
Omtale av bøker av Kristian Prestgard med innhold som angår Heidal: 
 
Kristian Prestgard: En sommer i Norge, Augsburg Publishing House, Minneapolis, 
Minnesota  1928, bind I og II. 
Forfatteren kommer etter 34 års opphold i USA på sitt første besøk i Norge. Han skal være 
med på en pressetur men kommer til Norge et par uker i forveien for å besøke sin 
barndomsdal. 
I bind I, ”Fra den gamle heimbygd”, deler forfatteren med leseren sine gjenopplevelser av 
oppveksten i Heidal i 1870-80 årene. Han møter gamle kjente bl.a. Ivar Kleiven og reiser 
rundt til kjente steder som vekker kjære minner. Denne samme boka ble kopiert og gitt ut i 
Norge under samme tittel av Dølaringen Boklag, Lillehammeri 1977.  
Bind II, ”Bladmannsferden”, er om selve pressereisen nordover til Nordkapp og rundreise i 
Sør Norge. Dette bindet omhandler ikke forhold til Heidal bortsett fra at forfatteren møter sine 
søskenbarn, heidølene Ragnhild og Karen Prestgard på Lillehammer. 
 
 
Kristian Prestgard: Fjords and Faces, Augsburg Publishing House, Minneapolis, 
Minnesota  1937. The book is mainly a translation into  English of the author’s book in 
Norwegian with the title “Fra den gamle heimbygd”. 
 
 
 
Kristian Prestgard: Tilbake til heimbygda, Blix forlag , Oslo 1944. Dette er den første 
utgave i Norge av bind I av En sommer i Norge – Fra den gamle heimbygd.  
 
 
Kristian Prestgard: Streiftog – Stemninger og skildringer, Augsburg Publishing House, 
Minneapolis, Minnesota 1937 
Boka er en samling av 12 fortellinger hvorav de tre første har handlinger knyttet til Heidal på 
1870-80 tallet; Det første Amerikabrevet, En julenat og Vildren og tamren. 
 
 
Kristian Prestgard: Fra Heidal til Decorah, Snøhetta forlag a/s 1996. 
Boka er en utgave av Prestgard`s selvbiografi ”Veien jeg gikk” og er redigert av Gudmund 
Harildstad.  Det innledende kapitlet er om heimbygda Heidal og Gudbrandsdalen som følges 
av kapitler om forfatterens skolegang og virke ved folkehøgskoler i Norge og Danmark. 
Videre er det to kapitler om hans virke som bladmann for det skandinaviske Amerika og 
arbeid med å knytte kulturelle bånd over Atlanteren. 


