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Nogle danskere bosatte 
sig i Midtvestens 
skovområder, andre på 
prærien, hvor mulden 
var rigere, men riften 
om jorden større. Fritz 
Andersen (ca. 1865-
1934) valgte prærien. 
Han var født i Gamborg 
på Fyn og udvandrede 
i 1887. Oprindelig var 
han møller, siden 
blev han præst. I 1894 
ægtede han Camilla, 
født i Nebraska af 
danske forældre. De fik 
10 børn. De tre første 
ses på fotoet fra 1900: 
Agnete, Louise og Anna. 
Siden flyttede parret 
rundt i både South 
Dakota og Iowa.
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Rasmus og 
Maren
”Jeg var med i Krigen 1864, blev gift 1866 og rejste 
til Amerika 1867 med min Kone og vor 7 Uger gamle 
Dreng”. Mere end én fyndig sætning behøvede den 
67-årige Rasmus Paulson (1841-1918) fra Pleasant 
Valley i St. Croix County, Wisconsin, ikke for at op-
summere sit livs vigtigste begivenheder. Det var kri-
gen mod Østrig og Preussen i 1864, som han som 23-
årig soldat fra Bregninge på Lolland havde deltaget i 
– vel at mærke på et tidspunkt, hvor flere hundrede 
andre danskere havde kæmpet i Den Amerikanske 
Borgerkrig (1861-1865). Og det var ægteskabet med 
Maren Mortensdatter Mortensen (1848-1931) i 1866 
og familieforøgelsen med lille Hans året efter. Og 
endelig var det udvandringen til USA i sommeren 
1867. Lakonisk, som han var, nævnte Rasmus dog 
ingen slægtninge ved navn, da han nedfældede sine 
erindringer i 1908. Men på blot to sider slog han 
de tre temaer an, der er grundlaget for denne bog. 
For det første en amerikansk drøm om et bedre liv 
i den nye verden. For det andet en dansk drøm om 
at bevare sin identitet. For det tredje nogle etniske 
fantasier om andre amerikanere.

Rasmus og Maren fik stort set deres amerikan-
ske drøm opfyldt. De udvandrede, da Rasmus var 
26 år og Maren 19. Efter ankomsten til New York 
City den 7. juni 1867 fortsatte de til Midtvesten, hvor 
de bosatte sig i Jefferson County i det sydøstlige 
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Wisconsin ikke langt fra Milwaukee. Her arbejde-
de Rasmus for ”en amerikansk Storfarmer”. I 1868 
drog de atter afsted. Nu slog de sig ned i det skovrige 
Pleasant Valley i St. Croix County i det nordvestlige 
Wisconsin, små 25 kilometer øst for St. Croix-flo-
den, hvor den danner grænse mellem Wisconsin og 
Minnesota, inden den 30 kilometer længere mod 
syd løber ud i Mississippifloden. Skovhuggere havde 
tidligere huseret i området, for ”Landet var dækket 
af en Mængde Stubbe” og et næsten uigennemtræn-
geligt krat. 

Familiens første bolig var en bræddehytte. 
”Brædderne rakte til et Lag helt rundt; men der blev 
intet til at tætte Revnerne med, og Taget var utæt”. 
Alligevel havde Rasmus aldrig set Maren ”saa glad, 
som da hun gik ind i dette lille Hus. […] Det var vort 
eget, da det var betalt”. 

Nybyggerlivet var hårdt. 

”Kvinder og Børn kunde knap komme uden for, da 
Skov og Krat husede mange Bjørne, Ulve og Vildkat-
te, og giftige Slanger var meget talrige”. 

Familien voksede. Datteren Klara blev født i 1869, 
og siden fulgte sønnerne Niels Peter (1871), William 
(1873), Carl (1879) og Leonard (1888). Inden da havde 
Rasmus besluttet sig for, at skov- og kratrydning 
ikke længere var noget for ham. Han ville forsøge 
sig som murer. ”Jamen, du har jo ikke lært at mure”, 
konstaterede den forbløffede Maren. Men det havde 
de andre bosættere i området jo heller ikke. Snart 
fik Rasmus så travlt med at mure for andre farmere, 
at han kunne ansætte en mand til at fortsætte ryd-
ningen. ”Jeg købte efterhaanden mere Land og har 
nu en god Farm med gode Bygninger”. 

Således kunne Rasmus og Maren se tilbage på et 
liv, hvor hårdt slid havde givet udbytte. Deres ame-
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I 1800-tallet blev 
bjælkehytten i skoven 
til et romantisk udtryk 
for pionerernes 
forvandling af 
naturen til kultur – 
fx i dette maleri af 
landskabsmaleren 
Thomas Cole (1801-
1848), grundlægger 
af malerretningen 
Hudson River School. 
Dansk-amerikanere 
med rødder i 
Midtvestens skovegne 
beskrev gerne deres 
første bosættelse og 
kamp med elementerne 
i romantiske vendinger 
og priste forvandlingen 
af vildnisset til marker 
og byer.
|| Reynolda House 
Museum of American 
Art/Alamy Stock Photo 

rikanske drøm om en farm i Midtvesten var gået i 
opfyldelse – hvilket velsagtens var en af grundene 
til, at Rasmus nedfældede og offentliggjorde sin 
historie. I det hele taget mente Rasmus, at det gik 
godt i Pleasant Valley i 1908. De seneste 40 år havde 
området taget springet fra vildnis ind i den industri-
elle tidsalder. Ikke blot var der nu jernbanestation 
i byen Baldwin kun 14 kilometer væk, men ”[h]ver 
Mand har sit fine Køretøj, sine Maskiner og sin 
Telefon”. 

Rasmus fortalte dog ikke hele sandheden. Den 
demografiske udvikling var gået i stå. I 1870 havde 
Pleasant Valley en befolkning på 592 indbyggere, 
men derefter vendte udviklingen, og i 1930 nåede 
antallet af beboere helt ned på 301. Mange tilflyttere 
havde måttet sande, at betingelserne for agerbrug 
langtfra var ideelle på gammel skovbund. 

Rasmus døde den 21. november 1918, ti dage 
efter afslutningen på Første Verdenskrig (1914-1918). 
Den nu 72-årige Maren og sønnen Leonard på 32 
boede stadig i Pleasant Valley i 1920, men siden flyt-
tede hun 100 kilometer vestpå til Ramsey, Minne-
sota, hvor hun døde i 1931 – to år efter det store krak 
på Wall Street. Året forinden havde en ny folketæl-
ling ikke noteret personer fra Paulsonfamilien i 
Pleasant Valley. En farm i Midtvesten var det blevet 
til for Rasmus og Maren, men ikke en slægtsgård.

I sin korte levnedsbeskrivelse anslog Rasmus 
Paulson et andet tema. Han og Maren holdt fast 
i deres danske identitet. I begyndelsen havde de 
ikke noget valg, for ”vi stod uden Penge og uden at 
forstaa et eneste Ord af Sproget”. Da de efter an-
komsten til New York City i 1867 søgte mod Jeffer-
son County, Wisconsin, var valget ikke tilfældigt. 
Her havde Marens søster og svoger bosat sig to et 
halvt år tidligere. De kunne hjælpe med husly. Da 
Rasmus, Maren og lille Hans sammen med to andre 
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familier året efter drog ud på den over 400 kilome-
ter lange rejse til Pleasant Valley, var valget af St. 
Croix County heller ikke vilkårligt. De kendte fire 
familier i området. 

Der levede en hel del danskere i Pleasant Valley. 
I 1880 husede lokaliteten 61 dansk-amerikanere – 
altså danskfødte og deres amerikanskfødte børn. 
Det svarede til 10 % af befolkningen. Andre grup-
pers tilstedeværelse i Pleasant Valley var allerede 
vigende. Derimod steg dansk-amerikanernes tal 
frem mod århundredskiftet til 84 personer og en 
andel på 20 %. Men så mindskedes også deres tilste-
deværelse. I 1920 udgjorde de 41 personer og 13 % af 
befolkningen.

For Paulsonfamilien spillede den danske bag-
grund en vis rolle. Nogle gange blev nybyggerlivet så 
hårdt, at Rasmus længtes hjem til sit kære Dan-
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mark. Der var dog for få danskere i Pleasant Valley 
til at skabe etniske institutioner. De etablerede ikke 
en dansk kirkemenighed, ”da vi ikke er nok til selv 
at holde Præst”. At Rasmus personligt blev ved med 
at pleje et forhold til det danske, ses måske bedst 
af, at hans levnedsbeskrivelse i 1916 indgik i værket 
Danske i Amerika, der netop fejrede den danske 
indvandring til USA.

Et tredje grundlæggende tema var en del af Paul-
sons skildring, men blev underspillet. Han, Maren 
og børnene bevægede sig rundt i en etnisk alsidig 
verden. Ganske vist dominerede hvide Wisconsin, 
og antallet af afroamerikanere var forsvindende 
lille. Men ifølge folketællingen af 1870 var godt to 
tredjedele af delstatens over en million indbyggere 
første- eller andengenerationsindvandrere. I St. 
Croix County gjaldt det seks ud af ti. 35 år senere 
var over tre fjerdedele af alle husstandsoverhoveder 
i staten indvandrere eller børn af indvandrere. I St. 
Croix County lå andelen på 80 %, i Pleasant Valley 
på hele 93 %. 

Rasmus og Maren boede i et område domineret 
af norske indvandrere. Godt halvdelen af husstan-
dene i Pleasant Valley havde i 1905 norsk-ameri-
kansk familieoverhoved, mens hver femte havde 
dansk-amerikansk og hver tiende irsk-amerikansk. 
Andre husstande havde overhoveder med britiske, 
canadiske eller hollandske rødder. Derimod glim-
rede Wisconsins største etniske gruppe, tysk-ame-
rikanerne, ved sit fravær. Rasmus nævnte ingen 
af de mange etniske grupper, men omtalte dog, at 
danskerne havde tilsluttet sig den højkirkelige sekt 
Den norske Synode.

Kun seks husstande i Pleasant Valley tilhørte 
den gruppe, indvandrerne kaldte amerikanerne 
– hvide engelsktalende indbyggere af amerikansk-
fødte forældre. Ud over storfarmeren i Jefferson 
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County nævnte han dem ikke. Alligevel satte det 
amerikanske sit præg på Rasmus og Maren. I 
Danmark havde de heddet Poulsen til efternavn. I 
USA blev de til Paulson. På et tidspunkt begyndte 
Maren at kalde sig Marion og siden Mary, ligesom 
de tre ældste børn Hans, Klara og Niels Peter blev til 
Frank, Clara og Peter. De yngste sønners navne gik 
derimod snildt an i USA: Carl, William og Leonard. I 
1900 oplyste Rasmus og Maren til den amerikanske 
folketælling, at de begge mestrede engelsk.

Børnene af Rasmus og Maren indledte unikke 
etniske livsbaner. Clara giftede sig med en dansk 
indvandrer fra Holbæk. Peter og William ægtede 
hver især Wisconsinfødte kvinder, hvis forældre 
var danskfødte – i Peters tilfælde dog muligvis med 
tyske rødder. Leonard fik en Wisconsinfødt hustru 
af hovedsagelig norsk oprindelse. Carls ægteviv var 
tysk indvandrer. Franks livsledsagerske var canadi-
er med irske rødder. 

Den etniske mangfoldighed forbigik Rasmus i 
sin skildring. En enkelt episode gjorde dog voldsomt 
indtryk og satte gang i etniske fantasier. Under 
den 14 dage lange rejse med oksekærre til Pleasant 
Valley i 1868 fik han og Maren sig nemlig en overra-
skelse:

”Paa Veien mødte vi ved Sparta et Par Hundrede 
Indianere, som først gjorde os forfærdelig bange; 
men de bad kun om Mad og andet og gjorde os ingen 
Fortræd”. 

Det kan godt være, at Rasmus og Maren blev for-
skrækkede og fantaserede om at blive skalperet – og 
det var da heller ikke mere end seks år siden, at 
flere skandinaviske indvandrere var omkommet un-
der Dakotakrigen i Minnesota og Dakotaterritoriet. 
Men set i det store perspektiv havde den indfødte 
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Efter 1850 spillede 
jernbanebyggerierne 
en hovedrolle i 
befolkningens 
vestgående bevægelse. 
Byggerierne blev 
finansieret ved, at 
den føderale regering 
forærede de privatejede 
jernbaneselskaber jord, 
som de videresolgte 
til private købere. I 
denne reklame fra 1872 
udbyder Burlington 
og Missouri River-
jernbanen masser af 
præriejord i Iowa og 
Nebraska til salg og 
lokker med et fristende 
blik ud over Big Blue 
River-dalen i det 
sydøstlige Nebraska.
|| Library of Congress

befolkning mest grund til panik. Rasmus og Maren 
repræsenterede det jordhungrende hvide befolk-
ningselement, hvis vestgående bevægelse ødelagde 
deres livsgrundlag. 

Rasmus og Maren havde store fordele i forhold 
til andre befolkningsgrupper. Som hvide indbyg-
gere og protestanter tilsluttede de sig uafvidende 
de øverste trin i et urimeligt hierarki defineret ved 
race og religion. Rasmus og Maren havde derfor 
adgang til den amerikanske drøm i hele dens mang-
foldighed. 

Den spæde dansk-amerikanske kultur, Rasmus 
og Maren for alvor blev en del af, da de bosatte sig i 
Pleasant Valley i 1868, blomstrede fra 1870’erne til 
Første Verdenskrig. Derefter stagnerede den. Der-
for blev Rasmus’ død i 1918 næsten symbolsk.

Rasmus Paulson var bestemt ikke den eneste 
dansk-amerikaner, der forsøgte at markere og fejre 
den danske tilstedeværelse i USA ved at skrive. Det 
samme gjorde en hel hærskare af lokale skriben-
ter, amatørhistorikere, avisredaktører og præster i 
slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af det 20. 
århundrede. Det illustreres af, at hele 56 navngivne 
mænd og en enkelt kvinde bidrog til værket Danske 
i Amerika, der udkom i to bind i Minneapolis i 1908 
og 1916. Derimod forbigik historikerne hjemme i 
Danmark helt frem til 1960’erne udvandringen i 
tavshed. Åbenbart var mottoet, at hvad udad tabes, 
skal indad glemmes. 

Der var ellers nok at skrive om. Man behøver 
bare at tænke på, at alene i 1880’erne ankom næsten 
84.000 danskere til USA – svarende til 4,3 % af 
Danmarks befolkning i 1880. Eller at dansk-ameri-
kanere af første og anden generation i 1930 udgjor-
de 529.000, hvilket svarede til 15 % af befolkningen 
derhjemme. At de byggede kirker. At de grundlagde 
foreninger. At de trykte aviser. At de deltog i krige. 
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Stemningsbillede fra en 
atlanterhavsoverfart i 
1870. Det tætpakkede 
dæk sprudler af liv. 
Forrest til højre tager 
mændene et slag kort, 
og to par tager sig 
en svingom. Andre 
passagerer er trætte, 
udmattede eller søsyge. 
Bemærk den sorte 
skorsten i baggrunden. 
Omkring 1870 var 
sejlskibene ved at 
blive udkonkurreret 
af dampskibe. I 
overgangsfasen sejlede 
flere skibe for både 
vind og damp.
|| Getty Images

At de drømte amerikanske drømme. At de drømte 
danske drømme. At de blev hjemsøgt af etniske 
fantasier – ofte af værste skuffe. At en dansk præst 
udtænkte ideen om USA som en etnisk smeltedigel 
flere år før nogen anden – ja, det gjorde han faktisk. 
Selve begrebet the melting pot blev formuleret på 
dansk, før nogen amerikaner havde hørt om det, 
hvilket denne bog for første gang dokumenterer.

Åh jo, der var nok at skrive om. Og med den 
socialhistoriske strømning, der skyllede ind over 
Danmark i 1960’erne, begyndte de danske histori-
kere for alvor at få øjnene op for udvandrerne – med 
Kristian Hvidt (1929-) som den store pioner. Siden 
har historieskrivningen ude i verden tilmed fået et 
transnationalt tilsnit. Og strømme af indvandrere 
og flygtninge er ankommet til Danmark. 

Derfor er fortællingen om de danske amerikane-
re mere aktuel end nogensinde.
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Bevægelsens 
omfang
Rasmus og Maren rejste til Pleasant Valley i 1868, 
hvor de danske udvandringsmyndigheder for første 
gang optalte flere end 2.000 udvandrere. Fra 1868 
til 1930 forlod knap 322.000 mennesker Danmark 
med kurs mod USA. De udgjorde et lille skvulp i en 
verdensomspændende bølge af migranter, der efter 
Napoleonskrigenes afslutning i 1815 var begyndt at 
skylle ind over USA’s kyster. Alle drømte de om at få 
en bedre tilværelse end den, de forlod derhjemme.

Mellem 1820 og 1930 registrerede USA’s indvan-
dringsmyndigheder hele 32 millioner europæiske 
indvandrere. Frem mod 1890 kom de fleste fra 
Nord- og Vesteuropa, derefter fra Syd- og Østeuro-
pa. Blandt nord- og vesteuropæerne drejede det sig 
om 5,9 millioner tyskere, 4,6 millioner irere og 4,2 
millioner briter, men også 1,2 millioner svenskere, 
840.000 nordmænd – og knap 336.000 danskere. Af 
syd- og østeuropæere registrerede myndighederne 
4,6 millioner italienere, 3,3 millioner russere og 
yderligere 3,3 millioner østrig-ungarere. Blandt 
tyskere, russere og østrig-ungarere gemte sig store 
mængder statsløse polakker og også op mod en 
tredjedel af Central- og Østeuropas jødiske befolk-
ningsgruppe. Andre 5,3 millioner migranter kom 
fra andre egne af verden, herunder 2,8 millioner fra 
Canada, godt 740.000 fra Mexico, 375.000 fra Kina 
og knap 275.000 fra Japan. 
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Fra hele verden ankom i alt små 38 millioner 
mennesker. 

Migrationsbevægelsen klingede først af med Før-
ste Verdenskrig, vedtagelsen af en række restriktive 
migrationslove i 1920’erne, den store depression i 
1930’erne og Anden Verdenskrig (1939-1945). 

Religiøse sværmerier
Allerede længe inden 1868 var en hel del danskere 
begyndt at fantasere om Nordamerika – nogle drog 
ligefrem over Atlanten. Enkelte danske søfolk i 
hollandsk tjeneste ankom tilsyneladende til Nord-
amerika i 1600-tallet. Andre emigrerede af religiøse 
grunde. Mellem 1742 og 1761 udvandrede nogle få 
dusin danske medlemmer af den bøhmisk-saksiske 
pietistiske sekt herrnhuterne, der herhjemme blev 
kendt som brødremenigheden og fra 1770’erne fik 
sit åndelige centrum i Christiansfeld. 

Et større tag i udvandringen fik to trosretninger 
med angelsaksiske rødder. Baptismen havde set 
dagens lys blandt britiske religiøse flygtninge i Am-
sterdam i begyndelsen af 1600-tallet og fandt siden 
grobund i Nordamerika. De første ni danske bapti-
ster udvandrede fra Vanløse med kurs mod Potter 
County, Pennsylvania, i 1854. Trods den religions-
frihed, Grundloven af 1849 garanterede, oplevede 
gruppen chikane fra både kirkelige myndigheder og 
lokalsamfundene, og det fik nogle til at udvandre. 
Frem mod 1870 blev 12 dansk-norske baptistme-
nigheder etableret i USA, især i Midtvesten. Ved 
århundredskiftet udgjorde de dansk-amerikanske 
baptister ca. 4.000 fordelt på 50 menigheder. 

Mormonismen blev grundlagt af Joseph Smith 
(1805-1844) i delstaten New York i 1830. Efter at 
han blev lynchet i Carthage, Illinois, i 1844, overtog 
den senere nybygger og politiker Brigham Young 
(1801-1877) ledelsen og stod to år senere bag en næ-
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sten 2.000 kilometer lang udvandring fra sektens 
hovedkvarter i Nauvoo, Illinois, til Utah, hvor han 
sammen med sine medrejsende grundlagde Salt 
Lake City i juli 1847. I Danmark fik mormonismen 
enorm synlighed både i kraft af sin kontroversielle 
praksis med flerkoneri og af hele fire missionærer, 
der dukkede op i 1850. Trods grov chikane fandt 
missionærerne mange tilhængere i Danmark. Især 
i København, Aarhus og Aalborg og ikke mindst 
blandt frafaldne baptister og fattige kvinder. Mange 
lod sig åbenbart lokke af tilbuddet om gratis trans-
port over Atlanten mod at arbejde for sekten. 

Indtil 1904 konverterede hele 23.443 danskere 
til mormonismen, og knap 17.000 udvandrede, et 
slående stort antal for en religiøst betinget udvan-
dring.

Politiske visioner
En organiseret politisk betinget udvandring fra 
Danmark nåede ikke samme omfang som den 
religiøse. I breve til slægtninge og venner derhjem-
me skrev mange udvandrere ganske vist i glødende 
vendinger om friheden i USA. Politiske motiver 
spillede dog sjældent hovedrollen i beslutningen 
om at udvandre. Alligevel var der i årene op til 
massemigrationens gennembrud agitatorer med 
store politiske visioner på almuens vegne. I anden 
halvdel af 1840’erne begyndte den rastløse skolelæ-
rer, bondeven og tidligere lægprædikant fra Jelling 
Rasmus Sørensen (1799-1865) at ivre for bønders og 
håndværkeres udvandring til USA. Egentlig planlag-
de han også selv at drage afsted, men det folkelige 
og politiske røre, der i kølvandet på kong  Christian 
den 8.s (1786-1848) død førte til afskaffelsen af 
enevælden og vedtagelse af Junigrundloven af 1849, 
fik ham på andre tanker. Med økonomisk støtte fra 
kong Frederik den 7. (1808-1863) grundlagde han i 
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Edvard Petersens 
(1841-1911) ikoniske 
maleri ”Udvandrere på 
Larsens Plads” (1890) 
gengiver stemningen, 
inden emigranterne 
går ombord på en af 
Thingvalla Liniens 
atlanterhavsdampere 
og sejler fra København 
til New York City. Til 
højre tages en sidste 
afsked. En enkelt 
kvinde har måttet finde 
lommetørklædet frem. 
En gruppe betuttede 
koner med børn 
sidder mellem deres få 
tilbageblevne ejendele. 
Appelsinsælgeren har 
tydeligvis gang i sin 
gesjæft.
|| ARoS Aarhus 
Kunstmuseum/
Wikimedia Commons

1849 en folkehøjskole i Uldum nær Hedensted, og 
samme år blev han valgt ind i Folketinget. Her var 
han medlem frem til 1852, men synes at have tabt 
indflydelse. Netop i 1852 besluttede han og hustruen 
sig til gengæld endelig for sammen med deres fire 
døtre at drage til USA, hvor deres tre sønner befandt 
sig. De endte i Ashippun, Wisconsin, hvor sønnen 
Martin var præst for en norsk menighed. Ni år 
senere vendte Sørensen tilbage til Danmark, hvor 
han organiserede 150 danskeres udrejse. Efter Den 
Amerikanske Borgerkrigs udbrud i 1861 og frem 
mod sin død i 1865 blev han fortaler for udvandring 
til Canada. 

Langt mere radikal var den iltre skolelærer, 
homøopat og vækkelsesprædikant Mogens Abra-
ham Sommer (1829-1901), hvis voldsomme fri-apo-
stoliske retorik ophidsede gemytterne i en sådan 
grad, at rasende tilhørere ved en enkelt lejlighed – i 
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Langstrup på Sjælland den 10. februar 1862 – slæbte 
ham gennem byen ved håret, sparkede ham, søn-
derrev hans tøj og ”slog mig, saa jeg var baade gul og 
grøn og blaa over hele mit Legeme”. I 1860’erne og 
de næste årtier blev han flere gange fængslet både 
for sin kritik af gejstligheden og kongemagten og 
for kvaksalveri. I marts 1861 drog han på den første 
af mindst 13 rejser over Atlanten. Efter det danske 
krigsnederlag i 1864 oprettede han et udvandrings-
agentur i København, og snart var han også invol-
veret i udgivelsen af tidsskriftet Emigranten, der 
udkom indtil 1872. I de følgende år organiserede 
Sommer flere selskaber af udvandrere. Ifølge en 
nekrolog kunne de danske, han hjalp over Atlanten, 
tælles i titusinder.

Sommers agitation for emigration havde et 
klart politisk præg. Almuens kår skulle forbedres 
gennem udvandring, og det danske befolkningstryk 
lettes, så ”her kunne blive bedre at fortjene for 
dem, som blev tilbage”. Og så kunne hjemvendende 
dansk-amerikanske republikanere være med til at 
omstyrte kongedømmet! I sommeren 1871 tilslut-
tede Sommer sig den socialistiske bevægelse, som 
Louis Pio (1841-1894) stod i spidsen for. Han ragede 
dog hurtigt uklar med ledelsen. Allerede i januar 
1872 blev han smidt ud af den danske afdeling af 
Første Internationale (international arbejdersam-
menslutning grundlagt i 1864) under fire måneder 
efter oprettelsen. Det passede ham fint. Han øn-
skede ikke at deltage i en bevægelse, der ”i tusinde 
djævles navn, og ved at hænge folk på lygtepæle” 
stræbte mod revolution. Der synes dog også at være 
opstået kurrer på tråden mellem de to excentriske 
personligheder Sommer og Pio – blandt andet om 
penge, Sommer havde lånt Pio.

Sommer nåede at sætte et gevaldigt aftryk på 
dansk socialisme. I hvert fald blev bevægelsen 
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Typografen Julius 
Strandbergs (1834-
1903) pamflet 
Drømmebilleder 
fra Amerika (1877) 
latterliggjorde Louis 
Pio i billeder og med en 
skillingsvise. Med saks i 
hånd står Pio åbenbart 
klar til at kappe båndet 
til Danmark ud fra sit 
berømte motto ”Maalet 
er fuldt”. Historikeren 
Kristian Hvidt har 
foreslået, at babyen 
forestiller Pios datter 
Sylvia, mens den sorte 
hund er selveste Fausts 
Mefistofeles. I 1903 
blev Sylvia i øvrigt gift 
med grev Eggert Knuth 
(1882-1920).
|| Det Kgl. Bibliotek

under Pios ledelse kraftig fortaler for udvandring til 
USA. Baggrunden var den tiltagende arbejdskamp i 
Danmark i begyndelsen af 1870’erne og ikke mindst 
myndighedernes brutale reaktion på protester-
ne. Under mottoet ”Maalet er fuldt!” udstedte Pio 
sammen med socialisterne Povl Geleff (1842-1928) 
og Harald Brix (1841-1881) i 1872 en appel til danske 
arbejdere om at mødes på Nørre Fælled i København 
den 5. maj i solidaritet med de murere, der kæmpe-
de for afskaffelse af ”Slavetimen” fra 6 til 7 om mor-
genen. Natten inden den planlagte demonstration 
blev alle tre anholdt af politiet. Slaget på Fælleden 
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Sylvia, mens den sorte 
hund er selveste Fausts 
Mefistofeles. I 1903 
blev Sylvia i øvrigt gift 
med grev Eggert Knuth 
(1882-1920).
|| Det Kgl. Bibliotek

under Pios ledelse kraftig fortaler for udvandring til 
USA. Baggrunden var den tiltagende arbejdskamp i 
Danmark i begyndelsen af 1870’erne og ikke mindst 
myndighedernes brutale reaktion på protester-
ne. Under mottoet ”Maalet er fuldt!” udstedte Pio 
sammen med socialisterne Povl Geleff (1842-1928) 
og Harald Brix (1841-1881) i 1872 en appel til danske 
arbejdere om at mødes på Nørre Fælled i København 
den 5. maj i solidaritet med de murere, der kæmpe-
de for afskaffelse af ”Slavetimen” fra 6 til 7 om mor-
genen. Natten inden den planlagte demonstration 
blev alle tre anholdt af politiet. Slaget på Fælleden 
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– den mest dramatiske konfrontation mellem arbej-
dere og ordensmagt i Danmarks historie – udspille-
de sig uden deres tilstedeværelse. Alligevel blev de 
idømt hårde fængselsstraffe: fem år til Pio og tre år 
til Geleff og Brix. Alle blev benådet i april 1875. 

Ikke længe efter løsladelserne begyndte socia-
listerne for alvor at flirte med ideen om udvan-
dring. Det skete først med en leder på forsiden af 
Social-Demokraten den 19. marts 1876, der tilskri-
ves Louis Pio. Her kunne man læse, at mens USA 
oprindelig var blevet opfattet som ”et Tilflugtssted 
for religiøse og politiske Fritænkere, der ikke havde 
Lyst til at lade sig aandeligt svinebinde af Præster og 
absolutistiske Despoter”, var nationen nu ved at ud-
vikle sig til en sikkerhedsventil for Europas hastigt 
voksende arbejderbefolkninger. Fagbevægelsen 
burde følge briternes eksempel og støtte udvan-
dringen. Faktisk burde europæiske fagforeninger 
gå sammen om at kolonisere en hel landsdel i USA, 
”der kunde rumme Hundredtusinder af Mennesker 
og var frugtbar og let dyrkelig”. Ikke blot ville det 
styrke USA’s politiske udvikling, men i hundredåret 
for Uafhængighedserklæringen (1776) kunne man 
snildt forestille sig, at den dag næppe var fjern – og 
her syntes inspirationen fra Sommer åbenbar – ”da 
Amerika vil gengælde sin Befrielse af Aaget for 100 
Aar siden ved at hjælpe til med Omstyrtningen af 
Tyranniet i Europa”.

Efter Geleffs rekognosceringstogt til USA i som-
meren 1876 tog en konkret idé om en koloni i Kansas 
for alvor form. Visionen var at tiltrække ikke blot 
socialister fra Danmark, Norge, Sverige og Slesvig, 
men også andre skandinaver, der ville kunne slippe 
uden om alskens fidusmagere, der forsøgte at snyde 
dem for deres penge. Danske udvandrere burde hele 
tiden huske på, at 
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”Det eneste vi opgiver er vort saakaldte Fædreland; 
det Land, der fra Vuggen til Graven overvælder os 
med Pligter uden at skænke os Rettigheder […]”.

Eventyret i Kansas blev en fiasko. Det handlede ikke 
kun om, at Pio og Geleff lod sig bestikke af politiet 
til at rejse til USA den 23. marts 1877, 14 dage før den 
planlagte fællesafgang, eller at Geleff forlod projek-
tet, da han opdagede, at politiet kun havde tilbudt 
ham halvt så mange penge som Pio. Først og frem-
mest skyldtes det, at Pio ikke var opgaven som leder 
af en landbrugsbebyggelse voksen. Den 6. april 
påbegyndte 18 danske socialister rent faktisk rejsen 
til Kansas. Pio tilsluttede sig dem, og de begyndte 
at bryde præriejorden nær Hays City i Ellis County, 
hvor skikkelser som den skarptskydende, poker-
spillende Wild Bill Hickok (1837-1876) havde været 
sherif, den vildtlevende Calamity Jane (1852-1903) 
havde huseret, og bisonjægeren og militærspejde-
ren Buffalo Bill Cody (1846-1917) havde strejfet rundt 
og utvivlsomt fundet masser af inspiration til sine 
senere så berømte Wild West-shows. Efter kun seks 
ugers slid og skænderier gav Louis Pio og de andre 
danske kolonister dog op og spredtes for alle vinde. 

Pio bosatte sig en tid i Chicago, hvor han i 1879 
var redaktør på den norsk-amerikanske ugeavis 
Den nye Tid. Han redigerede også det skandinavi-
ske månedsblad Tilskueren, og før det den danske 
Folkets Avis i Racine, Wisconsin. I 1893 forsøgte Pio 
som agent for et ikke særlig socialistisk jernbane-
selskab i Florida og i samarbejde med erhvervsman-
den Henry Flagler (1830-1913) at tiltrække danske 
nybyggere til bebyggelsen White City i det nordlige 
Florida. Selv om projektet lykkedes, blev Pio per-
sonligt taget ved næsen af en forretningsmand. Han 
døde af tyfus i Chicago i sommeren 1894.

En langt mere omfattende migration af delvis 
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politisk observans bestod i etnisk danske nordsles-
vigeres migration til USA efter nederlaget i 1864 og 
indtil Sønderjyllands genforening med kongeriget i 
1920. Et godt stykke ad vejen handlede udvandrin-
gen om unge danske mænds forsøg på at undgå 
tre års tysk militærtjeneste. Sønderjyderne kunne 
ganske vist vælge at knytte sig til den danske stat 
og fra 1872 i hvert fald i teorien slippe for den tyske 
værnepligt. I praksis oplevede de dog omfattende 
chikane, og fra 1882 blev de ligefrem udvist, når de 
nåede værnepligtsalderen.

Sammenligninger af Nordslesvigs naturlige 
befolkningstilvækst med regionens faktiske befolk-
ningstal tyder på, at hele 60.000 personer forlod 
Nordslesvig. Eftersom relativt få endte i Danmark, 
drog mange formentlig til USA. I Midtvesten blev 
flere bebyggelser med tydeligt sønderjysk islæt 
grundlagt, fx Red Bird i Gasconade County, Mis-
souri, Tyler i Lincoln County, Minnesota, Denmark 
i Lincoln County, Kansas, og Juhl i Sanilac County, 
Michigan. I 1908 noterede præsten og amatørhi-
storikeren Peter Sørensen Vig (1854-1929), at især 
siden 1864 var alsinger i tusindvis ankommet til 
USA. Faktisk opfattede danskerne i 1890’ernes USA 
stadig Sønderjylland som en del af kongeriget, skrev 
journalisten Henrik Cavling (1858-1933): ”Ejderen er 
endnu for dem den danske Grænse”. 

Dampskibe, jernbaner og information 
Selv om de religiøse og politiske visioner spillede 
en vigtig rolle i udvandringsdebatten, drømte de 
fleste udvandrere først og fremmest om økono-
misk fremgang. Hvert enkelt individ og hver enkelt 
familie afvejede fordele og ulemper, før de traf den 
endelige beslutning. Men migrantstrømmen blev 
især formet af den skønnede forskel i økonomiske 
muligheder mellem Danmark og USA. I løbet af det 
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19. århundrede og ind i det 20. byggede danskernes 
viden om forskellen på stadig mere information om 
USA, efterhånden som Danmark i højere grad blev 
integreret i en moderniseret og globaliseret ver-
densøkonomi, hvor transporttid og mental afstand 
fra USA blev ved med at skrumpe. Samtidig var for-
skellene i de økonomiske potentialer på de to sider 
af Atlanten reelle.

Efter midten af 1800-tallet blev Danmark del 
af en fremvoksende kapitalistisk verdensorden, 
hvor landene gennemgik en dramatisk moderni-
seringsproces, samtidig med at finanssektoren 
ekspanderede, toldmurene blev sænket, og den 
internationale handel tog fart. USA syntes nær-
mest at rykke tættere på Danmark. Til udviklingen 
bidrog en effektivisering af transporten til vands 
og til lands. Fra 1870’erne var store europæiske 
dampskibsselskaber – ofte baseret på amerikansk 
kapital – begyndt at dominere trafikken på Atlan-
terhavet. Dermed blev ikke blot den internationale 
handel langt mere stabil end i sejlskibenes tidsal-
der, men rejserne til USA regelmæssigere, hurtigere 
og sikrere – også selv om skibsforlis stadig forekom, 
med Titanickatastrofen natten til den 15. april 1912 
som den mest opsigtsvækkende, hvor over 1.500 
mennesker omkom. Rejsen over Atlanten med 
sejlskibe kunne snildt vare et par måneder eller tre. 
Med dampskibene blev sejltiden reduceret til højst 
to uger. Fra 1880’erne kunne de hurtigste skibe nå 
New York City på under en uge. Indtil 1869 måtte 
danske migranter først rejse via byer som Liverpool, 
Southampton, Hamborg eller Bremen, hvis de ville 
til USA. Og kun med lanceringen af dampskibssel-
skabet Thingvalla i 1879 blev en fast forbindelse 
mellem København og New York City etableret. 

Den danske linje – der i 1898 blev opkøbt af 
DFDS og omdøbt til Skandinavien-Amerika Linien –  
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Reklame for 
Skandinavien-Amerika 
Linien med dampskibet 
Oscar II (1902-1934), 
der stævner ud for fuld 
damp. Skibet med plads 
til 1.170 passagerer stod 
ud på sin jomfrurejse 
fra København til New 
York City den 12. marts 
1902. Mest berømt 
blev fartøjet under 
Første Verdenskrig, 
da bilfabrikanten 
Henry Ford (1863-1947) 
i slutningen af 1915 
chartrede skibet og 
sejlede til Europa for 
egenhændigt at ende 
krigen. Ford blev til 
grin, og Oscar II kendt 
som The Peace Ship og 
The Ship of Fools. 
|| Chr. Cato's 
litografiske 
Etablissement 

oplevede sin andel af ulykker. Den 14. august 1888 
omkom 105 personer, da Thingvallaskibene Geiser 
og Thingvalla kolliderede på åbent hav. Den 28. juni 
1904 druknede 600, da damperen Norge forliste 
nær Rockallklippen vest for Skotland. Katastro-
ferne til trods sejlede ca. 617.000 skandinaver med 
linjen indtil lukningen i 1936. Mange jyder valgte 
dog tyske eller britiske rederier. 

Også jernbanerne overvandt store afstan-
de. Efter en spæd begyndelse mod slutningen af 
1820’erne havde USA i kølvandet på borgerkrigen 
udviklet sig til verdens førende jernbanenation. 
Fra 1850’erne kunne man rejse med tog fra New 
York City hele vejen til Chicago, og fra 1869 helt til 
Stillehavet. I 1900 strakte USA’s jernbanenet sine 
stålarme over 416.000 kilometer – svarende til knap 
halvdelen af jordens banestrækninger. Udviklingen 
gik ikke Danmark forbi. Mens jernbanenettet i 1864 
beløb sig til 228 kilometer, var det i 1914 nået op på 
3.900 kilometer. 

Dampskibe og jernbaner ikke blot lettede rejsen 
til USA. De reducerede også den mentale afstand. 
Dampskibsselskabernes omfattende reklamefrem-
stød i brochurer og aviser blev komplementeret af 
et netværk af agenturer i Europa. De indgik ofte i 
samarbejde med USA’s jernbaneselskaber, som både 
ville sælge togbilletter og land til jordhungrende 
udvandrere. Selskaberne finansierede nemlig deres 
jernbanebyggerier via salg af den jord, USA’s rege-
ring skænkede dem i 1800-tallets anden halvdel. 

Også på andre måder steg informationsniveauet. 
En række delstater i vest var så interesserede i at 
tiltrække europæere, at de fra 1852 oprettede deres 
egne agenturer i New York City og spredte rekla-
memateriale i europæiske lande. Samtidig bidrog 
danske skribenter til at udbrede viden om USA. Det 
var ikke kun politiske bannerførere som Rasmus 
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Sørensen, Mogens Abraham Sommer og Louis 
Pio, men også journalister og rejseforfattere som 
Vilhelm Topsøe (1840-1881) og Henrik Cavling, der 
i 1872 og 1897 udgav glødende rejseberetninger om 
den fantastiske nye verden. De fleste danskere kun-
ne læse pamfletterne og bøgerne, for ved århundre-
dets midte var analfabetismen stort set udryddet, 
hvilket både kunne tilskrives skoleloven af 1814 og 
den højskolebevægelse, teologen N.F.S. Grundtvig 
(1783-1872) tilskyndede til, og som fik konkret form 
med åbningen af Rødding Højskole i 1844. Også sta-
dig flere danskere læste aviser. Fra 1866 fik pressen 
vokseværk – især i 1890’erne. Med udbygningen af 
telegrafen herhjemme i 1850’erne og med nedlæg-
gelsen af det første velfungerende atlanterhavskabel 
i 1866 kunne pressen overbringe nyheder fra New 
York City til London i et hastigt tempo. 

Endelig bidrog indvandrerne selv til det høj-
nede informationsniveau. Med udbygningen af 
et effektivt postvæsen i både Danmark og USA i 
1800-tallets anden halvdel blev mange dansk-ame-
rikanere i stand til at sende breve hjem til familie 
og venner. Breve vakte ofte lokal opsigt og kunne 
resultere i alvorlige tilfælde af ”Amerikafeber”. Som 
den dansk-amerikanske forfatter og højskolemand 
Emil Ferdinand Madsen (1861-1930) skrev i 1896: 
”[D]et er jo Brevene, der har befolket Amerika, kan 
man gjerne sige”. Feberen kunne blive ekstra høj, 
hvis brevet indeholdt kontanter eller skibsbilletter 
til familiemedlemmer. I løbet af 1880’erne rejste 
ca. en fjerdedel af de danske migranter til USA på 
billetter sendt fra USA. I sjældnere tilfælde duk-
kede en dansk-amerikaner op på hjemegnen for at 
rekruttere nybyggere. Rasmus Petersen, der boede 
i Rutland i det sydlige Wisconsin, rejste i foråret 
1865 til Langeland og vendte tilbage ”med henved en 
Snes Landsmænd”. Fra naboflækken Milton rejste 
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Niels Rasmussen tre år senere til Danmark og kom 
tilbage ”med en Snes Lollændere”. 

Det høje danske informationsniveau om USA 
afspejlede sig i statistikkerne. Under borgerkrigen 
og de økonomiske kriser 1873-1879, 1883-1885 og 
1893-1897 dalede migrationen fra Danmark. De 
potentielle indvandrere vidste godt, hvornår det 
kunne betale sig at tage afsted. Deres oplysningsni-
veau målte sig med det, en norsk-amerikansk gæst 
fandt, da han besøgte Norge i 1896. På det tidspunkt 
rasede den hidtil værste depression i USA’s historie. 
Selv om gæsten forsøgte at forklare nordmændene, 
at situationen ikke var så slem, lod de sig ikke over-
bevise. De vidste bedre selv.

Drømmen om økonomisk fremgang
Reelle økonomiske motiver drev hovedparten af de 
knap 322.000 danskere, der rejste til USA mellem 
1868 og 1930. En vigtig baggrundsfaktor var be-
folkningsvæksten, i takt med at børnedødelighe-
den dalede. I lighed med europæiske lande som 
Norge, Sverige, Storbritannien og Tyskland mere 
end fordoblede Danmark sin befolkning i løbet af 
1800-tallet: fra 0,9 millioner indbyggere i 1801 til 2,4 
millioner i 1900. Trods massemigrationen fortsatte 
væksten frem mod 1930, hvor Danmark nåede op på 
3,6 millioner indbyggere. Det stigende antal men-
nesker satte samfundsøkonomien under pres, men 
Danmark var dog bedre rustet end Norge og Sverige 
til at opsuge befolkningsoverskuddet. Ved midten 
af århundredet havde Danmark nemlig ikke blot 
Skandinaviens mest avancerede økonomi og den 
bedste landbrugsjord, men selve befolkningsvæk-
sten forløb mere jævnt og udramatisk end i Norge 
og Sverige. Udvandringen blev tilsvarende moderat. 
Selv i 1880’erne, hvor dansk emigration til USA 
kulminerede, nåede udvandringsintensiteten – målt 
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Niels Rasmussen tre år senere til Danmark og kom 
tilbage ”med en Snes Lollændere”. 

Det høje danske informationsniveau om USA 
afspejlede sig i statistikkerne. Under borgerkrigen 
og de økonomiske kriser 1873-1879, 1883-1885 og 
1893-1897 dalede migrationen fra Danmark. De 
potentielle indvandrere vidste godt, hvornår det 
kunne betale sig at tage afsted. Deres oplysningsni-
veau målte sig med det, en norsk-amerikansk gæst 
fandt, da han besøgte Norge i 1896. På det tidspunkt 
rasede den hidtil værste depression i USA’s historie. 
Selv om gæsten forsøgte at forklare nordmændene, 
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Når man bosætter sig 
i det vilde vesten, har 
man vel krav på en god 
saloon. I 1890’erne blev 
saloonen i Dannebrog, 
Nebraska, bestyret 
af M.C. Petersen, 
der ifølge Henrik 
Cavling også stod 
bag byens tivoli i den 
lokale Central Park. 
Mens spørgsmålet 
om mådehold og 
alkoholforbud fyldte 
meget blandt norske og 
svenske indvandrere, 
tog danskerne gerne 
lidt lettere på sagen.
|| Henrik Cavling: Fra 
Amerika (1897), bd. 1, 
s. 338

som antal udvandrere pr. 100.000 indbyggere pr. 
år – hverken op på siden af den betydelige svenske 
eller den særdeles høje norske. I europæisk sam-
menhæng overgik kun irerne nordmændene.

I 1800-tallets anden halvdel fuldførte Danmark 
en banebrydende udvikling fra naturalie- til pen-
geøkonomi. I 1870’erne og 1880’erne gennemførte 
landbruget en omlægning fra kornavl til animalsk 
produktion, mens den internationale konkurrence 
på korn steg og priserne tilsvarende faldt, og fra 
1880’erne blomstrede andelsbevægelsen. Samtidig 
ekspanderede industrien, først i København, men 
fra 1890’erne også i byer som Aalborg (cement) og 
Herning (tekstil). Ligeledes deltog Danmark nu i et 
ekspansivt internationalt handelssystem baseret på 
økonomisk liberalisme. Efter nederlaget i 1864 og 
bygningen af Esbjerg Havn i 1868 orienterede hand-
len sig i stigende grad mod Storbritannien. Den 
økonomiske udvikling var så betydelig, at Danmark 
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fra 1870 til 1913 kunne prale af Europas næsthøjeste 
vækst i bruttonationalprodukt pr. indbygger. Med 
befolkningsvæksten og erhvervsudviklingen gen-
nemgik Danmark en urbanisering. Fra 1800 til 1870 
havde ca. 8 ud af 10 danskere boet på landet. I 1901 
boede imidlertid kun 6 ud af 10 danskere i landdi-
strikterne, i 1911 lige under halvdelen, og i 1930 kun 
4 ud af 10.

Den økonomiske udvikling i Danmark kunne 
imidlertid ikke helt holde trit med befolkningsvæk-
sten. Især i 1870’erne og 1880’erne kneb det. På lan-
det havde det voksende antal børnerige familier ført 
til, at mange unge mænd og kvinder af gårdmands- 
og husmandsstanden nu risikerede permanent at 
tilslutte sig de jordløses rækker. Der var ganske 
enkelt ikke jord nok til alle, heller ikke selv om det 
dyrkede areal steg med ca. en fjerdedel mellem 
1860 og 1888 ved opdyrkning af den jyske hede og 
dræning af søer og moser og lettede trykket i dele af 
Midt- og Vestjylland og forsinkede udvandringen til 
USA. Omkring 1870 synes en tendens til udstykning 
af større brug til småbrug at være gået i stå. Samti-
dig var landproletariatet vokset så meget i omfang, 
at arbejdslønnen var begyndt at dale. Derfor søgte 
landboere mod byerne i håbet om at finde arbejde. 
Men hverken København eller købstæderne kunne 
opsuge alle. Også i byerne voksede proletariatet. 
Ikke blot blev tilflyttende ufaglærte ofte budt ringe 
vilkår eller måtte kæmpe med arbejdsløshed, men 
mange håndværkere blev direkte truet på levebrø-
det af fabrikkernes fremvækst.

Samtidig kunne man høre om de enorme mu-
ligheder i USA. For det første lokkede de kolossale 
mængder jord ude vestpå. I sin tiltrædelsestale som 
præsident den 4. marts 1801 havde Thomas Jeffer-
son (1743-1826) forudsagt, at USA’s landmasser ville 
give plads nok til amerikanerne ”til den tusinde 
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og atter tusinde generation”. Noget mere forsigtigt 
havde præsident Andrew Johnson (1808-1875) i 1858 
spået, at jorden nok ville række til de næste 600 
år. Men allerede i 1890 konkluderede USA’s folke-
tælling, at landet ikke længere havde en vigende 
vestgående grænse. Jorden var ved at blive en mere 
knap ressource.

I 1870’erne og 1880’erne kunne danske migran-
ter stadig få andel i den amerikanske muld. Unge 
danske mænd og kvinder, der havde måttet opgive 
drømmen om en gård i Danmark, kunne få den 
opfyldt i USA. I 1862 under borgerkrigen vedtog 
Kongressen Homesteadloven, der tilbød nybyggerne 
i vest gratis jord. Hvis de betalte to mindre admi-
nistrationsgebyrer og tog ophold på og dyrkede et 
jordstykke på 65 hektar, kunne de efter fem år kvit 
og frit beholde jorden. De mere velstillede kunne 
også købe jord fra delstaterne eller jernbaneselska-
berne. Her var valgfriheden større, og i hvert fald 
jernbanejorden gav let adgang til det fremspirende 
nationale og internationale marked.

For det andet lokkede også de gode lønninger 
og de glimrende beskæftigelsesmuligheder dan-
skerne til USA. Mens tendensen til overbefolkning i 
Danmark gav lavere løn og nødvendiggjorde or-
ganiseringen af arbejderne i fagforeninger, betød 
den store efterspørgsel efter flere hænder i USA, 
at lønniveauet var højere. I 1870’erne lå det danske 
lønniveau kun på godt en tredjedel af det amerikan-
ske, og selv i begyndelsen af det 20. århundrede kun 
på lidt over halvdelen. Til gengæld blev organiserin-
gen af USA’s arbejdere hæmmet, dels af at arbejds-
styrken var så etnisk sammensat, dels af at mange 
drømte om at bevæge sig ud af arbejderstanden 
– eller vende hjem til fødelandet med flere penge på 
lommen.

Derfor kan det ikke undre, at samfundets nedre 
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Drømmende 
immigranter. 
Efter at være gået 
gennem kontrollen 
på Ellis Island står 
de nyankomne 
indvandrere nu og 
skuer ind over New 
York Citys skyline. 
De venter på færgen, 
der skal bringe dem 
til verdensstaden. 
Siden 1892 havde 
Ellis Island fungeret 
som europæernes 
hovedportal til 
USA. Mødet med 
storbyen kunne være 
overvældende – og man 
skulle tage sig i agt for 
svindlere. De fleste 
skandinaver fortsatte 
hurtigt videre mod 
destinationer længere 
mod vest. Foto fra 1925.
|| Bettmann/Getty 
Images 

sociale lag dominerede blandt udvandrerne. I årene 
1868-1900 var over 4 ud af 10 danske migranter 
landarbejdere, mens hver fjerde tilhørte arbejder-
standen i byerne – for kvindernes vedkommende 
ikke mindst tyendet. Næsten hver femte udvandrer 
var håndværker. Især de unge drog afsted. Godt tre 
ud af fire udvandrere var under 30 år, og godt hver 
fjerde 20-24 år. De fleste udvandrere var mænd. 
Kun godt en tredjedel var kvinder. Andelen af især 
unge kvinder fra byerne steg dog frem mod år 1900, 
muligvis som led i en gradvis ligestillingsproces. 

I 1870’erne og 1880’erne drog mange hele fami-
lier til USA. Da den sociale nød altså truede mest, 
udgjorde familierne ca. 40 % af udvandrerne. Der 
var noget uigenkaldeligt over processen, når hele 
familien udvandrede. Til gengæld var familieen-
heden ideel, hvis man drømte om at blive farmer i 
Midtvesten. Mod slutningen af århundredet, hvor 
den danske industrialisering accelererede, og mu-
lighederne for at erhverve jord i USA blev mindre, 
dalede familiernes andel blandt udvandrerne. Fra 
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Man er vel både 
dansker og amerikaner. 
I 1914 var dansk-
amerikaneren Dagmar 
Hanghøj (1885-1965) 
med bopæl i landsbyen 
Penn Yan, New York, 
på familiebesøg i 
Vendsyssel sammen 
med to af sine børn. 
På fotoet hejses 
Dannebrog og Stars 
and Stripes fra samme 
flagstang. For mange 
indvandrere i USA 
gjaldt det længe om at 
vise, at man både kunne 
være god amerikaner 
og holde fast i sin 
gamle identitet. Om 
den dobbelte identitet 
også faldt i god jord i 
Vendsyssel, er et andet 
spørgsmål.
|| Historisk Arkiv 
Hjørring

nu af og frem mod 1930 spillede frygten for fattig-
dom tilsyneladende ikke længere helt så central en 
rolle i beslutningen om at udvandre. I stedet blev 
mange migranter drevet af en vision om, at nok gik 
det bedre i Danmark, men mulighederne var endnu 
større i USA. Tilsvarende dominerede unge ugifte 
nu strømmen af eventyrlystne udvandrere.

Den danske udvandring afspejlede sig i USA’s 
folketællinger. I 1860 – kort før massemigrationen 
– husede USA knap 10.000 danske indvandrere. I 
løbet af de næste 20 år steg tallet til godt 64.000 for 
så mere end at fordobles frem mod 1900 til 159.000. 
Antallet af danskfødte kulminerede i 1920 med godt 
189.000 personer. Derpå satte en afmatning ind. 
Formindsket migration og den ældre generations 
gradvise bortgang betød, at de danskfødte i 1930 var 
blevet reduceret til knap 179.500. Medtæller vi børn 
født i USA med mindst én dansk forælder – og det 
kan vi fra og med 1890 – bliver tallene mere impo-
nerende. I 1900 bestod den dansk-amerikanske 
befolkning af knap 267.000 indbyggere. Det var på et 
tidspunkt, hvor Danmarks befolkning – eksklusive 
Sønderjylland – var godt 2,4 millioner. Dansk-ame-
rikanerne udgjorde dermed 11 % af Danmarks 
befolkning. I 1930 toppede deres antal med 529.000 
indbyggere for at dale til 427.000 frem mod 1950. 
Ved kulminationen i 1930 nåede dansk-amerikaner-
nes andel op på hele 15 % af Danmarks befolkning 
– nu inklusive Sønderjylland – for så at dale til 10 % 
i 1950. 
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Danske
drømme
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Danske
drømme
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Migranter 
og bosættel-
sesmønstre
Rasmus og Marens amerikanske drøm om at få 
fod under eget bord blev virkelighed, også selv om 
det ikke blev til en slægtsgård. En lille dansk drøm 
spillede også ind. De slog sig ned i et område med 
andre danskere, hvor der bare ikke var nok til at 
etablere egen menighed. Og Rasmus led sommeti-
der af hjemve. Ikke alle danske indvandrere drøm-
te danske drømme. Tilstrækkeligt mange gjorde 
imidlertid, og en dansk-amerikansk kultur kunne 
spire for en tid.

For de mange danskere uden engelskkundska-
ber var omgangen med andre landsmænd en nød-
vendig overlevelsesstrategi. De søgte hen, hvor de 
kunne finde andre danskere. Flere indgik ligefrem 
i transatlantiske migrationskæder fra bestemte lo-
kaliteter i Danmark til udvalgte egne i USA. Knap en 
tredjedel af de 12.534 danskere, der i 1868-1903 ville 
til Wisconsin, oplyste til det danske politi, at de ville 
til den lille industriby Racine i delstatens sydøstlige 
hjørne. Tilsammen angav danskerne ganske vist 
over 300 destinationer i staten, men fire ud af fem 
pegede på blot 24, altså især Racine.

De fleste skandinaver søgte mod de 12 stater, der 
udgjorde Midtvesten. I 1900 levede godt 6 ud af 10 
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Ikke alle danske 
udvandrere valgte at 
blive i USA. På fotoet fra 
1909 ses Anna Kristine 
Christensen (1880-1955) 
og datteren Johanne 
Marie, lige inden de 
forlader deres hjem i 
den grundtvigianske 
danskerbebyggelse 
Dagmar, Montana, 
for at returnere til 
Danmark. Anna var 
udvandret sammen 
med sin mand Johannes 
(1877-1909) i 1905, men 
fire år senere døde han. 
Ifølge dr.phil. Torben 
Grøngaard Jeppesen 
vendte ca. hver syvende 
danske udvandrer hjem 
mellem 1908 og 1924.
|| Skovlund Sognearkiv

danske og svenske migranter i Midtvesten og over 
8 ud af 10 norske. Den største danskerstat var Iowa 
med 17.102 danske indvandrere fulgt af Minnesota 
(16.299), Wisconsin (16.171), Illinois (15.686) og Ne-
braska (12.531). Uden for Midtvesten var danskerne 
især at finde i mormonstaten Utah, i Californien og 
i New York. Tilstedeværelsen i Midtvesten handlede 
i høj grad om timingen i udvandringen set i forhold 
til landbrugsfrontens vestgående bevægelse. Måske 
spillede ligheder mellem skandinavisk og midt-
vestligt landskab også ind. I romanen Fra de stille 
Skove (1896), der udspiller sig i en skovegn i det øvre 
Midtvesten, foreslog forfatteren Emil Ferdinand 
Madsen, at ”Vorherre maa have skabt denne Egn en 
Gang, da han er kommen lige fra Danmark og har 
været i Perlehumør!” Landbrugets vigtige rolle for 
danskerne ses af, at næsten halvdelen var beskæf-
tiget her i 1880 og flere end 4 ud af 10 i 1900. En 
hel del blev mejerister, og nogle eksperimenterede 
ligefrem med andelsbrug. 
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Midtvesten, foreslog forfatteren Emil Ferdinand 
Madsen, at ”Vorherre maa have skabt denne Egn en 
Gang, da han er kommen lige fra Danmark og har 
været i Perlehumør!” Landbrugets vigtige rolle for 
danskerne ses af, at næsten halvdelen var beskæf-
tiget her i 1880 og flere end 4 ud af 10 i 1900. En 
hel del blev mejerister, og nogle eksperimenterede 
ligefrem med andelsbrug. 
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Andre indvandrere flyttede til byerne, især 
Chicago med 10.166 danskfødte i 1900, New York 
City (5.621), Minneapolis-St. Paul (2.679), Omaha, 
Nebraska (2.430), og San Francisco (2.171). Mens de 
danskfødte udgjorde meget små andele i disse byer, 
var de anderledes mærkbare i Racine, Wisconsin. 
Her udgjorde de danskfødte næsten en tiendedel af 
byens 29.102 indbyggere. Medregnes deres ameri-
kanskfødte børn, var det hver sjette.

De færreste valgte at slå sig ned i bebyggelser, 
hvor danskere dominerede. Til gengæld stortrive-
des de danske drømme netop der. Ifølge den danske 
præst og højskolemand Anders Bobjerg (1861-1938) 
var den vigtigste grund til, at Morten Christian 
Pedersen (1835-1917) bosatte sig i det skovrige Polk 
County i det nordvestlige Wisconsin og etablerede 
bebyggelsen West Denmark i 1860’erne 

”vist den, at han vilde have begyndt et Sted, hvor 
Danskerne kunde blive omtrent eneraadende – i al 
Fald ledende – i alle kommunale Forhold”. 

I Emil Ferdinand Madsens roman Fra de stille Skove 
drømmer det unge par Thorvald og Anna om, at 
deres to børn Hjalmar og Ingeborg skal vokse op 
isoleret i den danske skovkoloni og blive ”brave, 
danske Mennesker” – langt borte fra det omgivende 
samfund, hvor de nemlig risikerer at blive 

”fordærvet af det daarlige, aandløse, amerikanske 
Liv, der ellers sluger saa mange danske Unge rundt 
om i Amerika – især i Byen!”

Drømmene afspejlede sig i bebyggelsernes navne. 
Alene i Wisconsin kunne man i 1900 gæste New 
Denmark, Brown County, i øst, flækken Dannevang, 
Monroe County, mod vest og den større bebyggelse 
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West Denmark, Polk County, i nordvest. Den lå i 
øvrigt syd for West Sweden og noget nord for Stock-
holm. Længere mod syd stødte man på Bergen, 
Christiana og Norway for ikke at tale om Berlin, 
London og Paris og New Berlin, New London og New 
Paris. Navnene blev valgt med omhu. Inden en stor 
danskerbebyggelse i Howard County, Nebraska, blev 
døbt Dannebrog, var navnene Hannibal og Carthago 
i spil. Man spillede tydeligvis på, at oldtidsbyen Kar-
tagos store feltherre delte navn med bygrundlæg-
ger Lars Hannibal (1822-1882). Lokale lollikker fik 
gennemtrumfet, at nabobebyggelsen Daneville blev 
omdøbt til Nysted, ”skønt Jyderne var noget modvil-
lige”. I Minnesota blev Partridge omdøbt til Askov, 
efter at Grundtvig og Lejre havde været på tale. 

De tidligste danske bosættelser blev etableret i 
Wisconsin. Den første var Hartland, der omkring 
1847 blev oprettet lidt vest for Milwaukee og oprin-
delig var domineret af lollikker. I 1848 kom New 
Denmark i Brown County til, og her var langelæn-
derne fremtrædende. Mod slutningen af 1860’erne 
bosatte den 33-årige Morten Christian Petersen 
fra Vejleegnen sig sammen med to af sine brødre i 
det skovrige Polk County på vestbredden af Little 
Butternut-søen og grundlagde bebyggelsen West 
Denmark. Den blev centrum for en større dansk 
enklave – arealmæssigt lidt større end Langeland 
– hvor vejlensere snart blandede sig med folk fra 
Møn, Holbæk og senere Thy. Omkring århundred-
skiftet levede der 3.000 dansk-amerikanere i områ-
det. I de tre småbyer Luck, Bone Lake og Milltown 
var mindst to tredjedele af familieoverhovederne 
etnisk danske.

Andre danske bebyggelser voksede frem uden 
for Wisconsin. Den største var Elk Horn-Kimball-
ton i det vestlige Iowa. Den blev grundlagt i 1868 og 
strakte sig snart over Shelby og Audobon Counties. 
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Medregner man naboerne Cass og Pottawatomie 
Counties, boede hele 10.874 dansk-amerikanere 
i området i 1910. I Elk Horn kom de danske til at 
udgøre næsten 90 % af lokalbefolkningen, og i 
Kimballton knap 100 %. Ifølge en skrøne bosatte en 
italiensk skomager sig i området og lærte dansk, for 
det måtte jo være nationens sprog.

I 1871 blev Dannebrog etableret godt 300 kilo-
meter længere mod vest – i Nebraska. Idémand var 
husmanden fra Lolland Lars Hannibal, der efter 
at have bosat sig i Wisconsin i 1856 og deltaget 
som sergent i borgerkrigen drømte om at skabe en 
danskdomineret bebyggelse på prærien. Som en 
anden tidlig bosætter udtrykte det, skulle man her 
”nyde det videre Fortrin at bo i en stor samlet dansk 
Kommune, hvor dansk Sprog og danske Sæder 
kunde trives og bevares”. Hannibal og hans fæller 
gik systematisk til værks. I Wisconsin oprettede de 
deres eget aktieselskab, der skulle finde og opkøbe 
et passende stykke land. De endte med at udse sig 
et område i Howard County, Nebraska, hvor byerne 
Dannebrog og Nysted blev grundlagt. Lidt længere 
mod nord så også Dannevang og Farwell dagens lys. 
Selv om den oprindelige drøm om at dominere et 
helt county hurtigt blev skrinlagt, og på trods af at 
flere deltagere ”tabte Modet, da det kom til Stykket, 
og forblev i deres lune Hjem i Østen”, rykkede man-
ge dansk-amerikanere til området, og endnu flere 
indvandrede direkte fra Danmark. I 1875 boede der 
omtrent 200 danske familier i Howard County. 

Efter denne tidlige fremgang – forstyrret af 
vinterstorme og græshoppeangreb – gik væksten 
i stå. Især i Dannebrog. Måske i iver efter at sikre 
et område, der kunne overtages af danske, inden 
andre grupper kom til, havde Hannibal og hans 
fæller valgt en beliggenhed lige lovlig langt fra den 
eksisterende jernbanelinje. Redningen kom i 1885 i 
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Større dansk farm i 
Nebraska. I forgrunden 
ses en vindmølle til 
at pumpe vand op 
med. Vandtanken 
står ved siden af. 
I sin beskrivelse 
af danskerne i 
Nebraska hævdede 
Henrik Cavling, at en 
langvarig strid pågik 
mellem storfarmerne 
”Kong Niels” og 
Rasmus Mortensen 
i Dannebrog. ”Der 
er oldnordisk 
Vikingekraft i dette 
stykke Danmark, 
og i de personlige 
Sammenstød en 
Grumhed, der minder 
om den islandske Saga”, 
bedyrede han.
|| Henrik Cavling: Fra 
Amerika (1897), bd. 1, 
ved s. 336

form af en forlængelse af jernbanen til Dannebrog. 
Indvandringen fra Danmark stagnerede dog. I 1890 
boede 1.153 danske indvandrere i Howard County, 
men i 1910 var det kun 1.015. I 1910 var antallet af 
andengenerationsdanskere oppe på 1.391. 

Danskerne klumpede sig ikke udelukkende sam-
men på landet. I 1850’ernes New York City fandtes 
på Fifth Street nær East River, ”hvad man gjerne 
kan kalde en lille dansk Coloni”, skrev forfatteren 
Hans Peter Christian Hansen (1817-1865) i 1852. Her 
boede blandt andre en dansk mekaniker, rullegar-
dinmager, snedker, garver og cigarmager. Først 
med massemigrationen fra slutningen af 1860’erne 
klumpede danskerne sig for alvor sammen i byerne. 

I 1870’ernes Chicago fik en strækning langs 
Milwaukee Avenue et skandinavisk og til dels dansk 
islæt. I et butiksvindue kunne man læse: ”Her tales 
Skandinavisk”, ligesom man kunne besøge en Skan-
dinavisk Barber Shop. Man kunne også overnatte 
på hotellerne Danmark og Dannevirke, og området 
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husede dansk boghandel og apotek. Rejseskriben-
ten Robert Watt (1837-1894) rapporterede i 1872: 

”Hvergang jeg paa min Vandring i denne Del af Byen 
er standset for at tale, har det været paa ”Skandina-
visk”, og var det ikke paa Grund af de brølende og 
klokkeringende Jernbanetog […], vilde man til sine 
Tider kun lidt drømme om, at man var i Prairiernes 
Hovedstad”. 

I 1880’erne var to tredjedele af byens ca. 6.000 
danskere at finde i et område ved Grand og Mil-
waukee Avenues en smule nordvest for Chicagoflo-
dens udløb i Michigansøen. I det næste årti skete 
der en forskydning mod nordvest, så tæt på 2.500 
dansk-amerikanere i 1898 stadig boede nær Mil-
waukee Avenue, mens ca. 4.000 nu boede ved Hum-
boldt Park. Intetsteds dominerede danskerne. 

Anderledes forholdt det sig i Racine, Wisconsin, 
hvor dansk-amerikanerne i 1900 udgjorde en sjette-
del af befolkningen. Godt halvdelen boede klumpet 
sammen i bare et enkelt af byens syv distrikter. 
Siden forskød den danske tilstedeværelse sig i vest-
lig retning frem mod Washington Boulevard, hvor 
et kvarter fik kælenavnet Kringleville og omkring 
århundredskiftet var domineret af indvandrere fra 
Hjørring, Maribo og København. I en dansk pjece 
fra 1917 om jobmuligheder i USA hed det om Racine, 
at foruden at ”Danske er Byens ledende Nation”, 
var dansk det mest almindelige sprog. Af danske 
institutioner husede byen fem kirker, to forenings-
bygninger, en højskole og et bibliotek.

De fleste danske indvandrere levede ikke 
sammen i etniske enklaver, men bredte sig ud over 
det multikulturelle landskab. En undersøgelse af 
familieoverhoveders bosættelsesmønstre blandt 
immigranter og deres amerikanskfødte børn i 
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Wisconsins 1.654 lokaladministrative enheder i 
1905 viser, at kun hver 15. dansk-amerikaner boede 
i bebyggelser, hvor de udgjorde over halvdelen 
af lokalbefolkningen. For svensk-amerikanerne 
gjaldt det hver syvende, og for de mere talstærke 
norsk-amerikanere knap hver tredje. For de langt 
mere talrige tysk-amerikanere var det derimod over 
halvdelen. På den anden side valgte grupper som 
irsk-amerikanerne og britisk-amerikanerne med et 
naturligt forhold til det engelske sprog stort set ikke 
at bosætte sig nær hinanden. Selv om engelskkund-
skaber spillede en rolle for tendensen til sammen-
klumpning, handlede fænomenet også om timingen 
i indvandringen og om immigranternes antal. 

Blandt dansk-amerikanerne var tendensen til at 
bosætte sig sammen således temmelig begrænset. 
Indvandrerpræsten Kristian Østergaard (1855-1931) 
foreslog i 1904, at mens nordmænd, svenskere og 
tyskere havde ”mægtige Foretagender i Gang”, havde 
danskerne hidtil ”været alt for spredte, og vi har 
gjort alt for lidt for at samle os om de Kolonier, der 
er dannede”. Drømmen om kolonier gik hånd i hånd 
med en vision om at skabe egne etniske institu-
tioner og i sidste ende en hel dansk-amerikansk 
kultur. Som Folkets Avis i Racine noterede i 1903: 

”Danske Menigheder og danske Brodersamfund 
danner sig, selv hvor kun forholdsvis faa Danske er 
samlede, danske Blade og Skrifter findes overalt, og 
man er med Beundring og Forbauselse Vidne til, at 
den ene Kirke og Skole reises efter den anden, næ-
sten udelukkende ved Beboernes egen Offervillig-
hed. Det er Trangen til vedblivende at være Danske 
og bevare dansk Sprog og dansk Kultur, der er den 
drivende Kraft, og denne Trang bunden igjen i en 
aldrig udslukt Kjærlighed til Moderlandet”. 
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Nogle danskere så ligefrem drømmen om en 
dansk-amerikansk kultur som vigtigere end den 
amerikanske drøm om økonomisk fremgang. 
Præsten Anders Bobjerg, der i to år virkede i West 
Denmark, Wisconsin, indrømmede, at de fleste dan-
skere valgte prærien, hvor jorden gerne var bedre 
end i skovegnene. På prærien var der imidlertid så 
stor rift om jorden, at udfordringen i at samle den 
etniske gruppe var meget større. Men han tilføjede: 

”[M]ange tiltales mere af det stille, sikre Skovliv og 
betaler gerne Prisen derfor: Udsigten til at nøjes 
med mindre Rigdom”. 

I Emil Ferdinand Madsens roman Fra de stille Skove 
siger Anna til sin mand Thorvald: 

”Om vi skulde døje aldrig saa mange Savn baade 
timeligt og aandeligt, saa tog jeg nødigt mine Smaa 
paa Armen og gik herfra, efter at jeg nu saa vidt er 
kommen til at se, hvad Skovlivet er!” 

De overordnede bosættelsesmønstre viser dog, at 
de fleste indvandrere ikke prioriterede den danske 
drøm højt nok til at betale en potentiel økonomisk 
pris ved at slå sig ned i en isoleret etnisk enklave. 
Men det var drømmerne, der fik en dansk-ameri-
kansk kultur til at spire.

Kirkerne og de første danske præster 
Når en indvandrergruppe forsøgte at finde sammen 
om et etnisk fællesskab, blev kirken den bærende 
institution. Eftersom der ikke var en statskirke i 
USA, kunne immigranterne vælge enten at tilslutte 
sig en eksisterende kirke eller danne deres egen. 
Mange skandinaviske indvandrere valgte – som ind-
vandrerne fra mange andre lande – selv at etablere 
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en kirke. I kirken kunne man ikke blot synge salmer 
og høre prædikener på hjemlandets sprog, men 
deltage i et væld af aktiviteter: fra kaffeslabberas til 
basarer og udflugter og søndagsskole til børnene. 

For præsten lurede der dog samtidig farer. For 
det første spillede lægmænd en markant rolle i den 
amerikanske kirke. Præsten repræsenterede jo ikke 
staten, men var afhængig af sin lokale menighed for 
at få udbetalt sin løn. Risikoen for at miste autoritet 
var reel. En norsk pastor i Wisconsin tabte ligefrem 
en retssag i 1845, efter at han havde forsøgt at smide 
en fuld mand ud fra gudstjenesten. Tidligere havde 
manden angiveligt truet med at nedbrænde kirken 
og dræbe præsten. Men en domstol gav fyldebøt-
ten ret i, at han havde lidt overlast fra præsten 
og menighedens side. I 1890’ernes Nebraska så en 
polsk-katolsk præst sig nødsaget til at affyre sin 
pistol fra alteret, efter at der var opstået strid med 
menighedsmedlemmer om kirkeejendommen. 

Helt så intense dramaer oplevede de danske 
præster næppe. Men da pastor Holger Vilhelm Ro-
senstand (1849-1933) i 1873 dukkede op i Manistee, 
Michigan, for at organisere en menighed, blev han 
mødt med ligegyldighed grænsende til fjendskab og 
fik at vide, at præstekjoler ”kunde irritere Fjenden”. 
I nabobyen Ludington måtte danske karle true et 
opsætsigt svensk medlem af kirkebestyrelsen med 
prygl for at give Rosenstand adgang til gudshuset.

For det andet var risikoen for kirkesplittelse 
reel. I USA lå de forskellige kirkesamfund i åben 
konkurrence med hinanden. I Danmark lykkedes 
det trods vækkelser og opbrud i første halvdel af 
1800-tallet alligevel folkekirken – som den med 
Grundloven af 1849 kom til at hedde – at bevare 
århundredets to vigtigste strømninger inden for 
sin fold: grundtvigianismen og Indre Mission. Helt 
anderledes skulle det gå i USA. Her kom grundt-
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vigianerne med deres lyse livssyn, fejring af folke-
ligheden og det nationale og understregning af be-
tydningen af trosbekendelsen og ”det levende ord” 
– der skulle være på dansk! – på direkte kollisions-
kurs med indremissionærerne. Deres mørkere og 
mere pietistiske livssyn var baseret på vækkelsens, 
omvendelsens og troens fundamentale betydning 
ud fra ideen om, at Bibelens tekst var Guds ord. For 
dem betød sproget mindre. 

Forudsætningen for eventuel splittelse af kirken 
var selvfølgelig, at man i første omgang kunne samle 
en etnisk kirke. Det arbejdede de tidligste danske 
præster i Midtvesten for. Ideen måtte være at sikre 
en luthersk og – i det omfang befolkningsgrundlaget 
tillod det – dansk kirke i USA og værne danskere 
mod de mange andre sekter. Man skulle beskytte 
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Pastor Holger Vilhelm 
Rosenstand i selskab 
med to kvinder ved 
præstegården i 
Frederikssund ca. 1910. 
Hustruen Erasmine 
(1841-1926) fulgte med 
sin mand til Manistee, 
Michigan, i 1873, 
hvor hun i 1874 fødte 
datteren Ingeborg 
(1874-1954). Siden 
fulgte fem sønner. I 
1878 vendte parret 
og tre børn tilbage til 
Danmark. Rosenstand 
blev præst i Eltang 
ved Kolding og siden 
Frederikssund. 
Før nogen anden 
forestillede han sig 
USA som en etnisk 
smeltedigel. 
|| Johannes Hansen/
Frederikssund 
Lokalhistoriske 
Arkiver

danskerne mod de omrejsende vækkelsesprædi-
kanter, der ”førte vranglære og forvildede folket”, 
advarede den sønderjyske præst Andreas Christian 
Ludvig Grove-Rasmussen (1836-1904) efter en rejse 
til USA i 1871. Ligeledes var det et problem, foreslog 
han, at de fleste danskere ønskede ”at blive ame-
rikaniserede hurtigst muligt”. Alligevel havde han 
indtryk af, at mange havde ”trang til og hjærtelig 
længsel efter” præster fra folkekirken. 

Længe inden Grove-Rasmussen blev sendt til 
USA på foranledning af et fynsk udvalg, der ville 
sikre evangeliets rette forkyndelse i USA, dukkede 
ærøboen Claus Lauritsen Clausen (1820-1892) i 1843 
op i Wisconsin. Han blev den første af 21 danske 
gejstlige, der virkede i USA allerede inden den dan-
ske massemigration. Flere af de tidlige præster præ-
dikede for menigheder domineret af nordmænd. Ef-
tersom dansk var kirkesproget i Norge, var det ikke 
noget større problem – i hvert fald ikke, så længe 
nordmændene ikke led af ”Grundtvigianer-skræk”. 
Pastor Rosenstand mindedes, hvordan han engang i 
1870’erne viede en mand fra Telemarken og en kvin-
de fra Värmland, der grænser op til Norge: ”[D]e 
 forstod ikke hinanden, naar de talte deres Folke-
maal, men begge forstod med Lethed mig”. 

For Clausen blev livet i USA en etnisk bredt fun-
deret rejse, der i stigende grad fik dansk tilsnit. I sin 
ungdom havde han rejst både i Danmark og Norge 
og var undervejs blevet påvirket af to fremtræden-
de vækkelsesprædikanter, danske Peter Larsen 
Skræppenborg (1802-1873) og norske Hans Nielsen 
Hauge (1771-1824). Under et ophold i København i 
påsken 1843 kort inden afrejsen til USA oplevede 
han også N.F.S. Grundtvig i Vartov Kirke og fik et 
godt indtryk af ham. Nygift og bare 22 år gammel 
ankom han og hustruen Martha til den norskdomi-
nerede bebyggelse Muskego i det sydøstlige Wiscon-
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sin i sensommeren 1843. I en lade, der gjorde det ud 
for en kirke, blev han to måneder senere præsteviet 
af en tysk gejstlig til ære for en norsk menighed. 
Clausen fik travlt. I det malaria- og koleraplagede 
Muskego forestod han i løbet af fem måneder hele 
55 begravelser. Han indskrænkede ikke sit virke til 
Muskego, men drog som så mange andre nybygger-
præster på talrige rejser rundt i hele regionen for 
at sikre troen blandt de norske og til dels danske 
indvandrere. 

I 1846 rykkede Clausen og hustru 100 kilometer 
længere mod sydvest og slog sig ned i Rock Prairie, 
Wisconsin, hvor Martha døde kort efter. Fem år 
senere blev han valgt til formand (1851-1853) for et 
norsk kirkesamfund. I 1853 drog han og en gruppe 
nordmænd til det nordøstlige Iowa, hvor de grund-
lagde bebyggelsen St. Ansgar. Her blev Clausen 
lederen, der ud over at fungere som præst var læge, 
lærer, sagfører og købmand. I årene 1856-1857 
var han endda medlem af delstatens lovgivende 
forsamling. I 1862 deltog han som feltpræst i det 
norskdominerede Femtende Wisconsin Regiment 
under borgerkrigen, men måtte drage hjem igen, 
efter at han på en ø i Mississippifloden nær Tipton-
ville, Tennessee, oplevede ”en Nerverystelse”, da en 
bombe sprang meget tæt på ham. Det traume kom 
han sig aldrig helt over.

Clausen kom siden til at spille en ledende rolle 
i at etablere rent danske menigheder. I 1867 skulle 
han repræsentere Iowa ved verdensudstillingen i 
Paris. Han besøgte samtidig Danmark, og sammen 
med præsten og højskoleforstanderen Johannes 
Clausen (1832-1908) i Ryslinge oprettede han en 
kirkelig forening for Fyens Stift, der i 1869 nedsatte 
Udvalget for at fremme Evangeliets Forkyndelse 
blandt Danske i Nordamerika. Det bestod oprin-
delig af fire grundtvigianere og en meget fleksibel 
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indremissionær, nemlig Johannes Clausen selv. 
Fra 1871 til 1899 sendte Udvalget, som det hurtigt 
blev kendt som, hele 39 danskfødte præster til USA. 
Heraf var fem uddannet ved Københavns Universi-
tet, og 23 ved Askov Højskole, hvor en særlig toårig 
præsteuddannelse for Amerikafarere blev oprettet 
på initiativ af udvalgsformand Ludvig N. Helveg 
(1818-1883). På den måde bidrog C.L. Clausen til at 
gøre danske indvandreres tro til et nationalt projekt 
med grundtvigianske overtoner.

Grundlæggelse og splittelse
Inden massemigrationen satte ind fra slutningen 
af 1860’erne, var der endnu ikke nok danskere 
til stede i USA til at danne egne kirkesamfund. I 
denne tidlige fase kunne de imidlertid ofte mønstre 
tilstrækkeligt med skandinavisk fællesskabsfølelse 
til at indlede et samarbejde med lokale nordmænd 
og svenskere. I takt med at deres antal steg, voksede 
deres forbehold imidlertid også. Hvorfor samarbej-
de med de andre skandinaver, når der egentlig var 
danskere nok? Og efter 1880’ernes massemigration 
kunne de tilføje: Hvorfor egentlig samarbejde med 
alle danskere i religiøse spørgsmål, når nu så mange 
tydeligvis – der var ikke længere tvivl! – havde for-
vrængede ideer om den rette lære? 

I 1851 sluttede en række norske og svenske 
lutheranske menigheder sig sammen med tyske 
og indfødt amerikanske i det, der blev til Syno-
den for det nordlige Illinois. Allerede i 1860 var 
skandinaverne dog mange nok til at skille sig ud 
og skabe Augustanasynoden. 10 år senere forlod 
nordmænd og senere tilkomne danskere kirken, der 
blev rent svensk. Nogle dannede senere i 1870 Den 
norsk-danske Konference med ingen ringere end 
Claus Lauritsen Clausen som formand. I 1872 blev 
en række grundtvigianske præster imidlertid smidt 
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ud af Konferencen, mest bemærkelsesværdigt en 
tidligere missionær fra Jerusalem ved navn Adam 
Dan (1848-1931). Sammen med en gruppe teologer, 
der året før var blevet udsendt af Udvalget, dannede 
de i 1872 Kirkelig Missionsforening med Dan som 
formand. Egentlig skulle Missionsforeningen være 
en integreret del af folkekirken derhjemme, men to 
år senere blev den til Den danske evangelisk-luther-
ske kirke i Amerika (Den danske Kirke). Dermed 
havde dansk-amerikanerne fået deres første 
dansk-amerikanske kirkesamfund. Trods oprinde-
lig grundtvigiansk dominans i ledelsen tilsluttede 
flere indremissionærer sig det nye samfund.

Mens det i Danmark trods spændinger lykkedes 
folkekirken at holde sammen på både grundtvi-
gianere og indremissionærer, viste noget lignende 
sig umuligt i USA. I 1884 forlod endnu en gruppe 
dansk-amerikanere Konferencen og dannede det 
lille indremissionske Dansk evangelisk-luthersk 
Kirkesamfund, også kendt som Blairsynoden efter 
den lille by i det østlige Nebraska, hvor kirkesam-
fundet havde sit hovedsæde. I 1894 var der rivegilde 
i Den danske Kirke. Indremissionærerne forlod 
kirken og sluttede sig i 1896 sammen med Blairsy-
noden, hvorved Den forenede Kirke opstod. Slående 
nok gennem kirkesplid.  

Allerede fra stiftelsen var Den forenede Kirke 
med sine 63 præster og 127 menigheder større end 
Den danske Kirke, der ved splittelsen i 1894 blev 
reduceret til 40 præster og godt 60 menigheder. 
Ifølge de ikke særlig præcise oplysninger om kirker 
og prædikepladser blev 23.100 dansk-amerikanere 
betjent af præster tilknyttet Den forenede Kirke 
i 1902, og tilsvarende 18.200 af præster tilknyt-
tet Den danske Kirke. Det afgørende er dog ikke 
forskellen i størrelse mellem de to kirker, men 
begges beskedne omfang. Samlet set var kun 41.300 
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personer ud af en samlet befolkning i 1900 på knap 
267.000 dansk-amerikanere tilknyttet kirkerne 
– det svarede til hver syvende. Siden skulle dog 
især Den forenede Kirke vokse betydeligt – til godt 
70.000 medlemmer i 1929 mod Den danske Kirkes 
små 24.000. Noget nonchalant tilskrev en samtidig 
norsk-amerikansk iagttager de generelt lave tal 
danskernes ligegyldighed over for det åndelige i 
kombination med præsternes manglende energi. 
En hovedårsag skal snarere findes i, at danskerne 
boede spredt.

Faktisk forsøgte både grundtvigianere og indre-
missionærer både før og efter splittelsen i 1894 at 
samle danskerne i landlige bebyggelser – enten 
gennem kirken eller på initiativ af individuelle 
ildsjæle. Især hos grundtvigianerne spillede en idé 
om at beskytte ungdommen mod storbyens laster 
en fremtrædende rolle. Metropolerne kunne nemlig 
sammenlignes med ”store Nerveknuder, der gaar 
Forraadnelse i”. Som forbilledligt belyst af histori-
keren Henrik Bredmose Simonsen (1955-) i Kampen 
om danskheden (1990) spillede grundtvigianere i 
1880’erne og 1890’erne en ledende rolle ved etable-
ringen af bebyggelser. Det gjaldt Tyler i det sydvest-
lige Minnesota, som N.F.S. Grundtvigs indvandrede 
søn Frederik Lange Grundtvig (1854-1903) forestil-
lede sig som ”en lille Fæstning for dansk Folkeliv 
i Amerika”. Det gjaldt også Withee i det centrale 
Wisconsin, hvis kirke havde Vallekilde valgmenig-
hedskirke som forbillede. Grundtvigianere stod 
sågar bag etableringen af Danevang i det sydøstlige 
Texas. I begyndelsen af det nye århundrede etab-
lerede andre grundtvigianere kolonier ved blandt 
andet Partridge – fra 1908 Askov – i det nordøstlige 
Minnesota, Dagmar i det nordøstlige Montana og 
Junction City i det vestlige Oregon. Mest kendt i dag 
er Solvang, der så dagens lys i 1911, da tre grundt-
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vigianske skolefolk realiserede drømmen om en 
dansk bebyggelse i det sydlige Californien med en 
ungdomsskole som centralt omdrejningspunkt.

Også indremissionærerne dannede bebyggel-
ser. Hvis hovedformålet for grundtvigianerne var 
fastholdelse og udbygning af danskheden, ønskede 
indremissionærerne at frelse de danske sjæle, der 
måtte være truet af USA’s bølgende hav af religiøse 
fristelser. En af de største indremissionske kolonier 
blev Kenmare i det nordvestlige North Dakota, der 
blev etableret i midt-1890’erne. Selv om området 
bugnede af gratis jord – hvilket vanskeliggjorde 
én etnisk gruppes dominans – lykkedes det frem 
mod 1899 250 danskere at bosætte sig, omend mere 
spredt end i bebyggelser etableret gennem opkøb 
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Dakota, Dane Valley og Sidney, Montana, samt Da-
nebo, Oregon, og Turlock, Californien.
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institutioner. Begge kirker tog udgangspunkt i, at 
deres egen version af lutheranismen trivedes godt i 
Danmark og derfor kunne prædikes blandt de dan-
ske i USA. I begyndelsen havde de heller ikke rigtig 
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Indremissionærerne var de første til at etablere 
egne præsteskoler. Blairsynoden byggede allerede 
i 1884 Trinitatis Seminarium i Blair, Nebraska, der 
senere blev overtaget af Den forenede Kirke. Siden 
skiftede skolen navn til Dana og overlevede som 
college helt frem til 2010. Den danske Kirke var 
længere om at etablere egen præsteuddannelse, 
utvivlsomt på grund af præsteimporten fra Dan-
mark via ”det brogede Udvalg”, som indremissio-
nærerne hånende kaldte det. Et seminarium med 
grundtvigianeren Thorvald Helveg (1855-1917) som 
forstander og indremissionæren Peter Sørensen 
Vig som medunderviser åbnede ganske vist i West 
Denmark, Wisconsin, i 1887, men måtte allerede 
fem år, 18 præsteordinationer og et hav af teologiske 
skænderier senere dreje nøglen om. Af varigere 
betydning blev den anstalt, Den danske Kirke etab-
lerede i Des Moines, Iowa, i 1896 som Grand View 
College. Institutionen eksisterer i dag under navnet 
Grand View University. 

Når det drejede sig om at bygge folkehøjskoler, 
tog grundtvigianerne naturligt nok teten. I Elk 
Horn, Iowa, blev den første oprettet i 1878, og andre 
fulgte i Ashland, Michigan (1882), Nysted, Nebraska 
(1887), og Tyler, Minnesota (1888). En højskole i 
West Denmark, Wisconsin (1884), overlevede kun 
en enkelt vinter. En indremissionsk højskole ved 
Kenmare, North Dakota (1901), havde karakter af 
bibelskole. Under sit ophold i USA i midt-1890’er-
ne besøgte den danske journalist Henrik Cavling 
højskolen i Nysted. Han fandt ”et lille tarveligt Hus 
med en uanseelig Foredragssal og med nogle smaa 
Kamre til Eleverne”. 

Grundtvigiansk inspirerede tiltag til at bygge 
hverdagsskoler for børn var mindre vellykkede. Den 
Askovuddannede præst Kristian Østergaard legede 
ganske vist med tanken om at sluse danske under-
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visere ind i skolerne i danske områder. Men antallet 
af danske hverdagsskoler blev stærkt begrænset, 
selv om enkelte så dagens lys i løbet af 1870’erne og 
1880’erne, fx i Clinton, Iowa, Manistee, Michigan, 
Elk Horn, Iowa, og Racine, Wisconsin. De oplevede 
snart tilbagegang, dels på grund af depressionen 
1893-1897, dels fordi forældre i stigende omfang 
ikke kunne se ideen i at afsondre børnene fra de 
amerikanske omgivelser. Til gengæld blev danske 
søndags- og ferieskoler ved med at blomstre.

Begge kirker etablerede også deres egne tids-
skrifter og aviser. Grundtvigianerne stod bag både 
det teologisk orienterede blad Kirkelig Samler (1872) 
og den sekulære avis Dannevirke (1880), ligesom 
indremissionærerne stod bag Dansk Luthersk Kir-
keblad (1877) og den verdslige Danskeren (1892). Som 
navnene antyder, forsøgte også indremissionærerne 
at appellere til danskhed i USA.

Med Frederik Lange Grundtvigs ankomst til 
USA i 1881 blev Den danske Kirkes nationale projekt 
intensiveret, og spændingerne til indremissionæ-
rerne voksede. Egentlig havde kirkereformatorens 
yngste søn planlagt at studere fugleliv i Wisconsin, 
men allerede to år efter sin ankomst blev han præ-
steviet i Clinton, Iowa. 

Indtil sin tilbagerejse til Danmark i 1900 var han 
grundtvigianernes uofficielle leder i USA. Han ville 
ganske enkelt udbrede danskheden og folkelighe-
den over det amerikanske landskab. På hans initi-
ativ blev Dansk Folkesamfund etableret i 1887 med 
ham selv som formand. Som det hed i en indbydelse 
fra april samme år: 

”Det er vor Tro, at det lille danske Folk sidder inde 
med en aandelig Arv, som ikke er uden Betydning 
for Menneskeslægten”. 
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Modersmålet skulle spille en central rolle, for uden 
det ”afskærer vi os selv fra som Danske at faa nogen 
Indflydelse paa Aandslivet herovre”. Selv om Dansk 
Folkesamfund aldrig blev en stor organisation – i 
1887 var der 370 dansk-amerikanske medlemmer, 
det kulminerede i 1892 med 1.036, og i 1908 var der 
560 – var ambitionerne enorme. Danske kirker, 
skoler, højskoler, forsamlingshuse, biblioteker, 
kvinde- og ungdomsforeninger og folkemøder skul-
le blomstre i USA, og ”Samarbejde med nordiske 
Frænder” fremmes, i hvert fald ”naar dette kan ske 
uden Opgivelse af vort eget”. 

Allerede i 1887 fik foreningen en aflægger i Dan-
mark. Indremissionærerne brød sig ikke om Dansk 
Folkesamfund og fejring af folkeligheden og mo-
dersmålet på bekostning ikke kun af kirken, men af 
en mere alvorsfuld kristendom baseret på Bibelens 
ord. Fra Dansk Folkesamfund så dagens lys, kræve-
de indremissionske kræfter organisationen opløst 
igen. 

De to kirker stod stejlt over for hinanden, og det 
blev illustreret i Emil Ferdinand Madsens roman 
Fra de stille Skove. I den midtvestlige skovbebyggel-
se lever ”en ægte god, dansk Befolkning – jævne og 
brave Folk”. Den bryske lokale præst formørker dog 
egnen med sit dystre udsyn. Til danskerkolonien 
ankommer det gæve og livsglade ægtepar Thorvald 
og Anna, der begge har grundtvigianske rødder. Det 
kommer hurtigt til en konfrontation mellem Thor-
vald og præsten, hvor Thorvald udbryder: 

”Jeg tror, at vi ligner Guds Søn mere ved at være livs-
glade, virkende Mennesker end ved at være Græde-
kvinder alle tilhobe!” 

Frem mod det tilstundende opgør mellem Thorvald 
og præsten ændrer bebyggelsen karakter. Fædre-
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landssange og lege fra højskolemiljøet bliver en del 
af hverdagen, og den eksisterende læseforening 
får mod præstens vilje tilført ny litteratur af N.F.S. 
Grundtvig og forfatter Anton Nielsen (1827-1897). 
En skytteforening for unge mænd ser dagens lys, og 
unge kvinder deltager i ”Oplæsning, Sang, Leg og 
hvad ordentlig og sømmelig Morskab og Fornøjel-
se, vi ellers kunne finde paa”. Man bygger ligeledes 
børneskole og forsamlingshus. Ved en høstfest 
gennemfører veteraner fra 1864 en march. 

”De gamle Krigere gik i Felttoget i 64! Danmarks 
Sønner marscherede hen til Dannevirke! Leve 
Danmark! stod der skrevet der henne paa Talersto-
len ved det store Lindetræ. […] Anton græd. Søren 
følte, at han gjerne kunde rejse sig og raabe, saa det 
skulde klinge ud over det ganske Settlement: Leve 
Danmark!”

Emil Ferdinand Madsen kæmpede formentlig med, 
hvordan det endelige opgør mellem Thorvald og 
den dystre præst skulle ende. De grundtvigianske 
og indremissionske livssyn var trukket så skarpt 
op imod hinanden, at ingen udvej syntes mulig. 
Madsens løsning på konflikten er utilfredsstillende. 
Selv om præsten fremstilles som en ubøjelig mand, 
hvis natur ”er som Støbestaalet”, indser han mod ro-
manens slutning, at hans livssyn har været forkert. 
Menigheden har i mellemtiden afsat ham, men som 
en del af romanens endelige forsoning ægtevier han 
i sin egenskab af lokal fredsdommer Thorvalds bed-
ste ven Kristoffer med sin Karen. Under ceremonien 
bryder den tidligere præst grædende sammen. Han 
indser endelig vigtigheden af livsglæde.

I den virkelige verden var Madsen i 1907 hoved-
mand bag bebyggelsen Dagmar, Montana. Her blev 
tre søer døbt Furesø, Arresø og Skarridsø, og en 
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Skolestue i Dannebrog, 
Nebraska. Stående ses 
skolelærer Peter M. 
Hannibal (1849-1939), 
søn af bygrundlægger 
Lars Hannibal. 
Danskerne var generelt 
for få til at etablere 
dansksprogede 
børneskoler. Nogle 
forsøg blev dog gjort, 
fx i nabobyen Nysted, 
Nebraska. Inden Første 
Verdenskrig var skoler 
med undervisning på 
det gamle modersmål 
udbredt blandt tysk-
amerikanerne.
|| Henrik Cavling: Fra 
Amerika (1897), bd. 1, 
ved s. 352

dansk børneskole etableret. Både en kvinde- og en 
ungdomsforening kom til og siden både forsam-
lingshus og kirke. Et højdepunkt i bebyggelsens 
sprudlende grundtvigianske liv var den årlige mid-
sommerfest med foredrag, sang og folkedans.

Logeforeninger
Kirkerne var ikke alene om at appellere til indvan-
drernes etniske rødder. Det samme gjorde en række 
logeforeninger, der forsøgte at sammenvæve den 
etniske gruppe i et verdsligt fællesskab. Både for 
at fejre etnisk identitet og etablere syge- og begra-
velseskasser. Tyskerne havde Sons of Hermann, 
irerne Knights of Columbus, nordmændene Sønner 
av Norge og svenskerne Vasa Orden av Amerika. 
Danskerne fik Det danske Brodersamfund i Ame-
rika. Oprindelig var ideen at samle veteraner fra 
krigene 1848-1850 og 1864 i en fælles organisation. 
Ved grundlæggelsen i 1881 kaldte de sig De danske 
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Vaabenbrødre. Navneforandringen – og udvidelsen 
af medlemsgrundlaget til potentielt alle dansk-ame-
rikanske mænd – kom efter en del sværdslag året 
efter. Fra da af stod foreningen også for en syge- og 
begravelseskasse. I de næste år fik Brodersamfun-
det vokseværk. Mens det i 1891 bestod af 40 loger 
med knap 1.500 medlemmer, var det i 1907 vokset 
til 255 loger med godt 17.000 medlemmer og i 1917 til 
312 loger og 21.500 medlemmer.

Derefter stagnerede udviklingen. 
I 1934 var foreningen atter nede på ca. 17.000 

medlemmer. Imponerende var det under alle om-
stændigheder, at Det danske Brodersamfund i løbet 
af 1900-tallets første årti medlemsmæssigt var på 
højde med de to danske kirkeorganisationer. I 1883 
blev en kvindelig pendant ved navn Det danske Sø-
stersamfund i Amerika grundlagt af Karen Kirstine 
Hemmingsen (1840-1884), hvis mand Niels dog blev 
foreningens første overpræsident. Kvinder fik re-
sten af topposterne, ligesom også overpræsidenten 
var kvinde fra 1904. Selv om de først fik almindelig 
stemmeret i 1920, blev sådanne aktiviteter nogle 
kvinders vej ind i amerikansk politik. 

Før 1900 synes mange dansk-amerikanere at 
have set et valg i enten at blive medlem af logefor-
eningen, der var stærkest i byerne, eller kirkerne, 
hvis største styrke fandtes på landet. Selv om loge-
medlemmerne gerne opsøgte kirken til dåb, bryllup 
og begravelse, tilsluttede de sig den sjældent. Til 
gengæld havde de deres egne ritualer. Henrik Cav-
ling skrev, at Brodersamfundets medlemmer var 

”let genkendelige paa forskellige Tegn, Anker, 
Nøgle, og Vaterpas, som de bærer synligt. Indbyrdes 
legitimerer de sig ved Haandtryk, Pasord og andre 
Frimurertegn”. 
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Deres optagelsesceremoni var et ”Skuespil, som 
vækker Gysen”, hvor ”Ligklokkerne ringer, Benrade-
ne rasler”. Men ceremonien bidrog måske alligevel 
til også at løfte ”Tanken op fra det amerikanske Livs 
krasse Realisme”. 

Ikke overraskende var flere kirkeledere – ikke 
mindst Frederik Lange Grundtvig – fjendtligt 
indstillede mod logevæsenets hemmelige møder og 
mystiske ritualer. Helt galt var det, at en af Broder-
samfundets embedsmænd havde titel af kapellan. 
Ved sine årsmøder 1883-1885 satte Den danske 
Kirke de hemmelige foreninger på sin dagsorden. 
Medlemmerne af Brodersamfundet svarede af og 
til igen. I et læserbrev i avisen Den Danske Pioneer 
i 1895 forsvarede et logemedlem de hemmelige 
foreninger som ”Verdens Pryd og Stolthed […] [E]n 
Hykler af en Præst vil gjerne bevise hvad som helst, 
naar det er til hans egen Fordel”. Efter århundred-
skiftet forbedredes forholdet mellem kirkerne og 
Brodersamfundet. Logeforeningen lukkede nu mere 
op for sine aktiviteter og afskaffede kapellantitlen. 
I 1917 understregede Brodersamfundet, at det ikke 
beskæftigede sig med religiøse spørgsmål. Lidt syr-
ligt havde en talsperson for Dansk Søstersamfund 
allerede ni år forinden noteret, at foreningen ikke 
var ”specielt religiøs” – ud over at den baserede sig 
”paa den kristne Religions egentlige Hovedhjørne-
sten, nemlig Næstekærligheden”. 

I højere grad end kirkerne vendte Brodersam-
fundet sig ud mod de amerikanske omgivelser. En 
pjece fra 1917, gratis omdelt af dampskibsselskaber-
ne, gav udvandrerne 80 siders detaljerede oplys-
ninger om delstaterne og danskerbebyggelserne og 
beskrev jobmulighederne for en lang række fag – fra 
arbejdsmand og skovhugger til musiker og fotograf. 

Samtidig markerede foreningen sig i offentlighe-
den med fester og parader. Ideen var at markere den 
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danske tilstedeværelse i USA’s folkehav. Den 5. juni 
1900 fejrede Brodersamfundet grundlovsdag i Ra-
cine, Wisconsin, med deltagelse af hele ni loger fra 
regionen – herunder Chicago og Milwaukee – og fire 
andre foreninger, deriblandt den lokale selskabs- 
og selvhjælpsforening Dania. Værter var Broder-
samfundets loge nr. 4 i Racine, der nogle år senere 
kunne mønstre hele 800 medlemmer og angiveligt 
var den største danske forening uden for kongeri-
gets grænser. Den lokale Folkets Avis meldte, at efter 
en ”splendid Frokost” i Dania Hall samledes alle 
deltagerne på bytorvet og marcherede i samlet flok 
ud mod festpladsen i Lincoln Park akkompagneret 
af en æresvagt af politibetjente, fire musikkorps og 
kareter med indbudte talere. 

”Processionen tog sig glimrende og imponerende 
ud med sine kostbare guldvirkede Bannere og de 
mange Silkeflag og vakte almindelig Beundring paa 
sin Vei”. 

I parken ventede de kvindelige deltagere – herunder 
medlemmer af Søstersamfundet – der i forvejen 
var ankommet i flagsmykkede sporvogne. Ved den 
efterfølgende fest var hovedtaleren den lokale 
musiske ildsjæl professor Theodor Elberg (1840-
1913), der var uddannet på Københavns Universitet. 
I den propfulde park med 5.000 deltagere spillede 
Lawsons Orkester op til dans. Også Sangforeningen 
Hamlet, Professor Olsens Musikkorps og Columbi-
an Band optrådte. Deltagerne istemte sange til ære 
for både Danmarks Riges Grundlov og Brodersam-
fundet, men de sang også ”My Country ’tis of Thee”, 
USA’s uofficielle nationalhymne. Folk morede sig 
glimrende. ”Men der var ogsaa sørget for Forfrisk-
ninger af alle Slags”. En deltager sagde, at festen 
mindede ham om en tur på Dyrehavsbakken. 
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Det fremgår af en anden reportage i Folkets Avis 
fra et sommerkarneval i Racine, hvordan fejrin-
gerne kunne udvikle sig. Selv om det ikke var en 
decideret danskerfest, var Brodersamfundet, Dania 
og sangforeningen Hamlet atter stærkt repræsen-
terede. Denne gang blev løjerne så løsslupne, at 
politiet måtte tilkaldes, uden at det hjalp ret meget, 
idet ”en Del unge amerikanske Lømler, Sønner af 
rige Fabrikseiere og Forretningsmænd, satte sig i 
Spidsen for Klyngen”, hvorfor politiet ”lukkede det 
ene Øie til”. Værre var det nu heller ikke, end at 

”nu og da en Tilskuer fik en raadden Frugt i Hovedet 
og, hvis han opponerede, til Gjengjæld fik Hatten 
slaaet itu. […] Faldt det ikke i hans Smag, kunde han 
jo have holdt sig hjemme”.  

Det gjorde de danske præster, der glimrede ved 
deres fravær i beskrivelsen af fester. Under planlæg-
ningen af Danskernes Dag ved et karneval i Cedar 
Rapids, Iowa, i september 1909 lød kommentaren i 
den grundtvigianske avis Dannevirke mavesurt: 

”Vi hører ikke til dem, der sætter synderlig Pris 
paa Karnevalsløier […] Lad ikke Opvisningen paa 
Torsdag blive en Fiasko, som Danskerne bagefter vil 
ærgre sig over”. 

Efterfølgende måtte avisen dog indrømme, at arran-
gementet havde været vellykket. En procession af 
148 Dannebrogssvingende drenge og piger klædt i 
hvidt med røde skærf vakte særlig lykke.

Manifestationerne var vigtige for de etniske 
grupper. Det fremgår klart af en opfordring i den 
norsk-amerikanske avis Reform i 1897 fra den lille 
logeforening Independent Scandinavian Working-
men’s Association (I.S.W.A.) – hvis sekretær i mange 
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år var dansk-amerikaneren Peter J. Smith (1867-
1947) – om at deltage i et optog i Chippewa Falls i det 
nordvestlige Wisconsin: 

”Lad nu mindst 200 af Foreningens Medlemmer 
samle sig under dens smukke Fane og vise Jænki-
erne og Tyskerne, hvad I.S.W.A. er for noget”. 

Ved verdensudstillingen i San Francisco i 1915 
planlagde Dansk Brodersamfund at være kraftigt 
repræsenteret både på Grundlovsdag den 5. juni, 
der skulle være den ”Danske Dag”, og den 7. juni, 
som de agtede at gøre til ”Brodersamfundsdag”.

Danske aviser
Som logerne indtog den dansksprogede presse både 
en indadskuende og udadskuende rolle. Og som kir-
ken havde pressen skandinaviske rødder på tværs 
af de nationale skel. Den første skandinavisk-ame-
rikanske avis var Skandinavia, der blev trykt i otte 
numre i New York City i 1847 med danskeren Hans 
Peter Christian Hansen som redaktør. Artiklerne 
var på dansk-norsk og svensk. Hansen var samtidig 
medlem af en selskabs- og selvhjælpsforening af 
samme navn. Den viste sig hurtigt langt bedre til 
det selskabelige end det forsikringsmæssige. 

Den skandinaviske presse voksede hurtigt. Et 
årligt katalog over USA’s aviser og tidsskrifter angav 
15 skandinaviske i 1870, 35 i 1880, 96 i 1890, 123 i 
1900 og 128 i 1910, hvorpå udviklingen vendte. I 1920 
blev 111 skandinaviske publikationer nævnt – i 1930 
blot 82. Hovedparten var norske eller svenske. Af de 
skandinaviske publikationer i 1900 var de 9 dan-
ske, 54 norske og 60 svenske. Som Henrik Cavling 
bemærkede i 1897, var overgangen mellem danske 
og norske publikationer dog meget flydende, da 
skriftsproget næsten var identisk. Indtil 1870 var 
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otte navngivne dansk-amerikanere tilknyttet norske 
eller ”skandinaviske” aviser som redaktører.

Den første rent danske avis var Den Danske 
Pioneer, der i 1872 blev grundlagt af den 42-årige 
veteran fra både Treårskrigen og Den Amerikanske 
Borgerkrig Mark Hansen (1830-1908). Han var ”rank 
som en General” og altid bevæbnet med en revolver. 
Under hans ledelse nåede avisen et oplag på knap 
7.000. Da Sophus Martinus Frederik Neble (1858-
1931) med en fortid som typograf ved Stubbekøbing 
Avis tog over i 1887, voksede den. Pioneeren blev ikke 
blot den største dansk-amerikanske avis, men op-
lagsmæssigt større end alle de andre toneangivende 
danske aviser tilsammen. En omstændighed, avisen 
ikke var sen til at fremhæve. Andre aviser inklu-
derede Dannevirke (grundtvigiansk) og Danskeren 
(indremissionsk) ud over en række blade trykt på 
erhvervsmanden Christian Rasmussens (1852-1926) 
avisfabrik i Minneapolis – herunder Ugebladet (Min-
neapolis), St. Paul Posten, Chicago Posten og Folkets 
Avis (Racine). Bortset fra lokalnyheder og reklamer 
på for- og bagside havde aviserne identisk indhold. 
I San Francisco viste den lille avis Bien sig sejlivet. 
Den udkom 1882-2018.

I 1900 havde Den Danske Pioneer et oplag på 
angiveligt 25.135 ud af et samlet oplag for alle otte 
danske aviser på knap 43.000. Dermed var avisen 
den niendestørste skandinaviske publikation i USA. 
De allerstørste var norske Skandinaven (Chicago) 
med et oplag i 1900 på 44.468 og Svenska Amerika-
naren (ligeledes Chicago) med et oplag på 38.500. Til 
sammenligning havde søndagsudgaven af New York 
Times – der dog kun lige var begyndt at få vokseværk 
– et oplag på 50.000. I 1914 toppede Pioneerens oplag 
med knap 40.000 aviser for så at dale til næsten 
32.000 i 1920 og godt 25.000 i 1930. Neble hævdede 
selv, at hans avis havde 100.000 læsere.
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I format var de fleste danske – og skandinavi-
ske – aviser skåret over nogenlunde samme læst. 
De oplagsmæssigt mindste aviser var på blot fire 
sider, men de større som regel på otte. Den Danske 
Pioneer svingede sig op på 12 i årene 1904-1917. De 
fleste aviser udkom en gang om ugen. Forsiden var 
viet amerikanske nyheder, og en side inde i bladet 
danske. Desuden fandt man ledende artikler og 
nyheder fra de danske bebyggelser, ofte i form af læ-
serbreve. Bagsiden blev sædvanligvis reserveret til 
lokale nyheder. Samtidig var aviserne spækket med 
reklamer for alt fra dampskibs- og togbilletter til 
symaskiner, dansk kødsalg, alkohol og ikke mindst 
patentmedicin. I hovedparten af perioden blev de 
fleste aviser trykt med gotiske typer. Først i 1921 
skiftede Pioneeren til latinske.

Den danskhed, Den Danske Pioneer repræsen-
terede i de sidste årtier af det 19. og de første af det 
20. århundrede, var verdslig og farvet af de politiske 
kampe i Danmark. I et nummer af avisen fra 1887 
kaldte den sig ”Organ for de frisindede Danske i 
Amerika”. Allerede under Mark Hansens ledelse var 
Pioneeren præget af så stærkt antikirkelige hold-
ninger, at en skribent i den grundtvigianske avis 
Dannebrog i 1880 advarede om, at Pioneeren ville 
miste abonnenter på den konto. Ifølge Henrik Cav-
ling lyste præsterne ligefrem Hansens blad i band. 
Rygter om, at Hansen og hans hustru var kommet 
til USA under indflydelse af mormonismen, gjor-
de ikke sagen bedre. Mange år senere bekræftede 
Sophus Neble påstanden. Den kirkekritiske tone 
fortsatte under Neble. I en leder i februar 1894 
spiddede avisen såvel ”[d]e livsglade Grundtvigiane-
re med hans Hellighed Pastor Grundtvig i Spidsen” 
som ”Pietisterne” og ”Helvedesprædikanterne” fra 
Indre Mission. Pioneeren foreslog, at hele ideen med 

112402_danske amerikanere_.indd   60 15/04/2020   08.30



Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

61

at sende danske præster til USA måtte betragtes 
som ”Humbug og Narrestreger”. 

Anderledes positiv var Pioneeren i fremstillingen 
af Dansk Brodersamfund. I 1897 roste en skribent 
avisen for at have fremhævet Brodersamfundet ”og 
derved hjulpet til at faa oprettet flere ny Loger”. Fak-
tisk stod ingen ringere end redaktør Hansen i 1881 
bag initiativet til dannelsen af De danske Vaaben-
brødre, Brodersamfundets forløber. Selv om Han-
sen brød med våbenbrødrene kort efter, trådte hans 
efterfølger Sophus Neble ind i foreningen. I 1922 gav 
Pioneeren noget selvbehageligt redaktør Neble en 
stor del af æren for Brodersamfundets succes.

Samtidig var Pioneeren stærkt kritisk over for 
kongefamilien og det autokratiske styre i Danmark 
i provisorietiden 1885-1894, hvor konseilspræsident 
(statsminister) J.B.S. Estrup (1825-1913) stik imod 
folketingsflertallets vilje regerede landet via en ræk-
ke midlertidige finanslove. Faktisk var avisen så kri-
tisk, at den blev forbudt i Danmark fra september 
1886 til april 1898. I en leder den 25. februar 1886, 
der syntes inspireret af Louis Pios berømte slogan 
fra 1872: ”Målet er fuldt”, opfordrede den 27-årige 
Neble direkte til revolution i Danmark. I et åbent 
brev til Estrup tilføjede han: ”Ned med Estrup! Ned 
med kongen!” Neble forsøgte at omgå censuren ved 
løbende at ændre på avisnavnet på de formodentlig 
få hundrede eksemplarer, der blev sendt til Dan-
mark. Et af navnene var Friheden. 

Budskabet var ikke til at tage fejl af: Politisk set 
var USA bedre end Danmark. Nebles sympati for 
den lille mand – ikke mindst byarbejderen – fort-
satte også efter ophævelsen af censuren. Under 
den store lockout i Danmark maj-september 1899 
indsamlede Pioneeren over 9.000 dollars til de lock-
outramte arbejdere. Nebles indsats blev behørigt 
anerkendt. I december 1905 afholdtes ifølge Politi-
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ken en stor arbejderfest til hans ære i Rømersgade i 
arbejderbevægelsens lokaler i København.

Den dansk-amerikanske kirkehistoriker John M. 
Jensen (1893-1984) hævdede i 1964 – måske under 
indtryk af Den Kolde Krig – at Neble repræsenterede 
socialistiske holdninger. Det er næppe korrekt. I et 
selvbiografisk tilbageblik fra 1923 karakteriserede 
Neble i hvert fald sig selv som ”ung radikal Venstre-
mand”, der tog til USA i 1883. Men han anerkendte, 
at Pioneeren åbnede sine spalter for mange ”dra-
belige Lansedragere”, der ”forfægtede forskellige 
Meninger om alt mellem Himmel og Jord” og nævn-
te Louis Pio og Povl Geleff. En kritiker tog næppe 
helt fejl, da han slog Den Danske Pioneer i hartkorn 
med Politiken og Social-Demokraten – selv om hans 
egentlige pointe var alle tre avisers lette omgang 
med sandheden. I amerikansk politik – som Neble 
i 1923 kaldte uærlig – var han venstrepopulistisk 
demokrat, der i 1896 bakkede varmt op om demo-
kraten William Jennings Bryan (1860-1925) som 
præsidentkandidat. Bryan var selv fra Nebraska og 
nød opbakning fra det populistiske People’s Party.

Den danskhed, som Den danske Kirke, Den for-
enede Kirke, Dansk Brodersamfund og Den Danske 
Pioneer repræsenterede, var kendetegnet ved splid 
og tiltag til intern grænsedragning. Nogle forsøgte 
at sætte en grænse ved mormonismen. Sandt nok 
havde sekten med accept af flerkoneri en forbunds-
fælle ”i den kødelige danske Natur”, skrev indremis-
sionske Peter Sørensen Vig i 1899. Men 

”Utah er en bestandig Trudsel mod den amerikan-
ske Mission, og den danske Mormonisme er en 
Skamplet i den danske Kirkes Historie. Kunne vi 
ikke gøre noget til at viske denne Skamplet af?” 
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At dømme ud fra dette 
pragtfulde udaterede 
foto fra hovedkvarteret 
i Omaha, Nebraska, 
kan det ikke undre, 
at de barsk udseende 
medarbejdere ved 
avisen Den Danske 
Pioneer sommetider 
blev beskyldt for, hvad 
vi i dag ville kalde 
revolverjournalistik. 
På den midterste stol 
troner chefredaktør 
Sophus F. Neble. 
Fotoet er taget inden 
flytningen i 1903 til en 
ny bygning, der i dag 
bærer Nebles navn.
|| Den Danske Pioneer

Det forsøgte Den forenede Kirke så ved at etablere 
en mission blandt de danske mormoner. 

En anden grænseflade hed socialismen. Som 
en kommentator skrev i den grundtvigianske avis 
Dannevirke i 1880: 

”Pioneerens Danskhed kan rumme baade Socialis-
me og Mormonisme, det har vi dens egne Ord for. Er 
det saa formeget at sige, at Pioneeren er en Skjænd-
sel og Skam for det danske Folk i Amerika?” 

Et tredje forsøg på at skabe en grænse handlede om 
logevæsenet. Frederik Lange Grundtvig skrev i 1887 
en pamflet vendt mod de hemmelige foreninger, 
herunder Dansk Brodersamfund: ”Hvor nydeligt 
Logerne end taler om deres Gud, det er dog ingen 
anden end Djævelen selv”.

Tiltagene til grænsedragning var ikke effektive. 
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På den midterste stol 
troner chefredaktør 
Sophus F. Neble. 
Fotoet er taget inden 
flytningen i 1903 til en 
ny bygning, der i dag 
bærer Nebles navn.
|| Den Danske Pioneer

Det forsøgte Den forenede Kirke så ved at etablere 
en mission blandt de danske mormoner. 

En anden grænseflade hed socialismen. Som 
en kommentator skrev i den grundtvigianske avis 
Dannevirke i 1880: 

”Pioneerens Danskhed kan rumme baade Socialis-
me og Mormonisme, det har vi dens egne Ord for. Er 
det saa formeget at sige, at Pioneeren er en Skjænd-
sel og Skam for det danske Folk i Amerika?” 

Et tredje forsøg på at skabe en grænse handlede om 
logevæsenet. Frederik Lange Grundtvig skrev i 1887 
en pamflet vendt mod de hemmelige foreninger, 
herunder Dansk Brodersamfund: ”Hvor nydeligt 
Logerne end taler om deres Gud, det er dog ingen 
anden end Djævelen selv”.

Tiltagene til grænsedragning var ikke effektive. 
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Verdensudstillingen 
i Chicago i 1893 til 
ære for Columbus’ 
opdagelse af Amerika 
(1492) var med dansk 
deltagelse, og den 
5. juni blev tilmed 
døbt Denmark’s Day. 
Industriforeningen i 
København stod bag. 
Det største danske 
bidrag var en godt 
1.100 kvadratmeter 
stor danskerpavillon i 
industrihallen. Forrest 
til højre ses en statue 
af eventyrdigteren H.C. 
Andersen (1805-1875), 
og til venstre stod en af 
billedhuggeren Bertel 
Thorvaldsen (1770-
1844). Indenfor var der 
et maleri af vikingernes 
Amerikafærd 
|| Henrik Cavling: Fra 
Amerika (1897), bd. 2, 
ved s. 94

Den Danske Pioneer lukrerede endda på den hårde 
retorik. I 1922 erkendte en anonym lederskribent, 
at Pioneerens allerførste reportere havde været så 
grove, at de ville have været for voldsomme til selv 
de værste københavnske skandaleblade. Han fort-
satte: ”Og hvad der gik til Spilde for Danskheden i 
Amerika, som saa haardt tiltrængtes, siger sig selv”. 
I et tilbageblik året efter noterede Neble om avisens 
kamp mod præsterne: 

”Om vi gensidig den Gang havde søgt at slaa koldt 
Vand i Blodet, kunde meget af alt det, der gennem 
de mange Aar splittede Sammenholdet for Dansk-
heden, have været overvundet”. 

Han skyndte sig at give præsterne hovedparten af 
skylden. 

Ved nærmere refleksion var en ensrettet dansk-
hed vel næppe heller det, de fleste danske menings-
dannere i USA drømte om. En kedelig og monoton 
danskhed fik de i hvert fald ikke. Frem mod Første 
Verdenskrig skabte de i stedet en sprudlende, 
selvreflekterende dansk-amerikansk kultur, der 
voksede gennem immigration. Kulturen udviklede 
sig i et samfund, hvor hvide indvandrere med prote-
stantisk baggrund fik masser af plads at skændes og 
udfolde sig på – mere plads end hjemme i Danmark. 
Netop friheden, som de i lighed med så mange 
andre europæiske immigrantgrupper praktiserede 
gennem kirker, logeforeninger og presse, gjorde 
danskerne mere amerikanske, end de selv anede.
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Indianere, 
afroameri-
kanere og 
kinesere
I Rasmus Paulsons kortfattede skildring af sin og 
familiens bosættelse i Wisconsin optrådte kun få 
amerikanere af ikkedansk baggrund. I forbifarten 
omtalte Rasmus en amerikansk storfarmer og den 
lokale norske kirke. Og så havde indianerne under 
rejsen til Pleasant Valley gjort ham og Maren bange. 
Men ellers tav Rasmus om amerikanerne af ikke-
dansk baggrund – de mennesker, der i 1880 faktisk 
udgjorde 90 % af befolkningen i Pleasant Valley. Net-
op i mødet med dem kunne de danske indvandrere 
ellers veje sig selv og både reflektere og fantasere 
over, hvem de i grunden var. De danske drømmere  
synes længe at have ment, at det danske og ameri-
kanske kunne gå hånd i hånd: at man kunne leve 
på dansk, når blot man bidrog til det amerikanske 
samfunds vækst. Når man var hvid og protestant og 
selvskreven til at indtage en højtrangerende plads 
i datidens racemæssigt og religiøst definerede hie-
rarkier, var det ikke en urimelig antagelse. 

Det er næppe en overdrivelse at hævde, at i dan-
ske indvandrerbreve blev afroamerikanerne, kine-
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serne og andre asiater som hovedregel kun omtalt 
tilfældigt og sporadisk. Frem til slaveriets afskaffel-
se i 1865 dækkede de skandinaviske aviser derimod 
i betydeligt omfang afroamerikanerne, ligesom de 
diskuterede indianerne, så længe de stadig gjorde 
væbnet modstand mod de hvide. I erindrings- og 
rejselitteraturen blev grupperne imidlertid også 
nævnt længe derefter, ligesom i hvert fald rejseskri-
benterne gerne omtalte de asiatiske indvandrere – 
først og fremmest kineserne.

Når den oprindelige befolkning blev fremhævet, 
var det gerne i rollen som repræsentanter for en 
uciviliseret men ædel race, der levede i pagt med 
naturen og uden held kæmpede mod civilisationens 
fremmarch. De var skæbnebestemt til at uddø. I 
forhold til de danske nybyggere omkring århund-
redskiftet repræsenterede de en svunden tid. I 
1867 ”var det næsten bare vild Skov og Indianere”, 
noterede en skribent om Rosholt i Portage County, 
Wisconsin. Siden blev ”dette Vildnis forvandlet til et 
frodigt Landskab”. Da Vilhelm Topsøe i begyndelsen 
af 1870’erne besøgte den danske bebyggelse Hart-
land, Wisconsin, noterede han: 

”Den første Farmer, som kom her til Indianernes 
jagtrige Skove […] lever der endnu, hans Hus staar 
nu midt i Byen, det er pynteligt og net, en lille Have 
med duftende Blomster ligger foran, vel holdt og 
omhyggelig vandet. Det ser anderledes ud nu end 
dengang, han ængstelig lyttede efter Indianernes 
Hyl, naar Vinden susede i de Træer, som dengang 
stod om hans Hytte”. 

I West Denmark, Wisconsin, etablerede danskerne 
de første hytter i slutningen af 1860’erne ”under 
megen Ulæmpe fra Indianernes Side, da de endnu 
ikke forstod, at de hvide havde tilegnet sig Landet”. 

112402_danske amerikanere_.indd   67 15/04/2020   08.30



Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

67

serne og andre asiater som hovedregel kun omtalt 
tilfældigt og sporadisk. Frem til slaveriets afskaffel-
se i 1865 dækkede de skandinaviske aviser derimod 
i betydeligt omfang afroamerikanerne, ligesom de 
diskuterede indianerne, så længe de stadig gjorde 
væbnet modstand mod de hvide. I erindrings- og 
rejselitteraturen blev grupperne imidlertid også 
nævnt længe derefter, ligesom i hvert fald rejseskri-
benterne gerne omtalte de asiatiske indvandrere – 
først og fremmest kineserne.

Når den oprindelige befolkning blev fremhævet, 
var det gerne i rollen som repræsentanter for en 
uciviliseret men ædel race, der levede i pagt med 
naturen og uden held kæmpede mod civilisationens 
fremmarch. De var skæbnebestemt til at uddø. I 
forhold til de danske nybyggere omkring århund-
redskiftet repræsenterede de en svunden tid. I 
1867 ”var det næsten bare vild Skov og Indianere”, 
noterede en skribent om Rosholt i Portage County, 
Wisconsin. Siden blev ”dette Vildnis forvandlet til et 
frodigt Landskab”. Da Vilhelm Topsøe i begyndelsen 
af 1870’erne besøgte den danske bebyggelse Hart-
land, Wisconsin, noterede han: 

”Den første Farmer, som kom her til Indianernes 
jagtrige Skove […] lever der endnu, hans Hus staar 
nu midt i Byen, det er pynteligt og net, en lille Have 
med duftende Blomster ligger foran, vel holdt og 
omhyggelig vandet. Det ser anderledes ud nu end 
dengang, han ængstelig lyttede efter Indianernes 
Hyl, naar Vinden susede i de Træer, som dengang 
stod om hans Hytte”. 

I West Denmark, Wisconsin, etablerede danskerne 
de første hytter i slutningen af 1860’erne ”under 
megen Ulæmpe fra Indianernes Side, da de endnu 
ikke forstod, at de hvide havde tilegnet sig Landet”. 

112402_danske amerikanere_.indd   67 15/04/2020   08.30

68

I kamp blev indianerne beskrevet som grusomme 
som i det vestlige Minnesota i 1862, hvor ”en stor 
Del af vore nordiske Brødre [svenskerne] vare de 
første, som de vilde Fjender svingede Skalperknive-
ne over”, eller syv år senere ved Denmark i Lincoln 
County, Kansas, hvor tre danskere og to schweizere i 
1869 blev dræbt af ”en Bande Sioux Indianere”. Men 
den oprindelige befolkning blev også tildelt ædle 
træk. I Emil Ferdinand Madsens roman Fra de stille 
Skove blev en kvinde, der fandt det ”rædsomt” med 
indianernes tilstedeværelse, irettesat af en mandlig 
nybygger: 

”Ja, dem er der rædsomt mange af, men de er saa 
rædsomt skikkelige, at vi andre Slyngler, der har 
taget Landet fra dem, maa skamme os ved Siden af 
dem”. 

Budskabet var dog, at de var ”Naturbørn, der ikke 
tænker saa langt frem i Tiden”, og at de ville uddø. 

Omkring 1888 fik avisen Den Danske Pioneer nyt 
forsidelogo. Til højre sås en indianer, der med spyd i 
hånd skuede ud over et viltert landskab med bjerge 
og bisonokser og en klynge tipier, til venstre en 
utvivlsomt dansk pioner, der med plov i hånd tro-
nede foran et tæmmet, opdyrket, fladere landskab 
med farme og køer og i baggrunden en floddamper. 
Med en mindre ændring i 1896 overlevede motivet 
de næste 125 år. Mytologien bag logoet blev i virke-
ligheden glimrende illustreret af den dansk-ame-
rikanske avisredaktør Georg Sophus Strandvold 
(1893-1960) i en artikel om delstaten Illinois i 1916: 

”Ingen Indianerprofet, var han end nok saa klog paa 
Fremtidens Mysterier, anede, at alt skulde ændres, 
som det nu er sket, at Jorden skulde blive pløjet og 
harvet, og at umaadelige Strækninger af den skulde 
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ryddes, saa der kunde bygges Hjem af Sten og Jern 
og Staal for Millioner af hvide Mennesker, eller at 
disse ”blege Ansigter” skulde hobe sig sammen i 
vældige Byer og til Slut hélt udrydde Urfolket. Men 
saaledes gik det”. 

Vilhelm Topsøe fandt udryddelsen berettiget: 

”Indianeren synes bestemt til at uddø; man kan ikke 
holde Livet i ham ved at paalægge et Samfund, der 
har en saa overordentlig Betydning for hele Menne-
skeslægtens Udvikling som det amerikanske, tvin-
gende Baand. Det har en højere Ret til Jorden end 
det Folk, der behøver saa umaadelige Strækninger, 
fordi det ikke kan føre noget ordnet Liv”.

Dansk-amerikanernes erfaringer med afroameri-
kanerne var endnu mere begrænsede. Den 
norsk-danske presse havde ganske vist diskuteret 
slavespørgsmålet ivrigt i tiden op til borgerkrigen, 
og flere danske deltog rent faktisk i den blodige 
konflikt. Frem mod Første Verdenskrig blev hoved-
parten af danskerne dog ved med at bosætte sig i 
nord, mens de fleste afroamerikanere levede nede i 
syd. Betegnende nok var det især fattige europæiske 
immigranter i New York City, dansk-amerikane-
ren Jacob A. Riis (1849-1914) fotograferede til sin 
bog How the Other Half Lives (1890), omend nogle 
få afroamerikanere optrådte i et kapitel om ”the 
color line”. Riis’ portrættering af afroamerikanerne 
var generelt sympatisk, selv om han – i lighed med 
forfatteren Johannes V. Jensen (1873-1950) 17 år 
senere – videreformidlede en stereotyp forestilling 
om den sorte forbryder med barberkniven som 
våben. Alene Jensen udstyrede dog typen med et 
”Gorillahoved” og evnen til at springe ”som Aben 
i Skoven” og hævdede, at afroamerikanerne på 
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Johannes V. Jensen 
med fru Else i 
Tibirke Bakker i 
1945, året efter han 
modtog Nobelprisen 
i litteratur. Både Den 
ny Verden (1907) og 
Fra Fristaterne (1939) 
bar præg af foragt 
for afroamerikanere. 
Fx mente Jensen, at 
afroamerikanere 
dansede, så det gav 
”ikke faa Mindelser om 
den store sorte Abeart”, 
og at jazzmusikken var 
”udartet” og lød som 
”en ensformig Række 
Dyrebrøl i en Jungle, 
men Takten er i Orden 
[…]”. 
|| Ritzau Scanpix

det seneste havde ”formeret sig lig Gnavere”, og at 
”religiøse Vildfarelser” førte til, at ”man ligestillede 
Negerbefolkningen med den amerikanske Borger” – 
afroamerikanerens ”Hjernekapacitet gaar kun til en 
vis Grænse”. Alene Jensen fantaserede om, at hvis 
det hvide USA ”virkelig begynder at føle Trang til at 
udslette de Sorte af Fastlandet eller jage dem hjem 
til Afrika”, ville det skyldes, at de ”ikke kan have 
undgaaet at lære en Del Barbari netop af Negrene”. 
Og alene Jensen vandt siden Nobelprisen i litteratur 
(1944). Men Riis’ bog vakte enorm opsigt i USA og 
blev startskuddet på et langvarigt venskab mellem 
ham og New York-politikeren Theodore Roosevelt 
(1858-1919). Som præsident udtalte Roosevelt siden, 
at Riis personificerede den ideelle amerikaner.

Der var kun få afroamerikanere i nord, kun få 
skandinaver i syd. Da et udvalg på vegne af Dansk 
Folkesamfund i 1894 besigtigede land i  Texas for at 
etablere en koloni, skrev de i Danne virke: 
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”Maaske har mange Skræk for Syden ved bare at 
tænke paa Befolkningen – da man som oftest er 
tilbøjelig til at tænke paa Cow-Boys og Negre”. 

Her var dog opmuntring at hente: ”Hvad Negrene 
angaar, da saa vi kun faa i Forhold til, hvad vi havde 
ventet”. 

Da den Askovuddannede præst Peder Kjølhede 
(1844-1937) besøgte byen El Campo lidt nord for 
Danevang, Texas, i 1898, fandt han byen usædvan-
ligt smuk. ””Men der bo’r ingen Negre”, blev der 
sagt”. I en lille notits i Den Danske Pioneer om jord i 
Wisconsin hed det i 1896: 

”[S]aalænge Land kan faas i det smukke og driftige 
Wisconsin […] er der ikke mange, som er opsat paa 
at flytte ud paa Vestens Prærier eller ned mellem de 
snavsede og dovne Negre i Syden”.

Netop i den dansksprogede presse kunne dansk- 
amerikanerne af og til læse beskrivelser af afroame-
rikanerne. Lynchningerne i syd blev ofte skildret 
med afstandtagen. Det er slående, at afroamerika-
nerne blev beskrevet efter en anden målestok end 
hvide. Under en stormflod i Texas i 1899, hvor flere 
hundrede afroamerikanere strandede på en forhøj-
ning, beskrev Danskeren dem som

”rasende, fortvivlede, gestikulerende, hujende og 
skrigende […] Klemt inde imellem disse fortvivle-
de Mennesker er deres Husdyr […], der er ligesaa 
ustyrlige som de stakkels Negre”. 

Uden nærmere kommentar sammenfattede Dan-
nevirke i 1893 to artikler om raceproblematikken 
fra magasinet The Forum. ”Tyveri er et Karakter-
mærke hos Negerracen”, hævdedes det. De havde 
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heller ikke ”nogen Ide om Anger eller Bod”. I en by i 
Arkansas med sort flertal ”er Negrene en bestandig 
Trussel”. I en diskussion om voldtægter hed det på 
lederplads i Pioneeren i 1901:

”Man maa erindre, at Negeren her i Landet, selv om 
han i sit Ydre efteraber Civilisationen, dog i sit Indre 
endnu er en fuldstændig Barbar – fire Generationer 
fjernet fra Urmenneskets Tilværelse”.

Enkelte danske indvandrere så stort på fordom-
mene mod indianere og afroamerikanere. Ifølge 
folketællingen i 1900 var én danskfødt mand og 
én danskfødt kvinde gift med en repræsentant 
for USA’s oprindelige befolkning, og 11 danskfødte 
mænd og fem danskfødte kvinder med en afroame-
rikaner. 

De fleste dansk-amerikanere kom næppe meget 
i kontakt med de kinesiske eller japanske indvan-
drere, der især levede på vestkysten. Kun sjældent 
blev de omtalt i de danske aviser, end ikke i Bien, 
der blev trykt i San Francisco. Avisen fandt det dog 
underligt, at en vordende kinesisk-amerikansk 
bankdirektør hed Johnson til efternavn: ”Vi siger 
blot: Gud ske Lov, at han ikke hedder Sørensen”. I 
1917 advarede Den Danske Pioneer mod, at Danmark 
indførte arbejdskraft fra Kina. ”Enhver, der har det 
mindste Kendskab til den gule Race, maa absolut 
stille sig imod en saadan Løsning af Spørgsmaalet”. 

Andre europæisk-amerikanere
Mens danskerne sjældent var i kontakt med den 
oprindelige befolkning, afroamerikanerne og 
kinesisk-amerikanerne, var det ofte anderledes 
med andre europæisk-amerikanere. Forholdet til de 
norske og svenske var fint. I Minnesota kunne man 
besøge flækken Swenoda, hvis navn var en sam-
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mentrækning af Swedish, Norwegian og Danish. 
Så længe migranterne var få, samarbejdede de 
om kirke og presse. I sådanne områder kunne den 
praktiske skandinavisme overleve længe. Men når 
befolkningstallet tillod det, opdelte skandinaverne 
gerne deres institutioner efter nationale skel. 

Spændingerne handlede især om religion. I den 
danskertunge by Manistee, Michigan, på Michigan-
søens østkyst trak nordmænd og svenskere sig ud af 
den lokale lutheranske menighed, da grundtvigia-
neren Holger Rosenstand omkring 1873 begyndte 
som præst. For danskerne kunne en norsk præst 
til gengæld være skuffende, for ”selv om det var 
luthersk, saa var det alligevel ikke som hjemme”. 
Spændingerne mellem danskerne og andre skan-
dinaver skal ikke overdrives. Rosenstand mente 
faktisk, at sjællændere havde mere tilfælles med 
svenskere end med jyder! 

Ofte giftede danske indvandrere sig med norsk- 
eller svenskfødte ægtefæller. Ganske vist fandt 
langt hovedparten af de danskfødte, der først blev 
gift efter ankomsten til USA, en mage med egen 
baggrund. Det var dog lettere for kvinderne – som 
der var færre af – end for mændene. I år 1900 var 
næsten 9 ud af 10 kvinder dansk gift og knap 8 ud 
af 10 mænd. Indgifte var især fremherskende i de 
midtvestlige landlige bebyggelser og i danskerbyen 
Racine. Men når de danskfødte fandt ægtefæller 
uden for gruppen, var de tit norsk- eller svenskfød-
te. Om West Denmark, Wisconsin, hed det i 1909: 

”De Danske er næsten ublandede; dog har Indgift-
ning blandt Norske og Svenske fundet Sted, og en 
enkelt har ægtet en fransk-indiansk Kvinde”. 

I 1900 var 3,6 % af de danskfødte kvinder, der først 
blev ægteviet efter ankomsten til USA, gift med 
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en svenskfødt mage, og 3,0 % med en norskfødt. 
For mændene var procenterne ca. dobbelt så høje. 
Dermed ikke være sagt, at skandinaviske ægteska-
ber på tværs af nationale skel ikke kunne afføde 
konflikt. 34-årige Maren Marie Petersen fra Omaha, 
Nebraska, blev i 1892 ”vred paa min Broder, fordi 
han tager en Svenska, at hun skal have Moders Tøi 
at regere over”. Hendes mand Lars opfattede direkte 
svenskerne som ”ræveagtige Mennesker, lumske 
Kram”. Moderen selv syntes derimod, at ”Forlovel-
sen med en svenska Flækka […] er all right”.

Større mistro kunne man forvente mellem 
danskerne og tyskerne, al den stund tyskerne havde 
været hovedmodstanderen i både Treårskrigen 
1848-1850 og i 1864. Spændinger sås da også af og til. 
Skribenten Hans Peter Christian Hansen mindedes, 
hvordan han og få andre danskere en aften sad og 
nød et glas øl på et tysk værtshus på Fulton Street i 
New York City i foråret 1849, da ”en lang, bleg Hol-
stener fra Kiel med et uhyre Skjæg” bestilte cham-
pagne for at fejre en netop annonceret tysk sejr over 
”die verfluchten Dänen” i søslaget ved Eckernförde 
nær Kiel. Manden foreslog danskerne at udbringe 
en skål til slesvig-holstenernes militære lykke. 
Han blev resolut slået i gulvet af en københavner 
og smidt ud, for både ejer og de øvrige tyske gæster 
forstod danskernes reaktion. Om en Jens Søren-
sen Truelstrup i det centrale Minnesota forlød det 
i 1908, at han var veteran fra Treårskrigen og ”en 
ægte dansk Mand, der alle sine Dage beholdt sine 
Fordomme mod Tyskerne”.

Episoderne udtrykker kun en side af de danskes 
forhold til de tyske. Jovist, sommetider kunne de to 
grupper opfatte hinanden som konkurrenter til jor-
den. Ved Partridge i Pine County, Minnesota, forsøg-
te danskere i 1906 at købe tyskere ud af området for 
at konsolidere den grundtvigianske bebyggelse, der 
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to år senere blev døbt Askov. Omvendt kunne pastor 
Kristian Østergaard i 1904 berette, at i Freeborn 
County i det sydlige Minnesota holdt danskerne 
desværre ikke fast i deres gårde, ”og Tyskere træn-
ger sig ind flere Steder og køber Danskerne ud”. 

Talsmænd for et bedre forhold til tyskerne fand-
tes imidlertid også. Udvandringsfortaleren Rasmus 
Sørensen blev rasende, da han ombord på trema-
steren Washington efter afsejlingen fra Hamborg 
i april 1852 hørte danske passagerer synge krigsvi-
ser. Han holdt efterfølgende en tale – på tysk – om 
nationalhadets skændighed. Fra en skovbebyggelse 
i Columbia Valley, Washington, forlød det i 1890, at 
nybyggerne ”gaar ud og ind hos hverandre, næsten 
som om de var hjemme, baade Danskere, Tyskere og 
Amerikanere – og alle slags Nationer”. I Upper Wal-
nut Creek i Kansas havde tyske og danske omkring 
1916 ry for at være gode naboer. 

Danskerne havde det især nemt med de nordty-
ske lutheranere. Dermed ikke være sagt, at der ikke 
af og til opstod spændinger mellem ortodokse tyske 
teologer organiseret i den store Missourisynode og 
danske præster med grundtvigianske sympatier. 
Alligevel kunne tyske og danske lutheranere under-
tiden finde sammen om det praktiske arbejde. Blot 
tre år efter Danmarks nederlag i 1864 byggede dan-
ske og tyske i Hartland, Wisconsin, en fælles kirke. 
Og i det nordlige Illinois fik en dansk menighed i 
1870’erne lov til lejlighedsvis at låne en tysk kirke. 
End ikke barrieren mellem sydtyske katolikker og 
danskere var altid uoverstigelig. Da den danske 
klokkemager og maskinfabrikant Nels Johnson 
(Niels Jørgensen) (1838-1915) i 1865 giftede sig med 
tysk-katolske Frances Green (Francisca Grün – 1836-
1913) i Milwaukee, valgte de som et kompromis at 
tilslutte sig metodistkirken. I det hele taget indgik 
danskfødte og tyskfødte ganske ofte ægteskab med 
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hinanden – i 1900 statistisk set på niveau med dan-
skernes ægteskaber med nordmænd og svenskere.

Hvis danskerne tog stilling til irerne – det gjorde 
de sjældent – skete det gerne med en del mistro. 
Det afspejlede utvivlsomt det omgivende samfunds 
fordomme mod irerne. Slemt nok var det, at hoved-
parten var katolikker. Men det hed sig jo også, at 
mændene havde et ustyrligt temperament og hang 
til whiskey. Og så blev de omtalt i forbindelse med 
politisk korruption og bandekriminalitet. I karika-
turtegninger blev irerne gerne portrætteret som en 
selvstændig race. Rejseskribenten Hans Peter Chri-
stian Hansen forbandt i 1852 kvinderne med pro-
stitution, og hans to kolleger Vilhelm Topsøe og Ro-
bert Watt 20 år senere mændene med hustruvold. 
Topsøe hævdede, at slummen ved Five Points-kvar-
teret i New York City var valplads ”for næsten altid 
blodige Kampe mellem Irlændere, Negere, Kinesere 
og alle Hovedstadens sletteste Subjekter”. I en 
vurdering af forfatteren P.E. Benzons (1857-1925) 
roman Landsmænd (1898) om danske udvandrere i 
USA noterede en anmelder i Dannevirke sig tilstede-
værelsen af ”den uundgaaelige Irlænder, som al Tid 
i Fortællinger skal repræsentere det onde Element 
over for de brave Skandinaver”. 

Den samme mistænksomhed mod irerne genfin-
der man i erindringslitteraturen og immigrantbre-
vene. I Rutland i Humboldt County, Iowa, beskrev 
Lars Peter Jensen naboen og ireren Pat Williams i 
1884. Da Pat bad om vand til sine heste på Jensens 
jord, afviste han at hjælpe, fordi hans egen adgang 
til vand var at smelte sne eller gå en mil med heste-
ne til en nabo, der havde en brønd. Kort efter solgte 
ireren sin farm. Den danske mor, der fandt sin søns 
forlovelse med en svensk kvinde ”all right”, pegede 
på mere problematiske parforhold:
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”Min Nabo er Dansk, og deres Søn er forlovet med 
en Katholik – det er da mere Synd. Hun er Irlænder, 
og dem ligger vi i Krig med om Religionen”. 

Enkelte beretninger – ikke mindst de senere – var 
mere positive og sidestillede irerne med danskerne. 
Om danske arbejdere skrev Henrik Cavling i 1897: 

”Som oftest er de spredte mellem Tyskere og Ir-
lændere og forsvinder mellem dem i Fabrikkerne, i 
Minerne og paa Byggepladserne”. 

I 1914 levede de danske i det sydlige Dane County, 
Wisconsin, ”jævnt blandede ind mellem Ameri-
kanere, Irlændere og Tyskere”. Enkelte irere blev 
ligefrem rost. I det østlige Kansas fik Jens Pedersen 
Lund under en snestorm voldsomme forfrysninger, 
men en lokal irer ”fik ham ind i sin ”Shanty”” og 
reddede hans liv: ”Irlænderen vidste Besked og tog 
Frosten ud med Sne”. 

Ægteskabsstatistikkerne taler atter deres eget 
tydelige sprog. Tilbage i 1860 var 4,3 % af danskfødte 
mænd irsk gift, og 20 år senere 2,6 % – ganske høje 
tal, når nu de fleste irere repræsenterede en anden 
religion og et andet sprog. Især i New York City var 
sådanne giftermål ret udbredte. Vi skal huske på, at 
irerne som den eneste europæiske indvandrergrup-
pe i anden halvdel af 1800-tallet havde et flertal af 
kvinder. Derimod giftede kun yderst få danskfødte 
kvinder sig ind i gruppen. I 1900 var andelen af både 
danskfødte mænd og kvinder gift med en irskfødt 
ægtefælle på under 1 %.

Andre befolkningsgrupper – ikke mindst de 
immigranter fra Syd- og Østeuropa, der efter 1900 
dominerede indvandringen til USA – blev viet 
megen negativ opmærksomhed af den amerikanske 
offentlighed, men danskere diskuterede dem kun 
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sporadisk. De indgik heller ikke i nævneværdig grad 
i deres ægteskabsstatistikker. Henrik Cavling med-
gav, at mange italienere havde klaret sig ganske godt 
i USA. ”Men sandsynligt er det, at de aldrig fornæg-
ter deres Pjalter og deres Smuds”. I 1904 frarådede 
Kristian Østergaard ældre danskere at finde husly 
i Hartford, Connecticut, ”hvis man ikke vil slaa sig 
ned mellem Jøder og Italienere eller lign.”.

Amerikanerne
Alle dansk-amerikanere måtte i et eller andet 
omfang forholde sig til amerikanerne: den indfød-
te hvide engelsktalende befolkning med fødderne 
solidt plantet i den amerikanske muld i mindst 
to generationer. De blev forbundet med en særlig 
virkelyst – med ”den Energi, der er i Amerikanerne”, 
som Henrik Cavling udtrykte det. Og så var mænde-
ne gerne høflige over for kvinderne. ”En Kvinde har 
en Beskytter, hvor hun gaar, i en Amerikaner”, skrev 
den dansk-amerikanske midaldrende skolelærerin-
de Natalie Bering i 1900. Hertil kom ”en Venlighed 
der herhjemme [i Danmark], hvor den træffes, bli-
ver prist i høje Toner paa Grund af sin Sjældenhed, 
men der [i USA] mødes allevegne”, noterede den 
hjemvendte pastor Holger Rosenstand bittert i 1901.

Andre danske iagttagere dryppede malurt i 
bægeret. Amerikansk energi og rastløshed kunne 
slå over i utålmodighed, som da en yankee i selskab 
med nogle danskere druknede i Salinafloden i Kan-
sas, fordi han ikke kunne vente på, at det blev lav-
vande. Og man skulle tage sig i agt for amerikansk 
smartness. I St. Ansgar, Iowa, prøvede ”nogle Ame-
rikanere […] alle mulige Kunstgreb” for at overtage 
den mølle, den navnkundige præst Claus Lauritsen 
Clausen havde bygget. Amerikanerne kunne også 
være arrogante. I de sene 1860’eres Nasonville i det 
centrale Wisconsin gik alle nationaliteter på besøg 
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Danskere gør klar til en 
parade i Perth Amboy, 
New Jersey. Den ene 
hvide hest er smykket 
med et Dannebrog, og 
en vimpel har danske 
farver. Et norsk skjold 
er der også blevet 
plads til. Samtidig var 
det paradedeltagerne 
magtpåliggende at 
demonstrere, at de også 
var gode amerikanere: 
Kusken er klædt ud 
som Uncle Sam. I øvrigt 
havde logeforeningen 
Dansk Brodersamfund 
oprettet et lokalt afsnit 
i byen i 1891. 
|| Henrik Cavling: Fra 
Amerika (1897), bd. 2, 
s. 152

hos hinanden, dog i mindre grad amerikanerne, da 
”mange af dem syntes at holde sig selv lidt overleg-
ne”. I et tilbageblik fra 1916 mindedes den 53-årige 
N.P. Clausen fra Cortland, Illinois, hvordan han som 
ung mand måtte kæmpe hårdt for at indynde sig 
hos de velhavende forældre til hans udkårne Mary, 
for ”de saa ikke milde til Datterens Forlovelse med 
den fremmede Greenhorn”. 

Bag tendenserne til dansk skepsis anes en snert 
af mindreværd. N.P. Clausen var lige ved at dumme 
sig, da han i 1890’ernes Chicago fik en tjans som 
murer og derfor skiftede tøj: ”Det blaa Mejerifor-
klæde, som jeg af Vane tog paa, bad Manden mig 
tage af for ikke at Amerikanerne skulde le ad mig”. 
Mindreværd kunne føre til selvhævdelse. En dansk 
iværksætter, der kom til Manistee, Michigan, i 1865, 
indskærpede over for sine landsmænd, at de ikke 
skulle ”staa tilbage for Amerikanerne og nøjes med 
at slide for dem”. Om Jacob Nielsen i Union i det 
østlige Nebraska hed det, at han i mange år var ”den 
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bedste Rytter og dygtigste ”Cowboy” blandt de Dan-
ske, og ingen Amerikaner overgik ham heller”. 

Faktisk kunne man argumentere for, at dansker-
ne var bedre end amerikanerne. Her fra Dannebrog, 
Nebraska: ”Mange af Amerikanerne løb fra hele 
Stadsen hjem til deres Slægt i Østen; men de sejge 
Danske holdt ud”. I Viborg, South Dakota, hed det 
på samme måde: Amerikanerne – og tyskerne – 
”tabte først Modet”, mens danskerne blev boende. I 
begge tilfælde handlede det dog tilsyneladende også 
om, at danskerne ikke havde mulighed for at flytte. 
Men amerikanerne duede bare ikke til livet på lan-
det, i hvert fald ikke hvis man spurgte en skribent i 
Clarksville, Nebraska, i 1880. De havde ikke ”megen 
Løst til at Arbeide”, for ”de er ikke stadig i sindet, 
men har en god tunge og kan tale og Sælge og for-
tjene Penge Paa alen vei”. Den tidligere tjenestepige 
Maren Lorensen fra Tulstrup i Midtjylland føjede 
kort efter sin ankomst til USA i sommeren 1893 en 
racemæssig dimension til sin beskrivelse af forskel-
len mellem danskerne og amerikanerne i Racine. 
Danskerne ”er lysere og sværere”, mens amerika-
nerne ”er så mørke og smalle, at det er en Ynk”.

Trods tendenserne til spænding blev danskere 
og amerikanere ofte gift. I 1900 var 8 % af mandlige 
danske indvandrere gift med en amerikanskfødt 
hustru af amerikanskfødte forældre. For kvinderne 
var det tilsvarende tal 5 %. Om lægen Niels Peter 
Petersen, der var fra Kolding, men slog sig ned i Chi-
cago, hed det lettere spydigt, at ”han blev gift med 
en Amerikanerinde; fra den Tid trak han sig tilbage 
fra Danskerne, forandrede sit Navn til Pearson [...]”. 
Siden blev de dog skilt, og Petersen giftede sig med 
en kvinde fra Kolding.

Hierarkier og selvhævdende fantasier
De fleste dansk-amerikanere følte sig utvivlsomt 
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højt hævet over den oprindelige befolkning og afro-
amerikanerne og asiaterne. I et hierarki, forfatteren 
Anton Nielsen i 1891 opstillede over, ”i hvilken Grad 
Nutidens indvandrede Folk er yndede i Ameri-
ka”, satte han skandinaverne øverst og kineserne 
nederst. I et indlæg i Den Danske Pioneer i 1904 
foreslog en skribent sarkastisk, at indførelsen af 
socialisme ville føre til ligestilling af 

”alle Folkeslag, Europæere, Amerikanere, Kinesere, 
Muhamedanere, Jøder, Hedninger, Negre, Indiane-
re, Kannibaler og Guderne maa vide, hvor mange 
flere skulde indbefattes”. 

I en kommentar i Dannevirke i 1920 – men oprinde-
lig trykt i Kristeligt Dagblad i Danmark – foreslog 
præsten P.Ø. Gade, at i USA’s storbyer mødes 

”de højtciviliserede Englændere, Franskmænd, 
Tyskere og Skandinaver med halvciviliserede Italie-
nere, Slaver og Spaniere og med Negere, Kinesere og 
Japanere – og endelig med en Mængde Jøder”.

Skandinaverne forsøgte aktivt at begrunde deres 
adkomst til USA. Nordmændene anførte, at island-
ske vikinger anført af Leif Eriksen eller Leif den 
Lykkelige (ca. 970-1020) havde opdaget Amerika 
omkring år 1000, altså længe inden Christoffer 
Columbus (1451-1506) ankom. Under verdensudstil-
lingen i Chicago i 1893 til fejring af netop Columbus’ 
opdagelse af Amerika ankom et vikingeskib under 
kommando af kaptajn Magnus Andersen (1857-1938) 
fra Bergen. Skibet havde krydset Atlanten, sejlet op 
ad Hudsonfloden og videre ad Eriekanalen ud i de 
store søer. Så kunne Columbus lære det. Også sven-
skerne fantaserede om særstatus i USA, fordi deres 
forfædre havde grundlagt kolonien Nye Sverige i 
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Delawareområdet i 1638. Danskerne havde mindre 
at prale af. Peter Sørensen Vig plæderede ganske 
vist for, at nordboer, der tog på erobringstogter i Ir-
land, blev kaldt danske, selv om mange var norske. 
Og han slog på, at de islandske nordboer talte ”den 
danske Tunge”. Han gjorde det vist nærmest for 
at dæmme op for nordmændenes brovten. Beteg-
nende nok var det den norskfødte præst Olav L. 
Kirkeberg (1849-1925), der trods en del modstand fik 
gennemtrumfet, at den folkehøjskole, der i somme-
ren 1878 blev indviet i Elk Horn, Iowa, skulle hedde 
Leif Eriksens Minde. Hvis der skulle prales om en 
særlig dansk adgang til det amerikanske samfund, 
måtte man træde et skridt tilbage. Vig fremhævede, 
at vikingetidens danskere havde haft ”indgribende 
Indvirkning paa Dannelsen af det engelske Folk og 
den engelske Folkekarakter”. Desuden havde de 
mennesker, der i 1620 grundlagde kolonien Ply-
mouth – den første engelske koloni i det, der var ved 
at blive til New England – ”nordisk (dansk) Blod i 
deres Aarer, om ikke alle, saa dog ikke faa af dem”.

De skandinaviske selvhævdende fantasier gik 
hånd i hånd med, at fremtrædende amerikanere 
roste dem. Det handlede ikke kun om, at præsident 
Ulysses S. Grant (1822-1885) i 1871 fortalte Vilhelm 
Topsøe, at skandinaverne utvivlsomt hørte til 
blandt ”Unionens bedste Borgere”, eller at præ-
sident Grover Cleveland (1837-1909) sagde noget 
lignende, da han talte med Henrik Cavling en snes 
år senere. Det handlede i endnu højere grad om, at 
racetænkere fra 1890’erne var begyndt at portræt-
tere skandinaverne som et positivt modbillede til 
de nye indvandrere fra Syd- og Østeuropa. I værker, 
der både svælgede i romantiske raceforestillinger 
og diskuterede kraniemålinger, roste akademike-
re som økonomen John R. Commons (1862-1945), 
sociologen Henry Pratt Fairchild (1880-1956) og 

112402_danske amerikanere_.indd   82 15/04/2020   08.30



Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

83

historikeren Kendrick C. Babcock (1867-1932) skan-
dinaverne, samtidig med at de kritiserede syd- og 
østeuropæerne. Særlig barsk i sin fremstilling af 
de nye immigranter var sociologen Edward A. Ross 
(1866-1951). I bogen The Old World in the New (1914) 
karakteriserede han dem som primitive skabninger, 
der med deres ”lave pander” og ”lave mentalitet” 
så ud, som om de hørte hjemme i den sene istid. I 
modsætning til de andre racetænkere dryppede 
Ross dog også lidt malurt i skandinavernes bæger. 
Selv om ”ingen fremmedsprogede immigranter 
assimilerer lige så hurtigt” som de ærlige, stovte og 
besindige skandinaver, måtte man jo erkende, at 
de havde bragt mindre talent til USA end briterne, 
tyskerne og bøhmerne. De manglede kreativitet, og 
deres farmere og forretningsfolk var ikke visionæ-
re. De unge brillerede ikke i undervisningen, men 
traskede sindigt gennem uddannelsen. Alligevel 
var selv Ross’ fremstilling af skandinaverne positiv. 
Netop den racebetingede accept gjorde det lettere 
for danskerne at assimilere – hvis de ville.

Pluralisme
Omkring århundredskiftet var mange danske 
indvandrere godt klar over, at der var gang i ameri-
kaniseringsprocesser. De deltog selv aktivt. Ifølge 
folketællingen i 1900 mestrede nu næsten 19 ud af 
20 danske indvandrere (94,7 %) det engelske sprog. 
Blandt kvinder i de mere isolerede etniske enklaver 
kneb det dog stadig. Til gengæld lærte de fleste børn 
at tale engelsk flydende. Især grundtvigianerne 
så med bekymring på det danske sprogs retræte. 
De kæmpede med næb og kløer for, at det levende 
ord fortsat skulle være på dansk. Da Wisconsins 
republikanere i 1889 vedtog en lov om, at der i et vist 
minimum af skolefag skulle undervises på engelsk, 
blev Frederik Lange Grundtvig vred. Hvis det repu-
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blikanske parti får ”Magt, som det har Agt”, rasede 
han, ”er ingen personlig Frihed sikker”. 

For indremissionærer spillede sproget en min-
dre fremtrædende rolle. Peter Sørensen Vig pegede 
på, at tiltag til at afholde børnene fra at lære engelsk 
ville hævne sig. Dermed ikke være sagt, at ikke også 
indremissionærerne var foruroligede over risikoen 
for amerikanisering af åndslivet. Som pastor A.L.J. 
Søholm (1844-1928) foreslog i 1894: 

”Det er paa høje Tid, Venner, at vi tager fat; thi 
Sekterne er paa Færde [og] forvilder vort Folk ved at 
tale ilde om vor lutherske Kirke”. 

Indtil Første Verdenskrig mente mange indvandre-
re, at man både kunne være tro mod sit fædreland 
og mod den nye nation – at de to identiteter kunne 
komplementere hinanden. Ingen udtrykte denne 
tanke smukkere end den tysk-amerikanske politi-
ker Carl Schurz (1829-1906): ”Jeg elsker Tyskland 
som min moder. Amerika er min brud”. Samme 
tanke lød fra Danevang, Texas, i 1908:

”[G]iv ej op eder selv, men værn om den Skat, I fra 
Fædrene fik, og kæmp trøstigt og sandt under Ame-
rikas Flag, og hejs kun stadig Danebrog ved Siden af 
Stjernebanneret”. 

Og forfatter Emil Ferdinand Madsen var enig: 

”Ja, vore to Flag, Stjærnebanneret og Dannebrog, va-
jer i Dag over en Stilling, der ikke vil falde i Morgen, 
men som betyder Fremgang og Udvikling”. 

Når man deltog i etniske parader, vajede Dannebrog 
gerne side om side med Stars and Stripes. Ved en 
kirkeindvielse i Waupaca, Wisconsin, affødte det 
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kritik, at et lille Stars and Stripes blev hejst på den 
flagstang, som et stort Dannebrog vajede fra. 

Den fremragende sociolog Milton Gordon (1918-) 
har foreslået, at immigranterne gennem skabelsen 
af ”et samfund i samfundet” gjorde pluralisme til 
en praksis i USA, før den blev en teori. En egentlig 
pluralistisk ideologi opstod først senere. Den stod 
længe i skyggen af den populære idé om USA som 
en smeltedigel, hvori indvandrerne smelter sam-
men med resten af nationen for at blive til rigtige 
amerikanere. Selv om tanken havde rødder tilbage 
i 1700-tallet, blev begrebet the melting pot først po-
pulariseret i 1908, da den britiske dramatiker Israel 
Zangwills (1864-1926) teaterstykke af samme navn 
gik sin sejrsgang i USA. I smeltediglen skulle man 
aflægge sig rivalisering og fjendskab. Som stykkets 
russisk-jødiske hovedperson David siger: 

”Jeg giver ikke en døjt for jeres fejder og vendettaer! 
Tyskere og franskmænd, irere og englændere, jøder 
og russere, ned i smeltediglen med jer alle sammen! 
Gud skaber amerikaneren!”

Netop i tiden omkring Første Verdenskrig, hvor en 
patriotisk bevægelse med den tidligere præsident 
Theodore Roosevelt som talsmand krævede ”hund-
rede procents amerikanisme” og afviste enhver 
form for europæisk-amerikansk bindestregsiden-
titet, voksede en pluralistisk modideologi frem. 
Harvardfilosoffen Horace Kallens (1882-1974) artikel 
”Democracy Versus the Melting-Pot” (1915) og tæn-
keren Randolph Bournes (1886-1918) ”Trans-Natio-
nal America” (1916) fremstillede hver især smelte-
diglen som problematisk. Man kunne ikke forvente, 
at indvandrerne bare aflagde sig deres etniske 
særpræg. Bourne insisterede på eksistensen af 
”livskraftige nationalistiske og kulturelle bevægel-
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ser i dette land blandt tyskere, skandinaver, bøhmer 
og polakker” og advarede mod kommentatorer, der 
”insisterer på, at den fremmede skal tvangsassimi-
leres ind i den angelsaksiske tradition, som de uden 
at blinke stempler som ”amerikansk””. I samme ånd 
spurgte Kallen, hvad udkommet af USA’s etniske 
alsidighed ville blive, og svarede: ”Bestemt ikke 
smeltediglen”. Han slog til lyd for et multikulturelt 
USA kendetegnet ved ”en mangfoldighed i en enhed, 
en orkestrering af menneskeheden”. Som hvert in-
strument i et orkester har ”sin særlige klangfarve og 
tonalitet”, kunne de etniske grupper sammen skabe 
en ”civilisationens symfoni”. I 1924 døbte Kallen sin 
vision kulturel pluralisme.

Flere år før Zangwill skrev om smeltediglen, og 
længe inden Kallen og Bourne lancerede deres ideer 
om pluralisme, formulerede den grundtvigianske 
præst Holger Rosenstand dybe – og hidtil upåagtede 
– tanker om samme tema. Med en uddannelse fra 
Københavns Universitet rejste han i 1873 i en alder 
af 24 år til USA, hvor han blev i fem år – mest i Mani-
stee, Michigan. Næsten et kvart århundrede senere 
skrev han den fremragende bog Fra de store Søers 
Land (1901), hvor han benyttede et billedsprog, der 
foregreb både Zangwill og Kallen.

Som grundtvigianer mente Rosenstand, at der 
skulle være plads til danskheden i USA. Han minde-
des en række 4. juli-parader i Manistee i 1870’erne, 
hvor den ene etniske gruppe efter den anden kom 
marcherende med hver sit orkester. Men hvor 
Kallen siden skulle drømme om en ”orkestrering af 
menneskeheden” og en ”civilisationens symfoni”, 
fæstnede et andet indtryk sig hos Rosenstand: 

”En broget Mangfoldighed af Farver og Musik af 
mange forskellige Musikkorps, som spillede hver 
sin Melodi, saa at det hele blev til Mislyd”. 

112402_danske amerikanere_.indd   86 15/04/2020   08.30



Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

87

En mislyd! Rosenstand havde selv før deltaget i 
paraderne, men nu planlagde han at lade være. 
”Beslutningen var netop taget, da jeg fra det fjerne 
hørte Kong Kristian stod ved højen Mast”. Musikken 
kom nærmere, og snart ”kom Danebrog til Syne 
og de andre nordiske Flag”. Da han kort efter så 
””Gamle Maren” med sjællandsk Nationaldragt og 
Gyldenstykkehue” gå tæt ved Dannebrog, omgjorde 
Rosenstand sin beslutning; ”[J]eg maatte med”. Han 
mærkede nu ”en indre, elektrisk Strøm fra Isse til 
Fodsaal. Jeg følte mig som eet med mit Folk”. 

Ikke blot dette. Snart følte Rosenstand sig som 
ét med hele paraden. Han gennemstrømmedes af 
en større broderskabsfølelse sammen med de andre 
folkeslag. Kakofonien var ved at blive til en symfoni, 
og han måtte indrømme: 

”Dette store almenmenneskelige, hvori Forskellene 
er ophævede, hvor de ellers saa klart tegnede Græn-
ser mellem Folkene er udslettede, kan være under-
lig betagende. […] Jeg følte noget heraf hin 4. Juli”. 

Men, understregede han, det skyldtes netop, at han 
marcherede sammen med andre danskere: 

”Hvordan vilde det være gaaet, hvis jeg ikke havde 
været i mit eget Folks Rækker, mon jeg da havde 
mærket noget til den stærke Almenaand?” 

På denne måde var Rosenstand en tidlig fortaler for 
den type pluralisme, som siden Kallen og Bourne 
skulle ivre for. Han understregede, at USA var en 
rummelig nation, der gav plads til selv de mere 
problematiske indvandrere. Landet var livskraf-
tigt: ”Det har ikke blot taalt det, det har endog vist 
sig stærkt nok til at omdanne en stor Mængde af 
Indvandrerne i sin egen Smeltedigel”. I sin egen 
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og de andre nordiske Flag”. Da han kort efter så 
””Gamle Maren” med sjællandsk Nationaldragt og 
Gyldenstykkehue” gå tæt ved Dannebrog, omgjorde 
Rosenstand sin beslutning; ”[J]eg maatte med”. Han 
mærkede nu ”en indre, elektrisk Strøm fra Isse til 
Fodsaal. Jeg følte mig som eet med mit Folk”. 

Ikke blot dette. Snart følte Rosenstand sig som 
ét med hele paraden. Han gennemstrømmedes af 
en større broderskabsfølelse sammen med de andre 
folkeslag. Kakofonien var ved at blive til en symfoni, 
og han måtte indrømme: 

”Dette store almenmenneskelige, hvori Forskellene 
er ophævede, hvor de ellers saa klart tegnede Græn-
ser mellem Folkene er udslettede, kan være under-
lig betagende. […] Jeg følte noget heraf hin 4. Juli”. 

Men, understregede han, det skyldtes netop, at han 
marcherede sammen med andre danskere: 

”Hvordan vilde det være gaaet, hvis jeg ikke havde 
været i mit eget Folks Rækker, mon jeg da havde 
mærket noget til den stærke Almenaand?” 

På denne måde var Rosenstand en tidlig fortaler for 
den type pluralisme, som siden Kallen og Bourne 
skulle ivre for. Han understregede, at USA var en 
rummelig nation, der gav plads til selv de mere 
problematiske indvandrere. Landet var livskraf-
tigt: ”Det har ikke blot taalt det, det har endog vist 
sig stærkt nok til at omdanne en stor Mængde af 
Indvandrerne i sin egen Smeltedigel”. I sin egen 
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Build that wall. Uncle 
Sam gemmer sig bag 
en mur, der hindrer 
immigrantfamilien 
adgang til USA. Ud 
af muren stikker 
ikke kanoner, men 
fyldepenne. I 1917 
vedtog Kongressen 
en lov om at afkræve 
indvandrere til USA 
en læseprøve. Det slet 
skjulte rationale var, 
at en sådan prøve ville 
katolske og jødiske 
indvandrere fra Syd- 
og Østeuropa næppe 
kunne bestå. Det kunne 
de så alligevel. Andre 
stramninger fulgte i 
løbet af 1920’erne. 
|| Puck, den 25. marts 
1916/Library of 
Congress

smeltedigel! Syv år før Zangwill brugte Rosenstand 
smeltediglen som etnisk metafor. For Rosenstand 
handlede smeltediglen ikke om tvangsassimilering: 

”Det er ikke for at omsmelte dem i en angelsaksisk 
Smeltedigel, paa samme Maade som Prøjserne i 
Sønderjylland laver Skiftinger af de danske Børn 
ved at lære dem at synge – ”ich bin ein Preuse””. 

USA’s smeltedigel repræsenterede i stedet en frigø-
relse af indvandrerens indestængte energi, for hvert 
menneske bar i sig ”en Konge og en Træl”. I USA’s 
frie atmosfære – sådan oplevedes den, hvis man var 
hvid og protestant – kunne individet optimere sit 
eget potentiale. Friheden, foreslog Rosenstand, gjor-
de indvandrerne til amerikanere, men på et etnisk 
alsidigt grundlag. Danske immigranter kunne i USA 
frigøre deres egen indre konge, men fastholde deres 
danske særpræg: ”Jeg véd ogsaa, at de unge danske 
er glade ved at kalde sig Amerikanere, men tillige 
ved at kalde sig ”danske Amerikanere””. 

Rosenstand – og danske indvandrere – drømte 
om, at amerikaniseringen kunne finde sted på et 
tolerant og pluralistisk grundlag uden tvang. Man 
burde netop kunne elske sit fødeland som sin mor 
og sin nye nation som sin brud. Som Dansk Folke-
samfund formulerede det i 1887: ”Det er vor faste 
Overbevisning, at vi netop er de bedste amerikan-
ske Borgere, naar vi vedbliver at være Danske”. 

Med den tilgang blev Første Verdenskrig et 
etnisk chok.
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Første 
 Verdenskrig
Første Verdenskrig sluttede den 11. november 
1918. Rasmus Paulsen døde 10 dage senere. Med et 
dramatisk politisk skred under Første Verdenskrig 
og en række gennemgribende strukturelle foran-
dringer gav stadig flere danskere slip på de danske 
drømme. Men blev de kortvarigt rystede, var de 
alligevel godt rustede til at gribe de amerikanske 
muligheder. Med deres racemæssige og religiøse 
baggrund lå vejen til amerikanisering åben.

I tiden omkring Første Verdenskrig og i 
1920’erne oplevede danskerne i lighed med så 
mange andre etniske grupper – ikke mindst ty-
skerne – nogle etniske chok. I 1916 udgav New 
York-patricieren Madison Grant (1865-1937) bogen 
The Passing of the Great Race, hvori han hævdede, 
at en række mindreværdige racer – herunder den 
alpine og den mediterrane fra Syd- og Østeuropa og 
den jødiske – truede den stolte nordiske race med 
udslettelse gennem masseformering og opblanding. 
Den tyske diktator Adolf Hitler (1889-1945) kaldte 
Grants bog sin bibel, men foretrak dog betegnelsen 
arisk fremfor nordisk. I 1920 sprang bilfabrikan-
ten Henry Ford ud som antisemit. Og i august 1925 
marcherede 30.000 medlemmer af det racistiske Ku 
Klux Klan ned ad Pennsylvania Avenue i Washing-
ton, D.C., i protest ikke blot mod afroamerikanerne, 
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Da USA gik ind i 
Første Verdenskrig 
i april 1917, blev en 
allerede oppisket 
patriotisk stemning 
endnu mere intens. 
Hvervningsplakaten 
fremstiller den 
tyske fjende – ”dette 
gale bæst” – som en 
gorilla parat til at 
voldtage Lady Liberty 
og smadre kulturen. 
De racemæssige 
undertoner er ikke til 
at tage fejl af. Tysk-
amerikanerne fik det 
svært. Mange ændrede 
deres navne til noget 
engelskklingende. 
Flere foreninger 
lukkede. Sauerkraut 
blev omdøbt til liberty 
cabbage.  
|| Harry R. Hopps 
(1918), National 
Museum of American 
History

men også mod indvandringen af syd- og østeuropæi-
ske katolikker og jøder.

Første Verdenskrigs øgede fokus på national 
sikkerhed ramte imidlertid også de nordvesteuro-
pæiske immigranter, især tysk-amerikanerne. I 1915 
tordnede den tidligere præsident Theodore Roose-
velt mod bindestregsamerikanere med delte loya-
liteter mellem deres fødeland og USA. Med USA’s 
indtræden i Første Verdenskrig den 6. april 1917 lød 
med stadig stigende styrke et yderligere krav om 
”hundrede procents amerikanisme” og ubetinget 
loyalitet.
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Selv om tysk-amerikanerne led mest under 
det nye etniske tryk, fik dansk-amerikanerne også 
kærligheden at føle. At påstå, at danskerne – ikke 
mindst sønderjyderne – havde nogen som helst 
interesse i tysk sejr i krigen, var forrykt. Og anslået 
30.000 dansk-amerikanske soldater deltog i krigen 
på USA’s side. Men mistænkeliggørelsen ramte dem 
alligevel. Også de kom i forsvarsposition. I 1917 ud-
kom Peter Sørensen Vigs bog Danske i Kamp i og for 
Amerika, hvori han forsøgte at vise, hvorledes dan-
skerne som et ”kamplystent Folk” havde været af 
vital betydning for Storbritannien og Nordamerika 
fra vikingetiden til og med Den Amerikanske Bor-
gerkrig. I en gennemgang af danskernes historiske 
rolle i England gjorde han nar af kravet om binde-
stregsloyalitet ved at understrege, at under norman-
nerinvasionen havde Danelagens befolkning udvist 
størst tapperhed. Derfor var det ”godt at England 
paa denne Tid havde ”hyphenated Anglo-Saxons” i 
sin Befolkning” – bindestregsangelsaksere. Mellem 
grundtvigianernes stædige fastholden af alt dansk 
og det omliggende samfunds krav om hundrede 
procents amerikanisme indtog Vig en midterpositi-
on. I en slet skjult kritik af grundtvigianerne – der i 
de amerikanske omgivelser let kunne opfattes som 
kulturelt reaktionære – foreslog han, at indvandrer-
ne var nødt til at leve sig ind i nutiden i stedet for 
”bestandig at gaa baglæns og skue tilbage til en For-
tid, som de i Virkeligheden ikke har nogen levende 
Forbindelse med”. Men i et rap til hundredprocents-
patrioterne foreslog han samtidig: 

”Det lader sig ikke gøre at skifte Sprog og Sæder 
som man skifter Klæder, og kunde det lade sig gøre, 
saa havde Verden været tosset for længe siden”. 

Presset fra det omgivende samfund – herunder fra 
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Komiteen til Offentlig Information (CPI), der under 
journalisten George Creels (1876-1953) ledelse blev 
til en krigspropagandamaskine – førte i maj 1918 
til, at ledende dansk-amerikanere dannede Jacob 
A. Riis League of Patriotic Service. Den var opkaldt 
efter den nyligt afdøde berømte fotograf. Den 
Chicagobaserede erhvervsmand Max Henius (1859-
1935) blev præsident for ligaen. Redaktør Sophus 
Neble kom i bestyrelsen. 

Ifølge en erklæring trykt i Dannevirke og Den 
danske Pioneer skulle ligaen være ”et synligt Bevis 
paa, at vi danskfødte Amerikanere ikke staar tilbage 
for nogen i Patriotisme og Offervillighed”. I et senere 
opråb hed det videre, at ligaens opgaver bestod i at 
”støtte vor Regerings ”War Activities” og ”America-
nisation””. Dog afviste ligaen helt at give slip på det 
danske element i identitetsdannelsen. Man var, hed 
det, ”Amerikanere af eget frit Valg” og videre: 

”Vi er ikke ”Foreigners”, et Udtryk, som snart 
næsten er et Skældsord. Vi er heller ikke indfødte 
Amerikanere, til Trods for de iblandt os, der mener, 
at en saadan ”Camouflage” er klædelig. Nej! Vi er og 
bliver fødte i Danmark! Og for saadanne, som skam-
mer sig derover, er der ingen Plads i Ligaen”. 

Samtidig lurede et raceelement lige under over-
fladen. Dansk-amerikanerne repræsenterede den 
”fra en kraftig Slægt nedarvede Energi og specielle 
Evner”. 

Den indremissionske avis Danskeren udtrykte 
oprindelig en vis skepsis over for ligaen. Den trykte 
kun et referat af ligaens første erklæring, og re-
daktør og pastor Anton Marius Andersen spurgte 
retorisk, om national enhed ikke bedre ville opnås 
ved at samarbejde på tværs af nationaliteterne? Li-
gaen svarede kort efter, at den skam var ”en absolut 
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amerikansk Organisation”. I lighed med de øvrige 
toneangivende danske aviser begyndte Danskeren 
dog snart at trykke ligaens bekendtgørelser.

Alligevel var der længe et element af utryghed 
ved at være dansk. I Iowa, der i 1915 var hjemsted 
for knap 19.000 danske indvandrere og langt flere 
tyske, iværksatte den republikanske guvernør 
William L. Harding (1877-1934) i september 1917 et 
program, der skulle amerikanisere indvandrerne. I 
et dekret af 18. maj 1918 blev brugen af andre sprog 
end engelsk i det offentlige rum forbudt – selv i 
kirkerne. Samtidig lød der meldinger om fremmed-
fødte farmere, hvis lader blev malet gule – svigets 
og falskhedens farve – og en dansk kirkedør, der led 
samme skæbne. Nogle danske menigheder valgte at 
flytte gudstjenesterne til private hjem. Enkelte præ-
ster aflyste prædikenerne, fordi de ikke mestrede 
engelsk. I sommeren 1918 berettede en lokalavis, at 
Harding i en 4. juli-tale havde kritiseret danskerne i 
Elk Horn-Kimballton-området for ikke at give deres 
børn en amerikansk opdragelse. Når de blev voksne, 
klagede han, var de ”hundred procent danske”. 
Ifølge avisen Sac City Sun påstod guvernøren også, 
at danske indvandrere, der havde forladt ”the filth 
of Denmark”, aldrig ville kunne tilbagebetale, hvad 
Iowa havde givet dem.

Selv om Harding siden hævdede, at han var 
blevet fejlciteret, var den danske reaktion bemær-
kelsesværdig: En engelsksproget protest fra Jacob 
A. Riis Ligaen blev trykt i de ledende danske aviser. 
Ved en ceremoni ved Grand View College til ære for 
studenter i de væbnede styrker kaldte den grundt-
vigianske præst Søren Peter Damsgaard Rodholm 
(1877-1951) – der selv netop var begyndt at virke 
ved Camp Dodge-kasernen i Iowa – guvernørens 
sprogdekret ”uretfærdigt, ulovligt, forfatningsstri-
digt og endda protysk i virkning om ikke i hensigt”. 

112402_danske amerikanere_.indd   94 15/04/2020   08.30



Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

95

Han gjorde det på engelsk, men bad derefter på 
dansk. Selv indremissionæren Peter Sørensen Vig – 
for hvem det sproglige burde spille en mindre rolle 
end for grundtvigianerne – erklærede i avisen Des 
Moines Register, at ingen skulle tvinge ham til at tale 
engelsk: 

”En person kan være født i Danmark og stadig være 
en god amerikansk statsborger, og en hund kan 
være født i Amerika og stadig være en hund. Intet 
sprog er i sig selv loyalt eller illoyalt. Det er sproge-
nes brug, det handler om”. 

Allerede inden miseren i Iowa havde den indre-
missionske avis Danskeren forsvaret brugen af det 
danske sprog.

Presset mod danskheden blev ved med at vokse. 
Ifølge en historiker blev verdenskrigen den vigtigste 
enkeltfaktor i danskernes overgang til det engelske 
sprog, og ifølge en anden blev amerikaniserings-
processen voldsomt accelereret. Fra Ludington, 
Michigan, forlød det i 1916, at alle danskere på egnen 
støttede præsident Woodrow Wilson (1856-1924), og 
at ”[i]kke et dansk Hus eller Hjem har vi set, uden 
at Stjernebanneret var til Syne”. Ved sit årsmøde i 
1918 sendte den grundtvigianske Danske Kirke et 
telegram til præsidenten, hvori den forsikrede om 
”vores troskab mod vores nye fædreland og flag”.

Stagnation
Samtidig dalede immigrationen fra Danmark 
drastisk. I årtierne frem mod Første Verdenskrig 
oplevede Danmark en så stor økonomisk vækst, at 
udvandring blev mindre attraktiv. Senere gjorde 
først krigen og siden restriktive indvandringslove i 
løbet af 1920’erne det sværere at rejse til USA. Med 
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Ved Rebildfesten 
den 4. juli 1976 på 
200-årsdagen for 
den amerikanske 
uafhængighed blev 
dronning Margrethes 
(1940-) tale flere gange 
afbrudt af hyl og 
antiamerikanske tilråb 
fra en stor gruppe 
demonstranter – mange 
med tilknytning 
til teatergruppen 
Solvognen og til hest og 
udklædt som indianere. 
Politiken rapporterede, 
at der blandt de 
20-25.000 tilskuere 
opstod lynchstemning. 
Flere demonstranter 
blev arresteret. 
TV-stationen CBS 
var på pletten og 
transmitterede 
begivenhederne til 
seere i USA. 
|| Viggo Landau/Ritzau 
Scanpix

1930’ernes store depression og Anden Verdenskrig 
ophørte indvandringen næsten fuldstændig. 

Indvandrernes ældning og gradvise uddøen 
svækkede brugen af det danske sprog. Grundtvi-
gianerne forsøgte at holde stand længst muligt. I 
1920’erne debatterede de følelsesladet om sprogets 
rolle i kirken. Mens yngre kræfter plæderede for et 
skifte til engelsk, så andre det som forræderi. En 
tendens blandt præsterne til at vende hjem til det 
genforenede Sønderjylland blev af en enkelt kom-
mentator afskrevet som ”Rotter, der forlader den 
synkende Skude”. 

I begyndelsen af 1920’erne lanceredes de første 
regelmæssige gudstjenester på engelsk i Den danske 
Kirke. Så sent som i 1935 var tre ud af fem gudstje-
nester dog på dansk, men i 1940 var over hver anden 
gudstjeneste på engelsk. Blandt indremissionærer-
ne fandt sprogskiftet sted tidligere. Statistikken går 
kun tilbage til 1934 og viser, at kun godt hver fjerde 
gudstjeneste foregik på dansk. Alligevel var over-
gangen til engelsk selv blandt indremissionærerne 
en pinefuld proces. For begge kirkesamfund blev 
den fuldbyrdet under og efter Anden Verdenskrig. 
I 1945 droppede indremissionærerne ordet danske 
fra deres kirkesamfunds fulde navn. I 1953 fulgte 
grundtvigianerne trop.

Også Dansk Brodersamfund forandrede sig. I 
1910 blev medlemskab tilladt, hvis blot man kunne 
forstå dansk, selv om man ikke kunne tale det. I 1919 
blev foreningens forfatning ændret, så individuelle 
loger kunne debattere på engelsk. Og i 1931 blev 
ethvert krav om dansksprogethed sløjfet. Nu kunne 
man blive medlem, hvis man kun havde en forælder 
af dansk herkomst. Men også hos Dansk Broder-
samfund var den gradvise overgang til engelsk 
pinefuld og foregik ikke uden kamp. Alle tendenser-
ne afspejlede det danske sprogs gradvise retræte. Så 
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sent som i 1940’erne kunne dansk dog stadig høres 
på gaden i danske bebyggelser. 

Den dansk-amerikanske presse skrumpede efter 
Første Verdenskrig, efterhånden som indvandrer-
generationen svandt ind. Under krigen var oplaget 
ellers kulmineret, både på grund af tørsten efter 
krigsnyheder og den store interesse for sønderjy-
dernes skæbne. Desuden forsøgte pressen i et eller 
andet omfang at forsvare danskerne mod ameri-
kaniseringspresset. Noget selvretfærdigt hævdede 
redaktør Neble fra Den Danske Pioneer i 1923 endda, 
at han havde stået i forreste række: 

”Da Fanatismen her i Landet under Krigen tog 
Overhaand og man endog prøvede paa at trænge 
fremmede Sprog ud af Kirkerne, skulde det blive 
mig, der tog Kampen op […] og forsvarede Brugen af 
vort Modersmaal i de danske Kirker, mens samtlige 
danske Præster sad stille og tavse”. 
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Under alle omstændigheder satte en afmatning i 
den danske presse ind efter krigen.

På den måde blev opvågningen fra de danske 
drømme temmelig brat. Første Verdenskrig havde 
sat dem under pres, men samtidig var strukturerne 
begyndt at falde fra hinanden. Her spillede Kon-
gressens vedtagelse af restriktive indvandringslove 
en væsentlig rolle. Ganske vist var kvotelovene af 
1921 og 1924 i første omgang rettet mod at dæmme 
op for indvandringen fra Syd- og Østeuropa, men 
med indførelsen af et princip om national oprin-
delse i 1929 kom også danskerne til kort. Nu skulle 
indvandringen afspejle de enkelte europæiske 
nationers bidrag til USA’s samlede befolkning siden 
den første folketælling i 1790. Resultatet blev en 
mindre kvote til danskerne. Det er svært at slippe 
en mistanke om, at lovgiverne ikke anså danskerne 
for at høre til samfundets egentlige kerne. 

For dansk-amerikanerne blev udviklingen dog 
aldrig for alvor traumatisk, selv om den gjorde ondt. 
Deres udgangspunkt var stadig, at de var hvide og 
protestantiske. Derfor havde de alle forudsætninger 
for at erstatte de danske drømme med amerikanske.

Mindet om dansk-amerikanerne lever endnu. 
Det kan gruppen først og fremmest takke sig selv 
for. De skrev de første bøger og tog initiativ til at 
skabe de traditioner og institutioner, der holder 
minderne i live. Ingen spillede en større rolle end 
biokemikeren og erhvervsmanden Max Henius 
fra Chicago. Han stod i 1911 bag opkøbet af Rebild 
Bakker i Nordjylland og året efter etableringen af 
Rebildfesten, der hvert år fejrer det dansk-ameri-
kanske venskabsbånd den 4. juli. I 1932 var Henius 
også hovedmand bag åbningen af Udvandrerarkivet 
i Aalborg. 

I Solvang, Californien, begyndte en dansk-ame-
rikansk turistindustri at blomstre i 1940’erne. I dag 
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er byen et mekka for danske og dansk-amerikanske 
turister og har dansk kirke, mølle, museer, H.C. 
Andersen-statue, Rundetårn i miniatureudgave, 
æbleskiver og wienerbrød (Danish). For en dansk 
turist kan det hele virke – nå ja – lidt amerikansk. I 
1977 – i et årti, hvor mange etniske grupper begynd-
te at genopdage deres rødder – blev Danish Ameri-
can Heritage Society dannet. Foreningen blev siden 
primus motor i skabelsen af The Danish Immigrant 
Museum, der slog portene op i Elk Horn, Iowa, i 
1994. Bemærkelsesværdigt nok blev ordet immi-
grant fjernet fra museets navn i 2013. Nu hedder det 
Museum of Danish America.

I Danmark er den brede offentligheds interesse 
for udvandrerne af nyere dato. I 1970’erne lagde den 
svenske TV-serie Udvandrerne baseret på Vilhelm 
Mobergs (1898-1973) romanværk gaderne øde. En 
række museumsudstillinger bidrog siden til at 
underbygge interessen, ikke mindst Odense Bys 
Museers ”Danskerne på Prærien” i 1997.

Måske fordi de selv har spillet en så vigtig rolle 
for skabelsen af en mindekultur, er billedet af 
dansk-amerikanerne blevet noget sentimentalt. 
Historikerne har ikke gjort meget for at ændre på 
det syn. I deres ellers glimrende arbejder har de 
fokuseret enten på demografi og statistik eller på 
dansk-amerikanernes historie set indefra. Kultur-
mødet med andre amerikanere er blevet forbigået. 

En opkobling til et transnationalt perspek-
tiv er bydende nødvendig. Ellers risikerer den 
dansk-amerikanske historie at blive marginaliseret 
og forsvinde. Ved at blive kastet pladask ud i det 
transnationale hav vil den derimod sprudle og dirre 
af vitalitet.
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Videre læsning
Hvidt, Kristian: Flugten til Amerika eller Drivkræfter i 
masseudvandringen fra Danmark 1868-1914. Jysk Selskab 
for Historie, Universitetsforlaget i Aarhus 1971
Hvidts doktorafhandling gennemgår i et levende sprog den 
danske masseudvandring. Statistisk baseret.

Jeppesen, Torben Grøngaard: Danske i USA: En 
demografisk, social og kulturgeografisk undersøgelse af de 
danske immigranter og deres efterkommere. Odense Bys 
Museer 2005 
Den vægtigste bog i Jeppesens trebinds doktorafhandling. 
Imponerende kortlægningsarbejde.

Pedersen, Erik Helmer: Drømmen om Amerika. Politikens 
Forlag 1985
Dansk-amerikanernes historie med hovedfokus på USA og 
sideblik til Canada og Sydamerika.

Rasmussen, Anders Bo: I krig for Lincoln: Dansk blod i Den 
Amerikanske Borgerkrig. Informations Forlag 2014
Fin bog om dansk-amerikanernes deltagelse i borgerkrigen – 
baseret på mange kilder.

Simonsen, Henrik Bredmose: Kampen om danskheden: 
Tro og nationalitet i de danske kirkesamfund i USA. Aarhus 
Universitetsforlag 1990
Glimrende bog om grundtvigianere, indremissionærer, 
koloniseringstiltag og danskhed.

Sønnichsen, Ole: Rejsen til Amerika: Fortællingen om de 
danske udvandrere, bd. 1: Drømmen om et nyt liv, bd. 2: 
Jagten på lykken. Gyldendal 2013 og 2015
Underholdende og velskrevet indføring i dansk-amerikansk 
udvandringshistorie.

På 100danmarkshistorier.dk findes den omfattende littera-
tur, som forfatteren har anvendt til at skrive bogen, ligesom 
der er noter til bogen.
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I samme serie
Poul Duedahl Gudhjemtid
Bertel Nygaard Grundloven
Søren Hein Rasmussen Fri porno
Louise K. Skyggebjerg Industri på udstilling
Søren Mentz Den islandske revolution
Bo Lidegaard Danmark i krig
Johan Heinsen Det første fængsel
Ulrik Langen Struensee
Rasmus Rosenørn Beatlemania
Heidi Jønsson Indvandring i velfærdsstaten
Kristine Kjærsgaard Danmark i FN
Lars Boje Mortensen Saxo
Lisbeth M. Imer Rigets runer
Cecilie Bønnelycke Sædelighedsfejden
Sebastian Olden-Jørgensen Svenskekrigene
Torben Kjersgaard Nielsen Dannebrog
Bo Fritzbøger Vildt vejr
Helle Vogt Jyske Lov
Jes Fabricius Møller Grundtvigs død
Jens Lei Wendel-Hansen Grønlands Amt
Carsten Porskrog Rasmussen Hertugdømmet
Kenn Tarbensen Fisk til folket
Mogens Rüdiger Oliekrisen
Bo Poulsen Stormflod
Bent Blüdnikow Jødefejden
Lars Andersen Den glemte inkvisition
Morten Pedersen Cementen
Hans Schultz Hansen Genforeningen
Morten Fink-Jensen Den danske reformation
Lars K. Christensen Septemberforliget
Thomas Bloch Ravn Museer for folk
Niels Wium Olesen Modstand
John V. Jensen Tyskere på flugt
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100 danmarkshistorier 
Danmarks historie serveret i små og over-
kommelige bidder. 100 forskere fra landets 
universiteter, arkiver og museer tager i 100 
bøger a 100 sider fortiden under kærlig 
 behandling og fortæller med vid, humor og 
kløgt om det, der var. Og det, der er. 

100 danmarkshistorier finder du på en 
 række platforme:

Spil med i MegaNørds app Dyst!, og dyst  
med vennerne om Danmark og  dengang.

Besøg danmarkshistorien.dk, og oplev 
 for tiden gennem artikler, film og kilder. 

Kig forbi HistorieLab.dk, der arbejder med 
historiske temaer. Især for grundskolen.

Mød op på Folkeuniversitetet, og hør foredrag 
med forfatterne.

Læs med i Politiken.

A.P. Møller Fonden har støttet projektet og 
gjort det muligt at udgive og formidle de 100 
danmarkshistorier.

Find info på 100danmarkshistorier.dk 
Her kan man også tegne abonnement.
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Når man er dansk-
amerikaner, hvorfor 
så ikke flage med både 
Dannebrog og Stars 
and Stripes? Fotoet 
viser forfatteren og 
højskolemanden 
Emil Ferdinand 
Madsens bolig i 
Dagmar, Montana. 
Netop Madsen var 
primus motor bag 
etableringen af denne 
grundtvigianske 
danskerbebyggelse. 
Takket være ham 
blev Dagmar kendt 
for foreningsliv, 
fester, folkedanse og 
folkemøder. I 1896 
skrev han romanen Fra 
de stille Skove. 
|| Stevns 
Lokalhistoriske Arkiv
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100 danmarkshistorier
Tunge kufferter med tøj, ejendele og især drømme 
fyldte på den barske rejse over Atlanterhavet. De danske 
udvandrere drømte. Og de drømte stort. Udlængslen og en 
amerikansk drøm skulle føre til et bedre liv. Men mange 
udvandrere ville også bevare danske skikke og religion, 
og det ønske udfordrede yankeer, irere, nordmænd, 
kinesere, tyskere, afroamerikanere, italienere, svenskere, 
indianere og polakker. De knap 336.000 danske udvandrere 
var et lille skvulp i en flodbølge af indvandring. Hele 32 
millioner europæere i årene 1820-1930. I dag er der danske 
efterkommere i Minnesota, Utah og især Californien, hvor 
USA’s danske hovedstad, Solvang, har mølle og wienerbrød.

Rejs med over Atlanten med Jørn Brøndal, professor og leder 
af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet, 
og hør om danskere og danskhed i det forjættede land.
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