse tænke paa den

gamle blinde kone, som den dag idag sidder i Murhvælvingen og falbyr viser.

Hun er vel den sidste repræsentant i Bergen av de svundne tiders saakaldte

„viserkjærringer".

Idethele synes det, som om der mellem disse bokhandlere har været en meget

skarp konkurrence, hvorved de paa alle mulige maater har søkt at gaa hverandre

i næringen. De har kappes om at faa fat paa det ikke store marked, og ingen

av dem havde trods alt stræv nogen stor handel. De arbeidede under smaa

og daarlige forhold hele deres tid.

Da nu Smith hadde faat tilladelse til at handle ogsaa i stiftet og Nordlandene

saa maatte selvfølgelig de andre ogsaa ha denne ret. Da nu imidlertid Smith

hadde fortolket sit privilegium derhen, at han hadde ret til at ha saamange

bokhytter, som han vilde i Bergen, saa sendte de 2 andre, bokbinderne Løsch

og Kiøstadius i 1760 en ansøkning til kongen, hvori de ber om, at det maatte

tillates dem utenfor deres bopæl paa de steder, som de fandt beleilig, hele

aaret igjennem at holde hver en aapen boklade, og at Smith heller ikke skulde

ha mere end et utsalg foruten sin handel i sit iboende hus, naar undtages de

tider, da Nordfarstevnen staar paa; thi da mente de sig alle at være berettiget,

ifølge kgl. rescript av 4. mars 1757, at holde flere boder aapne. Denne ansøk-

ning er imidlertid blit liggende hos stiftet uvist av hvilken grund. Følgen blev

saa den, at baade Losch og Kiøstadius tiltog sig de samme rettigheder som

Smith.

Det ovenfor nævnte rescript av 4. mars 1757 til stiftamtmanden i Bergen gir

tilladelse for haandverkere og smaahandlende til under politimesterens direktion

og opsyn i Nordfarstevnen at holde aapen bod paa Torvalmendingen. Nord-

farstevnen i Bergen fandt som bekjendt sted 2 gange om aaret, første stevne

i mai—juni, anden i august—september. Antagelig har disse boder blit staaende

længer end stevnen varet — kanske helt fra mai til september; thi ved rescript

av 15 januar 1768 indskrænkes tiden til at holde disse boder til 14 dage ved

hvert stevne. Paa den femtende dag maatte de være borttat.

For imidlertid at faa lovUg tilladelse til at drive denne mere utstrakte bok-

handlervirksomhed, som gik utover baade hvad Losch og Kiøstadius hadde

ret til efter sine tidligere bevilgninger, saa ansøkte begge disse bokbindere

under samme dato 15. juni 1762 kongen om at faa like rettigheder, som Smith

hadde faat. Losch ansøkning lyder saaledes

:

..Stormægiigste

Allernztadigste Arve-Herre og Konge

!

Det er 10 Aar siden, at jeg her i Byen vandt Borgerskab som Bogbinder; men ved denne Profession alene

her i Byen at vinde Brad, har til denne Tid været umueiigt saavel for mig som for andre. Thi Arbeidet for
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Byens Indbyggere er baade lidt og giver meget ringe Fortieneste. Denne Byes Bogbinder har derfor stedse,

efter heikongelig Tilladelse, tillige falholdt indbundne Beger, hvilke, mest bestaaende af danske Psalme- og
Bønne-Beger og detslige, dem næsten alene ere blevne afkiøbte af Indbyggerne i Bergens Stift og de paa Ber-

gen handlende Nordfarer. Her i Byen har, uden denne, aldrig været dreven nogen ordentlig Boghandel, eller

ere holden, som paa andre Steder, offentlige Boglade med uindbundne Beger i adskillige Sprog og Videnskaber.

Dette har været og endnu er Aarsag til, at de her, som have Lyst og Ævne til at forsyne sig med gode Beger,

sædvanlig forskrive dem udenlands fra, hvorved de Fremmede faar al den Fortieneste, hvoraf Indbyggerne ved

en anden Indretning dog kunde faae nogen Deel. Den Vanskelighed, som de langt fra Byen paa Landet boende

saaledes maa have, afskrækker mange fra at forsyne sig med de Beger, hvoraf de ellers, uden Besværlighed,

kunde søge deres Fomeielse og Nette.

Allernaadigste Konge!

Dette foranforte er Bevægelses Grunden ti! den allerunderdanigste Ansøgning, som jeg herved for Deres

Kongelige Majestæt allerunderdanigst indlægger om: at mig allemaadigst maatte bevilges saavel paa dertil

foT mig beqveme Steder her i Byen, som udi Bergens Stift og Nordlandene at falholde alle Slags gode Bøger,

saavel indbundne som i raa Materie, og det uden mindste Hinder af hvem det maatte være. Jeg haaber saavist

allerunderdanigst at nyde allemaadigst Bønhørelse, som samme aldrig vi! findes hverken det almindelige eller

nogen i sær til Skade, men tvertimod almindelig nyttig. Jeg henlever i dybeste Soumission.

Stormægtigste

Allernaadigste Arve-Konge og Herre, Deres Kongelige Majestets

Allerunderdanigste Undersaatt

Christoph. Løsch.

Bergen i Norge den 15de Junii 1762.

Allerunderdanigst forfatted af

O. Broch." ")

Kiøstadius ansøkning var ord til andet enslydende med Losch'. Stiftamt-

manden fik som vanlig oversendt ansøkningerne til erklæring, som han og-

saa avgav under 31. august s. a., hvori han skriver, „at hvad disse tvende

bogbindere ansøger er ikke allene imod lovens pag. 446 og byernes privilegier

i almindelighed, men frieheden med bøgernes falholdelse extenderes endog til

Nordlandene — en 1000 miile og derover herfra beliggende, og hvorfra henved

150 fahrtøjer aarlig tvende gange sendes her til Bergen, hvor bemelte handel

med bøger saavel som andre fornødenheder kan forsynes." Ansøkningerne

blev ogsaa sendt til „Missions-Collegiet" i Kjøbenhavn til uttalelse. Dette avgav

under 29. september s. a. følgende erklæring:

«Stormægtigste,

Allernaadigste Arve-Konge og Herre,

Naar de tvende i Bergen boesiddende Bog-bindere, Løsch og Kiøstadius, befinder sig af de Omstændig-

heder af fornøden Indsigt og Formue til at anlægge og vedligeholde en velsorteret Bog-Handling skjønner vi,

allernaadigste Konge, ej enklere, end at deres allerunderdanigste Ansøgning, uden Præjudice og Skade, enten

for det almindelige, eller nogen i særdeleshed, jo i saavidt kunde bevilges og dem derefter allemaadigst tilla-

des, enten hver for sig, eller i Compagnie tilsammen, baade at anskaffe sig et saadant Sortement af nyttige

Bøger i adskillige Sprog og Videnskaber, som de eragtede der i Egnen best at kunne afsætte, og tillige samme>

saavel indbundne, som i raae Materie, ubehindret i en offentlig Bog-lade paa et i Bergens Bye for dem beqvæmt

Sted at fall-holde og udsælge, hvorfra Begerne, naar de ved trykte Catalogos med hossatte Friiser vare bekant-

gjorte, kunde med meget mindre baade Ulejlighed og Bekostning, saavel for den Sælgende, som Kjøbende, vorde

requirerte og afhentede, end naar de skulde fallbydes paa saa mange vidt adspredte og langt fraliggende Steder,

særdeles i Nordlandene: Dog formeene vi allerunderdanigst, at saadant Privilegium ikke motte være exclusivum,
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men alle og enhver, desuagtet, Vige fuldt tilladt, herefter, som tilforn, at forskrive og ordinere de Bager og

Skrifter, som de behøvede, baade indbundne og i raae Materie, fra hvad Steder de erag-tede for billigste Priser,

dermed at kunne blive forsynede, da det ellers maatte befrygtes, at Friisen, i sær paa smaae gudelige og til

Underviisning fornødne Beger og Skrifter, kunde stige saaledes, at Guds Ord blev dyrere, end at det af den

fattige og meenige Allmue kunde anskaffes, hvorpaa Erfarenhed har givet adskillige Prøver:

Vi indstille denne vor allerunderdanigste Erklæring til Eders Majestæts allerhøjeste Godtfindende og hen-

leve med allerdybeste Veneration.

Eders Kongelige Majestæts

allerunderdanigste og tro-pligtskyldigste Arve-Undersaatter og Tjenere

J. L. Holstein. C. Holstein. H. L. Kløcker. Finckenhagen.

R. Goiske. F. Qvist

Missions-Collegium. den 29de Septembris Ao. 1762."

Kongen gav derefter under 29. oktober 1762 Losch tilladelse til „at falholde

og sælge paa dertil for sig befindende beqvemme stæder saavel udi Bergens

by og stift, som i Nordlandene alleslags gode bøger og skrifter." Bevilgningen

lyder som følger:

Vii Friderich den Femte, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, De Venders og Gothers, Hertug udi

Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, Giøre alle Vitterligt, at efter

som Christoph. Løsch for Os allerunderdanigst haver andraget, at hand for nogle Aar siden haver vundet Borger-

skab som Bogbinder udi Vor Kiøbsted Bergen; Men at det for ham saavel som for andre Bogbindere der paa

Stædet har været umueligt at vinde Brødet ved bemelte Profession alleene, og, at bemelte Byes Bogbindere

desaarsag tillige have falholdet indbundne Bøger, meest bestaaende af Psalme og Banne-Bøger, som af Indbyg-

geme udi Bergens Stift og de paa Bergens Bye Handlende Nordfarer ere bleven kiøbte, uden at i bemelte

Bergen har hidindtil været dreven nogen ordentlig Bog Handel, eller bleven holdet, som paa andre Stæder,

offentlig Boglade med uindbundne Bøger i adskillige Sprog og Viidenskaber, saa at de, som have villet forsyne

sig med slige Boger og Skrifter, have været foraarsagede, samme fra fremmede Stæder at forskrive. Da ville

Vi efcer førnevnte Christoph. Løsches derhos allerunderdanigst giorde Ansøgning og Begiæring, allernaadigst

have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at hand paa dertil for sig befindende beqvemme
Stæder saavel udi Bergens Bye og Stift, som i Nordlandene maa falholde og sælge alleslags saavel indbundne,

som u-indbundne gode Bøger og Skrifter, uden nogen ham derudi tilføyende Hinder eller Indsigelse af hvem

være maatte. Forbydendes alle og enhver herimod, efter som forskrevet staaer at hindre, eller udi nogen Maade

Forfang at giøre, under Vor Hyldest og Naade. Givet paa Vort Slot Fredensborg d. 29 Octbr. 1762. Under vor

Kongelige Haand og Signet.

Friderich R." ")

(L. S.)

Samme aar og dag fik Kiøstadius en lignende tilladelse. Nu hadde de altsaa

kongebrev paa, at de kunde forhandle og sælge sine bøker, hvor de fandt det

bekvemt i Bergen og paa hvormange steder, de vilde. Følgen blev derfor snart

den, at der av disse konkurrerende bokhandlere opførtes den ene bokhytte

efter den anden rundt om i byen, særlig da paa Strandgaten og Torvalmen-

dingen. Christopher Losch alene hadde 6 slike bokhytter rundt om i byen

foruten sin bokhandel, der hvor han boede. Dette medførte selvfølgelig uorden

og gjensidig misundelse og chikaneri indbyrdes. De følte sig forurettet og

forulempet av hinanden, idet det flere steder hændte, at bokhytterne stod

tæt ved siden av hinanden. Allerede ved en politikammerdom av 20. septbr.
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1752 var det forbudt at sælge bøker nær ved bokbinder Smiths hus paa

hjemet av Markeveien og Muren eller i den gade, hvor han boede. Dommen
indeholdt tillige paabud om, at ingen av bokbinderne maatte ha mere end et

utsalg utenfor deres hus. Men denne dom har man nok aldeles overset, thi i

1769 var forholdene blevne saa umulige med alle disse bokhytter, at overøvrig-

heten maatte gripe ind. Foranledningen hertil var, at bokbinder Smith hadde

klaget til kongen over, at Christopher Losch hadde en bokh>'tte 2 huser fra

hans bopæl foruten diverse andre utsalg rundt om i byen, hvorover Smith for-

mente sig krænket i sin næring. Klagen var datert 7. februar. I den anledning

blev saken sendt til stiftamtmanden i Bergen til erklæring.

Den daværende stiftamtmand Christian Petersen sendte 13. juni 1769 føl-

gende erklæring herpaa:

„Efter den Oplysning, som jeg haver indtaget betreffende Bogbinder Hans Henrich Smith, hermed allerund.

tilbage felgende Memorial, forholder det sig saaledes:

Iblandt de afleverede Archiv Papirer, haver jeg forefundet, en allerund. original Ansøgning, som de 2de

Bogbindere Christopher Løsch og Niels Kiøstadius d. 4 Marts 1760 haver indgivet, hvilken den 24 dito fra

Cancelliet er opsendt til Stiftamtmand Cicignons Erklæring: Samme gaar derpaa ud, at dem allern. maatte til-

lades udenfor deris Huse, paa hvike Stæder, de fandt tienligst beleiligst, det ganske Aar igiennem, at holde hver

en aaben Boglade, og Hans Henrich Schmidt, ei heller paa flere end et Stæd uden for sit Hus, undtagen i Nord-

fahr-Staevnen, da de formener at have Tilladelse paa flere Stæder i Følge et kongeiigt Rescript af 4 Meirts 1757.

Bemelte Ansøgning giver jeg mig den allerund. Frihed at lade medfølge, især siden de vedhæftende Copie-

privilegier viser, nemlig Litr. A.: At Christopher Løsch under 17 November 1752 er allern. blevcn tilladt,

uden for sit Hus, dog ikkun paa et Stæd, at holde aaben Boglade, foruden det Aftræk og Næring, han kunde

have inden Huset. Litr. B.: At Hans Schmidt den 2den Marts 1753 er bevilget, saavel i Bergens Bye som i

Bergens Stift samt Nordlandene (Helgelands Fogderi allene undtagen) at bruge Bogbinder Handel ogHandtværk

og Litr. C: At Niels Kiøstadius d. 21 Februar 1755 er paa lige maade som Løsch, nemlig inden Huset og paa

et Stæd i Byen, uden Huset tilladt at holde Boglade.

Ligesom nu Aarsagen til ovenskrevne Ansøgning angives at have været Bogbinder Schmidtes Paastand, at

ville anse sig berettiget til at falholde og sælge Bøger efter sit Privilegium, paa hvilke og hvor mange Stæder

her i Byen, som hand selv maatte finde for godt, saa haver og dette aniediget de 2de andre Bogbindere Løsch

og Kiøstadius til at begiære Forstaaelsen af hans Frihedsbrev ved kgl. allern. Resolution indskrænket til Lige-

berettigelse med dem, nemlig ikkun paa et Stæd uden Huset, at holde aaben Boglade, hvilket ikke synes ubilligt,

og ventelig hadde mødt Bønhørelse, naar Ansøgningen med Erklæring var bleven sendt tilbage fra Stiftet Men
da dette ikke er skeed, og Schmidt imidlertid haver vedblevet at falholde Bøger paa adskillige Stæder uden for

sit Boepæl, her i Byen, saa haver Løsch paa allerunderd. giort Ansøgning, under 29 October 1762 confirmeret

den 8 September 1766, erholdet allernaad. Privilegium paa, at fallholde, og selge alle Slags, saavel indbundne

som uindbundne gode Bøger og Skrifter i Bergens Bye og Stift samt Nordlandene, paa dertil for sig befindende

beqvemme Stæder. Bogbinder Kiøstadius skal og have udvirket for sin Persohn, et ligelydende allern. Privile-

gium, hvorefter de altsaa have ladet falholde Bøger paa saa mange Stæder, som de have fundet for godt. Bog-

binder Schmidt ligeledes, endskiønt hans Bevillings Confirmation af 30 August 1766, ikke taler om faae eller

mange Stæder, men allern. tillader ham at bruge Bogbinder Haandværket og at fallholde og selge adskillige

Bøger saavel indbundne som uindbundne, til hvem som samme ville kiøbe.

Naar nu betragtes, at i Anledning af disse allem. Privilegier udvidede Forstaaelse fra Bogbindernes Side, er

tilsidst paa mange Stæder i Byen Hytter og Boder anlagde, til at falholde og selge Bøger udi, at sammes Tal langt

overstiger Fornedenhed og Billighed, ja forvolder Misundelse imellem Bogbinderne indbyrdes, som med deris

eget ubetænksomme og utilladelige Foretagende, befinde nu at være hinanden i Veien og til skadelig Fornær-

melse. Det ligeledes erfares, at Stædet som Bogbinder Schmidt in specie paaanker i sin allerund. Ansøgning,

nemlig Løsches Boghandlings Hytte paa Muralmendingen ligger ikkuns noglc fea Skridt fra Klagerens Bopæl,
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hvor han falholder sine Boger, og at det ved Politikammer Dom af 20 September 1752 er afgiort og forbudet

at lade sælge Beger saa nær ved Schmidtes Bopæl, eiJer i den Gade, hvor han er boende, indeholder tillige, at

ingen af Bogbindeme skulle være tilladt at falholde sine Bøger paa meere end paa et Stæd uden for deris iboende

Huse, altsaa er mine allerund. uforgribelige Tanker, at denne Uorden blive forekommet, naar Deris kongl. May.

allem, fandt for godt at resolvere og befale

:

1) At de Bogbindere, som nu befindes, eller i Fremtiden maatte etablere sig her i Bergen, ikke skulle være

tilladt at holde aaben Boglade eller at falholde og sælge Bøger uden for deris Huse, enhver af dem paa

meere end et Stæd i Byen, siden de Ord i Privilegierne sige: paa dertilfor sig befindende beqvemme Stæder,

have hensigt paa Bergens By og Stift samt Nordlandene tilsammentagne og følgelig (efter de foregaaende

Privilegiers Indhold) ikkuns er at forståa Singularis i Henseende til Bergens By, for sig selv betinget.

2) At ligesom Bogbindeme i følge heraf bleve lige berettigede udi deris Bogbinderhandel og Næring, saa

burde ikke heller deris Boglader være hinanden saa nære eller i samme Gade og Qvarter, at de skulle kunde

hindre Brug og Næring, den ene for den anden, til hvilken Ende disse Stæder af Poletiemesteren maatte

anvises, hvor Leilighed gaves til deris Indretning med Magistratens forevidende og Stiftamtmandens

Aprobation.

3) At Bogbindeme paa lige Maade som de øvrige Haandværkere, skulle efter Deris May. allerun. Rescript af

15 Januar 1768, have Tilladelse, i Stevnens Tid at falholde deris Bøger paa Torvalmendingen og ved Enden

af den Contoirske Brygge, dog ikkuns hver paa et dertil indrettet Stæd, foruden de, uden for deris Bopæl

tilladte bestandige Boglader, alt under Opsigt af Poletiemesteren, som skulle være pligtig at lade de Bred-

skyldige straffe med Confiscation af Varerne, og anden viikaarlig Mulct." *")

Det ovennævnte rescript av 15. januar 1768 indeholder bl. a. følgende

bestemmelser:

„At alle Haandværkere, — siden Du (stiftamtmanden) berettet, at de fleste af dem skal bo pjia ubeleilige

Steder, hvor de ikke kand afsette deres Arbeide, — maa fremdeles udi dertil opsatte Boder i Stevnens Tid fal-

holde deres forfærdigede Arbeide, deg ikkun allene paa Torvalmendingen og ved Enden af den Contoirske

Brygge, og det saaledes, at hverken den almindelige Passage i nogen Maade derved tilsperres og betages, eller

de publique Brand-redskaber i paakommende Tilfælde derved lide minste Hinder, over hvilket alt vores Politie-

mæster sammesteds skal have alvorlig og nøi Indseende.

Endelig som Du i din bemelte Erklæring haver meldet, at der i Bergens Bye findes 30 a 40 Sælge-koner,

som løbe omkring for mange og afhænde deres Varer og Eiendele for en ringe Pris og at saa stort et Antal af

slige omlebende uberettigede Folk, ansees at være skadeligt og derved at kunde gives Anledning til adskillig

Uorden, saa ville Vi, at Tallet paa disse Koner skal formindskes til 6 a 8 Stykker, og at samme dertil ordentlig

af Magistraten skal antages og authoriseres.

Til

Stiftbefalingsmand Jørgen Erich Scheel."

Som følge av Smiths klage og den derpaa indhentede erklæring fra stift-

amtmanden, sendte kongen stiftamtmanden følgende rescript datert 30. mars

1770:

„Eftersom Hans Henrich Smith, Bogbinder i vor Kiøbsted Bergen, for Os allerunderd. haver andraget, at

Bogbinder der sammesteds Christopher Løsch har ladet opbygge en Fiele = Hytte, 2 Huse fra Supplicantens

Boepæl, hvor han fallholder sine Bpger, og der holder offentlig Boglade, samt at han der foruden selger Bøger,

ei allene udi sit eget Hus, men endog har en aaben Bod paa Hiømet af Strandgaden ved Torvalmendingen, saa

og endnu paa 4 diverse Stæder i Byen, hvorved han formener sig i sin borgerlig Handel og Næring at fornærmes,

saa efter at derover er bleven indhentet, saavel din som vores Geheimerciad og Statholder Jacob Bentzons Er-

klæring, givc Vi dig hermed tilkiende, at Vi allern. have fundet for godt, at ingen af Bogbindeme i Bergen, paa

det de alle kunde nyde lige Ret og Frihed med deris Boghandling, maa fallholde Bøger i Byen paa flere end føl-

gende Stæder: Neml. /. I deres eget Hus. 2. i en Boglade uden Huset, hvor enhver agter det mest beqvem
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og 3. paa Torvalmendingen og ved Enden af den Contoirske Brygge, dog enhver Bogbinder kuns en Bod, og ei

laengere end i Stævnens Tid, ligemed andre Haandværksfolk i Følge Vores allern. Befaling af 15 Januari 1768.

Derefter du dig allerunderd. haver at rette etc.

Kiøbenhavn 30 Marts 1770.

Til

Stiftsbefalingsmand Hr. Christian Petersen." 2*)

Paa den maate kom der da orden i de brogede bokhandlerforhold i Bergen.

I 1765 var der 4 bokbindere i Bergen, som tilsammen hadde 4 svende og 4

drenge i arbeide. I hele faget var der saaledes beskjæftiget 12 personer.

Omkring slutten av 1770 aarene vilde byens 16 eligerede mænd ha ophævet

rescriptet av 15. januar 1768, som tillot haandverkerne og de smaahandlende

at opsætte boder paa Torvalmendingen under nordfarstevnen. De anførte som
grund herfor, at de fattige haandverkere ikke hadde raad til at bekoste disse

boder. Men dette vilde overøvrigheten ikke gaa med paa, idet den anførte, at

da det er fornummet, at de fleste fattige haandverkere bo i de avsidesliggende

gader, og at hele byen kan være fuld av bønder og nordfarere, uden at just

nogen kommer der, saa at naar disse ikke maa falholde deres arbeider andet-

steds end i deres huse, saa vilde de miste al deres næring og samme tilfalde de

rigere, som kunne formåa at kjøbe sig beleilige boder.

Man maa i det hele føle sig meget tiltalt av den omhyggelige undersøkelse

av enhver detalj og den omtanke for alles bedste som regjeringen, enevolds-

styret, utviste. Ved de ovenfor anførte eksempler, alle hentet fra en enkel

haandverksnæring og handel, viser det sig, hvor godt dette saa ofte feilagtig

bedømte styre handlet, og hvilken omhyggelig forberedelse selv de mindste

saker fik, før kongen fattet nogen beslutning.

Holger Envoldsen den celdre tok 6. juni 1771 borgerskap som bokbinder i

Bergen. Han tok svendeprøven i 1757 og var siden mestersvend hos Kiøstadius,

hvis hus ved korskirken han kjøpte i 1773. Han hadde der sin bolig og verk-

sted tillikemed bokladen. Da han imidlertid fandt, at huset laa ubekvemt til

for sin bokhandel, saa ansøkte han under 4. september 1779 kongen om, at

han i likhet med andre byens bokbindere maa faa lov til at ha en boklade paa

et bekvemt sted i byen. Hans ansøkning lyder saaledes:

«Bergen den 4de September 1779.

Holger Envoldsen Borger og Bogbinder sammesteds om Allernaadigst Bevilling liigesom hans Medborgere

paa et beqvemt Stæd i Byen at maae falholde og sælge indbundne og uindbundne Bøger og Skrifter.

Til Kongen!

Da jeg som medfølgende Gienpart udviiser, udi Aaret 1771 har needsat mig her og paa Bogbinder-Profes-

sionen vundet mit Borgerskab; Men jeg ikke ved samme mit lærte Haandværk finder nødtørftig Udkomme
formedelst min Boepæl paa et ubeqvemt Sted i Byen hvor ikkun faae Kiøbere indfinder sig, er beliggende, for-

uden at jeg og ved uindbundne Bøger og Skrifter i adskillige Sprog og Viidenskaber at forhandle, kunde i noget

min Nærings Vey forbedre, saafremt mig dertil Eders May;^ allernaadigste Bevilling maatte forundes; Thi er
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det jeg- herved i dybestc Underdanighed beeder og- henfalder om allernaadigst Privilegii Meddelelse til liigesom

mine Medborgere dette Steds Bogbindere er forundt, og deriblant Niels Kiøstadius under 29de October 1762,

som hoslagte Udskrift udviiser, paa beqvemme Steder i Bergens Bye og Stift samt Nordlandene, at maatte fal-

holde og udsælge alle Slags indbundne og uindbundne Beger og Skrifter, hvorom jeg saaleedes er forventende

allernaadigste Bønhørelse at nyde.
Allerunderdanigst

Holger Envoldsen."

Magistraten i Bergen fandt ansøkningen rimelig og henstillet til stiftamt-

manden under 29. oktober s. a., at Envoldsen maatte nyde lige ret med hans

medborgere av samme profession.^^)

Stiftamtmand Claus Bager avgav derfor følgende erklæring:

„AIlerunderdanigst Erklæring I

Efter Magistratens vedlagte Betenkning, er Supplicantens Boepæl ikke i den alfare Vey for Nordfahrere og

Bønder, som de der meest kiøber de Bøger, Bogbinderne forhandler. Jeg skulde derfor, da andre af hans Med-

borgere og denne Byes Bogbindere, er forundt Hige Privilegium, som det Holger Envoldsen allerunderdanigst

anholder om, Ansøgningen til Deris kongelige Majestæts eget allernaadigste godtbefindende allerunder-

danigst indstille, dog at det ansøgte Stæd ei maatte være, hvor den almindelige Passage indspærres og Brand-

Reedskaberne i ulykkelige Tilfælde ei kunde fremkomme.

Bergen d: 9de Novemb: 1779. Bager." ")

Kongens bevilgning paa ansøkningen datert Kjøbenhavn 10. december 1779

lyder saaledes:

„Wi Christian den Syvende, af Guds Naade Konge etc. Giøre Alle witterligt, at eftersom Bogbinder Holger

Endvoldsen af Vor Kiebstæd Bergen udi wort Rige Norge for Os allerund. haver andraget, at han ved sit

Bogbinder Haandværk ikke skal kunde have nødtørftig Udkomme formedelst, at han skal boe paa et ubeqvemt

Sted der i Byen, hvor ikkun faae Kiøbere indfinde sig; Saa have Wi, efter bemelte Holger Envoldsens derhos

allerund. giorte Ansøgning og Begiæring, samt den fra den constituerede Stiftsbefalingsmand over Bergens

Stift, Os elskelig Stiftsbefalingsmand Claus Bager, derover inhentede Erklæring, allem, bevilget og tilladt, saa

og hermed bevilger og tillade, at han paa et beqvemt Sted saavel i bemelte Bergens Bye og Stift som Nordlan-

dene, maa faldholde og sælge indbundne og uindbundne Bøger og Skrifter, dog saaledes, at det ikke skal være

nogen forment herefter som tilforn til sit eget Brug selv at forskrive og lade komme de Bøger og Skrifter, som

de behøve og forlange baade indbundne og i raa Materie fra hvad Steder de for billigste Priser dermed kunde

blive forsynede, saa maa det ei heller skee paa saadant Sted, hvorved den almindelige Passage indsperres og

Brandredskaberne i ulykkelige Tilfælde kunde hindres at fremkomme. Forbydendes alle og enhver herimod efter-

som forskrevet staar at hindre etc."

Envoldsen opførte derfor sin bokhytte paa øvre side av Nyalmendingen

tvers overfor Løveapoteket og her stod bokhytten til langt ut i 1800 tallet.

Sit bokbinderi hadde han i sit iboende hus ved Korskirken, (21. rode nr. 23

nuværende Kong Oscars gate nr. 12), som han ved skjøte av 4. tingl. 10. mai

1773 hadde kjøpt av Niels Kiøstadius for 400 rdlr. Holger Envoldsen d. æ.

varkommissionær for Schubothske bokhandel i Kjøbenhavn. Han oparbeidede

sit bokbinderi og bokhandel til en velrenomeret forretning og var selv en agtet

haandverksmester inden sin by. Han døde 8. april 1807, 70 aar gl., og hans

søn Holger Envoldsen den yngre overtok da forretningen og huset og løste
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borgerskap som bokbinder 21. mai s. a. Denne forretning er det, som ved

salg overdroges Frands Dekke Beyer, den 31. juli 1819.

Foruten hos disse bokhandlere kunde man som forhen faa bøker tilkjøps

hos tilreisende bokhandlere og leilighetsvise sælgere. Blandt disse træffer man
ofte studenter, som averterer bøker ret hyppig tilsalgs i Adressekontoret, der

forresten ogsaa solgte bøker, som var mottat i forhandling bl. a. fra Rothes og

Profts bokhandel i Kjøbenhavn. Den kjendte stiftsprovst Hans Mossin, som

i 1760 hadde faat tilladelse til at holde et litet trykkeri, for deri at la sine

Kopi efter Dreyers tegning- av Ny-Almendingen.

Bak rytteren sees den i teksten omtalte bokhytte, Enevoldsens, senere Beyers.

skrifter trykke, fordi Kothert's trykkeri, som var det eneste i Bergen, ikke var

i den stand, „at noget skikkelig der skal kunne trykkes", — solgte sine egne

verker fra sit trykkeri. Ved rescript av 14. september 1770 fik han ogsaa lov

til at trykke for andre.

Kothert's efterfølger boktrykker Henrik Dedechen averterer bøker tilsalgs

opsendt fra Philiberts boklade i Kjøbenhavn.^) 1 1771 averteres likeledes

bøker tilsalgs hos bokbinder Torkel Jonsen. I 1774 ses en Monsr. Jansen,

logerende hos sal. Peter Meyer's enke, at ha en hoben utenlandske bøker til-

salgs. I 1777 var bokbindernes antal øket til 5, der tilsammen hadde 3 svende

og 6 drenge i arbeide, ialt 14 personer beskjæftiget i faget.

I slutten av 1770 aarene kom den Mollerske bokhandel fra Hamburg hertil

med et stort sortiment av bøker. Besøket, der fortsattes gjennem en række av
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aar, fandt i regelen sted i maanederne august—september. Et av avertisse-

menterne i „Berg. Adres. Cont. Efterretn." (1784 nr. 34) lyder saaledes:

„Da ich mit einem neuen Sortiment in allen moglichen Wissenschaften einschlag-enden Biicher und Kupfer-

sticke alhter angelandet bin, so habe mich hiemit alle respective Biicher Liebhaber empfehlen wollen. Ver-

zeichnisse davon beheben E. E. von Comtorishen Keller abholen zu lassen.

Bergen d. 19 Aug. 1784. Mollerische Buchhandlung."

Senere i 1780 aarene finder man avertissementer fra en anden tysk bokhandler

/. H. Kaven fra Altona, der ogsaa regelmæssig hvert aar kom herop og

solgte bøker.

Den tidligere omtalte bokhandler Christopher Losch begyndte paa denne

tid med en læseklub eller leiebibliotek. Det er vistnok det første i Bergen og

viser, at Losch var en mand, der ikke lot nogen chanser til fortjeneste gaa fra

sig. Det første som jeg har fundet om hans leiebibliotek, er følgende aver-

tissement i „Berg. Adr. Cont. Efterretn." for 1788 nr. 37:

„Da ich meine Lese-Bibliothek just mit neuesten Schriften vermehret habe, so lade ich ein geehrtes Publicum

hiemit Antheil an dieser Anstalt zunehmen. Liebhaber bezahlen von Michaeli 1788 bis Osten 1789 1 R.chdlr.,

wofiir sie jeden Montag ein neues zum lesen erhalten. Christopher Løsch."

Christopher L6sch's søn Hybert Losch etablerte sig ogsaa som bokbinder

og bokhandler i Bergen. Han var født i Bergen 1760 og tok borgerskap som
bokbinder den 2. juli 1782. Straks efter ansøkte han om, at han i likhed med
de andre bokbindere i byen maatte faa holde boklade saavel i som utenfor sit

hus. Før stiftamtmanden avgav nogen erklæring paa denne ansøkning, sendte

han den til magistraten til erklæring. I dennes svar herpaa dat. 31. juli 1782

anføres bl. a., at den for det første ikke finder nogen grund til at ikke anbefale

ansøkningen og den skriver videre, „at hvad den anden Post især angaar, som
Deres Høivelbaarenhed forlanger voris Betænkning: om samme ikke er til

Vanziir for Byen og for det almindelige skadelig, da holder vi efter vores ufor-

gribelige Formening for, at disse smaa Boder just ikke kan være til Vanziir, naar

de ikke kommer at staa udi nogen av Almindingernes suspatium, og at der ikke

uden Vedkommendes Tilladelse bliver oprettet saadan Bod, paa det samme ikke

skulle komme paa noget andet ubeqvemt Sted. I det øvrige kan vi ikke se, at

de kan være det almindelige skadelig, medmindre man ville betragte den Ind-

flydelse det kunde have paa Prisen av de paa de beleiligste Stæder beliggende

Huser, hvor Boghandelen med god Bekvemmelighed kunde føres og haves ved

deris iboende Huse, efter Indholden av den første Post, hvilket allerærb. ind-

stilles til Deris Høivelb. nærmere Overveielse."^')

Ved reskript av 20. september 1782 fik Hybert Losch kgl. bevilgning til at

drive bokhandel saavel i sit eget hus som i en boklade utenfor huset, hvor han
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finder bekvemmest, samt under Nordfarstevnens tid paa Torvalmendingen og

ved enden av den Contorske brygge — alt i likhed med de øvrige bokbindere

i Bergen. Han anbragte sin bokhytte paa hjørnet av Torvet og Strandgaten.

Hybert Losch boede ved de Besches have (den senere Maartmanshave).

Han averterer ofte bøker tilsalgs i Adressekontoret. Han hadde en bokhytte

staaende paa Muralmendingen. I december 1784 averterer han „at ilde-

sindede personer" hadde ødelagt denne for ham. Han var kommissionær for

universitetsbokhandler Brummer i Kjøbenhavn. Hybert Losch døde 21.

oktober 1817, 57 aar gammel.

De tidligere nævnte studenter, som forhandlet bøker, optrær i denne tid i

motsætning til bokbinder-bokhandlerne, som jo væsentlig solgte sine bøker til

almuen, under navn av de lærde bokhandlere. Av saadanne kan i tiden 1780

—1814 nævnes skoleholder Niels Hallager, klokker til Korskirken Christopher

Brehmer Vahl, (1762 f 1832), Schilling, J. P. Landmark og klokker til Kors-

kirken Mogens Michael Bøschen 1737 i* 1807). Denne sidste drev efter sine

avertissementer at dømme en noksaa stor bokhandel.

I et avertissement fra Hybert Losch i 1794 heter det bl. a.: „Uden at jeg

skulde fortørne nogen lærd Bokhandler meldes, at efterfølgende Bøker er at

faa osv." I et andet fra samme aar skriver han: „at enhver Liebhaber maa ei

undres over, at jeg ei kand overlade Bøger for Boglade Priser, som de lærde Bog-

handlere, thi jeg har ingen anden Næringsvei, end som Bogbinder og Boghandler.

"

Disse lærde bokhandlere holdt ingen boklade, men solgte høkerne i sine

hjem og har utvilsomt været ubehagelige konkurrenter for de andre bokhandlere.

Dette fremgaar jo og tydelig av L6sch's avertissementer.

Av nye bokbinder-bokhandlere fra denne tid kan nævnes: Carl Lange, som

i 1794 tok borgerskap som bokbinder. Han var fra Kjøbenhavn. I 1797 be-

gynder han at avertere bøker tilsalgs. Han boede paa Strandgaten ved Muren.

Efter hans død i 1810 fortsatte enken en tid forretningen.

Andreas Halvorsen Blom fra Nordhordland tok borgerskap som bokbinder

i 1804 og begyndte i 1806 at avertere sig som bokhandler. Han bodde ogsaa

paa Strandgaten ved Nykirken. Her hadde forresten ogsaa Lange en bokhytte.

Boktrykker /?as/nMS Dahl {1153 f 1793), som i 1782 hadde overtat Dedechen's

enkes boktrykkeri, solgte ogsaa bøker, og dette fortsattes av sønnen boktrykker

Christopher Dahl.

I 1807 døde Holger Envoldsen den celdre, og forretningen saavel bokbinde-

riet som bokhandelen overtokes av hans søn Holger Envoldsen den yngre, som

tok borgerskap som bokbinder og bokhandler 21. mai 1807. Han var gift med
Ellen Wallem og drev ogsaa kjøbmandshandel i den saakaldte Holtermansgaard.
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Han var bataljonskommandør i borgervæbningen og var likesom faren en

meget agtet borger.

Da krigens tid kom i 1807, blev det smaat med tilførsler fra Danmark og

bokhandelen led meget under disse forhold, da saagodtsom ingen bøker i den

første tid kunde erholdes fra Danmark og utlandet.

Denne mangel gav ogsaa Lyder Sagen foranledning til at utgi sin bekjendte

læsebok for børn, som i 1808 utkom paa Holger Envoldsens forlag. Det heter

derfor ogsaa i avertissementet herom, at da ingen skolebøker kunde komme
fra Danmark herop, saa vilde man for at avhjælpe denne mangel utgi denne

læsebok. Den manglende tilførsel av bøker fra Danmark i 1808 bevirket ogsaa,

at den saa uundværlige bok som almanakken for 1809 hadde vanskelighet for

at komme frem til Bergen, og dette gav anledning til, at enkelte forsøkte at

drive spekulation med denne bok, som jo kun blev trykt i Kjøbenhavn og var

et privilegium for universitetet. I Adressekontoret for 31. decbr. 1808 averterer

derfor Hybert Losch følgende:

„Det tiener herved til Efterretning, at Almenakker for tilkommende Aar 1809 kan ventes hver Dag, da trende

Transporter med samme er afsendte fra Kjebenhavn saavel med de kongelige Postbaade, efter kongelig Tilladelse,

som ogsaa desuden med Skibsleilighed ventes en tilstrækkelig Deel, da man kan være forvisset om, at baade

Byen og Landet skal blive forsynet, og det for en saa taalelig Pris, som Omstaendighederne tillader. Altsaa en

unødvendig Spekulation for dem, der have ordineret Almenakker i Haab om at vinde store Fordele, da det

bliver vores Pligt som bevilgede Boghandlere, at see denne Ting fuldbyrdet
Løsen."

Envoldsens bokbinder- og bokhandlerforretning under Holger Envoldsen

den yngre, som var meget sykelig, blev mest drevet av hans svende, og forret-

ningen førte en meget beskeden tilværelse. Han døde allerede 17. mars 1819.

Følgende personer tok i tiden 1750—1814 borgerskap som bokbindere i

Bergen:
1752 13/4. Gottlieb Christopher Losch (Pommern).

1752 ^8/7. Hans Henrich Smith (Bergen).

1754 27/3. Niels Erichsen Kiøstadius (Jæmteland).

1761 ^Vio. Johan Christian Hees (Elbingen).

1770 ^*^/5. Torkild Jonsen (Bergen),

1771 ^6. Holger Envoldsen (Bergen).

1782 2/7 Hybert Losch (Bergen).

1794 ^^yg Carl Lange (Kjøbenhavn).

1804 20/3 Gustav Lunneroth (Lønneroth) (Sverige).

1804 20/3 Andreas Halvorsen Blom (Nordhordland).

1805 28/11 Lars Axel Andersen (Bergen).

1807 21/5 Holger Envoldsen (Bergen).

1814 21/5. Lars Grønning (Bergen).
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Av forangaaende fremstilling, hvor i det væsentligste er gjort rede for bok-

handelens historie i Bergen fra dens kjendte begyndelse av og indtil 1814, vil

man ha faat en levende følelse av, at bokhandelen har været drevet under

beskedne forhold. Stort set nærmest som bondehandel den hele tid. Og at

det har været likedan i hele Norge, fremgaar tydelig nok av, hvad den be-

kjendte trondhjemske rektor Engelbrecht Boye i 1801 skrev:

„Hele Norge eier ikke indenfor sine temmelig vidstrakte grænser en bok-

handler, der fortjener dette navn."
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KAP. II.

FIRMAET F. BEYERS HISTORIE 1 100-AARET 1819-1919.

FRANDS DEKKE BEYER 1819—1849.

A Holger Envoldsen den ældre døde i 1807, blev ved

samfrændeskifte mellem sønnen Holger Envoldsen den

yngre og stedmoren Isabelle Envoldsen forretningen

og huset i 21. rode nr. 23 overdraget sønnen. Da
imidlertid denne tillige drev kjøbmandshandel, blev

bokbinderiet og bokhandelen bestyret av Frands Dekke

Beyer, som fra 1813 til 1819 var mestersvend hos

Envoldsen. Frands Dekke Beyer var født i Bergen 2. oktober 1794 og tilhørte

en bergensk haandverkerslegt. Hans far Morten Beyer (f. Vi 1760 f 1821)

var skomakermester i Bergen, gift med Anna Margarethe Dekke (Dieche).

Hans far igjen Absalon Beyer var fra Nordfjord og kom som ung i 1750 i

skomakerlære i Bergen. Efter familjetraditionen nedstammet han fra sogneprest

til Indviken i Nordfjord Absalon Jørgensen Beyer (1625—1670), der igjen var

en sønnesøns søn av den bekjendte bergensprest Absalon Pedersøn Beyer.

Frands Dekke Beyer begyndte som bokbinderlærling i 1809. I 1813 blev

han mestersvend hos Holger Envoldsen den yngre. Beyer var en sjelden paa-

passelig og flink svend, som i alle dele hadde sin mesters tillid og agtelse.

Under Envoldsens sygdom i 1818 blev Beyer betroet at styre ogsaa hans kjøb-

mandsforretning. I et brev, dat. 16. juli 1818, til sin bror Thron Beyer, som

dengang opholdt sig i Hamburg, skriver han i den anledning bl. a.: „Og saa

lidet jeg end forstaar handel, maa jeg dog agere herskab, som Nordfareren

siger. Den gamle (Isabelle Envoldsen) er stedse frisk, idag er hun lidt syg, men
imorgen er hun igjen frisk. Hvorledes det er med mig, kan du let forestille dig,

naar jeg siger, jeg har det saaledes, at jeg aldrig faar det bedre, og dog, er

det ikke utaknemmelig, ønsker jeg en forandring — jeg er snart 24 aar — ikke
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meget, men nok til at jeg ikke skulde ønske, gid jeg kunde begynde for mig

selv for at se, hvorledes det vilde blive med min levevei i fremtiden. Nu er

man bedst skikket til at efterabe moder, nu fatter man alt bedre, og endnu er

sjæleevnerne i sine bedste kræfter, for at om modgang skulde komme, da at

staa dem imod

Ved du da ikke, siger jeg, at jeg hele dagen er inde om 4 kalkede vægge,

madame Envoldsen paa 79 og en svag pige paa 52 aar er mit daglige sel-

skab, saa at jeg har nok med at vogte mig for melankoli."

Forandringen skulde ogsaa snart komme. Den sykelige bataljonskommandør,

kjøbmand og bokbinder //o/^er Envoldsen døde nemlig 17. mars 1819. Hans

enke Elen Envoldsen, født Wallem, solgte derfor ved skjøte dat. 31. juli 1819

baade huset og bokbinderiet med bokhandelen til Beyer med det forbehold,

at den da i huset værende gamle enke Isabelle Envoldsen skulde forbli der —
eller ved forandring paa et andet bekvemt sted — til hendes død, og at hun

av Beyer skulde nyde alt til livets ophold samt anstændige klæder, og ved

hendes dødelige avgang skulde han give hende en sømmelig begravelse. Til

erstatning herfor, heter det videre i skjøtet, og til et erkjendelsesbevis fra sæl-

gerens side for de mange aar hr. Beyer hadde været hos hendes salig mand
og hans moder, hvor han stedse hadde opført sig, som det egner et habilt og

ærekjært ungt menneske, overlod hun ham som sin sande eiendom alt i huset

sig befindende indbo samt ait forefindende bokbinder værktøi, alt tillige-

med den forommeldte faste eiendom for den modererende summa 800 spe-

ciedaler.

Den 24. august 1819 tok derfor Frands Dekke Beyer borgerskap som bok-

binder og begyndte saaledes, som han hadde ønsket sig, sin egen forretning

under navn av Fr. D. Beyer. Egentlig fortsatte han jo Envoldsens forretning,

som begyndte i 1771. Derfor staar der jo ogsaa i firmaet F. Beyers firmamerke

aarene 1771 og 1819. Som før er paavist, hadde der like siden 1723 været

drevet bokbinderi og noget senere bokhandel i det gamle hus ved Korskirken.

Eiendommen tilhører jo det ældste Bergen. Den omtales allerede i 1593^^) og

tilhørte da Eske Bilde, likeledes i et diplom av 25. juli 1604,^^) da den tilhørte

Eske Bildes arvinger og endelig i et diplom dat. Bergen 9. mars 1631, som nu

findes i Bergens museums diplomsamling, hvorefter eiendommen av Eske Bildes

arvinger blev solgt til Henrick Beenn, borger i Bergen. Dette diplom blev

foræret museet i sin tid av Fredrik Beyer. Ogsaa et andet diplom sammesteds

av 19. oktober 1625, hvori Jørgen Jochumsøn Formand sælger til Henrich

Beenn „et stykke kaalgaardsgrund liggendes norden for Korskirken" maa vist-

antages at angaa samme eiendom.
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I Adressekontoret for 4. september 1819 averterer Beyer sig for første gang

paa følgende maate:

„Da \eg Undertegfncde har vundet Borgerskab som Mesterbogbinder, og continuerer den af mig i fem Aar

bestyrede Bogbinder Envoldsens Enkes Verksted og Boghandel; ønsker jeg mig hermed med mit Arbeide hos

det hoistærede Publicum og de Herrer Embcdsmænd i Byen og paa Landet, paa det bedste recommanderet.

Bergen d. 2den Septbr. 1819.
f^^^j^ ^^^^^ ^^^^^^

boende ved Korskirken.*'

Det var ikke i gode tider, at Beyer begyndte sin liandel. Helt siden krigs-

aarene 1807—14 befandt Bergens handel sig under meget trykkede forhold.

De daarlige tider bevirkede en almindelig depression i byen, hvis indbyggere

for den største del var avhængig av handelen. Der var smaat om penge og

liten omsætning. De daarlige tider varte i Bergen op til 1840-aarene. Ved

en gjennemgaaelse av borgerrepræsentanternes kopibok fra disse tider vil man
faa en levende følelse av, hvor disse byens mænd var bekymret over de daar-

lige tider og byens økonomiske evne. I 1820 erklærer de paa en ansøkning

fra bokhandler Thorstein Hallager om at faa oprette et trykken, at de 2 tryk-

kerier, som var, er mere end nok for byen. 3 vil ikke kunne brøfø 3 familjer. ^)

Foruten Dahls trykkeri hadde Geelmuyden faat privilegium paa at oprette saa-

dant, senere fik ogsaa Hallager privilegium derpaa, men ingen av de to sidst-

nævnte anskaffede sig desuagtet noget trykkeri. Paa en anden ansøkning

om borgerskap avgav borgerrepræsentanterne i 1822 følgende pessimistiske

erklæring :^^)

„Naar vi ene skulde tage Hensyn til, at her i denne Tid for Handelsstanden er yderst trykkede Tider, at

der gives et altfor stort Antal Handlende, som trods alle mulige Anstrængelser have megen Møie for at sutinere,

hvilket altformeget daglig erfares, saa erklærer vi os mod nærv. Ansøkning om Borgerskab, for ei at se Antallet

af handlende Borgere end mere forøget; men naar vi see hen til, at der fortiden er meget faa Handlende, der

foruden deres egne Sønner behøver nogen til deres Handelsforretninger, saa finde vi Aarsag til at beklage de

unge Mennesker, som har bestemt sig for Handelen. Vel have negle saadanne unge Mennesker af Mangel paa

Kondition i de sidste Aar segt og faaet Employ som Cargadeurs med norske Produkter til Udlandet, men da

de fleste Afskibninger med Cargadeurer have været forbundne med store Tab for Afskiberne, saa kan denne

Vei nu ansees som ganske spærret for de fleste."

Beyer har sikkerlig faat føle, at det ikke var saa let at slaa sig nogenlunde

igjennem i disse tider. Men han var en nøisom og strævsom mand, og han

arbeidet sig frem. Ved at følge hans avertissementer i Adressekontoret den

første tid efter, han begyndte sin forretning, faar man indtryk av, at han lidt

efter lidt utvidet sin forretning baade som bokbinder og som bokhandler.

I 1825 kom han op i en strid med byens øvrighet, som fandt, at saavel hans

som flere andres bokhytter var baade skjæmmende og generende for byen.

Magistraten tilskrev i den anledning Beyer og bad om hans erklæring. Beyer,

som fandt sin økonomiske stiUing alvorlig truet, hvis man vilde forby ham at

35



ha sin bokhytte staaende paa Nyalmendingen, sendte derfor magistraten føl-

gende brev:

..Ifølg-e den høye Mag-istrats Befaling har [cg herved den Ære at indsende de Formeninger, ifølg-e hvilke jeg-

troer mig fuldelig berettiget til at hæve de Fordele, som ere forbundne med Berettigheden at have en Boghytte
til Udsalg.

Ifølge kgl. Tilladelse af 10de December 1779, hvoraf herved Copie følger, lod min Formand, Herr Bogbinder
Holger Envoldsen, omtalte Boghytte hensætte paa det Stæd, hvor den nu staaer, ligeoverfor Løve-Apotheket
og har siden den Tid bestandig haft sit Udsalg af Almue og gudelige Boger der.

Fra 1813 til 1819 styrede jeg efter Envoldsens Død Værkstedet for Enken og ved hendes Søns Afgang
og forsynede bestandig Hytten i denne Tid med de fornødne Beger.

Da jeg i 1819 kjøbte Huset med Værkstedet og alle Bogbinderredskaberne, var det mig en væsentlig Grund
ved at kjøbe dette i en Krog afliggende Huus, at jeg havde hint Udsalgssted.

Den afdødes Enke har jeg paataget mig at føde — klæde, og naar hun daer, anstændigen at begrave. Denne
Pligt har jeg endnu paa mig, da den 89de Aars Enke lever, og endskjøndt hun baade spiser og drikker godt,
dog formedelst den høye Alders Svaghed maa ydes al mulig Forpleining.

Skulde denne væsentlige Fordel ved Huset, som Bogbinderværksted betragtet i denne Tid, hvor Byarbeidet
er ringe, mig berøves, saa seer jeg ingen Udvei til at bestride de for mig betydelige Tyngsler og ernære min
voxende Familie; thi det er indlysende, at om Fordelen af en saadan Hytte kun er knap, nogle faa hundrede
Daler — saa tilstoppes mig dog den sikreste Indtægtskilde, som jeg aldrig ahnede nogen kunde fratage mig, og
formedelst hvilken jeg paatog mig saa svære Betingelser.

Skulde dens Udseende være stødende, vil jeg gjerne lade den pynte og male og i enhver Henseende efter

ringe Evne behandle den overensstemmende med mine høye Foresattes Ønske.
Paa disse Grunde haaber jeg, at denne Boghytte, som ene sætter min Eiendom i den betalte Værd, og som

mest og sikrest bidrager til, at jeg kan svare hver sit og nogenledes ernære min Familie, ikke blive mig nægtet,
nu som i de forlabne 6 Aar, den har været min Eiendom.

Bergen den 27de December 1825.

Ærbødigst

Tj] Frands D. Beyer,

Den høye respective Magistrat
Bogbmder.

Bergen."

Resultatet blev, at stiftet under 19. januar 1826 resolverte, at bogbinderne
Frands Beyer og Hybert L6sch's enke fremdeles skulde faa lov til at ha sine

bokhytter staaende. Beyers paa Nyalmendingen og L6sch's paa hjørnet av

Torvet og Strandgaten. De skulde ha ret til at benytte dem saalænge de levet,

imot at de sørgede for, at boderne fik et anstændigt utseende. Det blev sam-
tidig indskjerpet dem, at boderne ikke maatte anvendes til nogetsomhelst andet

bruk, end det bevilgningerne lød paa, nemlig bokhandel.

I Sagen og Foss' Bergensbeskrivelse omtales bokhandelen i Bergen i 1824
paa følgende maate:

„Bogbinderne dreve allerede for 50 aar siden, ligesom nu ogsaa boghandel;

dog mest med almueskrifter. Nogen egentlig boglade hadde vi ikke her i

byen, førend hr. Thorstein Hallager for nogle aar siden etablerte sig som bog-

handler. Boghandler Arne Erichsen Wichne handler ogsaa med gamle bøger,

hvoraf han for nærværende tid har omtrent 2000 bind. I et par saakaldte

boghytter paa offentlige pladse her i byen, sælges endnu, som for mange aar
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siden, bøger og viser, der, især i stævnens tid, finde god afsætning blandt

læselystne bønder."

Thorstein Hallager var født i Bergen 21. mars 1784 og var søn av den tid-

ligere nævnte skoleholder Nils Hallager, som ogsaa drev bokhandel. Thorstein

Hallager blev student 1805 og studerte en tid teologi, men opgav studeringen

og nedsatte sig som kjøbmand i Bergen, hvor han tok borgerskap som saadan

22. august 1816. Han boede den første tid i Kortpilsmuget, hvor han drev

en kolonialhandel, samtidig som han ogsaa solgte bøker. I 1820 opgav han

imidlertid kolonialhandelen og flyttede ind i kommerceraad Braages tidligere

hus ved Domkirken, hvor han aapnet en efter den tids forholde moderne bok-

lade. 1 hans boklade forhandledes foruten dansk-norske bøker en række

utenlandske verker, som han stadig hadde paa lager. Hallagers bokhandel maa

utvilsomt ansees, som den første ordentlige bokhandel i Bergen. Dette be-

kræftes jo av foranførte omtale i Sagen og Foss' Bergensbeskrivelse. 1 1821

oprettede han det saakaldte „Nye tydske bibliotek", et leiebibliotek, der bestod

av de bedste og nyeste tyske bøker. Man kunde daglig faa leie og ombytte

bøker. Prisen for medlem var 3 speciedaler pr. aar. For kortere tid betales

1 spd. pr. kvartal. Aaret efter begyndte han ogsaa et dansk leiebibliotek. I

1825 oplyser han om, at hans leiebibliotek bestod av over 2630 bind. Han
utgav trykte fortegnelser over samlingen efterhvert, som den øket. I 1826 blev

han kordegn og noget senere tillige klokker ved Nykirken. Han fortsatte sin

bokhandel, men det synes, som om bokhandelen, efter han kom i embede, blev

drevet mindre intenst og efterhaanden tok av. Han ophørte med bokhandelen

i 1839, men fortsatte med leiebiblioteket indtil 1842, da bokbinder og bok-

handler Otto Michelsen overtok det. I 1844 sees det at være vokset til 5000

bind. Hallager utgav i 1821—1824 „Snotra". Han døde i Bergen 30.

december 1853.

Arne Erichsen Wichne var født paa Osterøen og tok 3. juni 1823 borgerskap

1 Bergen som bokhandler „ eller at drive handel med almueskrifter samt gamle

og nye bøger i modersmaalet." Han var imidlertid allerede i 1818 begyndt at

handle med bøker fra sin bolig i Tyskesmuget (5. rode nr. 110, nuværende

Nedre Strangehagen nr. 2). Senere tilflyttet han 8. rode nr. 11 (nuværende

Strandgaten nr. 69). Han drev en meget utstrakt handel med almueskrifter og

var en kjendt mand blandt stiftets bønder, hos hvem han havde en stor kunde-

kreds. Han solgte i særdeleshet allcslags viser. Der fortælles om ham, at naar

bonden kom ind i hans butik og hadde kjøpt en vise, som i almindelighet kostet

2 skilling, saa kunde han mot yderligere at betale 2 skilling til faa komme ind

i Wichnes lille kontor, hvor Wichne sang melodien for ham.
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Arne Erichsen Wichne var vistnok den første antikvarbokhandler i Bergen.

1 1824 hadde han paa lager over 2000 bind. Som bekjendt findes der desværre

nu ingen antikvariatsbokhandel i Bergen.

Ved den store brand 26, februar 1830, hvorunder strøket mellem Mural-

mendingen og Nyalmendingen nedbrændte, var Wichne blandt de brandUdte,

og hele hans store boklager gik tapt. Efter nogle aars forløp fortsatte han

imidlertid igjen med sin bokhandel.

Elisabeth Welhaven skildrer Arne Wichne i „Fortællinger fra det gamle

Bergen" paa følgende maate (s. 182): „Arne Wikne var kjendt over land og

strand, og hans viser med. Han var en kløgtig, slu person, og selv et stykke

af en poet. Ja hans trøstelige sange har været plaster for mangen vunde.

Enhver almuesmand, der trængte til musernes bistand for at faa et stenhjerte

smeltet, søgte hen til ham, og han vidste raad for uraad. Fandtes der ikke

viser paa lageret, hvis indhold passede til behovet, saa tappede Arne av sin

egen Hippokrene. Patienten blev da ved en saadan anledning ført ind i et

aflukke, hvor Arne saa at sige anbragte hørerøret paa hans hjerte, og her lod

den troskyldige sig udfritte paa kryds og tvers, og den slu visekræmmer lo i

skjægget, naar han var tilbunds i hemmeligheten. Alt det, som skjultes dypest,

fik hans blik at skue. Han lignede en natfugl, hvis øine søger det, hvorover

mørket ruger. Denne egne, mysteriøse person krøb fra en visebod op til et

toetages hus, der tilmed laa i det meget befærdede strøg, Strandgaden. Han
var sjelden at se i byen; men i Nordfarstævnen eller naar bondetyngden var

inde med sine varer, da stod han hver dag i sin gadedør med hænderne i

lommen, medens hans speidende, brændende blik gik viden om. Det havde

sin slangemagt; thi fuldtop af kjøbere fløi ham i hænderne. Naar han stod

bag sin disk, besnakkede han enhver, og enten de tænkte derpaa eller ikke,

maatte visen kjøbes. Ja, han havde baade neb og klør. Hans smaa, skarpe,

mørke øine, det markerede ansigt og det kulsorte haar, der faldt ham om
hovedet lig en hætte, gav ham en stærk lighed med en ravn. I hans vindu

hang sange med aarstal lige indtil 1681, deriblandt et stort oplag af den be-

rømmelige Peder Dass — ja endogsaa af den navnkundige Dorthea Engel-

bretsdatter.

"

Man kan ikke faa bedre bevis end ovenstaaende skildring paa, at visehan-

delen med bønderne i Bergen endnu omkring 1850 foregik nogenlunde paa

samme vis, som den i to aarhundreder og kanske endnu længer havde foregaaet.

Og hvor malende er ikke dette lille kulturtræk for den ringe aandelige utvikling,

som almuen i disse aarhundreder havde gjennemgaaet.

Av andre bokhandlere i Bergen i tidsrummet 1814—1830 kan nævnes
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bokbinder-bokhandlerne L. Grønning (senere Grønnings enke), som boede

ved Korskirken, Hybert Løsch's enke paa Torvet, Carl Langes enke ved Muren,

samt boktrykker R. Dahl. I 1828 var bokbindernes antal 6 mestre og enker.

Bokbinder Lønroth var da formand for bokbinderne. Ditlef Martens, som 3.

Forretningens lokaler som benyttedes under Frands D. Beyer og senere uforandret under Fredrik Beyer.

juli 1827 tok borgerskap som bokbinder og bokhandler i Bergen, drev i mange
aar bokhandel ved Bryggesporen. Den bekjendte sproglærer /. Anderson
solgte ogsaa bøker.

I 1821 giftede Frands Beyer sig med Maria de Fine von Krogh, født paa

Haagenvig i Ryf)'lke 14. oktober 1798 og død i Bergen 17. februar 1871.

Hun var datter av kaptein Fredrik Stockfleth von Krogh til Haagenvig

(1762—1836) og hustru Anna Marie von Barth (1771—1858). Kaptein von
Krogh var en søn av generalmajor Søren de Fine von Krogh til Haagenvig

(1725—1795) og dennes første hustru Anna Marie Stockfleth (1734—1769).
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I sit ekteskap havde Beyer 12 barn. Det var saaledes en stor børneflok,

som vokste op i huset ved Korskirken. Penge var der ingen overflod paa,

men man var vant til nøisomhet, og der skal ha hersket et sjeldent godt hu-

mør i Frands Beyers hjem. Musikalsk var mange av dem og i hjemmet blev

musik og sang en kjær beskjæftigelse. I Bergens musikliv har derfor ogsaa

Frands Beyers slegt, saaledes hans søn Johan D. Beyer, tat megen del.

Særlig har hans sønnesøn nu avdøde dispachør og ligningschef Frants Beyer

været en fremragende kraft.

Der var i den Beyerske familie megen gemytlighet og i de gamle dage

praktiseredes denne ogsaa ofte inde i forretningen ved Korskirken. Følgende

sandfærdige historie er ganske betegnende for, hvor langt denne kunne drives:

En dag kom en ægte havstril ind i butikken ved Korskirken for at kjøpe en

bibel og vilde kun forhandle med „Beyer sjøl" om kjøpet. Da saa denne

nævnte for strilen prisen paa bibelen — 1 spd., sagde strilen: „Nai Beyer

so mykje gjev eg inkje for bokji. Ei heil daler forlangte dei ossaa i hytten

din ute paa Stranen, og no hev eg umagt meg den lange vegen herind for at

faa bokji billigere hjaa deg sjøl." Til svar herpaa gir Beyer strilen en kilevink

under øret med bibelen. Frapperet over en slig behandling siger strilen:

„Slær du Beyer"? „Nei eg slær ikje", svarede Beyer, „men Guds ord slaar

dig, fordi du staar her og prutter paa prisen paa selveste bibelen". Strilen

tok derpaa straks sedleboken frem, idet han sagde: „Du hæve ret Beyer,

eg hæve synde mykje. Her æ daleren, la meg faa bibelen."

Frands Dekke Beyer utvidede efterhaanden den av Envoldsen paabegyndte

forlagsforretning. Det var isærdeleshet skolebøker og religiøse skrifter, som
Beyer forlagde.

Av mere kjendte bøker, som utkom paa hans forlag skal nævnes Hans
Jacob Grøgaards „Læsebok forBørn", som fra dens 6te oplag i 1832 utgaves

fra Beyers forlag i mange senere oplag. Endvidere den ikke mindre kjendte

P. A. Jensens „Læsebog" , som utkom paa Beyers forlag i 1843.

Da Beyer selv ikke havde boktrykkeri, blev de bøker, som han forlagde,

trykt i Bergen, Stavanger og Kristiania. Som eksempel paa priserne dengang

kan anføres, at for Grøgaards Læsebok Ilte utgave 1843, som blev trykt i

Kristiania, betaltes boktrykkeren for 10000 ekspl. 296 spd. Allikevel klager

Beyer i et brev i 1843 til sønnen Morten Beyer, som dengang som student

opholdt sig i Kristiania, „at det værste er, at trykkeren tager den visseste

fortjeneste. Dahl og Prahl plukker mig begge to, thi de er ligesaa forlæggere

som jeg."

I samme brev klager han ogsaa over svendene i bokbinderiet. „De skofter
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og drikker, og ingen svende er heller at faa. Mestrene kommer snart til at

arbeide som svend hos andre. For det første er her lidet arbeide og for det

andet giver de unge mestre saa godt kjob, at de selv ingen fortjeneste har."

Beyer besluttede sig derfor til at oprette et boktrykkeri, og efter en tids

forlop kunde han realisere denne sin tanke, idet han i 1846 kjøpte Prahls

boktrykkeri i Bergen for 2000 spd. Trykkeriet bestod av 2 presser. Den ene

av træ med den allertarveligste indretning, om hvilken det spøgende blev sagt,

at den var fra Gutenbergs tid, og en av ny konstruktion fra 1840.^)

Prahls boktrykkeri var oprettet i 1840 av den bekjendte kaptein Georg Prahl.

Det var da det andet boktrykkeri i Bergen. Det nye officin var forsynet med
nye typer og et smukt utvalg av forsiringer. Imidlertid var Prahl, som selv

ikke var fagmand, i begyndelsen uheldig med sine faktorer, og det gik efter-

haanden nedover med trykkeriet. I forbindelse med trykkeriet havde Prahl

ogsaa en boklade, som i 1845 blev utvidet adskillig, men heller ikke den blev

av nogen større betydning. Da boktrykkeriet gik daarlig, og Prahl fik andre

jern i ilden — han oprettede nemlig et jernstøperi — søkte han at skille sig

av med trykkeriet. Han solgte det derfor i 1846 til Beyer og fik omtrent for

det, hvad det havde kostet ham.^')

1 oktober 1846 averteres for første gang Fr. D. Beyers boktrykkeri. Det

bestyrtes da av faktoren Chr. F. Nissen, en officerssøn fra Akershus stift. Han
hadde tat borgerskap som bokti-ykker i Bergen 7. januar 1842. Nissen hadde

tidligere bestyret det av Beyer kjøpte Prahlske boktrykkeri. Som en illustra-

tion paa, hvorledes arbeidsvilkaarene for en faktor dengang var, hidsættes

Nissens kontrakt med Prahl.

„Contract

oprettet imellem Undertegnede Capitain G. C. C. W. Prahl og- Bogtrykker Chr. Fr. Nissen, paa følgende

Betingelser:

1. Bogtrykker Nissen arbeider i Capitain Prahls Bogtrykkeri enhver af Aarets Søgnedage fra Klokken 6 om
Morgenen til 8 Aften, og udfører efter bedste Skjøn og med hans bedste Evne ethvert i Bogtrykkeriet fore-

faldende Arbeide i Faget.

2. Ligeledes paahviler det Hr. Nissen at oplære de Lærlinge, som maatte antages, i alle typografiske Faerdigheder,

hvoraf han selv er i Besiddelse. Ingen Svend eller Dreng antages eller afskediges uden efter Overens-

komst med Hr. Capitain Prahl.

3. Ethvert Arbeide, der modtagcs til Udførelse i Bogtrykkeriet, forevises først Hr. Capitain Prahl og skal han

kunne bestemme, enten det skal udføres eller ikke; thi alle de Arbeider, han selv vil have trykt, maae stedse

have Fortrinnet til Udførelse.

4. Hr. Capitain Prahl holder Bogtrykkeriet vedlige og vil søge at forbedre Inventariet ved aarlig at anskaffe

nye Sager.

5. Bogtrykkeriets Type- og Blystegebeholdning leveres Hr. Nissen efter Vægt, samt faar han en Inventarieliste

over Trykkeriet, til hvilket alt han bliver ansvarlig ved denne Contracts Ophævelse, iberegnet de senere

anskaffede nye Sager, der blive at vedføie Inventarielisten. Skulde paa Vaegten mangle nogle nogle Skaal-

pund (f. e. x. fem), da er derom ingen Tale i Henseende til Erstatning.

6. Bogtrykkeriets Personale har udelukkende at beskjæftige sig med typografisk Arbeid; men skulde
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Hr. Capltain Prahl i kortere Tid tiltrænge nogfen af Drengene til andet Brug, maa saadant være ham uforment

mod Godtgjerelse til Bog-trykkeriet.

7. Hr. Nissen faaer sig godtgjort for tre satte, corrigerede og aflagte Ark (i Størrelse som „Hansens Noveller"^

ugentlig med tre Species. Leveres mere, bliver det ham betalt i Forhold hertil, og i Tilfælde af Tabel-

arbeide skulde blive at udføre, da leveres saa meget som en Mand af Ære er bekjendt til den overanførte

ugentlige Betaling. For det mindre leverede Arbeide fradrages Hr. Nissen i samme Forhold.

8. Hr. Capitain Prahl sarger stedse for, at Hr. Nissen har reelt Arbeide, og i Mangel heraf betales sidstnævnte

sin Ugeløn, hvorimod ethvert Ark, der af Hr. Nissen bringes Bogtrykkeriet, som av ham erholdt Arbeide,

godtgjøres ham med V2 Species.

9. Vil Hr. Nissen for egen Regning og uden Udgift for Bogtrykkeriet holde en Lærling, saa kan dette skee,

imod at dennes Arbeide bliver at godtgjøre Hr. Nissen i Forhold til hans Arbeide.

10. Grunde til Opsigelse ere: Ved ei at opfylde de forud specificerede Bestemmelser; at Hr. Capitain Prahl

vil fraflytte sit nuværende Opholdssted eller sælge Bogtrykkeriet med Inventarium; mangel af Arbeide,

eller endelig, at Hr. Nissen bliver tilbudt fordelagtigere Stilling. Skulde Hr. Capitain Prahl ved Døden

afgaa inden Contractcn er udloben, er den hævet, hvis hans Enke eller hendes Laugværge paa hendes vegne

ei deri vil gjøre nogen Forandring.

IL Denne Contract tager sin Bcgyndelse den 6te Marts dette Aar, og kan hæves med sex Maaneders Opsigelse

fra begge sider og paaføres Foden af disse Betingelser.

Bergen den 6te Februar 1845.

Chr. Fr. Nissen. G. C. C. W. Prahl".

Allerede i august samme aar blev kontrakten opsagt av Nissen, fordi, som
han anfører, „uagtet jeg ved flid og arbeidsomhed har forsøgt i de foregangne

sex maaneder at fortiene saameget, at jeg med familie kunde med den høieste

grad af oeconomie paa en maade slaa mig igjennem, — er dog den saare

ubetydelige bestemte betaling for mit arbeide til en uoverstigelig hindring for

min existence, og jeg maa derfor, skjønt jeg i andre henseende finder mig

tilfreds i min afhængige stilling, hermed hæve min contract — sex maaneder

fra dato — opsagt, ifald ei andre betingelser maatte kunne fastsættes. Et

bedre engagernent er mig iøvrigt tilbudt i løbet af vinteren, og jeg skylder

saavel mig selv som min familie at søge de mest pecuniaire forhold."

Efter at ha faaet gunstigere betingelser av Prahl forblev han i sin stilling og

ved trykkeriets salg til Beyer, overgik han i samme stilling til dette firma.

Ved kjøpet av det Prahlske boktrykkeri havde Frands Beyer samlet under

sin ledelse de 3 forretningsgrene, bokbinderi, bokhandel og boktrykkeri, som

han længe havde ønsket at drive sammen, idet han indsaa, at disse 3 nærbe-

slegtede virksomheter samlet var til største fordel for hans forlagsforretning.

Frands Beyer havde fra en beskeden begyndelse arbeidet sin forretning frem

til en solid og utstrakt virksomhet. Det sier sig selv, at han alene opnaaede

dette ved arbeidsomhet, paapasselighet og dygtighet.

Det vil her være paa sin rette plads at nævne Erling Borlaug, som gjennem

en lang række av aar var knyttet til firmaet F. Beyer. Erling Borlaug var

født paa gaarden Borlaug i Lærdal og kom som gut i bokbinderlære hos

Frands D. Beyer. Han blev senere bestyrer av dennes bokbinderi og stod
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som saadan ogsaa hos Frands Beyer's søn og sønnesøn. Da bokbinderiet i

1884 flyttede over til Strandgaten 2, fortsatte Borlaug ogsaa der, indtil han i en

høi alder trak sig tilbake til et litet gaardsbruk, som han havde kjøpt sig i nær-

heten av Bergen. Han var en usædvanlig pligtopfyldende mand og var meget

avholdt av sine chefer, hvis firmas tjeneste han havde viet hele sit livsarbeide.

Beyer utgav og trykkede fra 1848 den i sin tid meget anseede avis „Bergenske

Blade" som redigertes av saa kjendte mænd som kand. teol. senere provst

Peter Albert Sagen, politimester //a/isson, politifuldmægtig, senere sorenskriver

Ole Bøgh og borgermester Carl Platou. Bladet ophørte i 1854. I 1849 for-

søkte Beyer i «Bergenske Blade" at omgaa Adresseavisens privilegium, som

bestod i, at dette blad havde eneret til alle avertissementer. Beyer tilbød sine

abonnenter at opta bekjendtgjørelser, som tidligere havde været indrykket i

„Adresseavisen", indtil et vist antal gange, ganske gratis. «Adresseavisen"

anla sak og saavel ved underrettens som stiftsoverrettens dom blev Beyer

tilpligtet at avholde sig fra saadan optagelse og yde „Adresseavisen"s eiere

erstatning for det tap, de hadde lidt. Ved høiesteretsdom av 26. juli 1854

avgjordes spørgsmaalet om privilegiet derhen, at andre aviser hverken hadde

adgang til at opta avertissementer gratis eller at avtrykke de avertissementer,

som i forveien hadde været indrykket i «Adresseavisen".^)

Dette for Bergens presseforhold ødelæggende privilegium blev først ophævet

i 1867, idet «Adresseavisen "s eiere fik utbetalt 120000 kroner for privilegiets

ophævelse. Herav betalte staten de 80000 kroner, resten betalte Bergens

kommune.

I 1845 var der i Bergen 4 boktrykkerier, hvori der beskjæftigedes 10 arbei-

dere. 10 aar efter i 1855 var der 6 boktrykkerier med tilsammen 21 arbeidere.

Ved loven angaaende handelen av 8. august 1842 blev al handel med trykte

bøker frigit. Enhver handelsborger kunde fra da av uten speciel tilladelse

handle med bøker. Saavidt jeg kan se, betød denne lovs bestemmelse ang.

bokhandelen for Bergens vedkommende kun en fastslaaen av allerede eksi-

sterende forhold. De fleste av de daværende bokhandlere i Bergen havde

neppe nogen speciel tilladelse dertil. Jeg har ialfald ikke fundet anden tilladelse

derfor, end at enkelte av dem tok borgerskap som bokhandler.

Av andre bokhandlere i Bergen i tidsrummet 1830—1850 skal foruten de

tidligere nævnte Grønnings enke, Thorstein Hallager, Arne Wichne, Ditlef

Martens, Chr. Dahl og Prahl yderligere nævnes C. ti. Benemann, en hertil

indvandret tysker, som fra 1832 efterhaanden oparbeidet en ret stor bokhandel

og leiebibliotek. I 1842 aapned han ogsaa i sin eiendom i Domkirkegaten en

efter den tids forhold meget god læsesalon, hvor en række aviser, tidsskrifter
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og bøker stod til avbenyttelse for medlemmerne, der betalte 6 spd. aarlig.

I læsesalen var der ogsaa adgang til at erholde forfriskninger. Da forretningen

allerede efter første aar gik med tap, ønsket Benemann at sælge huset og læse-

salonen med dens hele inventar for 4500 spd. Han fik imidlertid ikke solgt

det hele og fortsatte derfor med forretningen. I 1848 solgte han leiebiblioteket

(heri ogsaa indbefattet det musikalske) til Thomas Broch, der i 1849 igjen

solgte det til Eduard B. Giertsen, der i 1848 havde tat borgerskap som bok-

binder og som fra 1849 ogsaa havde etableret sig som bokhandler.

I 1850 talte Giertsens bibliotek 4500 bind og det musikalske 2200 bind.

Ed. B. Giertsen solgte senere det hele leiebibliotek til Alida Fougner, og denne

solgte det igjen til Geelmuyden paa Markeveien, som i mange aar drev det i

forbindelse med en liten papirforretning. Efter Geelmuydens død blev endel

av bøkerne bortsolgt ved auktion, men endel henlaa paa loftet og opbrændte

tilligemed huset ved storbranden 15. januar 1916.

Benemann forsatte med læsesalonen indtil 1854, da han solgte sin boksam-

ling m. m. til Athenæet, som var stiftet samme aar.

Et mindre leiebibliotek dreves en tid av J. L. Bruun. Det blev i 1850 avertert

tilsalgs og bestod da av 2500 bind. Johan Lyder Bruun var skolelærer i Bergen.

Som før er nævnt, overtok bokbinder og bokhandler Otto Michelsen, som

boede paa hjørnet av Muren og Markeveien, i 1842 Thorstein Hallagers leie-

bibliotek.

Ut paa høsten 1836 aabnede Aug. Wilh. Møhlen større boklade paa Torvet.

Møhl var utdannet som bokhandler i Gyldendalske bokhandel i Kjøbenhavn

og drev uten sammenligning til sin død Bergens bedst assorterte bokhandel.

I 1839 flyttede han sin boklade til Strandgaten (14 rode no. 4), der hvor senere

C. Floors bokhandel var. C. Floor overtok nemlig ved Møhls død i 1852

dennes bokhandel. Floor var ogsaa utdannet i Gyldendalske bokhandel og

havde fra 1846 været etableret som bokhandler i Stavanger.

Av mindre betydning var Mathias Ræmisch s, Kjællers, C. Rudolphs og

Joh. Kildahls bokhandel. Bokhandelen benævnes ofte i denne tid som bog-

handling. I 1848 aabnet Kristianiabokhandleren Cappelen en filial paa

Torvet og i 1849 blev der oprettet en café og avissalon i Strandgaten ved

Toldbodalmendingen.

Da jeg nu har gjort rede for bokhandelens historie i Bergen saalangt ned

i tiden som til 1850, vil jeg dermed ophøre at omtale denne, og i det følgende

utelukkende behandle fimaet Fr. D. Beyers senere historie.

Frands Beyer mistet i februar 1849 paa samme dag 3 smaa sønner, som

døde av ,,pustula maligna".^') De havde leket med farens puddelhund og
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var av denne paaført den dræpende sygdom. Kort tid efter børnenes død

blev ogsaa Beyer selv smittet av samme sygdom og døde 3. marts 1849 i en

alder av 55 aar, efterladende sig enke og 7 børn.

I anledning av den smittefrygt, som opstod hos publikum ved disse mange

dødsfald inden samme familje, offentligjorde fru Beyer følgende erklæring i

Adresseavisen for 14. marts 1849:

„Da Hr. Overlæge Danielssen velvillig^en har meddeelt mig" en fuldkommen berolig^ende Erklæring" ang^aa-

ende den Fare, der kunde befrygtes ved at besag^e vort Huus, vil jeg- ikke undlade at bring-e samme til den

Offentlig-es Kundskab:

„Ifolg-e Anmodning" maa jeg- herved erklære, at Enhver, uden mindste Fare for at blive smittet, kan saavel

besøg-e afdøde Boghandler Beyers Huus, hvori der for Tiden ingen syg" findes, som lade Bøger indbinde og

trykke i hans Officin. Jeg maa ved samme Leilighed paa det bestemteste erklære mig imod, hvad der i flere

offentlige Blade er yttret, nemlig at den Sygdom, hvoraf fire Medlemmer af Beyers Familie ere døde, er af en

saa mystisk og fremmed Natur, at den endnu ikke skulde være kjendt af Lægerne her, idet jeg oplyser, at Syg-

dommen ikke alene er kjendt, men at man ogsaa i Regelen er istand til at ødelægge den, naar man betimelig

faaer den under Behandling. Det falder forøvrig af sig selv, at uden Kjendskab til omtalte Sygdom vilde jeg

jo ikke med Sikkerhed kunne tilraade enhver Forbindelse med den Familie eller det Huus, hvori den har hersket.

Bergen den 8. Marts 1849. D. Danielssen.

Maria d. F. sal. Beger".

FIRMAET FR. D. BEYER I TIDEN 1849—1857.

Fru Maria Beyer fortsatte forretningen sammen med sine 3 ældste sønner.

I «Adresseavisen" for 14. marts 1849 findes følgende bekjendtgjørelse herom:

„For de Ærede, med hvem min afdøde Mand Frands Dekke Beyer stod i Forbindelse, tillader jeg mig herved

at bekjendtgjøre, at Boghandelen, Bogbinderiet og Bogtrykkeriet fremdeles ville blive drevne under det gamle

Firma: pR. D. BEYER,
med mine tre Sønners Assistance, blandt hvilke Cand. juris M. Beyer og F. S. v. Krogh Beyer ere af mig over-

dragne min Procura, og har jeg det Haab, at Firmaet ogsaa for Fremtiden vil bli beæret med den samme
Tillid og Velvilje, der skjænkedes den Afdøde.

Bergen den 14. Marts 1849. Maria d. F. sal, Beyer.'

Den ældste søn Morten Beyer var født 10. juni 1822. Han blev i 1841 av

faren sendt til Kristiania, hvor han ifølge oprettet kontrakt med boktrykker-

firmaet Guldberg & Dzwonkowski skulde paa 272 aar bli utlært som bok-

trykkersvend. Han skulde i denne tid kun arbeide om eftermiddagen, idet

han skulde anvende formiddagen til sine studier. Han begyndte at arbeide

hos Guldberg & Dzwonkowski 24. mai 1841 og avsluttede sin læretid som
svend 24. november 1843. I 1842 tok han artium. Under hele sit ophold i

Kristiania var han sin fars kommissionær der og av en endnu opbevaret brev-

samling fra faren til ham sees det, at denne indviede sønnen i alle sine forret-

ningsplaner, ligesom han betroede ham at utfore og avslutte en række

forretninger for firmaet i Kristiania.
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Morten Beyer, som var en mere end almindelig velutrustet mand, tok

juridisk embedseksamen i 1848 og reiste derefter hjem til Bergen for at fort-

sætte den juridiske løpebane. Allerede den 29. september 1846 havde han

løst borgerskap som handelsmand i Bergen. Han var nogle aar fra 1855

sorenskriverfuldmægtig ved Nordhordland sorenskriveri i Bergen. Senere var

han konstitueret i forskjellige stillinger bl. a. som byfoged i Bergen. Han
blev dispachør i 1865 og assessor i Ber- ^^^^^
gens stiftsoverret 1872. Var ordfører i .^^^B^
Bergens bystyre i aarene 1867—71. Han m
døde i Bergen 27. marts 1880. Han var K .

en meget anseet og avholdt embedsmand.

En søn av ham var førnævnte dispachør ab /^"T^flQ
og ligningschef Frants Dieche Cappelen / ^^ŷ

Beyer, som i 1918 døde i Kristiania, hvor ^^^^^^pR^^
han tilbragte sine sidste aar. ^^^fl^^SMii^^^^^^^&
Ved Frands Dekke Beyers død 1849

var det derfor stor hjælp for hans enke, jilHH^^^^Ind^^^^^^^^K
at hun den første tid fik sin søn Morten /^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^K
Beyer sammen med den yngre søn ^t^^^^^^^l^^^^^^^^^^B
Fredrik Beyer lede forretningen. Mor- ^^^^|^^^^^^^^^^^^^^^^
ten Beyer var jo helt inde i forretnin- ^W^B^^^^^^^^^K^^^^
gens ledelse og hans akademiske utdan- ""^^^^^^tH^^^^^^
neise og juridiske skjøn kom jo og til ^^i^^t^^?'^^
hjælp, nu da boet skulde opgjøres og «-ss^ '^y'^^^^

det hele værdsættes. ^
Beregningen over boets status blev ansat til følgende summer:

Boets Indtægt

:

A. raste Liendomme:

1. Husene No. 23 Litr. a, b, c, d oj e i 21 Rode er ved Taxationsforretning af 1846 vaerdsat for Spd. 4,500.

—

2. Husene No. 35 a og b i 21 Rode er ved samme Taxationsforretning vaerdsat for „ 400.

—

Spd. 4.900.—

B. Aktier, 15 diverse Aktier tilsammen vaerdsat for 255.

—

C. Bog-trykkeriet med alt Tilbehør , 2,000.

—

D. Bokbinderiet

„

50.

—

E. Forlagsrettigheder

„

500.

—

F. Trykte Forlag-ssager i Materie

„

1,000.

—

G. Indbundne Bager , 500.

—

H. Indbo 400.—

I. Pap, Skriv- og Tryksager

„

300.

—

K. Indkasserende Fordringer

„

400.

—

L. Udestaaende Fordringer efter Regnskab 1500 Spd. hvorav antages at ville indkomme „ 995.

—

Tils. Boets Indtægt Spd. 11,300.—
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Tils. Boets Indtægt Spd. 11,300.—
Gjeld:

A. 4 Pantobligationer paa tilsammen Spd. 2,050.

—

B. Obligation til Bergens Sparebank n 500.

—

C. Gjeldsbevis til J. Jacob Dekke „ 100.

—

D. Regnskabsgjeld til Beleb „ 2,600.—

E. Ukjendt Reg-nskabsgjeld „ 600.

—

Boets Gjeld tils. „ 5,850.—

Boets Formue Spd. 5,450.

—

1. Antages at de faste Eiendomme ved Realisation ei ville udbringe mere end Halvdelen af

deres Taxationssum, bliver fra omstaaende Beløp at fradrage 2,450.

—

Igjen Boets præsumtive Formue Spd. 3,000.

—

2. Under lignende Forudsætning kan endelig fremdeles fradrages:

a. For Taxten paa Bogtrykkeriet Spd. 700.

—

b. Do. Forlagsrettigheder „ 200.

—

C Do. trykte Sager „ 600.

—

d. Do. andre Gjenstande „ 500.

—

Tilsammen „ 2,000.

—

j . v> L • uLijjr? hvorefter fremkommer Spd. 1,000.

—

der antages at utgjøre ooets visse beholdende r ormue.

Ligningsmyndighederne i vor tid vilde neppe ha godtat et saadant status-

opgjør, der under hensyntagen til reaHsation reducerer et solid bos formue

paa 5450 spd. ned til 1 000 spd.

Den næstældste søn Fredrik Stockfleth von Krogh Beyer, som sammen
med Morten Beyer havde firmaets procura, var født 30. marts 1827. Efter

tilendebragt skolegang utdannedes han under farens veiledning i bokbinderiet

og bokhandelen. Han tok borgerskap som bokbinder 26. september 1851.

Det blev ogsaa ham, der skulde overta forretningen, som lidt efter lidt helt

overlodes ham at styre. Under hans og brorens styre fortsatte forretningen i

det gamle spor og utvidede sig stadig. I 1855 kjøpte Beyer sammen med
sin svoger H. Isdahl det Sembske bryggeri i Bergen, det nuværende Hansa

bryggeri.

Frands Beyers tredie ældste søn Johan Jakob Dekke Beyer var født 21.

november 1830. Ogsaa han blev efter endt skolegang knyttet til farens for-

retning, idet han blev sat i lære i trykkeriet og utdannede sig til at forestaa

denne gren av bedriften. Han tok borgerskap som boktrykker 5 oktober 1849.

Fra da av ledede han trykkeriet. Den tidligere faktor Chr. Fr. Nissen sees i

1850 at ha oprettet eget trykkeri i Bergen. Den ældste bror Morten Beyer's

opgave var kun at hjælpe moren og brødrene, mens disse endnu var for unge

og uerfarne til helt at styre firmaets mangesidige foretagender.

Da nu sønnerne Fredrik og Johan Beyer var kommet godt igang som lederne

av firmaet Fr. D. Beyer, besluttede fru Beyer sig i 1857 at overdrage firmaet

til dem fra 1. januar 1858.
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Overdragelsen blev ordnet slig, at Fredrik Beyer overtok firmaets bokhandel

og bokbinderforretning og Johan Beyer overtok trykkeriet. Enhver av dem
skulde føre sine forretninger i eget navn, hvorfor Fredrik Beyer fra nu av

kaldte firmaet F. Beyer og Johan Beyer drev trykkeriet under firmanavn /. D.

Beyers Boktrykkeri. Eiendommene beholdt enken, og sønnerne leiet for-

retningens tidligere lokaler hos hende.

Boktrykkeriet var anbragt i Øvre

Korskirkesmug 2. Johan Jacob Dekke

Beyer ledede sit trykkeri, som da var

et av byens største, til sin død 3. juni

1900. „ Bergens Aftenblad" blev i en

lang aarrække trykt hos Beyer.

Paa musiklivets omraade var Johan

Beyer en kapacitet og var selv en

dygtig violinist. Den av ham stiftede

„Beyerske Kvartet", hvor i mange aar

deltok, foruten han selv, d herrer Aug.

Friis, Laurits Wiborg, W. Harloff, og

hvortil hans hustru, fru Fernanda Beyer

leverte et utmerket pianoakkompagne-

ment, kunde rose sig av prestationer

av kunstnerisk værd. Den bestod ind-

til døden skilte de fire venner ad.

Firmaet blev fra 1. juli 1901 overtal

av Beyers mangeaarige faktor Henrik

Peter Bucher, født 16. marts 1851 paa

Tromsø. Bucher optog 31. oktober 1903 i firmaet Helleman Mikael Smith,

født paa Manger 31. oktober 1868. Begge havde i mange aar været knyttet

til det Beyerske boktrykkeri. Fra 1. marts 1918 er H. M. Smith eneindehaver

av J. D. Beyers boktrykkeri. Trykkeriet omfatter bok- og akcidenstrykning

og merkantilt arbeide — overhodet alt slags trykkeriarbeide. I juli maaned

1919 blev trykkeriet atter solgt til et konsortium representeret ved tidligere

faktor hos John Grieg, herr Sverre Berg.
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FIRMAET F. BEYER UNDER FREDRIK BEYERS LEDELSE
I TIDEN 1858—1903.

Som før nævnt overtok Fredrik Beyer den av farens firma drevne bokhandel

og bokbinderi fra 1858 av under nyt firmanavn F. Beyer. Forrretningen fort-

satte i de gamle lokaler ved Korskirken.

Fredrik Beyer utvidede forretningen meget snart til ogsaa at omfatte papir-

handel og protokolfabrik. Det gamle forlag økedes under hans virke stadig

med nye bøker, saa at forretningen efterhaanden blev en efter datidens forhold

meget stor forlagsforretning. Forlaget bestod som tidligere væsentlig av skole-

bøker og religiøs literatur.''")

Firmaet havde en utbredt kundekreds over hele Vestlandet og Nordland.

Ved sin energi, sit uopslitelige humør og sit store personalkjendskap fandt

Fredrik Beyer blandt prester, skolemænd og kommuner — i det hele blandt

embeds- og bestillingsværket vesten- og nordenfjelds — sine trofaste kunder.

Efterhaanden, som bedriften utvidedes og specielt forlagsforretningen økedes,

blev lagrene snart overfyldt. Fra gammel tid havde man store beholdninger

av den i Norge ikke længer brugte «Kingos salmebok", samt flere andre

ukurante ældre oplag av religiøse skrifter. Det var derfor under spekuleringen

paa den mest praktiske maate at kunne faa „rydde op", at Fredrik Beyer kom
paa den ialfald efter den tids betragtningsmaate — særdeles originale idé at

utskibe alle disse herhjemme mere eller mindre værdiløse og overflødige oplag

av gamle forlag til skandinaverne i Amerika. I 1871 reiste han derfor med
ikke mindre end 42 store kasser fuldpakkede av disse bøker avsted til New-

York og videre til Chicago, som dengang var Skandinavernes hovedsæte. Som
den praktiske mand kjøbte han sig her hest og vogn, og med denne drog

han saa rundt i det vestlige Minnesota og Jowa, hvor jernbanerne endnu ikke

krydsede landet. I de norske setlementer der fik han en rivende avsætning

paa de medbragte bøker. De norske utvandrere, som tidligere ingen saadan

leilighet havde havt til at faa de kjendte gamle norske salmebøker og opbyg-

gelsesskrifter, var glad ved at kunne faa kjøpe hans bøker og inden en kort

tid havde Beyer realisert en stor del av sit medbragte lager til særdeles gode

priser. Rundt omkring blandt de norske setlements nedlagdes depoter og

agenter ansattes, og dette bidrog til, at salget gik raskt fra haanden. Samtidig

kom Beyer i forbindelse med „Den norske Synode", som just dengang skulde

begynde sin forlagsvirksomhet, og det lykkedes ham at komme til enighet med
dennes bestyrelse om at lade „Den norske Synode"s forlagssaker baade trykke

og indbinde hos sig i Bergen. Hermed skapte Fredrik Beyer sig en høist værdi-
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fuld forbindelse, som vårede i mange aar, indtil «Synoden" blev mægtig nok

til at anlægge eget boktrykkeri og bokbinderi i Amerika/^) Denne forbindelse

skaffede firmaet i alle de aar, den opretholdtes, stor omsætning og indtægt.

Til eksempel kan nævnes, at firmaet dengang hos en enkelt kunde i Amerika

hadde en utestaaende fordring paa kr. 70000.00.

Følgende sandfærdige og morsomme oplevelse havde Beyer, da han kom
til Chicago, hvor han opsøkte den eneste daværende skandinaviske bok-

handler ved navn Rælling. Da Beyer om morgenen kom ind i hans butik,

mødte han i trappen en gammel vaskekone, som i sin tid havde tjent hos

ham i Bergen. Da hun saa Beyer, stansed hun sit arbeide, og idet hun med
bekymret mine saa paa ham, sa hun: „Gud naa meg — ikkje det Beyer! Ka
ondt har I bedreven, siden 1 er kommen herover". Episoden er ganske be-

tegnende for den almindelige opfatning, at der dengang maatte være noget

iveien med dem, som kom derover.

Efter omtrent et halvt aars ophold i Amerika vendte Beyer hjem til Bergen.

Med sit praktiske blik havde han allerede tidlig indseet, at forretningslokalet ved

Korskirken ikke laa beleilig til for trafikken, og han havde derfor i 1871 kjøpt

guldsmed Børs' eiendom Strandgaten 2, som under hans søn Thorvald Beyers

opsyn blev færdigbygget i 1884, opført efter amerikanske principper og efter

den tids forhold indredet moderne i enhver henseende. Her aapnet Thorvald

Beyer en bok- og papirhandel, som blev drevet av ham under navn F. Beyer,

Strandgaten, og som maa betragtes som en utvidelse av det gamle firma ved

Korskirken. Nærmere om dette vil findes under omtalen av Thorvald Beyers

ledelse av firmaet.

Av Fredrik Beyers personale er der særlig grund til at nævne Jacob Prom
Ræmisch, der allerede som ung begyndte sin virksomhet hos F. Beyer ved Kors-

kirken. Ræmisch var en intelligent mand, og i sin stilling som firmaets fuld-

mægtig og kontorchef var han en god støtte for Fredrik Beyer, hvis fætter han

forøvrig var, idet hans far var gift med en søster av Frands Dekke Beyer.

Jacob Ræmisch var født 8. oktober 1836 og døde 15. september 1899.

Fredrik Beyers vennesæle væsen gjorde ham avholdt av alle dem, som kom
i berøring med ham. Like til sin død var han den virksomme mand i sin for-

retning paa det gamle sted ved Korskirken i KongOscarsgate. Han havde like-

som sin bror, assessor Morten Beyer, en sjelden evne til at fortælle «historier"

lunt, fint og humoristisk. Han havde i utpræget grad det Beyerske humør —
var livsglad og venlig i al sin færd. Han holdt av en god spøk og var gjerne

selv den, som fandt paa den.

Engang da han og hans frue var paa hjemveien om natten fra et selskap
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ute paa Nordnes, fandt han paa at spille brandvagten paa Fredriksberg et

puds. Denne institution havde nemlig Beyer ex officio at inspicere, efterdi

han var „brandofficer". „Gaa forsigtig", sagde Beyer til sin frue, „de sover

naturligvis alle". Hr. Beyers beregning slog ind. Hele brandvakten sov

sødelig. Og Beyer handlede listeligen. Han løftede døren av dens hængsel,

slukkede alle lamperne og gjorde „brandallarm", Hvorpaa brandvakten vaag-

nede, skrek i vilden sky paa tyve og mordere og styrtede mot utgangen. „De

er arresteret" raabte den befalhavende til Beyer, „baade De og damen".

«Umulig", bemærkede Fredrik Beyer tørt, fremvisende sit embedsskilt, „det

er ikke os, der bør arresteres". De halwaagne brandvæktere blev pludselig

klar over situationen.

Fredrik Beyer døde 10. oktober 1903. Han var gift med Hanna Høegh

f. 21. april 1835 f 3. april 1898, datter av stadskonduktør Ole Peter Riis

Høegh og hustru Hanna f. Selmer.

Fredrik Beyer havde i sit ægteskap 10 børn, hvorav sønnerne Thorvald og

Freydar Beyer blev knyttet til det gamle firma.

FIRMAET UNDER THORVALD BEYERS LEDELSE.

Den 4. august 1884 etablerede Fredrik Beyers ældste søn Thorvald Beyer

sin forretning i farens eiendom Strandgaten 2.

Thorvald von Krogh Beyer er født 11. august 1858. Tok artium i 1877 og

2den eksamen 1878. Derefter begyndte han straks sin praktiske utdannelse

i farens forretning ved Korskirken. I 1880 reiste han over til Amerika for at

utdanne sig videre i samme forretningsbranche og arbeidede der likesom hos

faren fra begyndelsen av. Hans første arbeide derover var saaledes at sope

gulvet og koke klister. Efterat ha arbeidet et aar i et større bokbinderi, tok

han plads hos et andet firma, Cameron Amberg & Co., et av de største

i papirindustribranchen i Chicago. Han fik her anledning til at sætte sig

grundig ind i papirhandelen og kontorrekvisitabranchen. Efter 2 aars op-

hold i Amerika vendte Thorvald Beyer tilbake til Bergen og arbeidet atter i

sin fars forretning, samtidig som han tilsaa opbyggelsen av den store nye

forretningsgaard Strandgaten nr. 2. Den blev indredet efter amerikansk møn-

ster. Under firma F. Beyer, Strandgaten aapnet saa Thorvald Beyer her

den 4. august 1884 en bok- og papirhandel med bokbinderi og akcidenstryk-

keri, idet han samtidig flyttet over til Strandgaten fra farens forretning ved

Korskirken det der hittil drevne bokbinderi. Derefter arbeidet disse 2 forret-

ninger, F. Beyer, Strandgaten og F. Beyer ved Korskirken, den første under
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ledelse av Thorvald Beyer, den anden under farens ledelse, haand i haand, idet

den gamle forretnings specialitet, forlag av religiøse bøker og skolebøker,

fremdeles fortsattes av det gamle firma ved Korskirken. Samarbeidet mellem

disse 2 forretninger vedvarte indtil Fredrik Beyers død i 1903.

Forretningen ved Korskirken blev da avviklet. Efter Fredrik Beyers ønske

blev firmaets forlagsavdeling overtat av hans yngre søn Freydar Beyer sammen
med Thorvald Beyers ældste søn Frey-

vald Beyer, som dengang var mindre-

aarig. Bestyrelsen av forlaget overtokes

derfor helt av den førstnævnte. I 1915

overgik dette firma til et særskilt aktie-

selskap under navn ^/s F. Beyers Forlag

med Freydar Beyer som administre-

rende direktør og hr, Olaf Lie som for-

retningsfører. Direktionen bestaar av

disse 2 herrer samt hr. Freyvald Beyer.

Kapitalen sattes til kr. 89,000.00, senere

nedskrevet med 50 7o.

FreydarDekkeHøegh v. Krogh Beyer,

fødtSl. december 1864, tok artium i 1884

og 2den eksamen 1885. Samme aars

høst blev han ansat i brorens forretning

Strandgaten 2, hvor han forblev et aars

tid, hvorefter han reiste utenlands for at

studere sprog og bokhandel. Herunder

opholdt han sig 1 V2 aar i Tyskland og 74

aar i London. Han vendte saa tilbake til

Norge og etablerte i 1888 i Kristiania en bokhandel, hvortil var knyttet kunst-

handel og forlag. Forretningen samarbeidet med firmaet F. Beyer i Bergen.

Da konkurransen i Kristiania var stor og de benyttede lokalers leieavgift høl

og stigende, fandt Freydar Beyer det rigtigst, efter nogle aars arbeide at vende

tilbake til Bergen ; han solgte derfor sin forretning i Kristiania til Grimsgaard &
Mailing og tok plass i sin brors forretning.

Freydar Beyer blev senere firmaets prokurist og hovedbokholder samt

bestyrer av dets sortimentsbokhandel og forlag. Fortrolig med firmaets gamle

traditioner og sterkt interesseret for sin slegts forretning har Freydar Beyer

ledet firmaets bokhandel med aldrig sviktende interesse og kyndighet. I det

hele tat har han i forretningen været Thorvald Beyers høire haand og
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har sin store andel i, at forretningen efter sine vanskeligheter i 1903 tok

fornyet opgang.

Forretningen i Strandgaten utviklet sig meget snart til en av de betydeligste

i vort land inden sin branche. Foruten bok- og papirhandel, bokbinderi, pro-

tokolfabrik og trykkeri, utvidedes forretningen senere ogsaa til en i alle dele

moderne papirvarefabrik. Medens forretningens personale i 1884 utgjorde ca.

30 personer, var der saaledes før branden i 1916 knyttet over 150 personer

til forretningen.

Blandt de mænd, som i denne tid har været knyttet til firmaet F. Beyer, skal

her først og fremst nævnes Christian Lind, født i Bergen 8. august 1869.

Kun 15 aar gammel og netop færdig med sin skolegang begyndte han sin

virksomhet hos Thorvald Beyer, da denne i 1884 aapnet forretningen i Strand-

gaten. Med en sjelden pligttroskap røgtede han stedse sin gjerning, først som
kontorist og siden som kontorchef, indtil han blev kastet paa sykeleiet. Chr.

Lind døde den 4. juni 1911 i en alder av kun 42 aar.

Olaf Lie begyndte i 1888 hos F. Beyer ved Korskirken. Efter dette firmas

ophør i 1903 og forlagets overgang til særskilt selskap blev han dettes for-

retningsfører, samtidig som han i 1911 overtok stillingen som kontorchef i

søsterfirmaet paa Strandgaten.

Edv. Hjørnevik har likeledes viet forretningen hele sit arbeide, idet han

begyndte allerede som ung mand og nu bestyrer papiravdelingens indkjøp og

indenbys salgsavdeling.

Fremdeles maa nævnes firmaets lagerchef A. B. Dingsør, som ifjor feiret

sit 30-aars jubilæum i firmaets tjeneste. Herr Dingsør er militær med den

præsisitet, som enhver militær burde ha. Han tilhører den gamle skole, for

hvem arbeidet gaar foran alt andet.

Blandt andre, som har viet sit arbeide for firmaet og er i ledende stillinger,

er Conrad Wilhelmsen chef for kortevareavdelingen. John Ellingsen, boktryk-

keriets faktor samt Arthur Wigdahl, som i det sidste har overtat herr Freydar

Beyers arbeide ved sortimentsbokhandelen.

Thorvald Beyer begyndte noksaa snart at interessere sig for turisttrafiken

og dens utvikling, idet han indsaa nytten av denne for vort lands økonomi.

I 1890 tok han initiativet til stiftelsen av Turistforeningen for Bergens by og

stift. Kort tid efter etablerte han et eget turistbureau med utstedelse av reise-

billetter og hotelkupons gyldige i ind og utland, samt fremleie av lakseelve til

engelske sportsmænd. Kjendt som Thv. Beyer var med landets ruter fik han

ogsaa i opdrag at ledsage den tyske keiser Wilhelm 11, paa hans første to reiser

i Norge. Turistforretningen trivedes godt under Thv. Beyer og hans med-
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arbeider W. Rosascos ledelse. Da imidlertid krigen, som var utbrudt i 1914,

stanset al turisttrafik til Norge som til alle andre lande, besluttet Thv. Beyer

sig til at amalgamere turistburauet med Bennett, i forening med hvilket dets

virksomhet saaledes fremdeles fortsætter med herr W. Rosasco som direktør.

Beyers Turistbureau havde filialer saavel i Kristiania som i Stavanger, Molde,

Trondhjem og Kjøbenhavn og har paa sit forlag utgit adskillig reiseliteratur

saasom: Kart over vestlige Norge, Beyers guide to western Norway, „Time-

tabels" paa engelsk og tysk. Bureauet utgav gjennem mange aar sin egen avis

«Beyers Wekly News".

Da firmaet F. Beyers forretning stadig utvidedes, blev den i 1884 hyggede

store forretningsgaard snart forliten, hvorfor Thorvald Beyer kjøpte flere til-

støtende bygninger i Apotekersmuget, hvor der blev indredet arbeidslokaler

for firmaets forskjellige virksomheter.

I 1900 blev Thorvald Beyer utnævnt til amerikansk vicekonsul i Bergen og

fungerte som saadan i mange aar, indtil det blev bestemt av den amerikanske

regjering, at kun amerikanske borgere skulde indehave dette embede.

Thorvald Beyer er en ivrig sportsmand. Sommer som vinter, naar leilighet

gives, opholder han sig paa Fogedgaarden, Førde i Søndfjord. Med sit lakse-

fiske i den fiskerike elv „Jølstra", høstens og vinterens jagt i lierne og paa

fjeldvidderne omkring Førde, er dette sted et paradis for sportens glæder.

Thorvald Beyer blev i 1889 gift med Magdalene Tiedemann f. i Hamburg
28. september 1866, datter av Jiirgen Tiedemann og hustru Magdalene f. Manns.

Thorvald Beyer har 4 børn, 2 sønner og 2 døtre.

Efterat hans ældste søn Freyvald Beyer i 1913 var blit medarbeider i for-

retningen, blev samme aar opført en stor fabrikbygning i jernbeton i Apoteker-

smuget nr. 1—3, som tidligere var indkjøpt av Thorvald Beyer. Denne nye

fabrikbygning, som opførtes under Freyvald Beyers tilsyn, motstod den store

ildebrand 1916 saavidt, at den efter at være blevet repareret paany kunde

tåges ibruk igjen.

Freyvald von Krogh Beyer er født 13. marts 1890. Efterat ha gjennemgaaet

handelsgymnasiet i Bergen, opholdt han sig en kortere tid i Kristiania, hvor

han hos firmaet Halvorsen & Larsen fik sin første fagundervisning. Høsten

1908 reiste han til Tyskland, hvor han i Leipzig blev anbragt som „handelslærling"

hos det store firma F. G. Mylius. Her forblev han i 2 lærerike aar. Han fik

hos Mylius anledning til at se papirhandelen i sin fulde utstrækning gjennem-

ført efter tysk punktlighet og akkuratesse, likesom han i dette bokhandelens

og boktrykkerkunstens centrum havde anledning til at følge med i alt, som
het forlagsvirksomhet. Fra Leipzig reiste han til Hannover, hvor han som
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volontør blev ansat i den store protokolfabrik Edler & Krische. Efter et halvt

aars ophold her reiste han til England og Frankrig saavel for videre utdannelse

i sin branche som for sprogets skyld. Senere opholdt han sig en kort tid i

Amerika. Mellem sit Frankrigsophold og turen til Amerika ledet Freyvald

Beyer opførelsen av den tidligere omtalte nye fabrikbygning i Apotekersmuget

nr. 1—3. Denne bygning, der likesom indledet hans virke i firmaet, blev

færdig vaaren 1914. Den var ved broer over gaten og delvis sammenbygning

Det samlede forretningskompleks før den store brand i januar 1916.

forbundet med firmaets tidligere eiendomme, Apotekersmuget 2 og 4, og

Strandgaten 2, som omdannedes til tidsmæssige kontorer og lågere.

Med den nye fabrikbygning havde firmaets forretningslokaler en samlet

gulvflate av 2800 m^ og et personale av 150 mennesker. I 1915 var forret-

ningen paa sit høidepunkt. Tidsmæssige anlæg, gode tider og heldige disposi-

tioner gjorde, at forretningen tok et uanet opsving, indtil den store brand i

1916 la det hele i aske.

Den ulykkelige storbrand 15. januar 1916 var for Bergens mange og store

forretninger et forfærdeligt slag. Branden rev jo med sig det store forretnings-

centrum tilligemed svære lagre av alleslags varer, der i krigens tid var yderst

vanskelig at erstatte. Forretningerne var med et slag berøvet sine 2 vigtigste

eksistensmidler, varer og lokaler.
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Beundringsværdig i høieste grad var derfor den raadsnare handledygtighet,

som den bergenske forretningsstand i denne kritiske tid utviste. I løpet av

faa dage havde den under de største vanskeligheter formaaet at skaffe sig

lokaler til en fortsættelse av handelen, og inden kort tid efter den ulykkelige

brand var forretningslivet i Bergen kommet nogenlunde igang igjen ved

gjensidig hjælp og imøtekommenhet. Det siger sig selv, at arbeidet i for-

retningerne under disse efter branden provisoriske forholde, som for manges

vedkommende endnu vedvarer, ikke har været lette og har stillet store krav

til baade chefer og underordnedes arbeidsevne og taalmodighet, likesom de

lokaler, man har maattet arbeide i, mangen gang har været yderst slette og

ubekvemme.

Firmaet F. Beyers historie i branddagene gir et levende billede av disse

forhold. Endnu mens de sidste kvartaler stod i lys lue, blev kontrakten om
kjøp av eiendommen Kong Oscars gate 31 avsluttet, og allerede næste

dag blev folk sendt ivei til firmaets leverandører for opkjøp av nye varer. I

Tonningsgaarden, langt ute paa Nordnes, lykkedes det firmaet at faa et lokale

til indredning av et litet trykkeri og bokbinderi, som det havde været saa

heldig at faa kjøpt i fuldstændig ny stand fra en av nabobyerne. Dette skulde

tjene til at trykke mindre- og hastværksarbeider, mens der i Kristiania blev

etableret et kontor for besørgelse av de større arbeider, samtidig som en gros

og utenbysavdelingen blev overflyttet til denne by. Det viste sig nemlig umulig

at opdrive passende lokaler i Bergen. Lageret av de grovere papirvarer blev

anbragt i det gamle hotel Royal paa Fæstningskaien, som ved eierens (Nor-

denfjeldske Dampskibsselskap, Thv. Halvorsen) velvilje blev overladt firmaet,

indtil dets midlertidige lokaler var færdige. Endelig fik man ogsaa leiet et

værelse for firmaets bokholderi i Dramshusen paa Tyskebryggen.

Det siger sig selv, at det ikke var saa liketil at drive forretningen, spredt som

den nu var baade rundt om i byen — uten telefon — og utenbyes. Men det

gjaldt jo da først og fremst at komme igang igjen hurtigst mulig ved en mid-

lertidig ordning og dernæst at lægge planer for fremtiden.

Til alt held havde den tidligere nævnte nyopførte fabrikbygning motstaaet

branden saapas, at den kunde restaureres til midlertidigt bruk. Efter at

myndigheternes tilladelse var indhentet, blev arbeidet med istandsættelsen

straks paabegyndt, og efter tilendebringelsen hermed blev trykkeriet og proto-

kolfabriken ikke alene gjenoprettet i sin helhet her, men ogsaa forbedret og

utvidet ved nyt og moderne maskineri. Saaledes har firmaet selv nu byens

største trykkeri med 18 presser. En provisorisk barakbygning opførtes paa

brandtomten, Strandgaten 2. Denne blev tat ibruk i juH 1916, idet butikken
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da overflyttedes til samme fra Kong Oscars gate 31, som derefter solgtes.

Alle handelsavdelingerne som papirhandelen, bok- og kortevarehandelen havde

saaledes kunnet gjenopta sin virksomhet som før, omend vanskeligheter ved

at faa varer hjem under krigen ofte hindret hurtig ekspedition, likesom de

hyppig indtrædende prisforhøielser baade paa indenlandske og utenlandske

varer har skaffet og fremdeles skaffer meget bryderi og arbeide. De midler-

tidige indredede bygninger paa brandtomten i Strandgaten maa selvfølgelig

væk ved omreguleringen av det hele brandstrøk. Saaledes maatte butikba-

rakken nedtages i mai 1919 og bok- og papirhandelen blev paany flyttet i

juni maaned til Domkirkegaten nr. 5, som høsten 1918 var bleven indkjøpt av

firmaet til dette bruk. Ved denne leilighet blev detailforretningen utskilt som

et særlig selskap under navn av A.s. F. Beyers Bok- & Papirhandel, med en

kapital av 75000 kroner. Dette firmas bestyrer er Freydar Beyer, og direk-

tionen den samme som i det gamle firma. Denne gren av forretningen, inden-

bys detailsalg, vil engang i tiden bli overført til en ny bygning paa de tomter

ved hjørnet av Strandgaten og Chr. Michelsens gate, som firmaet her er tildelt.

Paa grund av firmaregistreringen og for at undgaa forvekslinger blev det

gamle firmanavn samtidig i april 1919 forandret til A.s. F. Beyers Papirvare-

fabrik med Freyvald Beyer som bestyrer. Begge selskapers direktion bestaar

av herrerne Thorvald, Freydar og Freyald K. Beyer med herr Thorvald Beyer

som direktionens formand. Aktiekapitalen er 750000 kroner.

Da brandtomten i Strandgaten blir for dyr til nyanlæg av fabrik, samtidig

som den jo ikke kunde bebygges av firmaet, uten at de gamle bygninger maa
fjernes, hvorved atter en stands i forretningens gang vilde indtræ, saa besluttet

firmaets indehavere sig til at lægge hovedforretningen i et strøk, hvor grunden

var billigere, og hvor tomten var tilgjængelig for bebyggelse med engang.

Man kjøpte derfor umiddelbart efter branden grund i Lodin Lepps gate nr. 1,

hvor man straks gik igang med opførelsen av en ny stor forretningsgaard,

hvor da fabrikken med hele forretningens hovedsæte vil faa sine lokaler.

Paa grund av byggevanskeligheterne under krigen blev den i 1917 stoppet

ved 2den etage og paalagt et provisorisk tak. Det var da meningen at av-

vente billigere eller normalere tider. Imidlertid ser det ut til, at man meget

snart maa gaa til viderebygning, hvis ikke forretningens utvikling skal stagnere.

Alle de vanskeligheter, som branden medførte, havde ikke kunnet overvindes saa

godt og saa hurtigt, hvis ikke firmaets chefer hos sit personale havde mødt en

sjelden hjælpsomhet og forstaaelse av, at de ekstraordinære forhold nødven-

digvis medførte utallige ulemper for dem alle. Det er derfor en glæde for

firmaet ved denne leilighet at faa fremhæve det store arbeide og den bered-
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villige hjælpsomhet, som firmaets personale har ydet i disse vanskelige tider

efter branden.

Firmaet F. Beyers historie ledet av 4 generationer — fra far til sønnesøns

søn — gjennem 100 aar er nu fortalt. Fra en beskeden begyndelse i 1819,

da Frands Dekke Beyer overtok Envoldsens bokbinderi og bokhandel, som
var etableret i 1771, har firmaet under slegten Beyers ledelse vokset sig frem

til en stor forretning, der gir arbeide for mange hænder. Inden sin branche

er firmaet nu et av de største i Norge. Det er tillike den ældste bokhandel

i landet.

Det vil være at haape, at den ogsaa fremover i tiden vil ikke alene opret-

holde sin stilling, men ogsaa finde utviklingsmuligheter for nye fremskridt

inden branchen under ledelse av den slegt, som har nedlagt saameget dygtig

og nyttig arbeide i sit gamle firma.
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Brandstrøket seet i fugleperspektiv.

Den lysende bygning viser beliggenheten av firmaet F. Beyers fremtidige detailforretning i Strandgaten.
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BOGBINDER LAUGS ARTICHLER.
CHRISTIAN QVINTUS.

Giøre alle witterlig-t, at eftersom Vj allernaadigst for g^odt og raadsombt hafver befunden, adschelligt udj

Laug-ene, saa vel her i voris kongl : Residentz Stad Kiøbenhafn, som ofuer alt i beg-g^e Vore Rig-er Danmarch og

Norge, som til Missbrug og adtschillig-e In Convenientzier kunde g-ifue Anleedning- at afschaffe og til den Ende

for huert Laug- i sær ny Articler at lade forfatte, hafuer Vj allernaadig-st forundt og gifuet saa som Vj og her-

med forunder og gifuer Bogbinderne efterschi; Articler. Huorefter de sig allerunderdanigst schal rette og

forholde, og ey efter denne Dag understaa sig nogen ny Vedtegt eller anden Anordning imellem sig seif at

giøre, saa fremb de iche derfor vil stande til Rette og straffis som ved bør.

1. Ingen maa sig af Bogbinder Handwerch ernære, enten med noget Arbeid at betinge eller Svenne og

Drenge at antage og holde, førend hafuer wundet sig Borgerschab og er i Bogbinder Lauget indschrefuen, for-

seer sig nogen herimod, bøde første Gang fire Rixdlr: anden Gang dobbelt saa megit, og tredie Gang straffis

paa Kroppen.

2. Bogbinderne schal hafue en Oldermand, som samme sit Embede i toe Aar schal forestaa, og naar nogen

afgaar, da schal samptlige Mestere, ved fleeste Stemmer tree af deres Middel, Magistraten paa Raadstuen fore-

slaa, udaf huilche de hafuer en at anordne som denem siunes best og dygtigst dertil at verre. Mens dersom

ingen af de tree foreslagne denem anstaar, maa de een anden som de best eragter dertil beschiche.

3. Oldermanden schal alle de gamble og unge Mestere, som nu Borgere ere og Handtverchet bruger, saa

og denem som her efter i Lauget indkommer, ved Nafn lade antegne, saa velsom huor de boer, paa det hand

dess bædre denem kand vide at finde, naar noget enten udj Voris eller Byens Erinder forefalder at forrette,

eller og de Bønhasere paa deris Handtverk vil eftersøge, og paa det sligt dess bedre kand exequeris, hafuer

Oldermanden tilligemed nogle af Laugbrødrene at søge Voris Poletie Mester, som da den Anordning giør at

forschrefne Bønhasere vorder udsogt, og af denem oppebaaret dend i den første Artichel ommeldte Straf. Mens

huis de dend iche strax betaler, maa de uden nogen heenseende til deris Jurisdiction, hvor de antreffis, lade

denem paagribe og henføre i Stadens Arrest Huus, indtil de Bøderne betaler, og schal bemeldte fire Mestere,

som Oldermanden i saa Maader til sig tager, huer fierding Aar forløfues, og andre fire i deris Sted igien af

hannem nefnis, som samme Forretning schal iagt tage, indtil det i Lauget er gaaen omkring.

4. Naar nogen Bogbinder schal i Lauget antages, da schal hand først giøre sit Mesterstøcke, som schal verre

at indbinde en stor Bibel eller anden god Bog, af huad Materie hand seif vil, in Folio paa Median Papier, for-

gylt, glat paa Bladene i Rad Saffian, reen og næt ofuer alt forgylt paa Læderit, med Krumstempel og med

fuldkommen Beslag 2. En god Bog in Quarto, Octavo, eller Duodecims forgylt paa Bladene, velslagen, og paa

zireligste og beste Maade udj marbrered Bind indbunden.

5. Schal og Bogbinderne, hvis Bøger denem blifer af nogen lefuerit, vel og forsuarligen indbinde, thj for-

skiærer de, eller i andre Maader ildehandler dem, schal de betale Bogen, med mindre hand med den som arbei-

det lader giøre anderleedis kand foreeniss.

6. Paa det og at bogbinderne kand hafue des bedre Næring, da schal det gandsche verre Boghandleme

og Bogtrøcherne forbudet, ved nogen Bønhasere eller Suenne, eller andre som iche er i Lauget, nogen Bøger at

lade indbinde, men huis de behøfuer nogit at lade indbinde, at de da lader det giøre ved Mesterne i Lauget;

forseer sig nogen af ofuerschr."^ herimod, og det dennem ofuer beviises, bøde derfor første Gang fire Rixdlr:

anden Gang dobbelt og tredie Gang / : foruden at betale deris Bøder : / straffis de, som de der ej hafuer villet

efterlefue voris Forordning.

7. Bogbinderne skal verre tiltenchte at indbinde for Boghandlerne efter den nu satte Taxt: og Arbeidet

fra sig lefuere til Eieren til den belofuede Tid, eller og hand at verre berettiget til, bem^ Bogbinder dend

tredie Deel for det fortingede Arbeid at afkorte, dog schal Boghandlerne verre tilforplichtet denem efter deris

Accord med reede Penger at betale.
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Taxt.

Huor efter Bog-binderne for deris Arbeide schal betahlis.

Nembli for:

En Foliant paa sex Bøger Parpiir til ellefue — „ 3 ort 8 sk

Paa fiire Bøger og derunder — „ 2 „ 8 „

In Quarto Median som Low Bogen — „ 3 „ 8 „

Ordinaria Quart — „ 2 „ — „

Median Octauo — „ 1 „ 8 „

Ordinarie — „ 1 „ 8 „

In Duodecimo — „ 1 „ 4 „

In Sedecimo — „ — „ 10—12 „

Huorudj er at considerere, at naar Materierne planeres schal der gifues fiire, sex, tolf Schilling eller 1 Ort

mere efter Proportion af Bøgerne.

8. Ingen Bogtrøcher maa understaae sig, nogen indbundene Bøger at selge, ej heller med nogle andre Bø-

ger at handle, uden med de, som hand sielf paa sin egen Bekostning oplegger og trøcher og iche til Boghand-

lerne hafuer kundet selge.

9. Iligemaader schal det være Bogbinderne forbuddet, nogen Bøger enten at lade oplegge, eller sielf fra

fremmede Steder nogen Materie forschrifue, og dend siden indbinde for at giøre dermed nogen Kiøbmandschab,

men ofuen bemelte 2^ Poster Boghandlerne alleene at være tillat; forsepr sig nogen Bogbinder hcrimod og- det

hannem laugligen ofuer beuises, bøde derfor første Gang fire Rixdlr: anden Gang dobbelt og tredie Gang for-

uden at betahle be^ dobbelte Bøder, strafis som den der ej hafuer vildet voris Forordning efterlefuet.

10. Schal det gansche være Boghandlerne saavelsom Bogbinderne forbudet nogen dansche Bøger eller

latinsche Scholebøger, Autores undtagen, og som udenlandz ere trøchte, her i Rigerne at indføre og falholde,

og paa det at de ofuenbemd '5 Bøger, som her vorder trøchte og indbundne, fra fremmede kand kiennes, schal

alt dislige, naar det med Bogtrøchernes og Bogbindernis, ' : som dom hafuer trochet og bunden :/ Stempel er

merket, iligemaade med voris Poletie Meisters Zeigl stemples. Befindes nogen, tre Uger efter Forordningens

Publication, at falholde, som iche ere stemplede, eftersom her ofutn for er meelt, schal deraf en tredie Part til

Poletie Meisteren, en tredie Part til Lauget, og en tredie Part til Børnehuuset verre forfalden.

11. Dend Bogbinder som sidst i Lauget indkommer schal efter Oldermandens Sigelse Lauget betiene, og

tilsige til voris Byens og Laugjtz nødvendige Ærender indtil en anden i hans Stæd kommer; findes hand u- villig^

eller forsømmelig, bøde huer Gang fiire Mark til de Fatige i Lauget, mens blifucr hand syg, eller er udj lauglig

Forfald, da dend som nest for hannem udj Lauget er indkommcn, at tiene som før ermeclt, indtil dend anden

seif igien sin Gierning kand forrette; mens dersom fleere paa en Tid indtages, schulle huer af dem, som for

saadan U-mage ville være frj, betale til Laugets Fattige og dens Belønning som Lauget schal betiene, fiire Rixdlr.

12. Huilchen Laugs Broder som vorder tilsagt for Oldermanden at møde, om de Ærender som voris ailer-

naadigste Forordning af d: 23 Decembris 1681 ommeelder, og hand iche møder til det Klocheslet, hand tilsiges,

bøde 12 sk: til Laugetz Fattige, blifuer hand borte en half Time ofuer Tiden bøde = 24 sk : mens blifuer hand

en heel Time eller slet borte, bøde tredobbelt, med mindre hand kand beviise sig at hafue haft lauglig og kien-

delig Forfald.

13. Huilchen Mester i Lauget som reiser her fra Staden, og lager sin Boepcl i en anden Bye eller paa

Landet, og blifuer ofuer toe Aar og Dag borte, og hand det iche for hans Bortreise hafuer haft med Magistra-

tens og Laugetz Minde, maa iche om hand igjen kommer, søge sit Stæd i Lauget, uden hand Magistraten og

Lauget tilfridzstiller.

14. Dersom noget Arbeid hos nogen Mester i Lauget betinges, da maa hans Laugs Broder iche ved noget

Middel, hemmelig eller aabenbahre at søge, hannem Arbeidet at fradrage, eller hannem derudj nogen Indpas

giøre; giør nogen det, og det hannem lauglig ofuerbeviises, bøde fiire Rixdlr:, Lauget og Børnehuuset tillige

Deeling.

15. Naar nogen Mester ved Døden afgaar, skal det være hans efterlatte Hustrue u-formeent, Handtverchet

ved Suenne og Drenge at fortsette, saa lenge hun sidder u-gift, og sig ærligen forholder.

16. Naar nogen Dreng begifuer sig til nogen Mester, Bogbinder-Handtverk at lære, da maa Mesteren hafue

hannem hos sig, paa Forsøg en Maanet, om hand er bequem til Handtverchet at lære, og vorder de da med hin-
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anden paa begge Sider tilfredz, schal der schriftlig Contract imellem Mesteren og- Drengens Paarørende og

oprettis, og- i Oldermandens Bog, strax hand antages indschrifues, nemblig for Dreng i femb Aar, naar hand,

ingen Lære Penger gifuer, mens forstaar hand Lalin da ichun fiire aar; forsømmer Mesteren at lade hannem

indschrifue, da bøde derfor til Laugetz Fattige fiire Rixdir. Naar og Drengen, som før er rørt, hafuer udtient,

maa hannem iche veigris at blifue Suend, om hand er døchtig, men dersom derom tuistis, hafuer Oldermanden

med de fiire eiste Mestere at schiønne kiiende, om hand til Suend bør antages.

17. Naar en Mester ved Døden afgaar, og hafuer Drenge udj Lære, som iche hafuer udlært, da blifuer de

hos Enchen efter dend med hendis Mand oprettede Contract, om huun Handtverchit ved Suenne fortsetter

men ofuergifuer hun Handtverchit og hun dennem iche vil beholde, da schal de forblifue udj de resterende

Lære Aar, hos huilchen Mester dennem af Oldermanden blifuer forordnit, indtil deris Læris Udgang, huo heri-

mod giør, gifue fiire Rixdir:

18. Naar nogen Læredreng sine Læreaar som forbemeelt hafuer udtiient, saa at hand er blefuen kient døch-

tig for Suend at antages, da schal hans Mester gifue hannem hans Lærebref, huer efter hand enten her eller

uden Lands paa sit Handtverk schal tiene fiire Aar for Suend, og end der foruden her i Staden staar for Mester

Suend, førend han maa blifue Mester i Lauget.

19. Paa det de Suenne som med Sygdom blifuer beladne, og iche seif hafuer Middel at undholde sig af i

deris Sygdom, des bedre kand verre hiulpen til deris Helbrede igien, eller og om de døer, de da kand blifue til

Jorden manneerligen bestædet, da schal enhuer Mester indeholde af sin Suendz Fortieniste fiire Skilling huer

Maanit, og legge dennem i deris Laugs Fattigebørse, som schal staa udj Oldermandens Huus, huortil hand schal

hafue en Negel, og tuende af de eiste Suenne tuende andre, huoraf da schal tagis saa megit, som i forschrefne

Tilfelde kand behøfuis, mens dersom de kommer til deris Førlighed igien, schal de det efterhaanden, som de noget

fortiener, igien i Bøssen indlegge, mens om de ved Døden afgaar, da deris Begrafuelse, om de gandsche ingen

Formue eier, af samme Tide Penge betales.

20. Naar nogen Mester, hans Hustru, Børn, Suend, Dreng eller Pige ved Døden afgaar, da schal Older-

manden lade tilsige saa mange af Lauget som behøfuis, efter ordentlig Omgang, at bære Liget til Jorden, og er

der nogen som for Alder og Suaghedz Schyld, iche kand bære, da maa de forbiegaaes, huoe ellers herimod giør.

Og siden ofuerhørig, bøde huer Gang en Rixdir:

21. De Bøder som i Bogbinder Lauget forhøydes, og Lauget tilkommer, schal Oldermanden oppeberge og

dennem forvare i Laugetz Fattige Bøsse, huilchen siden til de Nødtørftige, naar fornøden giøres, schal anvendis.

22. I det øfrige saa vidt som i disse Bogbinderne af os Allernaadigste gifne Laugs Articler, iche expreesse

er ommeldet, forholdis efter Voris om Laugene udgifne Forordning af Dato dend = 23 Decembr: 1681, og huad

Suenne og Drenge vedkommer, da efter dend om dennem udgifne almindelig Forordning af Dato dend — 6

May 1682; Thj byde Vi hermed og befale, Præsidenter Borgemestere og Raad, sampt Byefougder i alle Vore

Kiøbstæder som disse Artichler, under vort Cancellie Zeigl tilsckichet vorder, at de der ofuer alvorligen holder»

og dennem paa behørige Stæder til alles Efterrettning, strax lader læse og forkynde.

Gifuet paa vort Slot Kiøbenhafn dend 16 May Anno 1685.

Under Vort Zignet

Christian,

Publicerit og indført dend 28 Juny

Ao 1688.

(Kongebrevsbog for Bergen, 1683— 1691, Fol. 159. Stadsportarkivet).
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tm • Irtrtiuh m (nmnicfimiflTtftn

6 1 1 II
e D.

gr. r. S»»er» SogtTsntri

4

Itrmbrii rntnu rar en |)anjlc uii^ ^iit' fin Sat"'

tuu* ..I» CplJj IWli 30 2. -popk 6

•Hit, M" S 6 ©orntcmebitmmcl, cUtt t)jfn»l

I trit brtflr Xannrlfcrirb Qn {<<<^ fot lln^tom.

men 2Stf Cpliif\. IH17 Ib 178 ©. >tib.

I 'popb 36 e

— Wotfr^irmmri fUtt flrintfn i lin |!iennffif Sirff-

frrt« en ©oj for «KoSrt 2ltl Dplag t85l.

16 VII og 166 e >el> • ')>i>P>' 36 ^

1B6. 3ntb 6 i
Itgcn), ®uc« Sorne taqligr. til 9iaat>t|)oIrn. rlln ut<

«algic ^Diotgcn^ og ilfirnbennrr pao allt X)agr i

Ugrn. Xil 9)T«r fi» «U' ^'"i. '"Ut poofalN

®ut 1 aonO cg eonb^tl) (Jlltfttnbfflé tftrt ft

«niolKtné USgorc, Strgfn 1806) 1855 12

96 e. 3ntb 16 É

•fbilbaiig cg JorcfiiDiiij of »or fcr"'* og Srtl-

(tré 3t(u Cbnfil Sonbcl i Cnttn, fro ^an« ringt

3»6(tl til ban* (mtritfulbc Deb, triumpbfrttibt Op
fianPcIfc cg bfligt t)iDimtlfari, iitbtagtn cf ttn

btUige eitifl III ®ub« Sern« fanbt Xreft, Sivilt

og Opbjggtlft, i 10 farstbt iPiDfbtr mtb forflorrtt

Sibtlfprog 6

(titrrftn, O"^"") f«r9' Orunbt ai anibmfiif

og SQgtbra, faml noglf Cpgacti of SItmrniair

Otomclntn, til SBnig for ©folft og tm, forn ffls

«il lårt fig oi rfgnr 1832 8. 304 e Dnbb

84 I

*%rfH, ^ani Srortin. yrcftJfor og Wtncr grtbtnit

e^rilhan ^)olbcrg artng a ©icgropbit 1827 8

96 @. mre ^pnrait. 84 i 9)tbfai 7ni« incb

24 i

tlarflit, Strtbf Ganuiif. Smultr lil JJiiring for tii>ft

I (Sut. (Ill Samling of ftfiitfS iittcafor tnttltsii»

opfcrif) gtrifter. lt<52— 56. 188, IV og 88,

123, 1S2, 30 e. 3 tfl ©iiib inbb. 72 i.

— 3cifteDtfI. Irocn« grugl. gn eomling afoan.
t flise ©angt i tveiibt Delt meb flere liUag. Sle

forogebe Ubgose. 1852. 12. 188 ®. 3nbb.
20 S.

— anbtu Decl. Sjelen* OTorgen» og afiencffer,

inbtbolbenbe Soiiner, £utfe og Songe paa ^ser

Dag i Ugeii, tiUigemeb Songe po'o te fire SoreW
liter. Stie Utgose. 1855. 12. IV cg 88 S.
3ntb. 16 §.

— IrtSie DeeL Sjelen* acnbelige t)»i(ib«gl(tte,

inbefjclbente ©onner og Songe poo be i 5!oret int;

falbente ^oilibSbage, met el liUig of nogle f^cU
ir.er fonu yoominbelfe cm ol unberfcge (iii SjeW
lilfianb, ferenb man gaaer lil ©erreii* ^cr^.

Knbet Opiag. 1855. 8. 128 S. 3nbb. 18 p.

— o!'rte Dttl. Sleligiofe ©re»e lit Opmunlring og

Cpbpggcife fornt Seftprfelfe i Ire, $oab cg Æjur^

ligteb Ditb el Hnfiong of Ceiligijek^fanse, famt en

Sliorgen» cg Jiflenbon met t^o^foitbe Songe. 2ln-

tet Oplag. 1S55. 8. 192 S. 3nbb. 24 i.

— Orntte Deel. gn guttlffente Sjel* cpbtiggelige

Songf. Di*fe Songe Meue ffretne, bo gorfai=

5

Inbt, Sritbrii^ Sonfiriiialion*go7e til (ebfagrffc

gitnncm Pisti Cctrlol rfitt btn i ^Dlagbeburg i

1852 ubfomnt CnginalubgoTtt of grebrnl VIolifc

«uqnt l«.)4 8 199 e 60 i

SoffilllB», a Ul SltivtmctfUft 12 i
'Bai), Wartn 9 Sagrbcg. lUtt Jln«n*ning til «I

baqt Saott C;f iiagvorrf. faml Subbinget. 1847.

I.' 112 3 24 i
•S»ntt, Vfppclb Utrbft Slubieroirr nogir of ror

Itb* riqligDt fcciclt cg vtbtnfTobrligc jjorbolte

llboirti cg fcthintt mtb IilelHab tftrr gorfaiirrmt

X»b 1853 8 267 S 84 i
BotBab, ©trtbt 3''^"'K"'" ^' Irotntf* bagligr

Cmgang mtb fflub i OTcrgtii' cg afirnboniitt. og

congt III b!)rt Dug i Ugtn. iiUigrmtb ti Slnbang

of ^fnlmtt 1847. 12 72 S 3nbt 10 *

9e|rebet, rigligt meb ctnfun raa *Jlrltgicn*unbrrDn*:

ning og gcrilantéoctllt i 3llmutiTcltrnt ffcri op.

Ipfle 111 SIfiltbning for Sldtbclrtrt eg StminanOrt.

1843. fl 8 47 S 3nrb 21 é

Bfidl, tautig Iroen* btbftt (Dort, 3tfu« (ibn|hi4.

flier ^imnitrige pao 3''*'" 1854. 16 85 ®.

3nbb 12 B '

Beffrioelff, dn (oti, orer ^ilaii gebfel. ferfcmfl. in-

nei og Snbrligl, cm 3''" (i*>"^' ufhlbigt D*P

og ^int, Cpfianbtlff e.\ timmtlfarl, cg mere (om

brnne tiflorie inbe^clbtr 1855 35 ®. 6 i

Birtrloib, tlrr*ltb. 5!irtelige lilftanbc. bert* 3nbfl>'

celft poo og Ara» til ben d)nf)elige Siat Qt ZIM-

fporg«maal 1845. 8. 65 S. 30 i.

BIoB, £)an* gronf! Sprcglirre hl Sfolrbrug.- .1854.

fl 8 VIII og 271 ®. 3nbb 96 i



6 7

BoJfmonn, gfittritf) ©• J?orlfatlet drteliaa* for-

6foI(.- 00 (SonfirmotionaunttrsiiSningcn i be Vax-.

lommt, Ijsori te 4 cj^rilicligc $05eb|.'anier flfsigt fro

()stranbrf. Obfrfat af S. Sdjanrfjf, 1844. 8.

55 e. 18

Sog, SBor $crre8 og grelferS 3efu Sijrifii SanibomJ,

liliigenitb en libcn ^iflorifl SBtjlrivtlfe om Ouatilim

Dg 5!nna, af ^»ilffii 6Ia:gt be ere ftbtc, fur.t cm

ItriS Datter Sonifru iSiarifl, ^eiibc* ©aniboin og

ternet. 1854. 12. 52 S. 10 6.

Safir, Sfjr. [Jreb. Oottfreb. ?ebetraab oeb ben arit^=

melijTe UnberuiiSnmg, meb en ©amling of Opgoser.

4be neiogligt gjenncmfeebe og reltebe Ubgase. 1833.

8. 358 S. 1 ®pb. SUebfol inbb. 96 §.

— Ubtog af So!)r8 oritfjmctijle febetroab eller protiift

JRegnebog for Segpnbere, inbejjolbcnbc be 4 SpecieS

i ubenoeonte og benæsntc lai, famt Srot og Siegus

lobetrt. 3bie Cplog. 1851. 8. 64 S. 3nbl>.

30 §.

— gocilbog til Opgoseme i S3o^r« orit!)meti|Te Cebe»

Irooba ferfie fornt en Deel af onbet SurfuS. 3bie

noiagtigt gjennemfeebe Ubgooe. 1850. p. 8. 53 ®.

3nbb. 60 §.

BoriJ, 2lnbrea3 3enfen. S)et bibeljfe Songe = C^or,

af olle bel gomle og npe leflomenteé Sapitler, ^oer

( et S5er« forfattet. 1848. 8. 454 ®. 3nbb. 48 6.

Bostons-Tabcl, Udregnet. Med Anviisning

lil Brugen af samme. 6 ^.

BttBiier, gjeter 3i>^anfen, for^ensarenbe yrosfi lil

SBJofa i Soerrig. C-S>«n«) fibjie lale, fom Ijan poa

(it SRetterfleb ubenfor Stoifdolm» SBijea fenbre ^ort

(olbt for bel paa famme Zii forfamlebe tJolf, ben

4be 3i!li 1720, i ^silfen til 3nbg«og k«.l4<
get eiutningen af bet 7be Saptiel i 3»b« Sog, og

til ler! biéfc Orb: gororbeiber ebera egen Solig»

beb mtb grsgi cg ©cmelfc. pjiiL 2, 12. 1849
8. 31 e. 4 6.

*Su5ftitt(u. gorftc aargong. SliibU forforlebe C^lag
ubgioen af g. fi. Soifen. jSieben^jobn. (1854). 6.

358 S. spopb. 84 §.

— Slnbfu Slnrgang 1853. Slnbel forforlebe Oplag,

utgioel of g. g. Soifcn. Sjobeniiatn. 8. 366 e.
?.-ipb. 88 i.

Beniieiog for fonb» og gemonb, til f)ser JJog i Ugen,

mfb nogle i^olfoiebe ^^folmer, faml ©*nner og gonge
for be inbfalbenbc $eilib«bage i aaret. Somlebe
seb a. 9}. e^ijtlbrop. 4be Dplog. 1855. 12.

137 e. 3!tbb. 16 §.

BsrBdeje 7!o. 1-6. 1848. 12. 48 ©. 12 f.

intbfoi friié 6 §.

*6sbiK(ttet, elicr p^jilofop^iff SERffifrfhjffe, fom inbef»!.

ber iliaobfn, bwrpao man Kt 4)jitlp of et befjiv

berligl Oracle ton er^olbe gorubhiRbjrob oa lil»

fommcnbe Segisenlieber. Coerfol p«a Gngtljf efler

fl li)b|t Iffionuffrifl (bet eneSt befjcnble), funt/l i

Bonapartess Sabintl efler Slaget oeb Jcipjig, tti

W. e. DangcU. CMrfM. Slnbel Cplag. Den
originale Qnpi er nu «pbcsoret i CrferbS Uniser»

filel. 1855 12. 16 ^.

EnrBfau, 2. a. De SBeiingelfer, paa i/nilU ni furaie

b«tfbf ®ub6 S3el(ignelfe i iiraelig $enfe*nbe. ^rn»

tifen over esangcliel paa «Diibfafle Seiibog (3»b.

6, 1.) Dserfol of SJielS 5R. eilcjifen. 1848. 8.

11 e. 4 §.

s

C^tiffoi, ffn, f fin $erre« SjeneRe, en fanb Sorlsl--

(ing. Ouerfol. 8. 8 ©. 2 |.

tSrijiie, 3of)on J?oni. De geifilige Driffe« og Wlaa-

te!)oIb«fe!(Taberne« $ifiorie, SSafen og OJirfninger,

i forl jremfiiUing, 1841. 12. 124 @. 56 %
9lebfat ?rii« 28 §.

Collatie etler Somlale, fom ben oonbrenbe gjel

bor meb be gomle Sabre Slbom og SRoo. Den
forllorer fporgémaalåsiié ^oob Iccnfesarbigt i ben

forfte SBerben i SJbamS lib fcrenb gpnbflcben, fao

cg i 9?oa« tib berefler, lilfammen i 2007 Sor, fig

lior tilbrogel. 55aa »ort SWaal coerfat og efier ben

reangelijle ilUaobe rettet of yebet JJiclfen ®crf.

1847. 12. 90 ®. 14

Joae, eiau«. SBtb Screnflrioer 3b!»Qn Slnbr. Sut$'«

Sorbefcerb, ben 21be SluguR 1845. 1846. 8.

16 ©. 6 i.

5)ol|!, 9J. anaiiSning til ol fore et luffeligt t.a, en

éoanbbog for te mere Oplpfie blanbl aimuen«

Ungbom. 1837. 8. 122 @. 30 f. SJebfot

^)rii« inbb. i yopb. 24

— gortteBinger for golfet. 1844. 8. 108 @.
3nbb. i yopb. 30 f.

- epnben er Ulplfena OTcbcr. gl gfrifi lil SToos

beJolben()eten« gremme, ubbragen af el Sinb „8or«

tffffiger for golfet." 1847. 8. 16 ®. 4 p.

SaaielSfcii, D. £. Den fpebalfle gpgboni, bea« J!ar»

fager og ten« gorebsggelfeømibler. gt SoIfcjTrift.

1854. 4. 32 e. SSieb to Xasler. 8 §.

Sof», 55eber og ©teen !!Birt!)manb. 3 3efu SJosnl

gpijiler og goangelier, fangsiig forfaitebe i beotemme

9

TOelobfer. (Sjennemfeet og rettet Utga«e. 1847.

12. 807 e. 3ntb. 48 §.

- aonbelig litsfcrbrio, eller ©ibelfl 35ifebog, tnte^

ljoltente otftiUige bibelfle J&ijlorier, ubtragne af ten

bellige gfrifté Soger aUe ?»|lba»enbe lil gomeu

elfe, ubi Miim fcrfoliet. 1854. 12. 100 g.

3nbb. 16 §.

— JlcrblonbS Irompel. gn SefFrioelfe ooer 9Jtrt-

lanbé amt, i Ber* forfattet. 1855. 12. 108 g.

3nbb. 18 i.

Sremmebog, gulbf)<enbig og til aUe Ziber poolite»

lig befunbeii, meb Mngiselfe of be Dromme, mon

ifir bar ol agte paa. gremfat i alfobeliff Crten.

1852! 8. 31 ®. 8 |.

Sttntftt, 3. 4). a. Om Briller. Slogle Crb om be^

re« Seffoffenbeb, Salg og ani>enbelfe, |7r(?ne for

aUe, ber lillrcenge SSriOer. gom anbong; Seffri=

uelfe oser forbebfebe, palerilercbe 4?eremafliner.

ODerfoi eftet 4be Cplag. 1841. 12. 38 g.

12 § 9Jebfot 'priii 6 §.

SngelbretS Daner, Dorolbe. SieleiiS gang = Offer,

inbeljolbenbe enbeel gubelige ^falmer lilligemet Wet-

gen= og aflen < gutfe lil bser Dog i Ugen, faml

benbeé anbaglige looreiOffer for bobfartige gpns

bete. 1847. 12. .X.XXII og 302 g. 3ntb 48 i
etinbtiiijer, goraltre?. gn gonftrmaticnSgaue. 2bel

Opiag 1853. 12 3C g. 12 |. 3 ?)ra8lb.

24 §.

•forilrifter, fatinfTe. 22 i

•- 9Jor|le. 22 §.

^•rftgiagii, 3f b. Øa:igrlf SHJilb. Det Ciemirte, ^«0T«

for ®ub er oabrnbaret r ySjotei og bar goaet en»



lil
11

fring ^ft jjaa ^nitn, fortftiUct saa forftt Julrtaii

i tn ^'rottifcn csor 5i>r. 2, 14—1". Dotrfat fra

tel tvtfTc. 1832. 16. 72 S. 12 §.

*5i)rtitlling om t« ^cUigc ©5i>fcotrf. Ul^ra3en at

tt gamle G[)rifhif3 ©friftcr. 8. 16 S. 4 i.

— 5n fa:l^ 03 marfuarbig, om 3amt«, ben fortcbt»

03 gjciifunbiic Sen. 1851. 8. 23 2. » §.

Sronif, aujjuft {itrman. SfriftmctSfig ansiiintiig iil

fn rtt 09 OJub tt^agtlia 2)?aalit al drtf paa. Ortrfai

fra bft Ipbfff. i84'7. 12. 12U S. 3>i*l>. 12 i-

Somlt, lil ttn. 1846. 8. 16 S. 3 6.

fiirriit cg SSl)^tcI(f. $igcn fra (!anbcl. Somtbir

i 5 Slfttr, tfltr JJ. I. 6run4 Coerfitttclff af bfn

tngeljlf Criginal, cmarbeibfl til Snig for brt 91cr(Tt

t^raltr. fl. 8. 32 S. 18 6-

SMgaiTl, ^)an9 3acob. MSfijiBog. iBlcb rt Ubtog

ttf „Sft)!elijr;rfcrtningtnS 21S2." Spatnbt Ubgact.

Xilbc;!é cmar6cib:t og forogct af 3o^an Slugufi

anbi-rfon. 1G34. 16. 32 S. 3nlili. 6 i.

— tommel sg for gcbe SBom, inbe^clbeiice: A. ^falmer.

B. aJloralftc.gorlitamger. C. Sitelfte lanfefprog.

2bct Dpicg. 1854. 8. 32 @. 6 §.

— JttfrJog for 3ern, tn jjo-bcrebelfe lil SUeItglo««=

ttnbeniiStiin^en, ifar i 92orgcj DmgangSffoIetiTtric^

ter. Dmarbeictt af jf. Oorgenfen. 3bie Cplag.

I8C.3. 12. 177 e. 3nbb. 18

^:tSIci, ®s:nS Srcri;mann. tivrefiog I fflibeljifb»

rieiL Ccb jfongdig naatigft SRefolution' af 21be

Drcemter 1832 cnortnet til 8rag ocb UnSen)iia=

atngcn i SilmueO^olerne paa Canbei. i Di>ereen£Ktm>

melfe mtb foten af 14ct 3uli 1827 % 14. 18.i4

12. 118 3. 3iitE'. i6 fi.

'^pifiBtif, £n, om ©Ubjina, berli igiciiitciii nuget itn.-

t;r!)olDenbt, men paa Slutninger, faa rorenSe.

•paan'1 ubgiset of t. (JUingfen. 1855. 12. 24

3. 6 %.

— 2n, om en vinbereifl Sfomagerfsenb i SiuStanb,

ber omfibcr, efler mange ouerjianbne SJarer, rjeb jin

ufiEfjanlige iapperljeb cg flore 9)!ob Heu en 3i«g=

tig éerre cg Wegeni ber i j}eiferb»mmeL yaan»

utgiset af f. GUingfen. 1855. 12. 24 S. 6 6.

— <Sn meget luftig, ombengasmilbc^oibjergtgubte,

eUet Zrolbcn paa @ul!anb. 1850. 8. 16 ©.

6 %
— cm ttn irble cg tapsre liftran, tn burguniijf

4)cmgf»n, og ben {Fjoime cg pnbige Onbiane, itei>

feren*, ben ftcre iKogula, Xiatter af SnW"»-
1855. 8. 76 S. 18 (i.

fijtrttfil famt Morgen-- og Jtftenbonner til liser Dag
i Ugen. 1843. 32. 144 e. Gnbb. i ^apb.

8 f.

^slæboe, -f)an«. Xalc reb Scfonnalion«fc|len« 6oi<

tiieligbolbeife i ©ergen* ^at^cbralilole ben Sle

«Rosir. 1837. 8. 18 (2. 4 §.

^okkS 3''abeS tre forfie SJogtr, oserfatle cg i fcrt^

fatiebe Snractrfninger oplsjte af greberif Koltfe

iBugge. 1832. fl. 8. XII, 58 cg 50 S. 43

tsttijffriBtfanjtEii, alfabet i, tiCigemeb Unbersiiening

cm bel« Srug og anoenbelfc. 8. 6 2. 4

funJanisgf, ben i^riftelige. SBsnner og ^falliter

rd [iser SRsrgea 09 Sflen i Ugen. gcr fiirfi; Dtsl

12

rfler albrt ttriflelige gcrfattere. 1854.' 16. 127

S. 3nbb. 16 6.

3nfni, gr. 91. ^rcebifen, ^olben paa ferfle Sonbag

i iJafim i ScrSfirfen 1 Sergen. 1846. 8. 15 3.

6 %.

3tafe«, Sl. tfffebog, til Srug for »orc Sloltr*

neberfte og meUemfie Qladfer seb Unbertii^ningen

i 5Dlober«maalet. Irebie betpbelig foregebe \Xi

gaue. 1855. fl. 8 X og 472 ®. 3nbb.

102 %.

3e»»(en, Sbolpl). 5!or(f prafti(! SJeilebning i silbe

Iroter* Opbrat og Snoenbelfe i JpHanlctg, faml 1

Dprfning af Stueixerler m. ni. 1853. 8. 20.'>

og 23 ®. <Keb flere trafnit cg 2 Xasler. 90 j.

Scspii, X^iomaé 1. Xre Soger om Q|)rif)i Qflerfel.

geife og ^sorlebe* oi flal forfage al SBerbenS ijcr-

fffngelig^eb, flabftrfiebe meb monge bibelffe Sprog.

1844. 12. 252 S. 3nbb. i Sfinbb. 30 fe.

Singo, I^. Den fororbacbe jhrte ^falmccog, til

®ub^sIjenefJe poo Sonbagene, SeHerne, Sebeba^

gene cg til anben gubelig Sriig i jfirfen cg Sjmi-

Stnbagt, af gamle aanbrige ©ange, lilligemeb SoU

lerter, (Jpiftler cg (Evangelier, {icelfeS-SiHorien,

5?irfe= faml anbre Sonner. 1835. 16. 799 ©.

3nbb. i ©tinbb. 36 §

- 1855. fl. 16. 574 ©. 3nbbunben i ©fiiibb

40 %.

Sruiumoi^tt, Snberic^ SSillielm. Slifa. anen Se.

tragminger oser 2 ^ong. 2, 19—5, 27. Coerfai

af San* J&olmboe. Ifte Sinb. 1846. 8. IX og

376 @. meb Xiteloignet. 96 %. 3nbb. 1 ©pb.
— Icb Setragtninger oser 2 ^ong. 5, 28—8, 15.

13

Ubgisen i Cscrfetteife of San* Solnsct. 2bel

Sinb. 1851. 8. V cg 336 S. 96 %. 3nb6.

1 ©pb.

— It Setragtninger over 2 itong. 9, 1— 13, 21.

Ubjiien i Cscr|>!telfe af Sans Solmboe. 3bie

Siiib. 1854. 8. VII og 259©. 84 §. Snbb. 108».

Sresiff, Gn Ipllig, cm ben beromle .Rong taurin, tn

jfjimpe, fun tre Osarleer boi. 1855. 12. • 32

e. 6 6.

«SEtKaf, 3. D- S- KSil meb ©iUcber. 1847. 8.

48 3. 12 %. Slebfat ^?riia inbb. i ?'.apl>. 6 %.

— Hcgnebcg til ©foIccTwg cg prisat UnbcrT>ii*ning.

1848. 12. 47 e. 10 §. Siebfat 'pmi inb*. i

yopb. 8 i.

— gacilfortegncife til iSegntiogen. 2bet Dplag.

1?.54. 4. 16 ©. 3nbb. i ^npb. 6 ^.

— ^Jrattii? SJetffrisningélirrf for Segvnbert. 2bet

Cplag. 1852. 12. 24 S. 69.

liitbrlTJil, g. Srornbtsiinébr-ffen* 5!i)!tt tg ©fabe.

6n fimpel Seilebning til at unbgaae ben foniemfit

S!fo:i li! gcrarincife, til ti'::,e!ig og ebig gorbctruelfe.

Dincibeibet cg fornorfiet af 3. j?. 6>rifiir. 1841.

8. 32 3. 24 é. S!ebfat ?5rii4 12 %.

•giaJerst, ?ar«. CSan*) fulbjl-inbige .«Duue^^jJofiille,

tillige meb ^an* Gfrifletaler. Oserfal fra bet

©stnfTe. Knbet Cplag. ©tasonger. 18.55. 4.

VIII cg 598 @. 3nbi). i ©tinbb. 1 ©pb. 12 %.

Esni, ©jern (J^riitian. fin liben Srubegase fenbt

fra ©mbgommcn 3efu*. 5te Cplag. 184». 8.

106 ©. 32 %.

ts.it, 3oai^. ©r. Slorjf ©rammatif. 2bet fcrcgebt

Dplag. 1850. il. 8. 140 @. 3"»^. 36 §.



14

Eitttr, C-^ani) liten Cclicr minbrr) i(al((^i<mué

1855. 3ntb. 6 i.

— Ittfii (tUer miutrf) jialcd)i«n:ue. Jluloriitrrl

Utgatc. @|tnntmf(tt af J. S, .f)a;iimtr. 1856.

;3iitb. 6

— libcn Jtalfi^i«mu9 Cniarbfitft cj autotiffrU

Utgat». @j(nnemf((l af ^acob llsceiiig. 1855.

KfUal, 0. ^fl^!)^to^fl. 6ii rrligio* Samlolr

1852. 12. 28 5. 6 9.

SStOf, tars jlnutftn. SJrotfmuItr, nrtfal^^f of tri

timmtl|It lofffl pj lit tfltr anttn opfamlttf of

ni (Jultij i aaii6fn, forn gjerne ril Irlt ttraf tatt

aUt ligcnnttCf 3ion8 JJrotrf cg gottrt. 26« Cp-
lag. 1853. 12. 95 3. 3n6ii. 12 §.

SKti»tr But:5ario9. Cm @u6 ga6tr. Sen cg4)fUi9=

SlauW lilffirrlff; cm 85crbtn« og serr ferftt 5t>r=

ftllTti SJfgnnScIff etabflft; cm liacrirtrt ©ut
Ipfc SSrrbtn forgaat ucD Sjntflcb, og ^oorltSrt

«4b9lon« loarn blco bsggel. 1846. 8. 31 ©.

e É

\Win6tbla» ovtr iOilljcIni Jrimnnn Xoxtn (JbriPif.

iJlftrotl of „53trgtnift iBlotc" JJp. 186 cg 187.)

1849. 12. 28 e. 8 fe.

MiSfioiift, Dt prcitftantiitf, cg ter(« stljignrt* Sirf-"

fcmbfr. 4. 57 e. 24 v.

WififionSHoluKr. 1855. 8 12 ©. 3 fe.

SWiftU, IftKt cg (jraiilS iRofiS, to btrgtiiffc Sfippere*

iTiimp nitb rn algirrfi !Bic(s3(Pmiral. 1854. 8.

14 e 6 fe.

IXøi^lag, Vapfeinee, eller nmtt galene Sllp^abetn,

rn TtiUtClang for rn ^ttl Sp. 8. 14 «. 6 §.

lig jjcrflanng rvr 3 al Dr Snortrn ful6rr4 librH

IfoirdiitDio, mcrbolCr^^c ali (rt. irm Crn, cri ~il

blttii (alig, bar brbc-} al ?l^r rg gierr *lftn<fi

rftn rn paa ftirfr ^ Xlrporirmrniri4 i^rranftaliinn.^

fcrrlobig girnncmfrri og rrllri Ubgavr Oi]iiinim.

Uti af f »lr«fing. 1854. .12 I6« 2 3n^^

12 fe

— Ueicg af (bone) {^crflanng ul Cr SnfolMgre 9)»lir

Vulonfrrri Ubgasc @jrnnrnifrrl af 3<>rcb t<«(bina

. 1849 12 96 3 3nbb 8 fe

— Ublog af (bantj JJornaring, omarbritri of rn

prml naobigft nrbfal Sommiérion. Sulonfrrri UP>

gasr @|rnnrmf((l af 3arcb t)Prbing. 1853 12

124 c 3nrb 8 fe

— Ublcg af Cbane) ^falmrbog 9lpl Opiag 1X47

12 273 © 4a fe 'Jlrpfai i5rii« incb 36 fe

faOtbaj, Dm liUr. og 'PolcrislfogrbDg for 'Riig og 3<il-

iig, rUrr 9nt>iidning ni ^oltrlrrnre marigfolcigr

SnornCrIff ul Supprr. faml Cpftuoningrr. Sirriirr.

Salairr, SPJcrIfpifrr, Hagrr og anbrr (magfulPr

Srtirr, (ami Crrre uCbrrbtr 5!stif for Cragorlrn

og irdjnifTe anrjrnetlfr til ®rtn, 3Krrl, Sago, Ptft.

cmer, CP, Cl, !<iin. «affr, Sotbf. to«, raro fl.

bu«ligr JornoCrnbrbrr (iftrr flrrraang Sriort.

faring ucgiori af rn OTrnnf(Tn>rn Corrloi ort

a SuODlpb. 1841. 8 XVIII og 133 ® 42 fe.

TIrtfat 5)ni« 21 fe

ffalnrr ni Dr <m ?uibrr« ffaitti<mu« Crcncbr

og uegionr af V 3, ©rung. 1852. 8 68 ®,

3nbb 12 fe

(Riiail 3onaS) 7)aaCrn< aanprltgr TIartrbtnb

fUrr XibemarfrC. ®uM 8orn-nl rn Cpmnnmng

15

9Ioll)iirB, tijalmar. Vtn flolflr ))lsining4mct(cb(

rilrr Slnoiiøning til Irigploiniiig og Driloplsgning

rfirr br brbjlr ubenlanbflr 5?irrfrr ubjipit. iPIrb

I Xrrtrn inbttijttr gigurer. Ovetfal fro Ssmjl
1854. 8. 45 ©. 18 fe.

JtemsoniiS, Saccb, poriræt, lit^ogr. af SL (Sitar rf<

irr lialtri af 3. ©orbi^. 12 fe.

RiU(en, Sinmotrfiiingrr hl Dr. gri^» 5>ontoppi»

taai omarbribrbc gorflaring for Hlmurfloltlirrrrr

cg gorotibrr. 1853. 8. 79 S. 30 fe.

— SfnsiiiSning til at gjrnnrgaa bc frm ^artrr af (u>

i^er* jJjtrfiémuS, for aimurffolrbolbtrr, ber ritaof

ffsninarift Xar.iirlft, og for gorcslbrt. 1852. 8.

107 £. 36 fe.

— (cenccbrtj hl (!;ri!irligr goraltre og 5l!mur(Iolr«

tarcrc om Slobornbigjirbrn af aimutffclmS Cm»
banncifc i port øcbrnitlanb. 1852. 12. 25 ®.

8 fe.

— Siciltbning a! forberete ^cru ril bm cgenllige

WtligicnSunSrroiiéning, for {ijemmtt og airnur»

(lolta. 1855. 8. 3G S. 3nbb. i ^apb. 12 fe.

•»oc>^rj8, 3o^n a. SrfEripclfr oser Sroncr ^ODti'

fogn. lopograpt)iff, ^iftorijl og grogrop^ifl ffilbrtt

1843. 12. 100 e. 3nbb. 12
fe.

fSttttirrBf, Cm, i Stortliingrt cg i tonbri of Jorf.

hl „95ogIt Ctb om Danmart." 1846. 8. 68 2.

48 fe. 9?ebfat TJriie 24
fe.

Platona Hriton, udgiven og meii Amnsrk-

ninger opiyst af Freilrrik Mollk:; Bugge. 1852.

8. 58 S. Indb. i Pupb. 2» fe.

Veitiippibaii, 6iit^. Sauclirb til (•bbefnvgiig^rb, ubi

tn rcnfoltig og fficr iDiuligbct fen, bog tilfrriifJt»

n

ol fjebr Clir i brrrs ?amprr it» Shinb brt ff

mbnu 'TIaabrnØ Xl^ og faligbrtrna Xag, al Or

ftinnr oirrr ftrrbigr, naar SniOgommrn fommn,
' 01 inOgaar mrP barn i 6rrlig^rb Snfolbig forr-

fhlirl af orm, forn i 3tilbrb cg gaab brnlrorr fm

Iib cg ffirr IiOrn fcromtrr C^igbrbrn i ®ub<

rg Sbrifn Jrfu Rigr ^aanp forbrbrrt. uPgiorl

og mrP rn (^nflra* bagligr Son forogri 1854

8 201 e 3nbb. 36
fe. ^

flnffttrl, *ibrl(?. ct>rr fisrt« og lobrnS SJri. rllff

gorrfhUtng af brm, frm oanprt paa Orn trangr

Sn III iniinmrngr og paa brn brrbr Sn hl £)rlor(r.

5ir OTcfr-SScg* 30lr Gap. libr Srr« 6 fe

Nidliiioib, (rgb Cpbpggrligr grrtcrUingrr for golfrl

Corrfat fra brt (Jngrljlr, af-J) (J^r toafrn 1847.

12 IV og 280 e 24 fe Jnob 36 fe

RpbrrtftB, 1 Sngrljl Vafrbog fcr Brgnnorrr. rfiri

t«con6 pracliques <ie langue angiaise, ubgiorn

af 21? Sdjmibi 1852. fl 8 .'08 £ 3n6b.
' 96

fe

Sorrbobri I {ofgtn, rllrr orn braor 9nbrr« ^9?or(rn<

) frn (Sl SiCrag hl 'inaabrbolb6fagrn« grrmmr,

1841 8 32 e 6 fe

Ralfftn, ? Criginall gorrbrag i cm rrnr Walbr:

maul Iftr ferfir 1841 (i 8 87 æ 60 fe.

Sootri nirUrm (iuropa og 9Irio = faml ul 9lio

3annro, liUigrmrC SrfTnorIfr corr iSnlacfrn cm

Qap 6crn hl Qalifcrntrn cg errfra hl Sbma.

1853 4 46 e 48 fe.

S(|n, a lalr vtt 3crCfirlirlfm af tr oro tamp>

ffibri ,.9lorgr«" Sorliie tm lOcr 3rpirmbrt 1855

gorulsnrer 8 7 f . 4 {



'8.

Sdiniolf, XiiiVis), mrc Wur, tonajfncc tici rn Iffl

Saiiflr 'BoiiMfr, mrr l>vil(r rr i^clli.ifi' .'liip>i,5i

Cagliflni fan riii,\aiiro ycr Orrrf, pj} aaric ofl iilCf

^clDf ru gurdijj Gamtair mn ten Mnbeim
(irftcr &. (jnspltfcno Ufija^c, iSrrjifH 18U2j.

1855. 12. G3 e. ,<uM>. 12 p.

Sdimale, 'Dfcrin jcrtinanr, Slntagictimtr for 2)113=

lingc r.i "Pijer cflcr ten boiiictlige Jnnriltlft <

mociic mirifliiri» 3anifiiiip. (iciifirmalipneijasr cij

©trrdj til OiiuesJliitagloii. Cfcrfat itt t£.

lolph. 1842. 12. VI 09 24« 5. 3iiM). 84 B-

— Ifr (Stift, im ititldicni alle iralire (ibrijicii mil

tinanKr Cino Miib.-^Vctiglaiii 7. Iriniialiéfcnntagf

1854 in ler Itutfd^en iiirdjc St. 'J)!ari(t ju ^er»

gen in ^lorwcgrn. 1854. |l. 8. IV pg 16 5. 8 §.

*Sclirotler, Joh. Heiir. OUrWallin. Svea Rige»

Erkebiskop. MinJelcgniii^. Fornor.sKot med en

Fortale af Dr. J. .Neumann, ved J. K. Christie.

1846. 8. 62 S. 24 fi.

Sciiwncll, Ceurad N. Jacob Keuiuann. Ciskop

«ver Bergens Slift, Dr., Ridder af Dannebrogea,

Conimandcur med Slorkors ef Nordstjernen, bio-

grafisk skildret. Med Porlræl etter Gorbitz.

1848. st. 8. 67 S. SK fc.

SfpJeicurfg i !'^^rbl(!^^, clirr ten gppe Sltifrntf. (Jl

43icra3 iil !DlaaCf^(jlc»fagcn8 gremme. 1841. 8.

31 5. 6 i.

'Btlitri, (£5. SlDgle Joretrag, belene i Sergtni

SMotiebolMforemng. 1846. 8. 112 S. 48 6.

8oirhokIe8's Plliluktet. Supplerende Til-

læg til Frederik Moltkc Bugges Udgave af (dette

Værk). 1853. »l. S 1C S. 10 B

20

lljetrtlin, grante Seife = 'Eagbcg. 9)eSfIrescn i

Sc^æeij 1845 Duerfat af gorfatlennten til „5n

ander* seilesente Crt til fm DatteT." 1846

8. 110 5. 24 §.

lonmtlihn, en Oase for Sem. 1846. 64. 30 ®.

4 i-

»lr5neflo(It». gt 3rlttnS|! (Srcntsr. Witt 6 farutbe

SiUeter. 1849. 12. 20 @. 12 §.

lUtPj, ^orl, of ten beremmelige Xcctot I!)auleri

OmventclftS ^iifiorie. Duerfai af lpb(!. Gfter

bel of 3J. 4). ^>auae 1 1803 utgisne fjerbe Op^

lag. 1846. 12. "74 ©. 3nbb. 12 §.

llbnolj af ^folmer, ubbragne af ben f«ongeli|l5cf)ri(le

lige yfalmebog, ifotr til ®rug for ben ficlefagenbe

Ungbom. Sig ben af ben fi'cngelige 9Jor|le 3leg)e=

ring« I)epartement for Sirfe= og UnberDiianinga:

sfffcnet foranfialtebe Ubga»e. goroget meb el Zih

lag af fiere ubsalgte ^falmer, faml «Korgen» og

aftcnbenner. 3bie Ubgase. 1854. 16. 96 e.

3nbb. 10 §.

niigDoiniiien, gor 2i 2J)aaneb8ffrifi til Seforbang

af fanb 3)annelfe. Ubgioei af 5^r. Oo^nftn- !D"b

mange afbilbninger.. Ifte S3inb. 48

- 2bel Sinb. 48 §.

BtM, 3.^. 9!ogIe feiligbebefange. 1847 12

36 e 10 §. flebfat friii 6 §.

BolqDor?, aSarcue S. ©)elen« tut^, SrubeiSfam-

mel cg ?iig=©aare. Xil ©ub« Sem* gorlpflelfe

I Slanben. 1856. 8. 221 S. 3nbb. 36 §

BalHBH, S. S. 4ier«leb Bemctrfnmger i anlebning

af Dr. as. g. ®(t)mal5'6 Jirirbtfen, jjolben 1 ®l.

19

StotfotilS, % a. ?(iening til Iib«fcrbns for 511=

muen. Gn (»omling af morcnbe og Ictrcrige goe^

rallinger. 1847. 12. 60 @. 3nbb. 12 §.

Speil, ajjenneffets ^ijcrtea, frcmflidet 1 ti gigurer oser

ben inbDortca Siljlanb og SBejTaffenljeb, enten bel

er ti (SubÉi lempel eller et ®atan6 SSatrfjlcb.

Cserfat fra Ipbft. Sjette norfle Opiag. 9}ogle

aanbflige ^falmer ere lilfoiebe. 1845. 6. 54 (£

3nbb. 16

Bitt, i?!iel« Olfen. 6^ri|Jcltg libéforSrti) eller ©ange

til Opbpggelfc. 1847. 12. 201 ®. 3nbb. 24§.

*Sl)biIIt, 2)en npe, 09 Damtrne» Sabale. CDette

®ib[ie pgfaa befjentt unbcr 9Jat)n af 9lapoleon6

Gobale). gn munter SiftentibSfcrbrin. 12. 20 5.

8 B.

SeiilajSMsll fot Vut^erfte gjrifhie, rebigctet af S.

S. Serélcb SBalnum, 3o<i*. Sr. tunb og g?)r.

9(i)gaarb. Ifte «årgang 1852-53. 2. 364 S.

"Hb'. 1—91. 91 §.

- rebigcrel af ®. S. ^eréleb ffiolnum og Gt)r.

9l!>gaarb. 2bcn Slargang 1854. 2. 212 ®.

9?o.' 1-53. 53 §.

- rebigeiei af ©. Sereleb ffialnum og Sbr.

Jiiigaarb. 3cie Slargang* 1855 2. 208

3!c! 1-52. 52 i.

tabfl p»er be fire 5Rcgning9 = Slrlet, faml oset aiJaal,

iPægt og Wlmt m. m. 1853. 12. 15 ® 4 §.

'legnér. gfaia? Slffel. gt rrmann|t Digt Ccerfat

af 3. St. gljriliie. 1846. 8 39 £ 18 fe.

- gritbjcfé ©aga. Dserfai af S. ISonfen. gtere»

«ipvUbgaoe. 8. 182 ®. 24 §, Jnbb. i -papb.

meb ©nltfnii 48 §.

!1

aJIariff Jhrte 1 iPergen paa 7De ienpag eftet

Irefolbigtjeb 1854. ft. 8. 38 3 12 fe.'

- Cm aJIormoneme. (gfler Dpforbring aftrpfi ef

ler „®8nbag«blat for Sutljerffe gbriflne." 9?o 29,

.30, 31 og 32). 1852. 8. 39 S. 1 §.

Beber, grieberit^ Eion^é. Sflminbclig t^eorcti(I=praI;

ti|T 3nblebning til SKufilcn eller 3nbl)egrebei af

Silt, bsab ber it ben beggnoenbe ajlufifer uunp

ooerligl for at forfiaae XoncUrift og til goreprag

af en gompojition. Witt oplpienbe ?lobeeremplei

OBeriat af ^o^an St. g!)rifirie. 1845 ft. 8.

94 S. aWeb 27 lilbogr. labeller 3nbb. i f 119b

84 §

BejfU, W. a. Ubpgl ooet 3efu g^irifli Si» paa

3orbcn, meb inblebenbe og ansenbenbe Sctragi

ninger. TJragtubgaue 2bet Cplag. 1847. WltD

12 fine «laalfHt. 4. VI cg 306 ®. 3nbb. 1

fixpb. 3 Spe.

— Somme SBitrfe (DobtfiebaubgaBe. fi. 8, VI og

306 e. 72 §.

Bolff, £. O flatec^etijl t)aanDbog for Meli

gion«l(trere.' gn fammentrctngt Doerfcrrteife af Dr.

®il^. 4)arnifd)'e gntroiirfe unb Stoffe ju Unterre

bungen iibet tut^era fleinen Saietbiémue. Ifte

|)efte. Coet pe 10 ©ub. 1848 ft 8. IV og

171 ©. 40 i.



HENVISNINGER.

Firmaet F. Beyer's forretningsarkiv opbrændte totalt under storbranden 15de januar 1916.

Det har selvfølgelig været et stort savn under utarbeidelsen av denne bok at maatte und-

være en saa vigtig kilde til firmaets historie. Jeg har derfor maattet søke oplysningerne

andetstedsfra, og omend disse paa ingen maate erstatter det tapte, saa er de dog saapas

fyldige, at jeg har kunnet fortælle firmaets historie i store træk.

Kildestoffet til min bok er gjengit nedenfor. Dog ønsker jeg her at fremhæve den

uvurderlige nytte, som jeg under arbeidet med at fremstille bokhandelens historie i Bergen

har havt av professor Camillus Nyrop s grundlæggende verk: „Bidrag til den danske

Boghandels Historie". Denne bok vil jeg anbefale enhver læser, der ønsker nærmere at

studere bokhandelens historie. I Nyrop's bok vil man o^saa finde utførlig omtalt bokhan-

delens teknik, dens økonomiske organisation og de forskjellige forretningsmæssige sider av

dens virksomhet. Da dette er saa utførlig omtalt der, har jeg fundet det unødvendig at

omtale disse forhold i min fremstilling.

1) Foranførte væsentlig efter: C. Nyrop: Bidrag til Den Danske Boghandels Historie

og Salomonsens Konversationsleksikon, 2den utg., bd. 111, s. 545 ff.

2) Norske Rigsregistranter, bd. V. s. 243.

3) N. Mag., bd. II, s. 304.

4) Jens Lauritssøn Wolff: Norrigia illustrata, fortalen (1651).

5) C. Nyrop: Bidrag til Den Danske Boghandels Historie, bd. I, s. 147. (Se og Norske

Aabne Breve i riksarkivet under '/i 1660).

6) Sammesteds, bd. I, s. 236.

7) Aabne Breve. Riksarkivet, "/v 1682.

8) Do. do. 13/3 1692.

9) C. Nyrop: Bidrag til Den Danske Boghandels Historie, bd. I, s. 246.

10) D. Thrap: Bergenske Kirkeforholde i det 17de Aarh., s. 134.

11) Kongebrevsbog for Bergen, 1683—1691, fol. 159. Stadsportarkivet.

12) Chr. Bruun: Ludvig Holbergs Epistler, bd. I.

13) Se forøvrigt om Nørvig; Aagaat Daae: „Bergens ældste Boktrykkere" i Bergens hist.

roren. Skrifter nr. 20, 1914.

14) Stiftets Kopibog 1721—1724, fol. 419. Stiftsarkivet.

15) Aagaat Daae: Sammesteds som i nr. 13 angit. (Om Landsloven se Chr. V norske

Lov, 2den bog, 20de kap., art. 1 in finem og art. 4).

16) Stiftets Kopibog 1738—1740, fol. 133. Stiftsarkivet.

17) Kancelliet, Norske Indleg 1762. Riksarkivet.

18) Do.

19) Do.

20) Stiftets Erklæringsbog 1769—1771, fol. 3 ff. Stiftsarkivet.

21) Rescript. Protokol for Bergen 1764—1775, fol. 143 ff. Stiftsarkivet.

22) Do., fol. 231 ff.

23) Bergens Adresse-Contoirs Efterretn. for 1766.

24) Wessel-Bergs Rescriptsaml. ^'li 1780.

77



KancelHet, Norske Indleg 1779. Riksarkivet.

Do.

Do.

Efter originalen hos hr. Freyvald K. Beyer, Bergen.

Wessel-Berg's Rescriptsaml. Vs 1760.

Bergens Adresse-Contoirs Efterretn. 1772.

Bergens Magistrats Kopibog 1780—1785, fol. 159 ff. Stadsportarkivet,

N. Mag., bd. I, s. 311 anm.

Do. bd. Il, s. 277.

EUigerede Mænds Protokol nr. 10, s. 264. Stadsportarkivet.

Do. nr. 11, s. 67.

I Ross: Kapt. Georg Prahl, s. 50.

Sammesteds.

Bergen 1814—1914, bd. II, s. 794 ff. Joh. Nordahl-Olsen : Den Bergenske presse.

„Pustula maligna" er, efter velvillig meddelelse fra dr. Robert Kloster, en pathologisk

anatomisk betegnelse for en miltbrandlokalisation hos mennesket. Sædvanligvis er

smitten fra kvæget, men det kan dog ogsaa forekomme hos hunde. Overføring fra

hund til menneske er en raritet.

40) Væsentlig efter O. W. Fasting: F. Beyer i „Bergens Nærings- og Forretningsliv"^

41) Væsentlig efter en biografi i „Revyen" ^^/s 1896.
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PERSONREGISTER.

Abraham Bog-binder, s. 13.

Andersen, Lars Axel, bokbinder, s. 31.

Anderson, J., sprog^lærer, s. 39.

Bager, Claus, stiftamtmand, s. 27.

Barth, Anna Marie von, g-. m. Krogh, s. 39.

Been, Henrick, borger, s. 34.

Benemann, C. H., bokhandler, s. 43, 44.

Bennetts turistbureau, s. 58.

Bentzon, Jacob, statholder, s. 25.

Berg, Sverre, faktor, s. 48.

Beyer, Absaion, skomaker, s. 33.

Beyer, Absaion Jørgensen, sogneprest, s. 33.

Beyer, Absaion Pederssøn, prest, s. 33.

Beyer, Anna Margarethe, f. Dekke, s. 33.

Beyer, Fernanda, s. 48.

Beyer, Frands Dekke, bokhandler, s. 19, 28, 33, 34,

35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 65.

Beyer, Frants Dieche Cappelen, ligningschef, s. 40, 46.

Beyer, Fredrik Stockfleth von Krogh, bokhandler,

s. 19, 34, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54.

Beyer, Freydar, bokhandler, s. 53, 54, 57, 64.

Beyer, Freyvald K., direktør, s. 54, 58, 59, 61, 64.

Beyer, Hanna, f. Høegh, s. 53.

Beyer, Johan Jacob Dekke, boktrykker, s. 40, 47, 48.

Beyer, Magdalene, f. Tiedemann, s. 58.

Beyer, Maria de Fine von Krogh, s. 39, 45, 47.

Beyer, Morten, assessor, s. 40, 45, 46, 47, 50.

Beyer, Morten, skomakermester, s. 33.

Beyer, Thorvald, konsul, s. 50, 53, 54, 55, 57, 58, 64.

Beyer, Thron, skomakermester, s. 33.

Beyerske Kvartet, s. 48,

Bilde, Eske, lensherre, s. 34.

Blom, Andreas Halvorsen, bokhandler, s. 30, 31.

Borlaug, Erling, bokbinder, s. 42, 43.

Boye, Engelbrecht, rektor, s. 32.

Braage, kommerceraad, s. 37.

Broch, O., s. 22.

Broch, Thomas, bokhandler, s. 44.

Brummer, universitetsbokhandler, s. 30.

Bruun, Johan Lyder, lærer, s. 44.

Bucher, Henrik Peter, boktrykker, s. 48.

Bøgh, Ole, sorenskriver, s. 43.

Bøschen, Mogens Michael, klokker, s. 30.

Cameron Amberg & Co., firma, s. 53.

Cappelen, Jørgen W., bokhandler, s. 44.

Cassuben, Christian, bokhandler, s. 11, 12.

Cassuben, Lorentz, bokbinder, s. 19.

Cicignon, Ulrik Fredrik, stiftamtmand, s. 24.

Dahl, Christopher, boktrykker, s. 30, 40, 43.

Dahl, Rasmus, boktrykker, s. 30, 39.

Danielssen, D., overlæge, s. 45.

Dass, Peder, sogneprest, s. 38.

Dedechen, Henrik, boktrykker, s. 28, 30.

Dekke, Anna Margarethe, g. m. Beyer, s. 33.

Dingsar, A. B., lagerchef, s. 57,

Dorthe Engelbreksdatter, forfatterinde, s. 11, 12, 38.

Edler & Krische, firma, s. 61.

Ellingsen, John, faktor, s. 57.

Envoldsen, Ellen, f. Wallem, s. 30, 34.

Envoldsen, Holger, den æidre, bokhandler, s. 19,

20, 26, 27, 30, 31, 33, 36.

Envoldsen, Holger, den yngre, bokhandler, s. 19,

27, 30, 31, 33, 34, 40.

Envoldsen, Isabelle, s. 33, 34, 36.

Floor, C, bokhandler, s. 44.

Formand, Jørgen Jochumsøn, s. 34.

Fougner, Alida, s. 44.

Fredrik IV, konge, s. 14.

Fries, August, violinist, s. 48.

Geelmuyden, aviseier, s. 35.

Geelmuyden, Hans, papirhandler, s. 44.

Gersdorf, Fredrik, s. 14.

Giertsen, Eduard B., bokhandler, s. 44.

Grimsgaard & Mailing, firma, s. 54.

Grøgaard, Hans Jacob, sogneprest, s. 40.

Grønning, Lars, bokbinder, s. 31, 39, 43.

Guldberg & Dzwonkowski, boktrykkeri, s. 45.

Gyldendalske bokhandel, s. 44.

Gyldenløve, statholder, s. 13, 14.

Gøtze, Johan Jacob, bokhandler, s. 18, 19, 20.

Hallager, Niels, skoleholder, s. 30, 47.

Hallager, Thorstein, bokhandler, s. 35, 36, 37, 43, 44,

Halvorsen, Thv., skibsreder, s. 62,

Halvorsen & Larsen, firma, s. 58.

Hansson, Chr. R., politimester, s. 43.

Harloff, W., kantor, s. 48.

Hees, Johan Christian, bokbinder, s. 31.

Henrik Bogfører, s. 10.

Hjørnevik, Edv., butikchef, s. 57.

Hofman, Christopher Abraham, bokbinder, s. 19

Holberg, Ludvig, s. 11, 14, 15.

Høegh, Hanna, g. m. Beyer, s. 53.

Høegh, Hanna, f. Selmer, s. 53.

Høegh, Ole Peter Ri is, stadskonduktør, s. 53.

Isdahl, H., bryggerieier, s. 47.

Jamen, bokhandler, s. 28.

Jespersen, Peder, bokbinder, s. 13.

Jensen, P. A., sogneprest, s. 40.

Jonsen, Torkild, bokbinder, s. 28, 31.

Kassuben, se Cassuben.
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Kaven, I. H., bokhandel, s. 29.

Kildahl, Joh., bokhandel, s. 44.

Kiøstadius, Juliane Catarina, s. 20.

Kiøstadius, Karen Knudsdatter, s. 20.

Kiøstadius, Niels, bokhandler, s. 19, 20, 21, 22, 23, 24,

26, 27, 31.

Kjæller, Peter, I. F., bokbinder, s. 44.

Klim, Nils, klokker, s. 12.

Kothert's Trykkeri, s. 28.

Krogh, Anna Marie von Barth von, s. 39.

Krog-h, Anna Marie von, f. Stockfleth, s. 39.

Krogh, Fredrik Stockfleth von, kaptein, s. 39.

Krogh, Maria de Fine von, g. m. Beyer, s. 39.

Krogh, Søren de Fine von, generalmajor, s. 39.

Landmark, J. P., bokhandler, s. 30.

Lange, Carl, bokhandler, s. 30, 31, 39.

Lie, Olaf, forretningsfører, s. 54, 57.

Lind, Christian, kontorchef, s. 57.

Lønneroth, Gustav, bokbinder, s. 31, 39.

Løsch, Christopher, bokhandler, s. 19, 21, 22, 23, 24,

25, 29, 31.

Løsch, Hybert, bokhandler, s. 29. 30, 31, 36, 39.

Manns, Magdalene, g. m. Tiedemann, s. 58.

Martens, Ditlef, bokhandler, s. 39, 43.

Meyer, Peter, s. 28.

Michelsen, Otto, bokhandler, s. 37, 44.

Mossin, Hans, stiftsprovst, s. 28.

Mylius, F. G., firma, s, 58.

Møhl, Aug. Wiih., bokhandler, s. 44.

Møller, Sephen, bokbinder, s. 19.

MøUerske Boghandel, s. 28, 29.

Nissen, Chr. F., faktor, s. 41, 42, 47.

Nørvig, Peter, bokhandler, s. 16, 17.

Paulli, Daniel, bokhandler, s. 1 1.

Petersen, Christian, stiftamtmand, s. 24, 26.

Philiberts boglade, s. 28.

Platou, Carl, borgermester, s. 43.

Prahl, Georg C. C. W., kaptein, s. 40, 41, 42, 43.

Profts Boghandel, s. 28.

Reventlov, greve, s. 14.

Richter, Fredrich, bokfører, s. 10.

Rohde, Johan Caspar, bokhandler, s. 18, 19, 20.

Rosasco, W., direktør, s. 58.

Rothes Boghandel, s. 28.

Rudolph, C, boktrykker, s. 44.

Rælling, bokhandler, s. 50.

Ræmisch, Jacob Prom, kontorchef, s. 50.

Ræmisch, Mathias, bokbinder, s. 44.

Sagen, Lyder, overlærer, s. 31.

Sagen, Peter Albert, provst, s. 43.

Scheel, Jørgen Erich, stiftamtmand, s. 25.

Schilling, bokhandler, s. 30.

Schubothske Bokhandel, s. 27.

Selmer, Hanna, g. m. Høegh, s. 53.

Smith, Hans Henrik, bokhandler, s. 18, 19, 20, 21,

24, 25, 31.

Smith, Helleman Mikael, boktrykker, s. 48.

' Stockfleth, Anna Marie, g. m. von Krogh, s. 39.

Thelemand, Jasper, bokbinder, s. 13.

Tiedemann, Jurgen, s. 58.

Tiedemann, Magdalene f. Manns, s, 58.

Tiedemann, Magdalene, g. m. Beyer, s. 58.

Tiller, Israel, den ældre, bokbinder, s. 13.

Tiller, Israel, den yngre, bokbinder, s. 17, 18, 19

Undall, Anders, stiftamtmand, s. 16.

Vahl, Christopher Brehmer, klokker, s. 30.

Wallem, Ellen, g. m. Envolden, s. 30.

Weideman, Elen Marie, s. 17, 18, 19.

Weideman, Hendrich Augustus, bokhandler, s. 17, 19.

Wiborg, Laurits, s. 48.

Wichne, Arne Erichsen, bokhandler, s. 36, 37, 38, 43

Wigdahl, Arthur, bokhandler, s. 57.

Wilhelm II, keiser, s. 57.

Wilhelmsen, Conrad, bestyrer, s. 57.

Wolff, Jens Lauritssøn, forfatter, s. 10, 11.

80







I








