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Kjære bokvenn.

Denne gang presenteres en rekke med norsk-amerikana som er samlet sammen gjennom flere år. Bøkene belyser 
det norsk-amerikanske miljøets oppbygning av en selvstendig skjønnlitteratur på norsk med utgangspunkt i det 
amerikanske miljøet, og de tar også for seg en del av den norsk-amerikanske immigrasjonshistorien. 
En stor del av bøkene stammer fra norsk-amerikana samleren Herman Gimmestads bibliotek. Hans far, Lars 
Monsson Gimmestad (1868-1941), var født på Rygg i Gloppen kommune i 1868. Han utvandret sammen med 
familien og flere nordfjordinger til Minnesota i 1879. Han ga i 1940 ut boken Nordfjordingernes historie i Amerika. 
Blant sønnen Herman Gimmestads bøker finnes mange spennende assosiasjons- og dedikasjonseksemplarer med 
tilknytning til det norsk-amerikanske miljøet. 

        Et av flere ex libris som Gimmestad benyttet i sine bøker.

Et par navn som går igjen i proveniensrekkene (deres ex libris er avbildet):

R. B. Anderson. 
1846-1936. Norsk-amerikansk forfatter, filolog og diblomat. Sønn av foreldre 
fra Stavanger. Professor ved Universitetet i Wisconsin-Madison. Grunnlegger 
av det første instituttet for skandinaviske studier ved noe amerikansk 
universitet. Han var venn av Bjørnson, og arrangerte blant annet hans store 
Midt-vesten-turnè 1880/81. Bjørnson skrev senere et anbefalingsbrev for 
Knut Hamsun, som Hamsun tok med seg til Anderson når han dro over 
til Amerika i 1882. Anderson så lite dikterisk talent i Hamsun, og anbefalte 
ham å søke manuelt arbeid. Resten er historie. 

Julius E. Olson. 
Olson var professor i skandinaviske språk ved Universitetet i Wisconsin-Madison,
og Svigersønn av R. B. Anderson.
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NORSKSPRÅKELIG LITTERATUR I USA

Forutsetningen for den omfattende norskspråklige litteraturen i USA var den norsk-amerikanske pressen, som 
begynte å vokse frem i midtvesten i 1850-årene. Hit kunne emigranter sende sine litterære forsøk, og avisene var 
også boktrykkeri, forlag og bokhandel. De første bøkene ble utgitt i 1870-årene, og i løpet av de neste tiårene var 
det mange emigranter og noen amerikanere med norske foreldre som hadde en betydelig litterær produksjon på 
norsk. Grunnlaget for den norskspråklige kulturen i USA var et jevnt tilsig av emigranter fra Norge, og da mas-
seutvandringen tok slutt omkring den første verdenskrig, var det norske språket dømt til å forsvinne. I løpet av 
1920-årene, da de fremste norsk-amerikanske forfatterne Rølvaag og Ager gav ut sine romaner i Norge, opphørte 
så å si all utgivelse av litteratur på norsk i USA.

Det vrimler av haltende, klisjéfylte vers i de norsk-amerikanske avisene, men det var også en rekke emigrant-
forfattere som skrev fine dikt. Den mest populære lyrikeren var finnmarkingen Julius B. Baumann, mens andre 
lyrikere med flere diktsamlinger var Agnes Mathilde Wergeland, Jon Norstog, Ole Amundson Buslett, Knut M. O. 
Teigen og Wilhelm Pettersen.

Skuespill ble det derimot utgitt lite av. De få vi har, er enten enkle farser skrevet for amatørteatre i byene eller 
ambisiøse og ofte didaktiske dramaer som ikke er beregnet på sceneoppførelse. O. A. Buslett skrev flere nasjonal-
romantiske og idealistiske versdramaer, mens J. Norstog utgav en rekke bibelske versdramaer.
Romanen ble tidlig den dominerende sjangeren, fra de nokså ubehjelpelige føljetongene i 1860-årene til Ole 
Edvart Rølvaags store romanverk i 1920-årene. De to romanforfatterne som fikk størst utbredelse, var Hans A. 
Foss, som fikk sin første bok, Husmandsguten (1885), utgitt i mange utgaver på begge sider av Atlanteren, og 
Lars A. Stenholt, som skrev om sensasjonelle emner som Jesse James og om lettgjenkjennelige skandaler fra 
det norsk-amerikanske miljøet, men som også forsøkte seg med populære historiske fremstillinger. Drude og 
Kristofer Janson utgav omkring 1890 romaner om norsk-amerikanske forhold i Minneapolis. Igjen må Buslett 
fremheves som en pioner, selv om hans beste prosafortellinger kom mot slutten av hans lange karriere, bl.a. den 
selvbiografiske Fra min ungdoms nabolag (1918) og den allegoriske Veien til Golden Gate (1915).
Humoristiske i tonen og preget av sikker språksans er de to amerikanske forfatterne Peer Strømme og Knut M. 
O. Teigen. Den førstes Hvorledes Halvor blev prest (1893) var meget populær, mens Teigens satirer over kul-
turelle pretensjoner og religiøs dogmatisme var et fremmedelement i en konservativ kultur. En mildere og svært 
populær satiriker var Johannes B. Wist, journalist i Decorah-Posten og bl.a. forfatter av en trilogi om utvandreren 
Jonas Olsen, som slår seg frem til velstand og makt (1920–22). Dorthea Dahl skrev for det meste noveller, bl.a. for 
juleheftet Jul i Vesterheimen, men romanen Byen paa berget (1925) må regnes blant de beste.
Jon Norstog skiller seg ut ved at han var en av de få som konsekvent skrev på nynorsk. Simon Johnson skrev sine 
beste romaner, Falitten paa Braastad (1922) og Frihetens hjem (1925), mot slutten av den perioden det fremdeles 
var mulig å få utgitt norske bøker i USA, men han fortsatte etter dette å skrive for seg selv, og en lang rekke ro-
manmanuskripter er gitt til Universitetsbiblioteket i Oslo. Waldemar Ager og O. E. Rølvaag står i en særstilling 
blant de norsk-amerikanske forfatterne ved at flere av romanene deres kom ut på et anerkjent norsk forlag 
(Aschehoug) og ble utgitt i engelsk oversettelse på et av de større forlagene i New York. Av de mange forfatterne 
som skrev på norsk i USA, er det i dag bare Rølvaag som stadig kjøpes og leses, både i det landet han reiste fra og 
det han valgte som sitt.

(Hentet med tilltatelse fra Store norske leksikon: http://snl.no/norsk-amerikansk_litteratur)

God lesning!

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

Bibliofil hilsen
Fredrik Delås
Antikvariat Bryggen

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

E-post: post@antikvariat-bryggen.no

www.antikvariat-bryggen.no
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Waldemar Ager ( 1869-1941)

Waldemar Ager (1869-1941) vokste opp på Gressvik utenfor Fredrikstad. Hans far emigrerte til USA i 1885. I 1896 fulgte han etter 
sammen med sin mor og to brødre. De bosatte seg i Chicago, og Waldemar Ager var da 16 år. Han fikk arbeid som trykkerilærling 
i en norsk avis i Chicago, og han engasjerte seg sterkt i avholdsbevegelsen.  Etter noen år flyttet han til Eu Claire, Wisconsin, 
hvor han fikk arbeid som trykkeriarbeider i den norskspråkelige avholdsavisen Reform. Han klatret videre til medredaktør, og var 
fra 1903 til sin død eneredaktør i avisen. I 1899 utga han boken I strømmen. Boken omhandler sammfunnsforhold i Fredrikstad 
og på Gressvik under hans oppvekst. ”Strømmen” henspeiler til Glomma, som renner ut delvis mellom Gressvik og Fredrikstad 
sentrum. Han har valgt å legge store deler av handlingen til Flovig, som henspeiler til Gressvig (Gressvik). Et område i tilknytning 
til Gressvik kalles den dag i dag for Floa. De første linjer i boken lyder: Hvor Elven begynder sit Løb høit oppe i Landet, er den blot en 
liden Bæk og ved ikke, hvor den skal vokse sig. Fordringsløst og ydmygt slynger den sig afveien for en Fjeldknat, taalmodig graver den sig 
rundt en bakke.
Komposisjonen minner sterkt om innledningskapittelet i Bjørnsons ”Arne”: Der var et dypt stup nede mellem to fjell; igennem det stup 
drog en vandrik elv tungt henover sten og urd. Højt var der opp på begge sider og bratt, hvorfor den ene side stod bar; men tett innunder og 
så nær elven, at den vår og høst lagde væte henover, stod en frisk skog i klynge, så opp og foran sig, og kunne hverken komme hit eller dit. 
«Enn om vi klædde fjellet?» sagde eneren en dag til den utenlandske ek, som den stod nærmere enn alle de andre.  
Agers skjønnlitterære gjennombrudd kom i 1910 med boken Kristus for Pilatus. En norsk-amerikansk fortælling.
Waldemar Ager ble, i likhet med Ole Edvart Rølvaag en ledende skikkelse innen det norsk-amerikanske kulturmiljøet, og ar-
beidet kontinuerlig for fremmelse av norsk litteratur og historie. Han skrev tallrike artikler i en mengde norsk-amerikanske pub-
likasjoner, og forfattet en rekke skjønnlitterære bøker, gjerne med en moralsk forankring i avholdssaken og kristendommen.
Til hans minne finner man i dag Waldemar Agers vei på Gressvik.

1. I Strömmen. Fortælling.
Eau Claire. 1899. Fremad Publishing company. Frontispiece, 190 sider. Forlagets helsjirtingbind. Illustrert av Benjamin Blessum.  
Svakt plettede dekler. Ex libris fjernet fra forsats. Fast bind med ren materie.             
                        1 250,-
Benjamin Blessum (1877-1954) var en amerikansk kunstner som var mest kjent for sine .

2. Afholdssmuler fra Boghylden.
Eau Claire. 1901. Fremad Publishing co. 128 sider. Originale omslag.  
Ryggstripe med slitasje. Omslaget løst fra bokblokken. For øvrig fast og plettfri materie.         
                                 500,- 
Omhandler blant annet Ibsens “Rosmersholm”, “Gjengangere” og “En Folkefiende”, Hasns Andersen Foss´ 
“Den Amerikanske Saloon”, Jonas Lies “Wulffie & Comp.” og Garborgs “Trætte Mænd”.

3. Om at bevare vort Morsmaal.
Eau Claire. (1906). “Reform”s trykkeri. 22, (2) sider. Kombinert omslag.   
Velholdt.                            500,-

4. Fortællinger for Eyvind.
Eau Claire. (1906). Fremad Publishing Company. Frontispiece, 123, (3) sider. Originalt GRÅTT omslag.  
Navntrekk på frontispiece’s recto. For øvrig et velholdt eksemplar.               750,-
                                  
5. Fortællinger for Eyvind.
Eau Claire. (1906). Fremad Publishing Company. Frontispiece, 123, (3) sider. Originalt RØDT omslag.  
Nedre del av omslag og frontispiece med fuktplett. Omslaget løst fra bokblokken. For øvrig fast og plettfri materie.         450,-
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6. Paa Drikkeondets Konto. Fortællinger og Vers.
Eau Claire. 1909. 4de Oplag.  “Reform”s trykkeri. 126, (1) sider. Originale omslag.   
Rygg med lesestriper og svak slitasje ved kapitèler. Fremre omslag svakt smusset i øvre del. Navntrekk på bakre omslag. 
Fast bokblokk med plettfri materie.                   400,-

7. Kristus for Pilatus. En norsk-amerikansk Fortælling.
Eau Claire. 1910. Fremad Pub. Co’s Forlag. 282 sider. Forlagets helsjirtingbind. 
Kun svak overflateslitasje på dekler. Navntrekk på forsatsblad. For øvrig et velholdt eksemplar.           750,-

8. Presten Conrad Walther Welde. Norsk-amerikansk Fortælling. Anden Udgave.
Kristiania. 1911. Aschehoug. (2) frontispiece, (2), 244 sider. Forlagets helsjirtingbind.   
Navntrekk på smusstittelblad. Et godt eksemplar. 
Fast bokblokk med plettfri materie.                   300,-

9. Fortællinger og Skisser. 
Eau Claire. 1913. “Fremad Publishing Co. 86, (2) sider. Originale omslag.   
Ryggstripe bleket, samt noe avrevet øverst og nederst. Limrester etter ex libris på fremre omslags verso. 
Dette har slått noe gjennom papiret.                        750,-

DEDIKASJON fra Ager på fremre omslag.

10. Paa Veien til Smeltepotten. 
Eau Claire. 1917. Fremad Publishing 
Co. 270, (2) sider. Forlagets helsjirtingbind.  
Herman Gimmestads ex libris på forsats. 
Et godt eksemplar.       
                                750,-
      
11. Det vældige Navn. Et Drømmebillede fra 
Verdenskrigen.
Eau Claire. 1923. Trykt i “Reform”s Trykkeri. 
82 sider. Originale omslag.  
Svak slitasje nederst på ryggstripe. Svak 
fuktplett i øvre hjørne av de 8 siste sider.  
              600,-
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12. Christ Before Pilate. An American Story.
Minneapolis. 1924. Augsburg Publishing House. Frontispiece, 277 sider. Forlagets helsjirtingbind.   
Svake limrester etter ex libris på forsats. For øvrig et meget velholdt eksemplar.             750,-

13. Hundeøine.
Oslo. 1929. Aschehoug. 232 sider. Forlagets helsjirtingbind.
Rygg noe mørknet.                   150,-

14. Skyldfolk og andre. Fortellinger og Skisser. 
Eau Claire. 1938. Fremad Publishing Company. 90, (1) sider. Originale omslag.  
Svak plett på fremre omslag. Liten avrivning øverst på ryggstripe. For øvrig et fast og velholdt eksemplar.          750,-

DEDIKASJON fra Waldemar Ager på tittelblad.

15. ASLAGSSON, Olai
Under vestens himmel.
Minneapolis. 1918. Augsburg Publishing House. 252 sider. Forlagsbind.   
Et par meget små stempler på forsats- og tittelblad. Herman Gimmestads ex libris på forsats. Et velholdt eksemplar.       350,-

16. BOYESEN, H(jalmar) H(jorth).
Idyls of Norway and other poems. 
New York. 1882. Charles Scribner’s Sons. vii, 185 sider. Forlagsbind. 
Rester etter et ex libris på forsats. For øvrig velholdt.             1 000,-
                                  
DEDIKASJON til professor Julius Olson fra Boyesen på forsats.sider.      



7 

17. BUSLETT, O. A.
Sagastolen. Fortælling fra det norske Nordamerika.
Chicago. 1908. John Anderson Publishing Co. Eiere Skandinavens Boghandel. 237 sider. Forlagsbind.  
Svak brist i indre fremre fals. Fremdeles intakt og velholdt. Herman Gimmestads ex libris på forsats.         500,-

Norsk DEDIKASJON til professor Julius Olson fra Buslett på forsatsblad. 

18. CORSTVET, Alexander
Elling and some things that helped to shape his life. 
Milwaukee. 1901. S. Y. Gillan & Company. VI, (1), 273 sider. Forlagets helsjirtingbind. 
Herman Gimmestads ex libris på forsats. Et velholdt eksemplar.               500,-

DEDIKASJON fra Corstvet til professor Julius Olson på forsatsblad. INNKLEBET konvolutt på forsats. Denne inneholder et brev fra 
Corstvet til Olson: Kjære Prof. Olson. Paa anmodning af Past. Wood-Miller sender jeg Dem “Elling”. Jeg er banged et vil være Tidspilde for 
Dem at læse “Elling”, men jeg anser det en Ære at sende Dem. Med Agtelse, Alexander Corstvet. VEDLAGT en lengre avisartikkel fra 1903, 
omtalende Corstvet og boken “Elling”, med portrett. Fra innholdet: Det første Amerika-brevet, Vildrein og tamrein, Av Pels-Tostins saga.

19. DAHL, Dorthea 
Fra hverdagslivet. 
Minneapolis. 1915. Augsburg Publishing House. 116 sider. 
Forlagsbind.    
Velholdt.        
             350,-

20. DAHL, Dorthea 
Byen paa berget.
Minneapolis. 1925. Augsburg Publishing House. 255 sider. 
Forlagsbind.   
Velholdt.        
                   350,-
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21. FLOOD, Constantius
Alvorsdyst og Eventyrliv. Fortællinger og Skisser fra Sjølivet.
Chicago. 1891. “Amerika”s Forlag. 144 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind.  
 
Velholdt.            
                      500,-

Boken utkom første gang på norsk forlag i 1890.

“HUSMANDSGUTTEN” AV H. A. FOSS

“Husmandsgutten” ansees å være den største norsk-amerikanske skjønnlitterære suksessen gjennom tidene. Boken utkom både i 
Norge og Amerika i mange opplag. Boken ble først antatt som en føljetong i Decorah-Posten (1884), og året etter kom den i bokform.

22. FOSS, H. A.
Husmandsgutten. En Fortælling fraa Sigdal.
Decorah. (Uten år). “Decorah Posten”s Trykkeri. 278 sider. 
Originale omslag. 
Fremre omslag reparert med transparent tape. Navntrekk på 
friblad. For øvrig et fast eksemplar med plettfri materie.          
            500,-

23. FOSS, H. A.
Husmandsgutten. En Fortælling fraa Sigdal.
Decorah. (Uten år). “Decorah Posten”s Trykkeri. 226 sider. Origi-
nale omslag.
Svakt skjevlest. For øvrig et godt eksemplar.     
                        600,-

24. GRØNVOLD, Didrik
Storstadgutterne. Fortælling.
Chicago. 1891. Skandinavens Boghandel. 187 sider. Forlagsbind.   
Svakt smuss og liten plett på fordekkel. Svak slitasje ved kapitèler. Norsk-amerikanske 
navntrekk og
stedsangivelser på de første og siste sider. 
For øvrig et fast eksemplar med ren materie.        
                             350,-

Storstadgutterne utkom første gang i Norge 1885.     
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KRISTOFER JANSON

25. The spell bound fiddler: A norse romance with an introduction by Rasmus B. Anderson. 
Chicago. 1880. S. C. Griggs and Company. 161, (6) sider. Forlagsbind.  
Kun meget svak overflateslitasje et fåtall steder langs ytre falser og ved kaitèler. For øvrig meget velholdt. Gimmestads 
ex libris på forsats. Privat hilsen på friblad.                  750,-
   
Errataslip er innklebet etter preface: The publishers greatly regret that, owing to the failure on the part of the engraver to fulfill his 
contract, they have been obliged to omit the frontispiece mentioned in the preface.   
Welhavens dikt om Myllarguten er oversatt til “The Millerboy”, og er trykket over to sider før preface. 
VEDLAGT: Flere avisutklipp fra Decorah Posten vedrørende Myllarguten (20- 50-og 60- tallet). 
       
26. Jesus Sangene.
Minneapolis. 1893. C. Rasmussens Bogtrykkeri. (10), 129 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind.  
Kun meget svak fargeavskrapning ved kapitèler og hjørner. Rygg svakt mørknet. En anelse løs i indre fremre fals, 
men forsatspapir intakt.                        450,-

Ovenstående er første utgave av boken.

27. Vore Bedsteforældre. Optegnelser om Tilstandene i Danmark og Norge fra 1790 til 1815. Samlede og udgivne af Kristofer Janson.
Minneapolis og Chicago. 1900. C. Rasmussens Forlagshandel. (4), 466 sider. Forlagsbind.   
Et par mindre pletter på bakdekkel. Rester etter fjernet ex libris på forsats. Tilegnelsesblad delvis løst. 
Første paginerte side noe skrukket. For øvrig et fast bind med plettfri materie.             350,-

Boken utkom første gang på norsk forlag i 1882.

28. JUUL, O.
Erindringer.
Decorah. 1902. Lutheran Publishing House. 331, (1) sider. Forlagets helsjirtingbind.  
Herman Gimmestads ex libris på forsats, samt hans navntrekk på friblad. 
Annet navntrekk på friblad. 
Et velholdt eksemplar.              350,-
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JONAS LIE

29. Tremasteren “Fremtiden” eller Liv nordpaa.
Chicago. 1888. Skandinaven´s Boghandel. Frontispiece, 206, (2) sider. Forlagets helsjirtingbind.  
Slitasje ved kapitèler. Støtte hjørner. Svakt smusset. Fast bind med plettfri materie.        
                           350,-
I denne utgaven er det benyttet same frontispiece som i den norske førsteutgaven. 
       
30. Et Samliv.
Chicago. 1888. Skandinaven´s Boghandel. 178, (2) sider. Forlagets helsjirtingbind. 
Svak slitasje ved kapitèler. Svakt smussede dekler. Øvre fremre hjørne støtt.             
                               350,-
Den norske førsteutgaven av “Et Samliv” utkom i 1887.

31. Kommandørens Døttre.
Cedar Rapids. (Uten år). K. Fr. Hansen Publishing. 126 sider. Originale omslag.   
Ryggstripe noe bleket og med en meget liten rift midt på. Omslag svakt rufset i ytterkanter da dette er noe 
større enn materien.            
                     250,-

Boken utkom første gang på norsk forlag i 1882.

32. PRESTGARD, Kristian 
Streiftog. Stemninger og skildringer. Illustrert av Cyrus Rynning.
Minneapolis. 1937. Augsburg Publishing House. (4), 172 sider. 
Forlagets helsjirtingbind.   
Herman Gimmestads ex libris på forsats. Et velholdt eksemplar.      
               350,-

DEDIKASJON til pastor Kristian Seehus fra Prestgard på forsatspapir.
VEDLAGT: En del avisutklipp vedrørende Seehus og Prestgard.
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JON NORSTOG

33. Yggdrasil. Dikt.
Oslo (!). 1902. Hjaa Thuesen Christensen. (6), 215, (5) sider. Halvskinnbind.  
Et fåtall meget svake brune pletter på de helt første sider. Velholdt.          
                                 500,-
DEBUT! Boken foreligger i samme format og er trykket med identiske typer som Arne Garborgs “I Helheim” som utkom same år.
       
34. Kong Saul. Drama i fem vendingar.
Risør. 1920. Forlagt av Erik Gunleikson. 208 sider. Originale omslag.
Svakt bleket rygg. Velholdt.                         
                               400,-
DEDIKASJON fra Odd Norstog på smusstittelblad.

35 Fraa audni. Dikt.
Watford City. 1923. Forlagt av Erik Gunleikson. 208 sider. Originale omslag.   
Forsterket med transparent tape nederst på ryggstripe. Svake lesestriper.        
                           450,-

Jon Norstogs SIGNATUR på friblad. 

“Amerika, eg takkar deg for det høgsyn du gav meg, for det frisyn du gav meg! 
Eg vil vera med aa byggja deg med staal i di jord med varde-eld fraa dine tindar!”
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OLE EDVART RØLVAAG

I perioden januar 2008 – desember 2009 bidro boksamleren Cato Schiøtz med 31 bibliofile artikler i Morgenbladets spalte 
”Antikvariatet”. Disse inneholder interessant og spennende lesning både for den bibliofile og for den mer generelt bok-
interesserte. Disse artiklene ble i 2010 samlet mellom to permer i boken Bibliofile klassikere og litterære likegyldigheter. Boken er et 
privattrykk, og ble utgitt som Advokatfirmaet Schjødts julebok 2010. Boken ble trykket i 600 eksemplarer, hvorav 33 er 
nummerert for Bibliofilklubbens medlemmer. Boken er et spennende og kjærlig velkomment supplement til floraen av bibliofile 
trykksaker som hadde sin storhetstid på 1920-1950-tallet. Det er ikke mange bøker innen det bibliofile feltet som har blitt utgitt 
de siste tiårene. Boken vil nok med tid og stunder nå antikvariatene, så da må man være på vakt for å skaffe seg et eksemplar.

Med forfatterens samtykke gjengis nedenfor artikkelen vedrørende Ole Edvart Rølvaag.

         NB! Rølvaags bibliografi er nå oppdatert og 
         utvidet på antikvariatets hjemmeside under   
         fanen “Norske førsteutgaver”. 

 
 
BOUJLWBSJBUFU IBS FO EFM VSFHJTUSFSU 
SÐMWBBH JOOF GPS ÐZFCMJLLFU; 

OLE EDVART RØLVAAG – GIANTS IN THE EARTH: A SAGA OF THE PRAIRIE – 1929.
NORGES SVAR PÅ WILHELM MOBERG

I de senere år har vi fått flere bøker om innvandreres erfaringer og opplevelser i sitt nye norske hjemland. Forfatterne har delt 
sine erfaringer på godt og ondt, og beskrevet hva de sliter med og hva de opplever som positivt. For to-tre generasjoner siden var 
det motsatt: Da fikk vi bøker om hvilke erfaringer nordmenn- og svensker, for den saks skyld – gjorde i sine nye hjemland, først 
og fremst USA. 
Den skandinaviske klassiker fremfor noen annen er selvsagt svensken Vilhelm Mobergs (1898-1973) fire bøker i hans utvandrer-
serie. De fire bindene ble utgitt henholdsvis 1949, 1952, 1956 og 1959, og ble – som vi alle vet – filmatisert i 1971-1972.
Men vi har et ”norsk svar” på Vilhelm Moberg, riktignok langt mindre kjent. Forfatteren hadde likevel stor suksess med sine     
immigrantbøker som ble utgitt på 1920-tallet. Vi tenker på Ole Edvart Rølvaag (1876-1931). Og vi skal minne om hans hovedverk 
som skildrer en tid da befolkningsstrømmen til de grader gikk motsatt vei i forhold til Norge enn i dag. 
”Klassereise” er i dag et hyppig brukt ord. Det er vel knapt noen norkse forfattere som har vært gjennom en tilsvarende klasserei-
se som Ole Edvart Rølvaag. Han ble født i svært fattige kår i en fiskerfamilie på Dønna i Nordland. Navnet har han fra sin tipp-
oldefar som skiftet navn fra Ravnøy til Rølvaag. Den unge Rølvaag måtte tidlig ut i arbeidslivet, og rodde lofotfisket som tenåring. 
Han fikk en enveisbillett til USA av en Onkel på midten av 1890-tallet, og startet som landbruksarbeider. Etter gårdsarbeidet be-
gynte han på sin utdannelse, og så gikk det raskt slag i slag. Han tok en glimrende eksamen ved St. Olaf’s College. Der underviste 
han i det som lå ham sterkest på hjertet, norsk språk og kultur i sin alminnelighet samt immigrasjonshistorie og pionertradisjon-
er i særdeleshet. Han utgjorde etter hvert en hjørnestein i det norsk-amerikanske miljøet, og ble en markant og sentral skikkelse 
innen amerikansk akademia i Midtvesten. 
Han begynte å skrive da han var 36 år. I 1912 ble boken Amerika-Breve fra P. A. Smevik til hans far og bror i  Norge utgitt. Både 
denne boken og boken to år senere, Paa glemte veie, ble utgitt under pseudonymet Paal Mørck og utkom på norsk i Minneapolis. 
Rølvaag skulle utgi i alt fem skjønnlitterære bøker på norsk i USA – i det alt vesentlige på Augsburg Publishing House i 
Minneapolis. I tillegg utga  han noen lærebøker m.m. i norsk. 
I 1923 kom Johan Bojer til USA for å gjøre studier til en bok som skulle utgis i forbindelse med 100-årsjubileet for den norske 
utvandringen. Boken, Vor egen stamme, kom året etter. Rølvaag forsto med en gang at det var han – på bakgrunn av sine egne 
erfaringer – som kunne og skulle skrive ”historien” om den norske emigrasjonen til USA. Delvis i Minnesota og delvis i 
Kristiania/Oslo skrev han i 1924-25 den første delen av sagaen om de norske utvandrere, hvor hovedpersonene er Per Hansa og 
hans ektefelle Beret. 
Første bind i serien på fire, I de dage, utkom på Aschehoug i 1924, og skildrer norske pionerer i Syd-Dakota på 1870-tallet. 
Oppfølgeren, Riket grundlægges, kom året etter. I  tredje og fjerde del fortsetter historien med Per Hansas sønn,  Peder Seier 
(1928), og avsluttes med Den signede dag (1931). Bøkene ble ikke bare en stor suksess i Norge, men ble også en bestselger i USA. 
De to første bindene ble utgitt under ett på engelsk i 1927 med tittelen Giants in the Earth. Boken ble også oversatt til flere andre 
språk, til og med hebraisk, persisk og malayisk.
I den amerikanske utgaven har Lincoln Colcord skrevet en informativ innledning, og Rølvaag takker ham inderlig i forordet for 
hans verdifulle hjelp.
Rølvaag gikk tidlig bort. Han døde allerede som 55-åring i 1931 på grunn av hjertesvikt. 
Kanskje burde vi ta opp Rølvaags emigrasjonsskildringer på nytt for å minne oss om utfordringene ved å skifte hjemland?
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36. Amerika-Breve fra P. A. Smevik til hans Far og Bror i Norge samlet ved Paal Mørck.
Minneapolis. 1912. Augsburg Publishing House. 184 sider. Forlagets helsjirtingbind.   
Bakdekkel noe plettet. Brist i indre fremre fals. To navntrekk på forsats og forsatspapir.       
                        1 500,-
Rølvaags skjønnlitterære debut under pseudonymet Paal Mørck. Antikvariatet har registrert to varianter av denne boken. 
En variant har blindtrykt ramme på dekler, mønstret forsatspapir, og er trykket på et relativt grovt papir. Den andre varianten
har ikke blindtrykt ramme på dekler, har hvit forsats og er trykket på et tynnere papir. Ovenstående eksemplar er førstnevnte variant.
       
37. Paa glemte veie.
Minneapolis. 1914. Augsburg Publishing House. 286 sider. Forlagets helsjirtingbind. Burgunder. 
Svak slitasje ved kapitèler og hjørner. Navntrekk på forsatsblad. Blekket fra dette har smittet noe over på
tittelblad (ca. 1x0,5 cm).                     1 000,-

Rølvaags andre skjønnlitterære bok under pseudonymet Paal Mørck.

38. Paa glemte veie.
Minneapolis. 1918. (Annet opplag.) Augsburg Publishing House. 286 sider. Forlagets helsjirtingbind. Brunt.  
Liten rift i sjirtingen midt på ryggen. Savkt støtte hjørner. Nyere navntrekk på forsats Brist i forsatspapiret i indre falser.    
                          500,-

39. Ordforklaring til Nordahl Rolfsens Læsebok for Folkeskolen II.
Minneapolis. 1909. Augsburg Publishing House. 368 sider. 
Forlagets pappbind. 
Dekler med noe overflateslitasje. Navntrekk på forsatspapir. 
Boken er tilpasset bruk ved å klippe i fremre snitt og oppføre et 
bokstavregister.                
                          
                                         500,-
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40. To Tullinger. Et billede fra idag.
Minneapolis. 1920. Augsburg Publishing House. 240 sider. Forlagets helsjirtingbind. Burgunder.   
Liten rift i sjirtingen ved kapitèler. Nedre fremre hjørne støtt. Delvis brist i forsatspapiret i indre fremre fals. 
Navntrekk på forsatspapir.                   500,-

41. Længselens Baat. Film-Billeder.
Minneapolis. 1921. Augsburg Publishing House. 368 sider. Forlagets helsjirtingbind. Burgunder.  
Lite støt i overkant av fordekkel. Svak hylleslitasje i underkant av dekler. Navntrekk på forsats. 
For øvrig et godt eksemplar.                        650,-

42. Deklamationsboken.
Minneapolis. 1918. Augsburg Publishing House. 302 sider. Forlagets helsjirtingbind.  
Meget svak slitasje ved kapitèler og hjørner. Brist indre falser, men boken er allikevel fast. Ex libris og samtidig 
navntrekk på forsats og forsatsblad. Plettfri materie.                500,-

43. Norsk Læsebok Bind I. For Barneskolen og Hjemmet. (Red. med J. P. Eikeland)
Minneapolis. 1919. Augsburg Publishing House. XI, 589 sider. Forlagets  helsjirtingbind. 
Håndskrevet tittel på rygg. Deklene har et meget svakt støt i senter mot forsnitt. Forsatsblad skåret ut.         350,-

44. Norsk Læsebok Bind III. For de høiere Skoler og Hjemmet. Norge i Saga og Digtning. (Red. med J. P. Eikeland)
Minneapolis. 1925. Augsburg Publishing House. XI, 589 sider. Forlagets  helsjirtingbind.
Smussede dekler og rygg. Navntrekk på forsatsblad. Enkelte notater i materie og på forsats.           350,-
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45. Omkring Fædrearven.
Northfield. 1922. St. Olaf College Press. 200 sider. Forlagets helsjirtingbind. BLÅGRÅTT. 
Øvre hjørner meget svakt støtte. For øvrig et meget godt eksemplar.              950,-

46. Omkring Fædrearven.
Northfield. 1922. St. Olaf College Press. 200 sider. Forlagets helsjirtingbind. GRÅTT.  
Diskret hilsen på forsatsblad. For øvrig velholdt.               950,-

47. Omkring Fædrearven.
Northfield. 1922. St. Olaf College Press. 200 sider. Forlagets helsjirtingbind. LYS BRUNT. .  
Forsatser fulle av notater. Enkelte notater i teksten. For øvrig et godt bind med fast materie. 
Navntrekk på bunnsnitt.                        450,-

48. I de dage- Riket grundlægges. 4.-6. tusen. 
Oslo. 1925. Aschehoug. (4), 206 sider. Forlagets helsjirtingbind. 
Meget svak plett ved nedre kapitèl. For øvrig velholdt.                450,-

SIGNERT av Rølvaag på tittelblad.

49. Peder Seier.
Oslo. 1928. Aschehoug. (4), 361 sider. Forlagets helsjirtingbind. 
Svak fargeavskrapning ved øvre kapitèl. Svakt smusset nederst på rygg. Navntrekk på forsatsblad.         500,-

HILSEN på tittelblad: Med vennlig hilsen fra forfatteren! O. E. Rölvaag.

50. Mindebok om Hans Nielsen Hauge. Udgit i anledning hun-
dreaaret efter Hans Nielsen Hauges død, paa foranstaltning av 
Det Norsk Lutherske Landsforbund for Ungdom i Amerika og 
fro Fædrearven. (Red. med M. O. Wee).
Minneapolis. 1926. Augsburg Publishing House. 
144, (1) sider. Forlagets helsjirtingbind.  
Smussede dekler. Et fast bind med plettfri materie.    
                    350,-
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Bibliofilutgaven av “Peder Victorious”

51. Peder Victorious.
New York and London. 1929. Harper & Brothers Publishers. (10), 350, (2) sider. Forlagets halvsjirtingbind i originalt 
transparent omslag, ilagt original kassett.                  
Omslag noe fliset langs ytterkanter. Usprettet. Velholdt.            1 500,-

AUTOGRAPHED EDITION. Nummer 134 av totalt 198 nummererte eksemplarer SIGNERT av Rølvaag.

52. Peder Victorious.
New York and London. 1929. Harper & Brothers Publishers. (8), 350, (2) sider. Forlagets halvsjirtingbind. 
Ryggtittel noe matt. En liten tanke skjevlest.
                     650,-
SIGNERT av Rølvaag på tittelblad. Standardutgaven i “First edition”.      

53. Fortællinger og Skildringer.
Minneapolis. (1932?). Augsburg Publishing House. 128 sider. Originale omslag.         
Velholdt.                 1 000,-

Innledende karakterskildring av den Fredrikstadfødte Waldemar Ager. Historiene har tidligere kun vært trykket i det 
norsk-amerikanske tidsskriftet “Symra” og juleheftet “Jul i Vesterheimen”. Boken var ukjent ved trykkingen av forrige utgave 
av Schiøtz/Ringstrøms “Norske Førsteutgaver”.
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54. RØNNING, N. N.
Bare for moro.
Minneapolis. 1913. K. C. Holter Publishing Company. 48 sider. Originale omslag.        
Velholdt.                    250,-

“Det meste af den første Skisse var skrevet for “Jul i Vesterheimen” 1912. De øvrige Skisser har været skrevet fra Tid til 
anden for “Ungdommens Ven”.”

55. RØNNING, N(ils). N(ilson).
“Lars Lee”. The boy from Norway.
Minneapolis. 1928. The Christian Literature Co. 188, (2) sider. Forlagsbind. 
Velholdt.                    400,-

DEDIKASJON fra forfatteren på forsatsblad. Omtales i Eiler Schiötz “Utlendingers reiser i Norge”, bind II, nummer 893c. 

56. STRØMME, P(eer). O(lson).
Hvorledes Halvor blev Prest. Fortælling.
Decorah. 1893. Trykt i ”Decorah-Postens” Damptrykkeri. 220 sider. Forlagsbind. 
Svak avskygning etter nummerlapp nederst på rygg. Ex libris (B. Anundsen) på forsats.Velholdt.          500,-

Første utgave av en av de store norsk-amerikanske skjønnlitterære utgivelsene.

57.TEIGEN, Knut Martin 
Vesterlandske Digte.
Minneapolis. 1905. Gode Venners Forlag. 208, (1) sider. Forlagsbind. 
Svak slitasje ved kapitèler. Dekler noe smusset Fast bind med plettfri 
materie.                     400,-
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NORSK-AMERIKANA 
HISTORIE OM NORDMENNS EMIGRASJON TIL AMERIKA

       
         

VIKINGEFÆRDEN 1893

I 1893 seilte kaptein Magnus Andersen med et mannskap på 11 personer en kopi av Gokstadskipet fra Norge til Amerika. 
Etter et opphold i New York gikk ferden videre opp Hudson River, gjennom Erie-kanalen og deretter over de store sjøene til 

målet som var Verdensutstillingen i Chicago. Skipet seilte fra Kristiania 24.juni 1893. 44 dager etter at de forlot Bergen ankret de 
opp i New Londons havn.Både norsk-amerikansk presse og pressen i USA forøvrig viste stor interesse for Vikings ferd. 

Kaptein Magnus Andersen holdt mange foredrag underveis.

(Teksten er hentet fra en artikkel i Skandinaven som utkom i Chicago.)

58. ANDERSEN, Magnus
Vikingefærden. En illustrert beskrivelse af “Vikings” reise i 1893.
Kristiania. 1895. Eget Forlag. 496, XXIX, (2) sider. Forlagsbind. Illustrasjoner og fotografier.  
Slitasje ved kapitèler, samt noe langs deklers ytterkanter. Noe løs i indre fremre fals.                 600,-

59. HOLM, Alfred A.
“VIKING”. Illustrated description of her voyage across the Atlantic and a short summary of the Norwegian vikings and vikingships. 
With illustrations.
Chicago. 1893. John Anderson Publishing Co. 45, (1) sider. Pappomslag med det originale foromslag oppklebet. 
Heftet enkelt montert i omslaget.                         750,-

Rasmus B. Andersons eksemplar med hans SIGNATUR på tittelblad. Under en stopp i Milwaukee, holdt Rasmus B. Anderson en 
tale om Leiv Erikson. Se for øvrig hans bok “Amerika ikke opdaget af Colombus”.
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RASMUS B. ANDERSON

60. Den norske Maalsag. Efter Afhandlingen følger som prøve paa Målets Anvendelighed i Literaturen Kristofer Jansons 
Fortælling: Han Per og ho Birgit. 
Chicago. 1874. Skandinavens Forlag. 99, (1) sider. Forlagsbind. 
Bleket rygg. En anelse skjevlest. Julius Olson og Herman Gimmestads ex libris på forsats. Et sjarmerende eksemplar.    1 000,- 
                

VEDLAGT: Utsnitt fra en nyere litteraturhistorisk artikkel, vedrørende ovennevnte tittel.

61. Amerika ikke opdaget af Colombus. En historisk Skildring af Nordmændenes Opdagelse af Amerika I det 10de Aarhundrede…
Med et Anhang om de Nordiske Sprogs historie, sproglige, literære og videnskabelige Værd.
Chicago. 1878. “Skandinavens Bogtrykkeri”. 125, (2) sider. Forlagsbind.  
Velholdt.                 1 500,-

DEDIKASJON fra R. B. Anderson på dedikasjonsblad: With R. B. Anderson’s thanks for 25(?) for the Leif Erikson monument. 
Madison, May 16. 1879.

62. The first chapter of Norwegian immigration, (1821-1840) its causes and results, with introduction on the services rendered 
by the Scandinavians to the world and to America. Fourth edition.
Madison. 1906. Published by the author. Xiv, 476 sider, 57 (plansjer av nordmenn). Forlagsbind. 
Gimmestads ex libris på forsats. Velholdt.                850,-

VEDLAGT: Utsnitt fra en nyere litteraturhistorisk artikkel, vedrørende ovennevnte tittel.
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63. BJORK, Kenneth
Saga in steel and concrete. Norwegian engineers in America. 
Northfield. 1947. Norwegian-American Historical Association. vii, (3), 504 sider. Forlagets helsjirtingbind med 
smussomslag montert i beskyttelsesplast. Plansjer.
Gimmestads ex libris på forsats. Velholdt.                400,-

DEDIKASJON fra Bjork til Gimmestad på forsatspapir. 
         
64. FLOM, George T.
A History of Norwegian Immigration to The United States. From the Earliest Beginning down to the year 1848.
Iowa City. 1909. Privately printed. 409 sider. Forlagets helsjirtingbind. 
Kun en mindre meget svak plett på fordekkel. Gimmestads ex libris på forsats.            750,-

65. GIMMESTAD, L(ars). M(onsen).
Nordfjordingernes Historie i Amerika. 
Minneapolis. 1940. Printed by The Lutheran Free Church Publishing Company. 508, (3) sider. 
Rødt helgranitolbind med tittel og ramme i gull på fordekkel, samt på rygg. Illustrert. Foldekart. Meget velholdt.     2 000,-

Boken har tilhørt Gimmestad, og er sannsynligvis et av få, om ikke det eneste, som har fått denne innbindingen. 
Konvolutt med kopi av Lars Monsen Gimmestads “Standard certificate of death”, samt ark med notater av Gimmestad vedlagt. 

66. GIMMESTAD, L(ars). M(onsen).
Nordfjordingernes Historie i Amerika. 
Minneapolis. 1940. Printed by The Lutheran Free Church Publishing Company. 508, (3) sider. 
Forlagets blå helsjirtingbind. Illustrert. Foldekart. Meget velholdt.                1 500,-
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67. HOLAND, H. R. 
Old Peninsula days. Tales and Sketches of the Door Peninsula. 48 Illustrations.
Ephraim. 1934. (Fifth Revised Edition). Pioneer Publishing Company. 292 sider. Forlagets helsjirtingbind.     
Gimmestads ex libris på forsats. Velholdt.                250,-

DEDIKASJON fra Holand til Gimmestad på forsatsblad. 

68.LANGELAND, Knud 
Nordmændene i Amerika. Nogle Optegnelser om De Norskes Udvandring til Amerika. 
Chicago. 1888. John Anderson & Co. 224 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. 
Rygg noe bleket og med svak slitasje ved kapitèler. Fuktplett på fordekkel. Fast bind med god materie.          750,-

69. LOVOLL, Odd. S. 
A century of urban life. The Norwegians in Chicago before 1930.
Illinois. 1988. Norwegian-American Historical Association. xii, (2), 367 sider. Forlagets helsjirtingbind med 
smussomslag montert i beskyttelsesplast. Gjennomillustrert. Velholdt.             300,-

70. LOVOLL, Odd. S. (Red.)
Nordics in America. Their future of their past. 
Northfield. 1993. Norwegian-American Historical Association. xii, 228 sider. Forlagets helsjirtingbind. Illustrert.     
Meget svak plett nederst på fordekkel. For øvrig velholdt.                        200,-

71. MALMIN, Gunnar J. (Red.) 
America in the forties. The Letters of Ole Munch Ræder.
Minneapolis. 1929. Norwegian-American Historical Association. xxi, 224 sider. Originale omslag.       
Svake better ved hjørner. For øvrig velholdt.                 250,-

VEDLAGT to ark med notater og sidehenvisninger i Gimmestads hånd.
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72. MILLER, Hagbert (med bidrag af C. Hanson) 
Unionsperioden og Norges gjenreisning. Overblik over Norges politiske historie, samt forholdet til Sverige fra 1814 til 1906.
Chicago. (1906). J. S. Ziegler & Co. 487, (4) sider. Forlagets helsjirtingbind.
Svak slitasje ved kapitèler. Et fåtall svake pletter nederst på rygg. Brist i indre fremre fals. Navntrekk på forsatsblad. 
Fast bokblokk med plettfri materie.                              400,-
         
73. MORRIS, Charles LL. D. 
Ny og fuldstændig historie af De Forenede Stater omfattende Vort Lands Væxt og Bedrifter fra den første Opdagelse og Bebyggelse 
til den Dag idag. Oversat til Norsk-Dansk af Sigvard Sørensen, A. M. fra Kristiania Universitet, Amanuensis ved the Newberry 
Library. Forskjønnet med over 300 nye Illustrationer belysende alt, som kan interessere og begeistre i dette Lands Historie. 
(1902.) Forlagets dekorerte helsjirtingbind. 
Gullforgyllingen noe matt. Svak plett på fordekkel. Forsatspapir med brist i indre falser. 
Dette går ikke utover bindets fasthet. En plansje med rift.                          600,-

74. MØLLER, F. A. 
Indianernes herkomst og Amerikas første Beboere opdaget. 
Nelson. 1913. Forfatterens forlag. Forfatterportrett, 132 sider. Originalt skinnryggbind. Velholdt.                750,- 

75. NELSON, O. N. 
History of the Scandinavians in the United States. Compiled and edited by…  
Volumes I and II. Second revised edition.
Minneapolis. 1904. O. Nelson and Company. XIV, 518 + 280 sider. 
Forlagets halvskinnbind. Illustrert. 
Svak slitasje i skinnet langs ytre falser og ved kapitèler og hjørner. 
For øvrig et fast og godt eksemplar.                    
                        1 000,-

VEDLAGT: Et par norsk-amerikana avisutklipp.
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76. NORLIE, Olaf Morgan  
History of the Norwegian people in America. 
Minneapolis. 1925. Augsburg Publishing House. 510, (2)sider. Forlagets helsjirtingbind. Illustrert med fotografier og karter.
De luxe utgave i sterkere bindutførelse, samt trykket på bedre papir med helt gullsnitt. Et meget velholdt eksemplar.        750,-
  
VEDLAGT: Avisutklipp og facsimile relatert til Norlie.
       
77. OSLAND, Birger 
A long pull from Stavanger. The reminiscences of an immigrant.
Northfield. 1945. Norwegian-American Historical Association. viii, 263 sider. Forlagets helsjirtingbind med smussomslag 
montert i beskyttelsesplast. Herman Gimmestads ex libris på forsats. Meget velholdt.              350,-

VEDLAGT flere avisutklipp med omtale av boken og forfatteren.

78. QUALEY, Carlton C. 
Norwegian settlement in the United States.
Northfield. 1938. Norwegian-American Historical Association. xi, (1), 285 sider. Forlagets helsjirtingbind med 
smussomslag montert i beskyttelsesplast. Karter og tabeller. 
Liten rift i bakre del av smussomslag. Herman Gimmestads ex libris på forsats. Meget velholdt.                 350,-

VEDLAGT to ark med notater og sidehenvisninger i Gimmestads hånd. 

79. RENE, K. A. (Sekretær af Vosselaget, redaktør af Vossingen) 
Historie om Udvandringen fra Voss og Vossingerne i Amerika. Med beskrivelse og historie af  Voss, karter og billeder. Foldekarter.
Madison. 1930. Udgivet med støtte af Vosselaget. 830 sider. Forlagets helsjirtingbind. Meget velholdt            1 750,-

DEDIKASJON på forsatsblad fra Rene til Madison-korrespondent og politisk aktivist Albert O. Barton.
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80. ROLFSEN, Nordahl (Red.)
Norge i Amerika. Livsbilleder fra Nordmændernes liv og historie i de forenede Stater. Illustrert
Kristiania. 1915. Jacob Dybwad. (14), 578 sider. Halvgranitolbind med håndskrevet tittel på rygg. 
Et enkelt bind med svakt sprikende dekler. Fast bind med ren materie.              450,-

I tillegg til en del norsk-amerikansk historie, inneholder boken blant annet bidrag av Peer Strømme, Waldemar Ager, Sven Moren, 
Hans Aanrud,C. J. Hambro og Vilhelm Krag.
         
81. STRØMME, P(eer). O(lson). 
Erindringer. Efter hand død utgit av en komite.
(1902.) O. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. 
Gullforgyllingen noe matt. Svak plett på fordekkel. Forsatspapir med brist i indre falser. 
Dette går ikke utover bindets fasthet. En plansje med rift.                          250,-

82. ULVESTAD, Martin 
Norge i Amerika med Kart. Oplysninger om de norske Amerikanere, - deres Bosteder, Beskjæftigelse, større Foretagender, kirkelige 
Virksomhed, Udvikling, Antal, Indflydelse, Fødebygder (i Norge), og hver enkelt Stats, County’s og Bys geografiske Beliggenhed, 
Størrelse, Næringskilder med mere. 
Minneapolis. 1901. Norge i Amerika Publishing Co. 624 sider. Forlagets helsjirtingbind. Stort foldekart trykket i rødt og 
blått. Svak og nær ubetydelig knekk i fordekkel. Svakt støt ved ytre bakre fals mot nedre kapitèl. En anelse løs, men  
fullstendig intakt indre fremre fals. Et godt eksemplar med plettfri materie. Kartet er intakt og plettfritt.      1 500,- 

VEDLAGT: Avisutklipp vedrørende Nordfjordlaget.

83. (WÆRENSKJOLD, Elise) 
The Lady with the Pen. Elise Wærenskjold in Texas. Edited by C. A. Clausen.
Minnesota. 1961. Norwegian-American Historical Association. xvii, 183 sider. 
Forlagsbind. Illustrert. Velholdt.                      250,-

SIGNERT av Clarence A. Clausen på tittelblad.

ElIse Wærenskjold (1815-1895) var en kvinnesaksforkjemper og forfatter
født i Tvedestrand. Hun redigerte bladet “Norge og Amerika” i 
Christiania i et par år før hun emigrerte i 1847. Hun er en av de mest   
kjente kvinner i tidlig norsk utvandringshistorie.  
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LOKALHISTORIE FRA NORDFJORD - GLOPPEN & STRYN

Disse titlene hører vel strengt tatt ikke hjemme her, men eksemplarene har tilhørt Gimmestad, 
og må sees i sammenheng med hans interesse for, og arbeid med nordmennene i Amerika.

84. AALAND, Jacob   
Nordfjord fraa gamle dagar til no. II. Dei einskilde bygder. 2. Gloppen – Breimn. Med kart og mange bilete. Bygde- og Ættesoga II.  
Utgjeve av ei nemd. Uten år. (16), 643 sider. Originale omslag. Illustrert. Foldekart. 
Omslagene noe smusset og med lesebretter. Tett og fast bokblokk.                1 000,-
  
Notatark i Gimmestads hånd vedlagt.
       
85. AALAND, Jacob 
Gloppen – Breimn kommunsesoga. 1838-1937. 
Sandane. (1937). R. Søreides Prenteverk. (8), 404 sider. Forlagets helsjirtingbind. 
Et par sår i sjirtingen på bakdekkel. For øvrig et velholdt eksemplar.              750,-

Avisutklipp vedrørende Nordfjord (fra Decorah Posten) vedlagt. 

86. (ØVRESET, J. / FOSNES, Arne / LOEN, Arne - Skriftnemnd)  
Stryn herad gjenom 100 år. 1837-1937.
Stryn. 1937. Bergmanns Prenteverk. 269, (1) sider. 
Forlagets helsjirtingbind. Velholdt.                 1 000,-

Lengre DEDIKASJON fra Øvreset på forsatsbladets verso: Takkar for mottekne 
“Nordfjordlagets årbøker”. Dei skal verte innbundne og gøymde i Biblioteket. 
Sender til takk ei bok “Stryn herad gjennom 100 år”. Nordfjordlaget gjev vi ho til. 
Vi ynskjer boka må hjelpe il å halde minnet og kjærleiken til heimbygda i 
“Gamlelandet” ved like. Helsing frå Stryn til alle stryningar i U.S.A. 8/12-1938 J. 
Øvresæt.
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FORBUND OG LAG MED TILKNYTNING TIL AMERIKA

87. GUDBRANDSDALSLAGET  
Aarbog No. 2.
Uten trykkested og år. (1913?) 107, (1) sider. Originale omslag. Illustrert. Svak vertikal brett på bakre omslag.              250,-
  
       
88. NORDMANDS-FORBUNDET
Det norske amerika. 4. hefte, april 1925. Aarg. 18. 
Oslo. 1925.  Paginert 153-258 + 52 sider med annonser. Illustrert. Originale omslag. Svake lesestriper på rygg.        100,-

89. SUNNFJORDLAGET
Sunnfjord og Sunnfjordingar heime og ute. 10-års-skriftet åt Sunnfjordlaget i Bergen.
Bergen. 1927. 85, (2) sider. Originale omslag. Fotografier. Svak brett på bakre omslag.                 150,-

90. SUNNFJORDLAGET
Sunnfjordlaget i Amerika gjennem Tredive Aar. 1912-1942.
Milwaukee. 1942. 112 sider. Originale omslag. Fotografier. Velholdt. (Hilsen fra redaktøren Nels Nydal.)               200,-

91. TELELAGET
Aarbok for Telelaget.
Fergus Falls. 1926. Baker Printing Company, Fargo. 128 sider. Originale omslag. Illustrert.                         
Svak brett på fremre omslag. For øvrig et velholdt eksemplar.                     250,-
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“VESTENS HELTER”

92. (-)
De forfærdelige Banditter og Stratenrøvere. En skrækkelig Historie om Frank og 
Jesse James’ Vovestykker og Bedrifter. Missouris berygtede Tvilling-Røvere og Mordere. 
Indeholdende en fuldstændig Skisse af Banditternes Krigsførelse, tilligemed en nøiagtig 
og fuldstændig Beretning om tyve Aars Røverier og Mord, samt James-Forbundets sidste 
skrækkelige Handlinger ved Røveriet og Mordet paa Rod Island Jernbanetrænet den 
15de Juli 1881, og i Glendale, Mo. Den 17de September 1881, hvortil er føiet en Beretning 
om Jesse James’ sørgelige Endeligt, skudt af en Forbundsfelle den 3die April 1882. Tillige 
en fuldstendig og nøiagtig Beretning om at Frank James overgiver sig til Guvernør Crit-
tenden i Missouri.

Chicago. 1883. Trykt paa Udgivernes Forlag. 96 sider. 9 helsides plansjer. 
Bokblokken er tatt ut av bind. Slitt tittelblad. Side 95/96 (siste side) noe smusset 
og slitt med et lite teksttap. Boken er trykket på et meget dårlig papir.        
                       
                750,-

Det ble utgitt mange bøker om brødrene Frank og Jesse James i årene 1882/83. Disse 
bøkene ble også utgitt på skandinaviske forlag. En bok med tittelen ” Banditterne Frank 
og Jesse James’ Vovestykker og Bedrifter. Amerikansk Røver og Bandithistorie” på B. 
Omtvedt’s forlag, Kristiania, i 1888. En morsom sjeldenhet.

93. (-) 
Buffalo Bill´s store vovestykke. En fortælling fra det vestlige Amerika. Oversat
 fra engelsk.
St. Paul. (Uten år). Capital Publishing Co. 159 sider. Originale omslag.
Små avrivinger ytterst på hjørner. Et fåtall meget små hakk i omslagets 
ytterkanter. Svake better ved hjørner. 
Et fast og godt eksemplar av en bok som er trykket på et meget dårlig 
papir.                            1 000,-
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UTVANDRERNES “HJELPEMIDLER” OG LYKKE TIL PÅ FERDEN

94. (-) 
Amerikafarerens Afskedssang samt Hvor i Verden jeg gaar.
Tilkjøbs i Bogvennen, Universitetsgd. 20, Kristiania.
Falset ark trykket på fire sider. Trykket på dårlig papir. 
Trykket er delt i to langs en horisontal brett.           350,-

Avskjedssanger som dette ble trykket helt fra emigranthisoriens begynnelse til 
inn på 1900-tallet.

95. HENDRICHSEN, Peter  
Farming med Hoved og Hænder eller Praktisk Veiledning for Farmeren. 
Chicago. 1886. Sjette Tusinde. Udgivet af Joh Anderson & Co. Frontispiece, 312 sider. 
Illustrert. Forlagets helsjirtingbind.
Rygg noe bleket. Svakt smussede dekler. Forsatspapir med delvis brist i fremre indre fals. 
Dette går ikke utover fastheten på bindet. God materie.                 
                            
                 500,-
       

96. WRAAMANN, W. W. (Professor i Engelsk ved Augsburg Seminarium, Minneapolis.)  
Engelsk pr. Damp! For Begyndere.
Kristiania – Trondhjem. C. Sarheim og Co.s Forlag. 1906. 200 sider. 
Forlagets dekorerte bind.   
Ryggstripe noe bleket og med liten slitasje ved kapitèler. Liten plett på bakdekkel.  
                               750,-

Engelske leseøvelser for nordmenn på dampbåt på vei “over dammen” for første gang. 
Boken er systematisk delt inn i leseøvelser fra første til seks og femtiende time.
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OLE BULL FOTOGRAFERT I AMERIKA

97. BULL, Ole  

3 portrettfotografier. 

1.  Fotografi oppklebet på kartong (10,5x16,5 cm). 
     A. Bogardus, 827 Broadway New York. 
     Et par små huller i nedre venstre hjørne.
2.  Fotografi oppklebet på kartong (6x10 cm).  
     E. & H. T. Anthony, 501 Broadway New York. 
     (Bull holder fiolinen i hånden)
     Noe slitasje langs kanter og på hjørner.
3.  Fotografi oppklebet på kartong (6x10 cm).  
     (Bull holder fiolinen på skulderen)
     E. & H. T. Anthony, 501 Broadway New York. 
     Noe slitasje langs kanter og på hjørner.
     SIGNERT av Ole Bull på verso.

           4 500,-

Ole Bull var avholdt i USA, og han kjøpte under et opphold i 1852 
et større landområde i Potter County i Pennsylvania. Her opprettet 
han nybyggerkolonien Oleana, et mislykket  prosjekt som skulle 
føre til et anslått tap på omtrent 70 000 dollar for Bull. Han ble 
ikke skremt av dette, og satset på opprettelse av en opera, noe som 
skulle bringe et tap på rundt 13 000 dollar.
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NORSK POLARHISTORIE TRYKKET PÅ NORSK I AMERIKA

98. BERENS, S. L.   

“Fram” Ekspeditionen. Nansen i den Frosne Verden tilligemed en Levnetsbeskrivelse af den store Forsker, mange Uddrag af Nansens “Paa 
Ski over Grønland” og Eivind Astrups “Blandt Nordpolens Naboer,” en Beskrivelse af Astrups Reise Over Nord Grønland med Løitnant R. E. 
Peary. Fulgt av tidligere Forskningers Historie fra det niende Aarhundrede indtil Peary Ekspeditionen, indeholdende Beretning om Cabot, 
Frobisher, Bering, Sir John Franklin, Kane, Hayes, Hall, Nordenskiöld, Nares, Schwatka, DeLong, Greely og andre. Af John E. Read rigt 
illustreret. 

Omaha. 1897. W. A. Hixsenbaugh. 524 sider. Forlagets dekorerte bind.  
Meget svak plett i nedre hjørne på fordekkel. For øvrig et usedvanlig fast og friskt bind med en helt plettfri materie av denne 
boken som ofte har småskader.                          TPMHU      3 000,-

Ovenstående eksemplar er trykket i Omaha, Nebraska. Boken er også sett trykket i Chicago, Philadelphia og Worchester. 
Boken utkom på engelsk i samme utforming. I tillegg til dette dekorerte sjirtingbindet ble subskribentene tilbudt et dekorert 
halvskinnbind. 
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EN LITEN REKKE NORVEGICA

99. (-)
Minnesota-korets Norgesfærd 1923.  
Minneapolis. (Uten år.) 184 sider. Forlagets helsjirtingbind. Gjennomillustrert med bilder fra ulike steder i Norge.  
Meget svakt skjevlest. Et fast bind med plettfri materie.                           400,-
  
Notatark i Gimmestads hånd vedlagt.
       
100. ANDERSON, Rasmus B.  
Norge i Billeder med Indledning og korte Beskrivelser.
Grand Forks. 1895. Nordmanden Publishing Company. 111 upaginerte sider. Stort fargetrykt foldekart over Norge 
og Sverige montert inn bakerst i boken (Published for Nordmanden Publishing Co.). Forlagets helsjirtingbind. 
Liggende folio. Smussede dekler. Fast bind med god materie. Helsides plansjer. En del av disse har noe uvanlige motiver 
sammenlignet med andre tilsvarende utgivelser.                        
                        750,-

Eiler Schiötz nevner under nummer 22 i “Utlendingers reiser i Norge” en utgave fra 1899, utgitt av John Anderson  Publ. Co. 
Her er forordet datert 1895, samme år som ovenstående eksemplars trykkeår. Det later ikke til at Schiötz kjente til ovenstående 
eksemplar. Forholdet mellom R. B. Anderson og John Anderson skal ikke har vært spesielt godt. Noe av årsaken kan være at 
John Anderson til stadighet trykket opp bøker han fant av interesse for sine lesere uten hensyn til forfatterrettigheter. 
BILDER NESTE SIDE. 

101. TAYLOR, Bayard 
Lars. A pastoral from Norway.
Boston. 1873. James R. Osgood and Company. 143, (1) sider. Forlagsbind. 
Bortsett fra meget svakt støtte hjørner og meget svak slitasje ved kapitèler, et 
velholdt eksemplar. Herman Gimmestads ex libris på forsats.                 
                         1 000,-

Nevnes i noten til Schiötz nummer 1048, nederst side 478.

102. WYLLIE, M. A.  
Norway and its fjords with sixteen illustrations in colour by W. L. Wyllie, R.A. and 
seventeen other illustrations.
London. Methuen & Co. New York. James Pott & Co. (1907). Xii,  315 sider. 
Forlagets helsjirtingbind. Bortsett fra et svakt gjenskinn av grunnfargen i det hvite 
feltet midt på fordekkel, og et svakt støtt øvre hjørne, et meget velholdt eksemplar 
med en nydelig frisk farge. Samtidig hilsen på smusstittelblad. Herman 
Gimmestads navn over kartrammen på forsats.                        900,-
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Rasmus B. Anderson: Norge i Billeder med Indledning og korte 
Beskrivelser.
Fotografiene nedenfor bærer titlene “Parti af Egersund” og 
“Alhusstrand ved Namsos”.
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