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Dickens – kronologi 
Anniken  Telnes Iversen 
 
1812 Charles Dickens født 7. februar i Landport ved Portsmouth i 

England. 
1824 Faren John Dickens arrestert. Familien bor et halvt år i 

Marshalsea gjeldsfengsel, mens 12-årige Charles arbeider i 
skosvertefabrikk. 

1829 Flere jobber de neste årene, bla rettsreporter og 
parlamentsreporter. Lærer seg stenografi og teater. 

1833 Skriver sin første fortelling for et månedsmagasin. Jobber 
som journalist, tar pseudonymet ”Boz”. 

1834 Begynner å skrive skildringene som senere utgis som Sketches 
by Boz. Disse publiseres i tidsskrifter og egne hefter. 

1835 Forlovet med Cathrine Hogarth. 
1836 Sketches by Boz blir Dickens første suksess. 

The Pickwick Papers kommer i månedshefter fra mars 1836 til 
november 1837. Gifter seg med Cathrine Hogarth. Møter 
journalist John Forster som blir en nær venn, og som senere 
skriver hans biografi. 

1837 Oliver Twist kommer månedlig i Bentley’s Miscellany fra februar 
1937 til april 1839.  
Pickwick Papers avsluttes og kommer i bokform, som alle de 
etterfølgende serieromanene. 
Første av ti barn født. 

1838 Nicholas Nickleby utgitt månedlig fra april 1838 til oktober 
1839 

1840 I april kommer første nummer av Dickens’ nye ukeblad 
Master Humphreys Clock. Hovedinnholdet er den nye romanen 
The Old Curiosity Shop som går til februar 1841. 

1841 Barnaby Rudge utgis i ukebladet Master Humphreys Clock, fra 
februar til november. Reiser til Skottland med Cathrine. 

1842 Charles og Cathrine reiser til USA og Canada. American Notes 
gis ut i to bind i oktober. 
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1843 
 
1844 

Martin Chuzzlewit utgitt månedlig fra januar 1843 til juli 1844. 
A Christmas Carol. 
Dickens-familien til Italia 
Julefortelling: The Chimes.  

1845 Reiser i Italia. Rolle i skuespill.  
1846 
 
 
1847 
 
1848 

Opphold i Sveits og Paris. Pictures from Italy utgitt. Dombey 
and Son utgitt månedlig fra oktober 1846 til april 1848. 
Julefortelling: The Battle of Life. 
Veldedig arbeid, bla for prostituerte. Fra nå av og mange år 
regisserer og spiller han selv i flere 
amatørteateroppsetninger. 
Julefortelling: The Haunted Man.  

1849 
1850 

David Copperfield utgitt månedlig fra mai 1849 til november 
1850. 
Dickens starter og er redaktør for ukebladet Household Words 
fra mars 1850 til mai 1859.  

1851 Dickens’ far og datteren Dora dør, Cathrines helse skranter. 
Dickens aktiv i amatørteater og spiller for dronning Victoria 
og prins Albert. A Child’s History of England starter i Household 
Words.  

1852 
1853 

Bleak House utgitt månedlig fra mars 1852 til september 1853. 
Første offentlige opplesning på veldedig arrangement. 

1854 Hard Times går i ukebladet Household Words mellom 1. april og 
12. august. 

1855 
 
1856 
1857 

Little Dorrit utgitt månedlig fra desember 1855 til juni 1857. 
Amatørteater-oppsetning av Wilkie Collins’ The Lighthouse.  
Samarbeid med Wilkie Collins på teaterstykket The Frozen 
Deep. 
H. C. Andersen på besøk. Dickens begeistret for 18-årige 
Ellen Ternan. 

1858 Første offentlige opplesningsserie mot betaling. Separasjon 
mellom Dickens og Catherine. Offentlig oppstyr og rykter 
om utroskap. 

1859 Starter og redigerer ukebladet All the Year Round, som trykker 
A Tale of Two Cities ukentlig fra april til november 1859. Flere 
offentlige opplesninger, som fortsetter til hans død. 
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1860 
 
1861 

Great Expectations i ukebladet  All the Year Round fra desember 
1860 til august 1861. Skriver også essayserie, The Uncommercial 
Traveller, for bladet. 

1863 Offentlige opplesninger i Paris. Dickens’ mor dør. Sønnen 
Walter dør i India. 

1864 
 
1865 

Our Mutual Friend utgitt månedlig fra mai 1864 til november 
1865. Skrantende helse. 
Togulykke setter varige spor hos Dickens. 

1866 Bror Augustus dør. Opplesninger i England og Skottland 
1867 Opplesninger i England og Irland. Reiser til USA i 

november. Offentlig opplesningsturné i USA tross dårlig 
helse. 

1868 USA-turneen fortsetter.  
1870 Siste offentlige opplesningsserie i London.  

The Mystery of Edwin Drood utgitt månedlig fra april 1870 til 
september 1870. Seks nummer ferdig før Dickens dør av 
hjerneblødning 9. juni. 14. juni blir han begravet i 
Westminster Abbey, der også Chaucer, Tennyson og 
Shakespeare ligger.  
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Verdens mest leste forfatter? 
Anniken Telnes Iversen 
 

«Dickens’ arbeider gjennomstrømmet 
samtiden nesten som oksygen i 
blodet,» sa Dickens-kjenneren Grahame 
Smith. Og 142 år etter sin død er Charles 
Dickens fortsatt levende i kulturen, ikke 
bare i engelsk-språklige land, men også i 
hjemlige NRKs sendeskjema og i 
animasjonsfilmer for barn. 
           Charles Dickens får ofte æren av å 
være verdens mest leste forfatter, 
muligens etter Shakespeare. Det er 
likevel stor enighet om at Dickens har en 
helt egen posisjon i engelskspråklig 
litteratur. Ikke bare var han en 
superstjerne i sin samtid, men han er 
fortsatt en av de største. I 1939 undret 
George Orwell seg over at Dickens 
”både kunne leses av arbeiderklassen … 
og bli begravet i Westminster Abbey.” 
Nå som da samlet Dickens høy og lav, 
mann og kvinne, skolebarn og 
universitetsprofessorer. 

 Med over 100 stumfilmer, minst 
30 BBC-serier, og et utall andre filmer og 
animasjoner, er Dickens antakelig 
verdens mest filmatiserte forfatter. De 
fleste nordmenn kjenner mange av hans 
klassiske helter takket være BBC-serier 
som Little Dorrit og Oliver Twist. 
           Om en norsk engelsklærer, en 
indisk professor og en elev ved en 
katolsk skole i Ghana skulle slumpe til å 
møtes, er sjansen stor for at alle tre har 
lest David Copperfield. 

Serieromanen 

I 1800-tallets Storbritannia 
kom romaner ofte ut i billige 
månedshefter eller som avsnitt 
i ukeblad. Et større verk ble 
altså delt opp i biter som ble 
lest over lang tid. 

 

The Pickwick Club var Dickens’ 
gjennombrudd som forfatter 
og også et gjennombrudd for 
serieromanen som genre. 
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Serie-forfatteren 
 

 
 
“Make 'em laugh; make 'em cry; make 'em wait” 
Det er uklart om det var forfatterne Wilkie Collins eller Charles Reade som 
sto for dette utsagnet om hva som var viktig å oppnå for en serieforfatter (se 
boks). Men det er stor enighet om at Dickens var en mester på alle tre 
områdene – kanskje fordi han selv opplevde det samme mens han skrev. 
Forfatteren levde og åndet med personene sine, og under arbeidet med A 
Christmas Carol skrev han til en venn at han ”gråt og lo, og gråt igjen” og ble 
så oppglødd at han vandret gatelangs lenge etter leggetid.  

Han ville nødig innlemme andre i sin kreative prosess, men datteren 
Mamie var engang vitne til en overraskende forestilling: Mens Dickens satt 

og jobbet, spratt han plutselig opp og begynte å gjøre voldsomme grimaser 
foran speilet. Så skrev han intenst en stund, før han gjorde flere grimaser i 
speilet, så tilbake til manuset, og så videre. Hun konkluderte med at han var 
fullstendig oppslukt av personene han skrev om. 

Dickens skrev for sitt publikum og likte å lese høyt for andre straks 
han var ferdig med noe, for å se leserens følelsesreaksjoner. Engang reiste 
han helt fra Italia til London for å lese sin andre julefortelling, The Chimes, 
høyt for en gruppe venner. Det var verdt bryet, for en av dem ”hulket 
åpenlyst, og lå og gråt på sofaen mens jeg leste,” skrev han til sin kone. 
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Dickens var henrykt og fikk en opplevelse av ”hva det vil si å ha 
makt.”  

Et eksempel på Dickens evne til å formidle tankene og 
følelsene til personene sine kan vi se i dette utdraget fra første-siden 
av Great Expectations. Fortelleren er den voksne Pip som skildrer 
hvordan han som gutt opplevde verden og sitt foreldreløse liv. 
 

“My first most vivid and broad impression of the identity of 
things seems to me to have been gained on a memorable raw 
afternoon towards evening. At such a time I found out for 
certain that this bleak place overgrown with nettles was the 
churchyard; and that Philip Pirrip, late of this parish, and also 
Georgiana wife of the above, were dead and buried; and that 
Alexander, Bartholomew, Abraham, Tobias, and Roger, infant 
children of the aforesaid, were also dead and buried; and that 
the dark flat wilderness beyond the churchyard, intersected 
with dikes and mounds and gates, with scattered cattle feeding 
on it, was the marshes; and that the low leaden line beyond 
was the river; and that the distant savage lair from which the 
wind was rushing was the sea; and that the small bundle of 
shivers growing afraid of it all and beginning to cry, was Pip.”  

            Fra Great Expectatios, 1860-61 
 

I ett lite avsnitt har Dickens gitt en detaljert beskrivelse av 
landskapet Pip vokser opp i, han har gitt oss livshistorien hans – 
begge foreldre er døde, og det samme er hele fem småsøsken – han 
har fortalt oss at det viktigste i Pips liv er at han er foreldreløs og 
fundamentalt alene – og han har gitt oss et gripende og klisjéløst bilde 
på sjelelig ensomhet og fortvilelse. Startstedet for personen som skal 
vokse opp og prøve å bli et selvstendig individ i denne romanen er så 
magert som det kan bli – en liten bylt med gysninger som blir redd for 
alt og begynner å gråte. Dickens var kanskje den første 
romanforfatteren som klarte å skildre hvordan det føles å være barn.  
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     Pip på kirkegården: Illustrasjon av F. A. Fraser. C. 1877 

 
Dickens arbeidet under voldsomt tidspress og skrev ofte romanene 

nummer for nummer ettersom de kom ut. Åtte av romanene ble opprinnelig 
trykket som 32-siders månedshefter. Fem andre ble publisert i ukemagasiner, 
og Dickens måtte ha et nytt kapittel klart hver uke. Ofte måtte han være til 
stede på trykkeriet for å tilpasse teksten til sidetallet – kutte litt her og der, 
eller til og med skrive inn en ny side eller to. Men det virker ikke som om 
tidspresset gikk ut over kvaliteten. Hard Times kom i ukentlige kapitler. Det 
samme gjorde Great Expectations, som ofte regnes som en av hans beste. 

Slike billige hefter hadde lav status, og i 1838 fant The Edinburgh 
Review det merkelig at et kvalitetsprodukt som The Pickwick Papers kom ut i et 
format typisk for ”døgnfluer – det aller letteste av lett lesing.” Det var 3-
binds romaner man skulle satse på den gang, hvis man hadde ambisjoner. 
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Publiseringsformen skyltdes at Pickwick ikke ble startet som 
roman, men som korte tekster til illustrasjoner. Men etter at den  
opprinnelige tegneren døde, endret Dickens konseptet slik at 
fortellingen ble viktigst, og det bare var to illustrasjoner av tegneren 
«Phiz» i hvert nummer. ”And so was born The Pickwick Papers (1836-
7), which would establish Dickens as a writer and transform 
nineteenth-century publishing in the process” (Nicholas Daly). 

For The Pickwick Papers ble en enorm suksess. Salget økte fra 
500 til 40.000 eksemplarer, og Charles Dickens gikk fra å være en 
nesten ukjent 24-åring til å bli en hit. Pickwick ble en farsott som 
inspirerte andre forfattere, og det dukket opp Pickwick-sigarer, hatter 
og frakker, porselensfigurer og mye annet.   

 

 

 
 

 

 

 

12 

                   

 

En enorm kapasitet 
Dickens var en enorm kapasitet, på mange områder, over lang tid, og han 
hadde også enorm arbeidskapasitet. Gjennom hele livet drev han med en 
mengde aktiviteter samtidig.  

Han begynte sin arbeidskarriere som 16-åring, som journalist, og skal 
ha skrevet ca. 350 artikler, skildringer, ledere og annet avisstoff. 1832-34 
skrev han for The Mirror of Parliament, og så for dagsavisen Morning Chronicle 
fra 1834. Fra 1850 til sin død i 1870 redigerte han et tidsskrift som han også 
skrev for. 

Han skrev 14 romaner, 3 bind med Sketches by Boz, diverse noveller, 
ca. 40 essay, noen (dårlige) dikt, tre skuespill alene og to sammen med andre. 
Da femte bind av Dickens’ brev ble utgitt i 1981, kjente man til 13.452 brev! 
Det er over 300 brev i året gjennom hele hans voksne liv. I tillegg holdt han 
ca. 115 taler, som han komponerte og memorerte mens han gikk lange turer. 

Teateret var en annen livslang pasjon. I 13 år, fra 1845 til 1857, var 
han skuespiller, produsent og instruktør for en rekke 
amatørteaterforestillinger. Og han deltok gjerne i snekringen av kulisser og 
annet fysisk arbeid også. Glad i sosialt liv som han var, avsluttet han gjerne 
teaterprøven med et middagsselskap. Men han likte også mosjon og tid til 
refleksjon, og kombinerte de to ved å gå lange kreative turer. Han reiste også 
mye, både med og uten sin kone og sine barn, og bodde flere perioder i 
utlandet.  

Det sosiale engasjementet hans nevnes ofte i forbindelse med 
romanene, men Dickens var også aktiv i sosialt arbeid og reformarbeid 
utenfor det han skrev. Blant annet arbeidet han for å hjelpe prostituerte til et 
nytt liv og for billig husvære for fattige. På USA-turnéen i 1842 irriterte han 
mange amerikanere ved å kritisere slaveriet.  
Mens Dickens produserte Wilkie Collins’ teaterstykke The Frozen Deep i 1857, 
traff han Ellen Ternan, en ung skuespillerinne som han ble meget betatt av. 
Ingen vet sikkert om de to hadde et forhold, men de var venner i årevis, og 
Dickens kjøpte henne et armbånd som ved en feiltakelse ble levert til hans 
kone Cathrine. Ekteskapet hadde skrantet lenge, og denne hendelsen ble 

spikeren i kisten. For å flykte fra problemene og sin egen mislykkethet, la 
Dickens ut på opplesningsturné. Som tidligere nevnt, elsket han å se andres 
reaksjoner på det han skrev, og opplesningene ble nesten en besettelse. Han 
turnerte helt til 1870, året han døde, og skal ha holdt 472 opplesninger i alt. 
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Romanen blir voksen 

I dag er det romanen som er den store og viktige litterære genren, 
mens dikt og skuespill utgis og leses i mye mindre utstrekning. På 
begynnelsen av 1800-tallet var det motsatt. Romaner ble først og 
fremst målt etter hvorvidt de var moralsk og religiøst oppbyggelige, 
og de aller fleste ble sett på som mindreverdig tidsfordriv for de 
lavere klassene. Men delvis takket være Dickens, endret romanen både 
innhold, renommé og lesekrets i løpet av 1800-tallet.  

De tidlige romanene, som Don Quixote, Wilhelm Meister og 
Tristam Shandy, var lange, men episodiske og ganske løs i strukturen. 
Både vendepunkter og slutten var gjerne resultat av ytre krefter eller 
tilfeldigheter. På 1800-tallet ble personene og deres mål drivkraften i 
romanen. Psykologi ble viktigere, og personenes sjeleliv begynte å 
folde seg ut på en helt ny måte. Romanforfatterne fant et utall nye 
måter å formidle tanker og følelser så vel som talespråk på, og 
romanpersonene gikk fra å være typer til å bli sammensatte 
mennesker med gode så vel som dårlige sider. Romanen ble individets 
arena.  

Orwell er bare en av mange som har ment at Dickens samlet 
det klassedelte britiske samfunnet rundt den samme litteraturen. 
Dickens kom selv fra den lavere middelklassen, men han var en nitid 
observatør av mennesker fra alle sosiale lag. I sine måneder som 
barnearbeider hadde han selv opplevd å være en del av den fattige 
arbeiderklassen, en opplevelse som preget ham hele livet. Bøkene 
hans ble befolket av mennesker fra alle sosiale lag. Han hadde en 
fantastisk observasjonsevne og skapte personer som både var 
gjenkjennelige og uimotståelig særegne. Gode og dårlige egenskaper er 
fordelt på alle klasser, og mordere og prostituerte kan være like gode, 
eller diverse som advokater eller lærere. Også i dag kjenner vi igjen 
Dickens’ typer, som den gjerrige rikmannen, den utspekulerte 
advokaten, snylteren, den geskjeftige nabokonen og den uimotståelig 
vakre men dumme unge kvinnen som blir en umulig kone og mor.  
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Dickens levde fra 1812 til 1870, og i løpet av denne perioden gikk 

romanen igjennom en revolusjon. Fra å være en løs og lite prestisjefull 

kunstform ble romanen det moderne samfunnets fremste skrift-genre. 

Stadig bredere lag av befolkningen lærte å lese, og i stadig større grad 

leste alle romaner. Romanen kunne utrykke og utforske individets kår i en 

komplisert og sammensatt verden, der religion og sosial klasse ikke lenger 

dikterer hvem folk er, og det begynner å bli mulig å skape sin egen 

identitet. Romanen ble voksen med Dickens. 
 

 
                        Illustrator Phiz (Hablot Knight Browne) 
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Dickens Illustration  
Stuart Sillars 
 
‘What’s the use of a book without any pictures?’ said Alice. Whatever the 
larger answer might be, it is certainly true that for Dickens and his readers, 
the pictures were an essential part of the process of writing and reading. All 
of the major novels appeared from their earliest versions with illustrations, 
and most have attracted the attention of later artists in producing visual 
treatments of their characters and events. So close is the relationship between 
word and image that the books need to be considered as single constructions, 
in which the two forms contribute equally to the reading experience.  
 One reason for this is the circumstances from which the earliest 
books emerged. In the 1820s and 1830s, many of the most successful 
publications were collections of prints with short passages of descriptive or 
narrative writing. The Microcosm of London, published by the London firm of 
Ackermann, offered fine, hand coloured aquatints of the city’s sights and 
monuments; Life in London brought together comic stories about a group of 
scurrilous character with images of their more absurd adventures. Dickens’ 
first writings were very much in this tradition. The publisher John Macrone 
saw the writer’s earliest satirical pieces, beginning with ‘A Dinner in Poplar’ 
in the Monthly Magazine of December 1833, and suggested a series of pieces 
that would both satirize and appeal to middle-class urban readers. These 
would work alongside illustrations by George Cruikshank, whose work had 
made life in London so successful. The title of the volume reflects its dual 
nature: Sketches by Boz and Cuts by Cruikshank – ‘Boz’ the family nickname of 
Dickens, ‘Cuts’ a popular word for engravings. The separate sketches 
eventually grew into three volumes – which just happened to be the usual 
form of a novel. 

Success brought further commissions, most importantly The 
Posthumous Papers of the Pickwick Club. Like most earlier illustrated works, this 
was issued in serial parts  -  cheaper to produce for the publisher, ensuring an 
immediate return on printing costs, cheaper for the reader to buy, and 
simpler for the writer to produce.  
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        The last chance by George Cruikshank, 1838 
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The first part appeared in April 1836, and had engravings by Robert 

Seymour.  Dickens’ commission was to write a sheet and a half of 
text which, printed on both sides, folded and cut, would result in  
twenty-four pages of print. Four engravings, printed on one side only, would 
produce the other eight pages of the standard 32-page gatherings that, 
stitched into a simple paper cover, made up each monthly part.   

At first the project foundered. Only 400 copies of the 1000 printed of 
the first part were bound; for the second, only 500 were printed. Then fate 
took over. Seymour committed suicide, leaving the project without an 
illustrator. Dickens, now the senior partner, suggested  changing the format 
to 32 pages of text and only two illustrations. A young artist, Hablôt Knight 
Browne, took over: using the pen name ‘Phiz’, he was to illustrate most of 
the first editions of Dickens’ famous novels, and the new relationship, with 
the text more extensive than before, and the author deciding the content and 
place of the images, became the dominant form of Dickens’ novels and the 
many others published serially in the 1830s and 40s. Sales rocketed: the final 
part, in November 1837, sold 40 000 copies. 

All this was aided by the very visual, highly descriptive style of 
Dickens’ writing. Scenes and characters came to life in words, and were given 
further immediacy in engravings. With two or four weeks to read each part, 
the readers could spend time to study the detail of both, and make the events 
and their characters assume the status of real people whose lives they shared.  
Phiz was succeeded by other illustrators, notably George Cruikshank, George 
Cattermole and Marcus Stone. The first of these even asserted, in a very 
public exchange of letters, that it was he who had thought of the main plots 
of the novels – a claim that Dickens hotly refuted. 
 Certainly, though, the images were important in directing the reader’s 
progress through the stories. The events they show are carefully chosen to 
emphasise emotion or event. When the Micawbers emigrate in David 
Copperfield, David’s farewell to them is shown in a detailed illustration of the 
emigrant ship – a scene that would have been familiar to many readers at a 
time when families were often broken by such departures to avoid 
agricultural depression. When Little Nell dies in The Old Curiosity Shop, 
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the imagery of the prose – the bird flown from its cage, the windows 
left open for the soul to depart – is mirrored in the engraving. And 
the reader has to stop to take this in, the image being printed at an 
angle from the printed text, so that the book must be turned through 
ninety degrees for it to be read. Sometimes, the progress is halted to 
bring suspense. When Bill Sykes is chased to the top of a building in a 
climactic scene of Oliver Twist, he is shown standing on the roof, his 
dog at his side, holding up the moment when he falls and is hanged 
by the rope around his neck.. 

Later illustrators found Dickens’ work equally compelling. 
Samuel Palmer produced images for Pictures from Italy; later in the 
nineteenth century a collected edition of the novels had new 
illustrations by Frederick Barnard and John  Mahoney. In the 
twentieth century, renowned artists including Ronald Searle 
contributed images to new editions, Searle’s work being particularly 
significant for Oliver Twist, presenting the novel’s social criticism in a 
forcefully up-to-date style of the 1960s. 
 Ironically, Dickens’ novels are now often read in single 
volumes that have no illustrations, and the descriptive detail is often 
lost on their readers. But the original versions are available still in 
many printed versions, and the visual tradition lives on in other 
media. In the 1950s David Lean made films of Great Expectations and 
Oliver Twist that rest firmly on the original engravings, and more 
recently the BBC has produced television versions of similar power. 
The words are all there, and drive the action; but it is the images that 
bring the novels fully to life. 
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At Rest (Nell dead) by George Cattemole, 1841 
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Jacob Christensens Charles Dickens-samling 
Bjørn Arvid Bagge 
 
Bakgrunn og innhold 
Jacob Christensen (1892-1968) hadde hele livet interesse for bøker og 
samlet igjennom et langt liv en stor og verdifull boksamling. Kanskje 
var det hans engelske utdannelsesbakgrunn som gjorde at Dickens-
samlingen kom til å utgjøre den mest verdifulle delen av hans 
samlinger. Etter  skipsreder Jacob Christensens død ble hans Dickens-
samling overrakt Universitets-biblioteket i Bergen av hans enke fru 
Astrid Christensen i 1972.  

Samlingen inneholder ca. 370 bøker og småtrykk. Dickens’ 
romaner finnes i både innbundne og uinnbundne førsteutgaver.  Til 
samlingen hører også andre sjeldne tekstutgaver, litteratur om 
Dickens og hans verker. Et annet viktig materiale i samlingene er tolv 
originalbrev og manuskripter av Dickens, et par andre manuskripter 
(det ene Gerhard Grans manuskript til boken om Dickens), en 
fjærpenn som har tilhørt Dickens, og en innrammet akvarell av 
kunstneren John Leech som viser John Pritt Harley i Dickens’ 
teaterstykke The Strange Gentleman. I tillegg omfatter samlingen 
porselensfigurer knyttet til Dickens’ litterære produksjon. 
 

 
         Jakob Christensens private bibliotek 
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Samlede verker og romaner 
Av samlede verker bør her nevnes den store Chapman & Hall-utgaven i 30 
bind som ble utgitt i London 1874-76 og den store The Nonesuch Dickens 
utgaven utgitt i slutten av 1930-årene (1937-38), og som i forbindelse med 
utgivelsen ble omtalt som: "one of the most glorious publishing achievements of our 
time."  

Dickens’ enkelte romaner finnes både i hefteform og i innbundne 
utgaver. Dickens’ romaner kom opprinnelig først som føljetonger og UB har 
de fleste av romanene i form av disse sjeldne heftene innkludert: Sketches by 
Boz, Pickwick Papers, Oliver Twist, Nicholas Nickleby, The Old Curiosity Shop, 
Barnaby Rudge, Martin Ghuzzlewit, Dombey & Son, David Copperfield, Bleak House, 
Little Dorrit, A Tale of Two cities, Our Mutual Friend og The Mystery of Edwin 
Drood. Hard Times og Great Expectations foreligger ikke i dette formatet. 
Foruten førsteutgavene i hefteformat forligger hans romaner også i 
innbundne førsteutgaver. 

. 

 
 
Praktinnbinding til en samleutgave av forskjellige Dickens-bøker. 
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Trykte teaterstykker 
Dickens både forfattet teaterstykker og deltok i amatøroppførelser av 
disse til veldedige formål. Disse skuespillene regnes som sjeldne trykk 
og omfatter No Thorough fare i utgaver fra 1867 og 1868, Is She His 
Wife? Utgitt  i Boston 1877 og The Village Coquettes  fra 1836. I tillegg 
finnes Dicks’ Standard Plays med 26 hefter som er dramatiseringer av 
romanene, flere av disse ble gjort av Dickens selv. 
 

Dickensillustrasjoner 
Det finnes illustrerte separatutgaver av flere av Dickens’ bøker. Blant 
disse er Hablôt Knight Browns ('Phiz'), til Dombey and Son utgitt i 
London 1848, til Pickwick Papers  utgitt London 1847, og også av 
andre illustratører som Onwhyn, Heath og Sibson.  
De store praktutgavene i folio av F. G. Kitton: Charles Dickens by Pen 
and Pencil utgitt London 1890-92 og hans Dickens and His Illustrators, 
London 1899, bør også nevnes i denne forbindelse. 

 

 
Tittlebladet til skuespillet No Thoroughfare utgitt i London 1867.  
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  Forside utformet av George Cruikshank til et hefte av Schetches utgitt i London 1837.  

 

   
  Illustrasjon av John Leech hentet fra A Christmas Carol utgitt i London 1843. 
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Bøker fra Dickens eget bibliotek 
W. M. Thackeray’s Book of Snobs, med Dickens’ signatur på tittelbladet, 
og med hans ex libris, er en av flere bøker fra forfatterens private 
boksamling. I samlingen finnes også annen litteratur med relasjon til 
Dickens, som klovnen Grimaldis Memoirs som han var utgiver av. 
Videre inneholder samlingen bøker som utgjorde ”svar” på Dickens’ 
egne verk som for eksempel Henry Woods Change for American Notes 
(London 1843). Bøker som ”fortsetter” handlingen i noe av Dickens’ 
mest kjente verker er også representert. Eksempler på dette er: G. 
Reynolds’ Pickwick Abroad, og John Jaspers’ Secret. A Sequel to Edwin 
Drood forfattet av blant andre H. Morford. 
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  ”Face to Face” - Charles Dickens’ og Jakob Christensens Ex Libris limt inn i W. M.     
Thackerays Book of Snobs utgitt i London 1870. 
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Charles Dickens’ manuskripter og brev 
Dickens-samlingen inneholder både sjeldne trykte brev og 
brevsamlinger samt originale brever og manuskripter. Blant disse er 
privattrykk som Letters to Mark Lemon, utgitt i 30 eksemplarer (London 
1917). Det mest interessante er allikevel det originale håndskrevne 
materialet av Dickens selv. Der er i alt ni brev, tre manuskripter eller 
manuskriptfragmenter, to korrekturavtrykk med Dickens rettelser og 
en trykt annonse til en opplesning, også med Dickens’ rettelser. Til 
samlingen hører også en fjærpenn som har tilhørt forfatteren. Den er 
innlagt i en vakker eske. Originalbrevene er i kronologisk rekkefølge:  
Et brev fra Charles Dickens til forleggeren Richard Bentley fra 1837, 
et brev fra Charles Dickens til forleggerne Bradbury & Evans fra 
1839, og et brev fra Charles Dickens til forfatteren Thomas Mitton fra 
1841. Disse tre brevene er trykket i den store Oxfordutgaven av 
Dickens’ brev som ble utgitt 1965-2002.  

Videre inneholder samlingen tre brev fra Charles Dickens til 
vennen Clarkson Stanfield (1845), samt ett til skuespilleren Fechter. 
Disse er gjengitt i utdrag i Nonesuch-utgaven. 

Av mindre Dickens-brev og fragmenter finnes ett brev fra 
Charles Dickens til forfatter John Poole fra 1868. Dette er limt inn i 
en Pickwick-utgave som ble gitt til Poole i 1868. En annen kort note 
skrevet i 1863 fra Dickens til en vinhandler med navn Ellis er innsatt i 
en utgave av Hard Times. Samlingen inneholder videre en minnetale i 
manuskriptsform over vennen Clarkson Stanfield, som også er trykt i 
All the Year Round for 1867, samt to manuskriptfragmenter, det ene 21 
linjer fra Dombey and Son, det andre med tittel The Three Kingdoms. 

I tillegg til brevene i Dickens-samlingen har UB Bergen også 
to andre brev av Dickens, stilet til forfatteren Thomas Mitton. 
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Fjærpenn bruk av Charles Dickens i Villa des Montineaux, Boulogne, hvor han 
skrev deler av Hard times, slutten av Bleak House og deler av Little Dorrit. 
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Innbinding og utstyr 
Førsteutgavene i hefter er innlagt i spesiallagete kassetter som er 
vakkert utstyrt og utformet som bøker. De innbundne bøkene er 
enten i originalbind eller innbundet i bokbind av til dels utsøkt 
kvalitet, hvorav mange skal være gjort av Londons beste bokbindere. 
Brevene er vakkert innbundet, hvert enkelt i et eget skinnbind 
utformet som et bokomslag. Samlingen har fått eget ex libris utformet 
av Reidar Johan Berle, noe som er med å gi den et vakkert visuelt 
uttrykk.  

 

 
 Bokser fra bokbinderiet Zaehnsdorf, Sangorski & Sutcliffe, London. 

 
 
Kilder: 
Branderud, J.: Forord i: Martens, Johanne: Katalog over Jacob Christensens 
Dickenssamling i Universitetsbiblioteket i Bergen 
Martens, Johanne: Katalog over Jacob Christensens Dickenssamling i 
Universitetsbiblioteket i Bergen 1974. Bergen 1974. 
Martens, Johanne: Dickens-samlingen ved UB Bergen. I: Bibliotek og 
forskning. Oslo 1973. 
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Martens, Johanne: Nicholas Nickleby. I: Bergens Tidende, 5. mars 1983. 
Martens, Johanne: Pickwick-klubben. av Johanne Martens. I: Bergens Tidende 
26. august 1972. 
Tveitane, Mattias: Spesialsamlingene i Universitetsbiblioteket i Bergen. 
Særtrykk av Bibliotek og forskning. 
 

 
           Dickens’ egen korrektur til en side av Nicholas Nickleby. 
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Charles John Huffam Dickens 
Pedro Vásquez 
 
Dickens ble født den 7. februar 1812 i Landport i nærheten 
av Portsmouth i Hampshire som det neste eldste av de åtte barna til 
John Dickens og Elizabeth Barrow. Da han var fem år gammel, flyttet 
familien til Chatham i Kent, og da han var ti år flyttet de videre til 
Camden Town i London.   
           Hans familie hadde det relativt bra økonomisk sett, og han 
gikk noe på privatskole. Familiens kår endret seg da faren, etter å ha 
brukt for mange penger på å forsvare sin sosiale posisjon, havnet i 
gjeldsfengsel. Allerede før farens fengsling måtte den tolv år gamle 
Charles begynne å arbeide ti timer daglig i Warrens skokremfabrikk. 
Med disse pengene måtte han betale for losji hos en venninne av 
familien og bidra til husholdningsutgiftene hjemme. Familien hadde 
flyttet til Marshalsea gjeldsfengsel. Inntrykkene fra besøkene i 
gjeldsfengselet har Dickens senere gjengitt i David Copperfield og  
Lille Dorrit. 
           I mai 1827 begynte Dickens som rettsfullmektig hos 
advokatene Ellis and Blackmore, samtidig som han lærte seg 
stenografi  for å kunne arbeide som rettsreferent og 
parlamentsreporter. Den unge Dickens var en laps, og i 1830 forelsket 
han seg «vilt og håpløst i en pike langt over hans stand» Maria 
Beadnell, som sannsynligvis var forbildet for Dora i David Copperfield. 
Hennes foreldre fikk slutt på forholdet ved å sende henne på skole i 
Paris. 
           2. april 1836 giftet han seg med Catherine Hogarth (1816-
1879), en datter av redaktøren i Evening Chronicle. De slo seg ned i 
Bloomsbury i London og fikk etterhvert ti barn. I 1842 reiste de 
sammen til USA. 
           Dickens økonomiske suksess gav ham råd til å kjøpe 
stedet Gad’s Hill Place i 1856. Dette store huset i Rochester i Kent var 
særlig betydningsfullt for Dickens fordi han hadde spasert forbi det 
som barn og hadde drømt om å bo i det. 

I 1857, da Dickens forberedte oppføringen av et nytt 
teaterstykke, engasjerte han profesjonelle skuespillerinner til å spille 
kvinnerollene.  
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En av dem var Ellen Ternan, som Dickens hadde forbindelser med 

resten av livet. Da han døde, ble hun i testamentet tilgodesett med en sum 
som gjorde henne økonomisk uavhengig. Da Dickens ble separert fra sin 

kone i 1858, var skilsmisse nesten utenkelig, og spesielt for noen så kjent 
som han var. Han fortsatte å betale underholdsbidrag til sin fraskilte kone de 
neste 20 årene, inntil hun døde. 
Han ble rammet av slag for andre gang mens han arbeidet hjemme på Gad's 
Hill med manuskriptet til «Edwin Drood». Neste dag, på dagen fem år etter 
Staplehurstulykken, døde han den 9. juni 1870. 
 
 

 
Stamboksblad, dat. 24/12 1862 
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Charles Dickens Ex libris 
Amoret Tanner, 1870 
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           Ole Johan Larsen 
             Forside til Pickwick papers 
            Teiknar: J.H. Simpson 1902 (2 variantar) 
 

Ole Johan Larsen var fullmektig i Norges Bank si avdeling i Bergen. Han var 
gift med forfatterinna Bolette C. Pavels Larsen. O. J. Larsen var ein samlar 
som tok vel vare på alt som hadde med historisk litteratur og litterære 
personlegdommar å gjere, samla på originalmanuskript, portrett, dedex og ex 
libris. 
 
Kjelder 
Ole Johan Larsen Katalog med portret og illustrasjoner 
Idar Stegane Bolette Christine Pavels Larsen, Bergen,1997 
Wikipedia 
Store norske leksikon 
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