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Dagbladet Politiken bragte i sin søndagsudgave for 26/2 1978
en artikel om den udvandringshistoriske arbejdsgruppe, der var
dannet ved Københavns Universitet, Institut for økonomisk
Historie, i forbindelse med lektor Erik Helmer Pedersens gennem
gang 1977-78 af emigrationen til U.S.A. I denne artikel opfor
dredes læserne til at sætte sig i forbindelse med gruppen, i fald
de rådede over breve fra danske Amerika-udvandrere. Resul
tatet blev det såre opmuntrende, at vi ikke alene kom i forbin
delse med en række mennesker med interesse for udvandringen,
men også fik rådighed over flere gode brevsamlinger. Vi fik da
mod på at søge at få disse breve udgivet, sådan som de rent
faktisk var skrevet, eftersom vi mente at kunne spore en interes
se herfor, f.eks. i forbindelse med skole- og undervisningsvirk
somhed i det hele taget. Af tekniske grunde har det ikke været
muligt at foranstalte en fuldstændig udgivelse af alle breve. Vi
har da fundet frem til den løsning, at vi kombinerer den fulde
gengivelse af de vigtigste breve med referater, sat i kursiv, af
resten, eftersom vi ikke mindst af hensyn til brevenes ejermænd
gerne ville fastholde den enkelte samling som en helhed. Skulle
en og anden læser ønske at få adgang til en sådan samling, vil vi
gerne formidle noget sådant. Når tidsgrænsen er sat omkring
1914, skyldes det den aim. akcepterede opfattelse, at udvan
dringshistorien på det tidspunkt går ind i en helt ny fase.
Brevene er så vidt muligt gengivet i den form, de fik i skrive
øjeblikket. For en enkelt samlings vedkommende, nemlig »En
stevnsk husmandsfamilie i Nebraska«, har vi dog ment det
nødvendigt at foretage en normalisering i retning af ældre
dansk retskrivningspraksis. Brevskriverne er her så frie i deres
stavemåde, at det efter vor opfattelse ville volde store vanske
ligheder at læse originalteksten. Vi vil i den anledning gerne
takke lektor Inge Lise Pedersen ved Institut for dansk dialekt
forskning for hendes ekspertbistand vedr. tekstens dialektale
problemer.
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I så godt som alle samlinger har vi indsat en del kommaer og
punktummer på de steder, hvor brevskriveren uden større hen
syntagen til formelle opdelingsregler går fra det ene emne til det
andet. I de fleste tilfælde har vi i en skarp parentes i selve
teksten indføjet de sproglige og reale kommentarer, der vil være
nødvendige for at forstå det pågældende sted. Hvor der har
været behov for en egentlig kommentar, er en sådan indføjet i
form af en note. Måske vil en og anden finde, at vi i vore
bestræbelser på ikke at virke for pedantiske har undladt at
kommentere brevskrivernes åbenlyse besvær med at skrive
dansk, når engelsk er den daglige kost. Det er dog hævet over
enhver diskussion, at vi - om pladsen havde tilladt det - godt
kunne have udvidet noteapparatet betydeligt.
Baggrunden for den bagvedliggende udvandringsbeslutning
har vi søgt at tegne i korte indledninger til den enkelte serie,
ligesom vi i en endnu kortere efterskrift har ønsket at give en
vurdering af udvandrernes tilpasningsproblemer over for det
amerikanske samfund. Af rent tekniske udgivelsesproblemer vil
vi gerne nævne, at vi som regel har undladt at trykke de ofte ret
omfattende hilsen-formularer. Sideskift i brevene er markeret
med skråstreg i teksten. Daterings- og stedsangivelser følger
originalbrevene. Evt. forslag fra vor side til indplacering af
udaterede breve er sat i skarp parentes.
Ved vejs ende er det os en kær pligt at rette en varm tak til
alle, der har vist udgivelsen interesse og da især dem, der har
stillet brevmateriale til rådighed. Det drejer sig om følgende:

1. Hans Madsen Kokjer-brevene. De er stillet til rådighed af
brevskriverens niece, nu afdøde frk. Maria Hansen, Kolding.
Vi er Maria Hansens efterlevende slægtninge tak skyldig,
fordi de gav os lov til at beholde brevmaterialet i så lang tid,
som vi nu fandt det nødvendigt.
2. Line, Sophie og Jane Madsens breve samt Karen Marie
Petersens og hendes børns breve: Begge disse samlinger er
ved afdelingsleder, lie. agro. 5*. P. Jensens venlige mellem
komst stillet til rådighed af en slægtning til brevskriverne,
fru Asta Larsen-Skovly, Klippinge. Det ligger os her meget på
sinde at takke S. P. Jensen og frue for deres sagkyndige
bistand med at få brevene sat ind i en lokalhistorisk sam
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menhæng og med at få tilvejebragt et egnet illustrationsma
teriale.
3. Sine og Hans Chr. Nygaard Hansens breve: Originalbre
vene opbevares på Det kgl. Bibliotek som en del af Karl
Larsens store samling fra årene lige før 1. verdenskrig. Vi
takker forskningsbibliotekar, dr. phil. Svend Gissel for venlig
bistand med at få brevene fremdraget.
4. Hans og Marie Jørgensens breve: De er stillet til rådighed
for formålet af læge Jytte Larsen, København. Vi er hende og
hendes familie megen tak skyldige, fordi vi ikke alene fik lov
til at låne brevene (med tilhørende konvolutter!), men også
et omfattende billedmateriale m.m.
5. Christian Asks breve: Her vil vi gerne rette en tak til
cand. mag. Esther Knudsen, København, fordi hun gav os lov
til at trykke en så interessant brevsamling i dens oprindelige
form.

Sluttelig vil det være på sin plads at fremhæve den gode og
omfattende bistand, vi fik fra fru Inger Bladt på Det danske
Udvandrerarkiv, Aalborg, i projektets første og vanskeligste
fase.
Udgiverne

Samlingens brevskrivere. Tallene
på de to kort angiver, hvor de slog
sig ned i Amerika, og hvor de
stammede fra i Danmark.
1. Hans Madsen Kokjer
2. Line, Sophie og Jane Madsen
3. Karen Marie Petersen og hen
des børn
4. Sine og Hans Chr. Nygaard
Hansen
5. Hans og Marie Jørgensen
6. Christian Ask

Amerikabrevet og dets samtid

Ville man spørge sine medborgere af den lidt ældre generation,
hvad skolernes historiebøger i deres barndom handlede om,
kom svaret nok til at lyde nogenlunde således: mest om kongers
og andre stormænds liv og gerninger. Deres erindring om det
almindelige menneskes rang og stand i danmarkshistorien er
derfor nærmest at ligne ved nogle skyggeagtige omrids af en
umælende millionskares uendelige opmarch bag de styrende,
hvad enten disse er selvvalgte eller folkekårede. Fast tøjret til
deres daglige lod figurerede de side op og side ned som statisti
ske vidnesbyrd om produktion og fremgang for det elitestyrede
danske folk.
Ser man derimod ind i en moderne historiebogs laterna magica,
vil billedet straks tegne sig noget anderledes. Skikkelser som
Christian IV, A. P. Bernstorff, C. F. Tietgen og Th. Stauning er
nu rykket noget i baggrunden og frem på arenaen træder nu i
stedet de før så tavse skarer, hver med sin skæbne, hver med sin
tinglyste andel af det nationale fællesskab. Nu kommer de selv
til orde i form af breve, dagbøger eller memoirer. Udsigts
punktet for den historiske betragtning er nu ikke længere sam
fundspyramidens solforgyldte top, men snarere græsrøddernes
dunkelt oplyste og sammenfiltrede verden.
Inspireret af dette opbrud har en del udvandringshistorikere
faet mod til at drage Amerikabrevet frem af glemslen som noget
andet og mere end aktørberetninger om en igangværende ind
slusningsproces i det nye samfund. Brevet får nu lov til at tale
sin egen historie. Retfærdigvis må det dog indrømmes, at den
amerikanske historieskrivning omkring Det vilde Vestens erob
ring fra første færd har haft øjnene åbne for udvandrerbrevets
(eller skulle man snarere sige zWvandrerbrevets) værdi som
kilde til nybyggersamfundets indre historie. Perspektivet ænd
rer sig totalt, når man ser på den særstilling, Amerikabrevet har
fået i offentlighedens bevidsthed. Fra masseudvandringens be
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gyndelse i de første årtier af forrige århundrede har selv det
mest personlige brev fra udvandrede slægtninge og venner i
Amerika kunnet påregne langt flere læsere end blot adressaten.
I tidens aviser var udvandrerbrevet et yndet stof. Det er dog
nødvendigt her straks at sondre mellem personlige udvandrer
breve, som strengt taget modtageren alene var i stand til at
tyde, og almindeligt oplysende breve, som snarest må opfattes
som avisartikler.
Der kan ikke herske tvivl om, at udvandrerbreve af sidst
nævnte type satte ekstra skub i den norske udvandring, som
tidsmæssigt ligger en halv snes år tidligere end den danske. Den
amerikanske forsker af norsk afstamning, Theodore C. Blegen,
som i øvrigt må betegnes som en pioner inden for græsrods
bevægelsen, udgav i 1955 et større udvalg af udvandrerbreve fra
norske aviser »Land of Their Choice. The Immigrants write
Home«. Han viser her, hvordan norske præster og journalister
også blev ramt af udvandringsfeberen og følgelig begav sig til
Amerika for ved selvsyn at se på forholdene. Ved at studere
præsten J. IV. Chr. Dietrichsons skrift »Rejse blandt de norske
emigranter i De forenede nordamerikanske Frista ter« (1846)
har danske læsere sikkert spærret øjnene op ved at se, at en
26-årig landsmand, den kun 26-årige Claus Lauritzen Clausen,
født på Ærø, men senest virksom som huslærer på Langeland,
nu var præst blandt norske udvandrere derovre. Clausen figu
rerede også prominent i den fhv. danske kancelliråd og bladud
giver Lauritz Jakob Friberts »Håndbog for emigranter til Ameri
kas vest med anvisning for overrejsen samt beskrivelse af livet
og opdyrkningsmåden nærmest i Viskonsin« (Christiania, det
nuværende Oslo, 1847). En af bogens danske læsere, skolelære
ren og bondereform-agitatoren Rasmus Sørensen, blev så begej
stret, at han på stedet populariserede Fribert i hele tre skrifter
til forventet gavn og glæde for udvandringslystne danske bøn
der og håndværkere. Med en langelandsk præstegårdsforpagter
som mellemled fremkaldte dette en hvas kommentar fra C. L.
Clausen, Wisconsin. »Den danske almue«, som det udtryktes,
havde behov for »en nogenledes udførlig, sandfærdig og upartisk
skildring« modsat det sludder, som Sørensen serverede. Tro
ikke, »at det alt er guld, som glimrer i Amerika«, formanede
han Fyns Stiftstidendes læsere 26. november 1847. At dette ikke
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lukkede munden på Rs. Sørensen, nævnes kun for fuldstændig
hedens skyld. Efter at have forfattet en række »breve« m. v. om
mulighederne i Amerika - selv udvandrede han første gang i
1852 - tog han en virksomhed op som agitator for gruppeud
vandring. Han døde i København i 1865.
Langt hen ad vejen må man dog være enig med Rs. Sørensen,
når han i brevene hjem vil se udvandringsbevægelsens drivende
kraft. Har udvandringen et religiøst motiv, som f.eks. den store
mormon-emigration efter 1850, må man dog nok tillægge hus
agitationen en endnu større rolle. Henved 25.000 personer om
døbtes her i landet 1850-1904, og halvdelen af disse begav sig
derefter til »de helliges indsamlingssted mellem Klippebjerge
ne«, som det hedder i sektens eget sprogbrug. Ikke så få kom
dog på andre tanker, før de nåede frem til Utah. De nordjyske
aviser bragte i disse år mange breve fra eks-mormoner, som i
tide havde fået øjnene op for de problematiske sider af den nye
lære. En del af disse breve er trykt i Thomas Larsens tidsbilleder
fra Vendsyssel »En gennembrudstid« (bd. I, 1917). Vil man i
øvrigt have et dybere indblik i mormon-udvandringen, kan
man med fordel læse Jørgen V. Schmidts bog »Oh, du Zion i
Vest« (1965).
Noget uden for disse store udvandringsstrømme står en type
som landmanden Torben Lange (1818-51), søn af en fhv. koffardikaptajn i København. Som det livfuldt skildres i hans breve
til hjemmet efter udvandringen juni 1841 (udgivet så sent som i
1945 under titlen »Fra Roskildefjord til Mississippi«), var det
en blanding af ungdommelig oplevelseslyst og oprørstrang, der
fik ham til at forlægge virkepladsen fra den jyske ahlhede til St.
Louis, Missouri. Måske har breve fra københavnske udvandre
re i New York banet vejen for den store beslutning.
Da Amerika-udvandringen fra 1860’ernes slutning bredte sig
som en præriebrand - 1869 var tallet oppe på 4.359 mod blot
712 året før - tabte Amerikabrevet nok noget af sin oprindelige
nyhedsværdi. Derimod vokser rejseskildringerne i tal. I somme
ren 1871 rejste journalisten V, C. S. Topsøe med tog tværs gen
nem Amerika, idet man to år tidligere havde etableret en jern
baneforbindelse mellem New York og San Francisco. Et godt
stykke af turen foregik i de komfortable og superelegante Pullman-vogne. For at modstå rejselivets farer havde Topsøe i Chi-
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cago bevæbnet sig med så nyttige ting som revolver, cigarer og
brandy. Undervejs mødte han ikke så få dansk-amerikanere,
herunder ingen ringere end den fhv. kromand og postholder fra
Stokkemarke på Lolland Chr. Ludvig Christensen (1803-79), en af
de mest fascinerende skikkelser overhovedet i den tidlige danske
Amerika-udvandring. Sine oplevelser undervejs har Topsøe be
skrevet i den stadigt læseværdige bog »Fra Amerika« (1873).
»Det unge Amerika, født i friheden, er fremtidens land,« slutter
han sin skildring. 25 år senere gjorde »Politiken«s navnkundige
redaktør Henrik Cavling den samme rejse - og en bog med præcis
samme titel (»Fra Amerika«, I—II, 1897). Forekommer bogen i
sin let sensationsprægede stil en anelse mindre lødig end Topsøes værk, kan man ikke frakende den en betydelig underhold
ningsværdi. At rejsebeskrivelser af denne art også efter århund
redskiftet havde et stort publikum, ses af den stadige strøm af
bøger om Amerika, der kom på markedet, XA.a.. Johan Skjoldborgs
»Gennem de Forenede Stater« (1911).
At modtage et Amerikabrev var i hine tider ikke så lidt af en
begivenhed. Man ser for sig, hvorledes landpostbudet har stu
deret kuverten fra alle vinkler, inden han afleverede det til
modtageren. Forudsat det ikke indeholdt alt for belastende in
formationer, har brevet endnu en gang været i cirkulation til
evt. interesserede, inden det endte i brevgemmen. Set med
forskningens øjne er det meget beklageligt, at det i så fa tilfælde
blev opbevaret ud over modtagelsessituationen. - De breve, vi i
dag råder over, kan næppe udgøre mere end nogle få promille af
de millioner, der blev sendt hjem over Atlanten. Om der over
hovedet er bevaret nogle af de breve, der gik den anden vej, er et
helt andet spørgsmål.
Med al respekt for udvandrerslægternes pietet over for Amerikabrevene må man dog nok tilkende en enkelt mand hoved
æren for at have reddet tusinder og atter tusinder af breve og
dagbøger. Der tænkes her på forfatteren Karl Larsen
(1860-1931), som udover at have forfattet en række romaner og
skuespil om så forskellige emner som 1890’er-kvindens erotiske
kvaler (»Hvi ser du skæven«, 1901-02), og Holger Drachmanngenerationens noget støjende livsudfoldelse (»Søndagsbørn og
hverdagsmennesker«, 1909) også fik tid til aktivt at interessere
sig for tidligere generationers selvoplevelse af skelsættende be14

givenheder. Hverdagens mennesker skulle for en gangs skyld
selv gøre rede for deres psykologiske særart, sådan som den
spejlede sig i sprog og stil. Af et indsamlet materiale på næsten
2.000 breve og dagbøger udgav han i 1897 en række smagsprø
ver (»Under vor sidste krig«), hvori deltagere og tilskuere ved
rørende krigen i 1864 selv vidnede om deres oplevelser. Læser
verdenens begejstrede modtagelse gav for alvor Karl Larsen
blod på tanden. I årene 1910-12 indsamlede han 8.200 breve og
dagbøger fra danske udvandrere, fortrinsvis dem, der tog til
Nordamerika. Efteråret 1910 udgav den flittige brevsamler en
første portion »Danske Nybyggere«, og denne bog indgik senere
som bd. I i 4-binds værket »De, der tog hjemmefra« (1912-14).
Alene i første halvdel af bd. I kunne Karl Larsen dog tillade sig
den dokumentariske akkuratesse at trykke brevene præcis, som
de oprindelig var skrevet. Allerede i samlingens anden del, de
83 breve og 18 brudstykker fra og til en nordsjællandsk tække
mand, måtte han ty til omskrivninger af de faktiske livsom
stændigheder. Udgaven vakte furore både her og i U.S.A., ikke
mindst da Karl Larsen spillede sit bedste kort ud, de 53 breve
og et fragment, hvori en kvindelig udvandrer fra et borgerligt
dansk miljø fortæller sin lidet opbyggelige hverdagshistorie som
farmerkone i Nebraska 1874-1905 og senere som enke i Califor
nien 1905ÍT. Det stemte kun dårligt overens med de faste ad
færdsmønstre i toneangivende udvandrerkredse at se et ægte
skabs fallit udspille sig for så at sige åbent tæppe. Da en
dansk-amerikansk præst offentligt advarede mod at give Karl
Larsen flere breve i hænde, svarede denne igen med næb og
kløer, sådan som det senere skal blive vist. Faktum er imidler
tid, at størstedelen af det indsamlede materiale i de mellemlig
gende år har ligget og samlet støv på Det kgl. Bibliotek. Sam
lingen af breve fra Danevang i Texas (se nedenfor s. 209 ff.) er
kun en brøkdel heraf.
Det hører med til karakteristikken af Karl Larsens pionerind
sats, at folkemindesamleren//. F. Feilberg (1831—1921) i 1912
udgav en samling dansk-canadiensiske breve under den i for
hold til Karl Larsens værk meget sigende titel »De derovre«. I
denne samling som i det efterfølgende bind »Hjemliv på præri
en« (1917) - begge samlet i eet bind i 1927 under sidstnævnte
titel - følger vi udgiverens søn og svigerdatter med deres 5 børn
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i kampen for at forvandle den urgamle prærie til frugtbart
agerland. Og vandt de denne fight? Da udgiverne i 1927 skulle
gøre resultatet op, måtte det erkendes, at situationen var van
skelig. Alle børnene havde da søgt beskæftigelse andetsteds.

Udvandringens baggrund og omfang

Selv om det ikke her er stedet at foretage en selvstændig analyse
af den interkontinentale folkevandring, som gennem det 19.
århundrede og langt op imod vor egen tid flyttede mere end 50
millioner mennesker fra Den gamle til Den nye verden, kan det
til forståelse af de dokumentariske problemer omkring en sam
ling af udvandrerbreve nok være på sin plads at fremdrage et
par hovedtræk. Langt det meste materiale hertil er hentet fra
selve hovedværket i dansk udvandringshistorisk forskning, fol
ketingsbibliotekar, dr. phil. Kr. Hvidts dybtloddende og alligevel
letlæste værk »Flugten til Amerika eller Drivkræfterne i Masse
udvandringen fra Danmark 1868-1914« (1971). Skulle den
tanke at læse en doktorafhandling virke afskrækkende, kan i
stedet henvises til hans populærhistoriske sammenfatning
»Danske veje vestpå - en bog om udvandringen til Amerika«
(1976).
I perioden ca. 1840—1914 udvandrede 2,1 mill, mennesker fra
Skandinavien. De 1,1 mill, kom fra Sverige, 3/4 mill, fra Norge
og 0,3 mill, fra Danmark. Finland kom lidt senere med, men
nåede dog op på det danske niveau. Eftersom de 295.000 af de
danske udvandrere rejste i perioden 1868-1914, kan man fast
slå, at den egentlige masseudvandring mod oversøiske mål først
tager fat i 1860’erne. Noget andet er så, at der i de forudgående
20-30 år i områder som Langeland og Lolland-Falster var
grundlagt en udvandringstradition, der som en art selvforstær
kende mekanisme »trak« respektive »skubbede« folk ud på den
lange rejse. Brevene hjem i forening med propaganda fra hjem
vendte Amerika-fareres side - »yankees« som de undertiden
blev kaldt - satte sving i foretagendet.
Ud fra forskningens øjeblikkelige stade er vi bedst informeret
om de godt 165.000 personer eller 94% af periodens samlede
udvandrerskare, som Kr. Hvidt for perioden 1868-99 i form af
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en EDB-registrering har trukket ud af det københavnske politis
lange række af udvandrerprotokoller. Ifølge lov af 1/5 1868
skulle enhver form for udvandring fra Danmark, den være sig
»direkte« fra en plads her i landet eller »indirekte« fra en
udenlandsk havn såsom Hamburg eller Liverpool, bogføres i to
protokolrækker. Indskrivningen skete på basis af oplysningerne
i den kontrakt, som loven bød oprettet mellem udvandrer og
agent. Her kan Hvidt da konstatere, at de 41 % kom fra Jylland,
29% fra Sjælland og Lolland-Falster, 19% fra København og
11% fra Fyn. Blandt landets amter fører Bornholm og LollandFalster, derefter kommer de nord- og østjyske amter samt
Præstø amt. Lidt over halvdelen (56%) stammede fra land
distrikterne, resten fra byerne. Sidstnævnte tal må dog ses på
baggrund af, at kun 31,4% af gennemsnitsbefolkningen
1870-1901 boede i byer. Tidsmæssigt betragtet kulminerer ud
vandringen i begyndelsen af hvert årti med tal på hhv. 6.000 i
1870’erne, 11.000 i 1880’erne og i 1890’erne. Ser vi på er
hvervsfordelingen, fører landbrugets medhjælpere af begge køn
an med 43,2%. Byarbejderne udgør tilsvarende 25,6%, hånd
værkere og lærlinge 18,5%. Resten er fordelt på mindre grup
per. Aldersmæssigt domineres billedet af de 20-24-årige
(25,5%), de 15-19-årige (.15,6%) og de 25-29-årige (14,4%).
De »ældre« på 35 og derover har kun 14,1%. Kvindernes andel,
der i de tre unge klasser kun ligger på ca. 35%, stiger stærkt,
når man går den modsatte vej inden for aldersgrupperingen.
Efter 1885 er det derimod de yngre kvinder, som dominerer
udvandringsbilledet, velsagtens et resultat af »efterspørgslen«
på dansk-amerikanske medhjælpere og hustruer.
Det foreløbige rejsemål i U.S.A., sådan som det kan gøres op
ud fra angivelserne på rejsepapirerne, er for en tredjedels ved
kommende New York. Her fører københavnerne som venteligt
an. Hver tiende udvandrer ville i første omgang til Chicago. Af
de resterende 55,5% eller mere konkret 88.800 udvandrere ag
tede de ca. 50.000 at begive sig til en af de fire præriestater
Wisconsin og Minnesota (her især øbo-udvandrere) samt Iowa
og Nebraska (jyder!). Omkring 6.000 tog til Michigan, hoved
sagelig folk fra Øerne. Nord- og Syd-Dakota fik 2.500 - for
trinsvis udvandrere fra Sorø amt og Thy. Senere fik netop de to
sent udviklede stater deres del af den bestandige omflytning,
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som kendetegnede danskerne såvel som andre indvandrere.
Om man nu ville spørge, hvorfor hver femte borger af den
samlede befolkningstilvækst 1868-1915 forlod sit fædreland,
kunne man i største almindelighed svare: Det var, fordi de
ventede at finde bedre økonomiske muligheder i den nye verden.
Dermed er også sagt, at de ikke var tilfredse med forholdene i
Danmark. Men dette svar er ikke dækkende, alene af den grund,
at 4 ud af 5 personer faktisk blev hjemme. Fattige unge ude på
landet kunne nok indse, at de ikke havde store chancer for at
klare sig i konkurrencen med gårdejersønnerne og -døtrene, når
de forsøgte at etablere sig som selvstændige landmænd. På den
anden side gav landbrugets omlægning i retning af industrialise
ret landbrug øgede beskæftigelsesmuligheder til stigende løn
ninger. Forekom dette alligevel ikke tillokkende nok, stod den
mulighed åben at søge ind til byen. Rent faktisk forlod ikke færre
end 14.000 mennesker hvert år landbruget i 1880’erne.
Et bedre svar på spørgsmålet om baggrunden for udvandrin
gen fra landdistrikterne kunne måske være, at »beslutningsta
gerne« inden for en givet familie eller gruppe har følt sig fristet
af de lokkende muligheder for at få gratis eller i hvert fald billig
jord i U.S.A. Bag de fleste udvandringsbeslutninger har der nok
ligget den form for sikkerhed, at slægtninge eller venner derovre
- efter eget sigende i hvert fald - havde bidt sig fast, ja måske
ovenikøbet klaret sig godt. Amerikabrevenes betydning på
dette punkt kan vanskeligt overvurderes. Når vi i dag i vort
relativt veludviklede velfærdssamfund kan føle en beslutning
om at udvandre som meget vovelig og derfor har svært ved at
forstå baggrunden herfor, overser vi let pointen i det hele: at
den tids fattige ofte havde alt at vinde, intet at tabe ved stille og
roligt at dreje nøglen om i døren til indsiddervåningen og begi
ve sig på vandring.
Der er dog ingen grund til at tro, at den indirekte kritik af det
danske samfund, der kom til udtryk gennem masseudvandrin
gen, fik større betydning for den hjemlige debat. Bortset fra den
allerede omtalte lovgivning til beskyttelse af udvandringsrejsen
beskæftigede det officielle Danmark sig ikke med udvandrings
spørgsmålet. Alene landbrugets arbejdsgivere drøftede proble
matikken et par gange og da i den betydning, at udvandringen
påvirkede lønniveauet i uheldig, d.v.s. opadgående retning.
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Den danske folkehøjskole følte dog et vist medansvar for ud
vandrernes åndelige velfærd. Forstander Ludvig Schrøder fra
Askov var en af de mange højskolefolk, som ønskede grundtvi
gianismens kirkelige og folkelige budskab omplantet til ameri
kansk grund. Retfærdigvis må det indrømmes Indre Mission, at
man også her var opmærksom på faren ved at prisgive så mange
religiøst opdragede danskere til amerikansk materialisme.
Derfor bestræbte man sig på at etablere en kirkelig betjening af
udvandrerne. En meget stor del af den hidtil skrevne dansk
amerikanske historie kan simpelthen ikke forstås, uden at man
sætter sig ind i dette stykke kirkehistorie med dertil hørende
rivaliseringer mellem de to kirkeretninger.
Endnu en vigtig side af udvandringsproblematikken må om
tales, nemlig den oplysnings- og informationsvirksomhed, som i
sidste instans ledte frem til den store beslutning hos den enkel
te. Kr. Hvidt har i sin disputats beskæftiget sig indgående med
spørgsmålet og betoner med rette den selvstændige rolle, man
her må tilkende de kommercielle interesser bag udvandrings
trafikken. Da damperen omkring 1860 afløste sejlskibet på den
oceangående passagertrafik, og jernbanenettet tilsvarende blev
udbygget, kunne rejsetiden nedbringes fra måneder til uger.
Det reducerede selvfølgelig rejseomkostningerne (og -besværet)
i betragtelig grad. Alligevel står det faktum tilbage, at millioner
af europæere i sejlskibenes og det saltede flæsks periode vovede
sig ud på den mindst 5 uger lange rejse over Atlanten. På så at
sige enhver tur måtte tømmermanden eller sejldugsmageren
dog drage omsorg for, at de jordiske rester af bortgångne ud
vandrere på sømmelig vis kunne blive sænket ned i havet. Det
var ikke mindst spæde børn, som bukkede under for smitsomme
sygdomme i forening med dårlig ernæring.
Udskibningshavnene for Amerikafærden var i masseudvan
dringens første periode Le Havre, Rotterdam og Liverpool. De
tyske hansabyer Bremen og Hamborg fik dog større og større
betydning, især efter at det tyske jernbanenet blev etableret i
1830’erne. Et berømt paketrederi fra denne periode er Robert
M. Slomann & Sohn, som fra 1836 kombinerede postbefordring
i pakker - deraf betegnelsen - med regelmæssig udvandrings
trafik til New York. To fascinerende skikkelser fra den tidligste
danske udvandring, Torben Lange og Rasmus Sørensen, begge
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nævnt ovenfor, har benyttet Slomanns tremastede barkskibe. I
deres breve har de givet en malende beskrivelse af den 6-8 uger
lange sørejse med alle dens problemer. På Torben Langes første
sørejse i 1841 registreredes 5 dødsfald og tre fødsler. Billetpri
serne måtte ud fra den tids indtjeningsmuligheder virke ret
afskrækkende. I Sørensens tilfælde kostede den billigste plads
på mellemdækket 58 rigsdaler og 4 mark - mere end halvdelen
af en tjenestekarls årsløn.
Efter overgangen til dampskibsfart konkurrerede engelske,
tyske og amerikanske rederier på livet løs, og først fra 1870
etableredes en direkte linie fra Skandinavien til New York. Om
dette spændende kapitel i udvandringshistorien kan man læse
nærmere i Holger Munchaus Petersens og Jens Lorentzens rigt illu
strerede værk: »Rejsen til Amerika - med Thingvallaliniens
udvandrerskibe før 1898« (1977). Mange udvandrede dog fort
sat »indirekte« over en eller anden udenlandsk havn - hvis de
ikke foretrak at rejse i al ubemærkethed.
Rejseomkostningerne viste stort set en faldende tendens
1866-1900. En plads på mellemdækket kostede i 1870’erne
130-140 kr., i 1880’erne det halve, for så i 1890’erne at stige til
100 kr. 20-25% af udvandrerne havde dog fået en forudbetalt
billet tilsendt fra bekendte i Staterne. De fleste rederier arbej
dede her snævert sammen med de amerikanske jernbaneselska
ber. Etableringen af præriestaternes jernbanenet var sket ved,
at regeringen havde tildelt selskaberne enorme jordarealer
langs den projekterede linjeføring. For at stimulere salget af
disse jorder måtte jernbanekompagnierne se at fa tiltrukket så
mange udvandrere som muligt. En svensk forsker Lars Ljung
mark har i sin afhandling: »For Sale - Minnesota« (1971) kort
lagt denne virksomhed i detaljer.

Amerika-udvandrernes skæbne,
samtidig som historisk betragtet

Den dansk-amerikanske udvandringshistorie er nu et afsluttet
kapitel, omend den beklageligvis endnu ikke er fæstnet til papi
ret. Men hvad ved vi da? Jo, vi kender en hel masse til de
notable udvandreres skæbne i det fremmede - og meget lidt til
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de titusinder af almindelige udvandreres levnedsløb. Dansk hi
storieforskning forud for Kr. Hvidt har desværre ikke følt dette
som en udfordring, der var værd at tage op.
Vender vi os dernæst mod den faktisk foreliggende histo
rieskrivning på området, sådan som især dansk-amerikanerne
selv har praktiseret den, møder vi allerede i titelformuleringer
ne en speciel indforståethed med indvandrernes særlige hold
ningsproblemer i relation til det dobbelte loyalitetsforhold
Danmark-Amerika. En også i denne henseende markant und
tagelse udgør Jacob A. Riis, håndværkeren fra Ribe, der i årene
omkring århundredskiftet som samfundskritisk journalist vakte
New Yorks, ja U.S.A.s forståelse for den moderne storbys soci
ale problemer, jfr. værker som »Hvordan den anden halvdel
lever« (1890) og »De fattiges børn« (1892). Meget betegnende
bærer hans selvbiografi titlen »Hvordan jeg blev amerikaner«
(1902, dansk oversættelse 1912). Alene i bogen fra 1912 »Børn
fra den danske hede« viser titlen tilbage på hans danske oprin
delse.
I det 19. århundrede er det rejseskildringerne, som domine
rer litteraturen omkring U.S.A, som udvandringsmål. Det store
træk hen over de amerikanske sletter påkaldte sig globetrotter
nes medlevende interesse. Udover de allerede nævnte værker af
Topsøe og Cavling bør nævnes Robert Watts 3-binds værk fra
1873-74: »Hinsides Atlanterhavet. Skildringer fra Amerika«,
hvor der især i første bind »Fra det fjerne Vesten« leveres en
førstehånds skildring af livet i vildnisset. Omkring århundred
skiftet kommer de første erindringsbøger fra udvandrerne selv,
såsom August Rasmussen: »Pioneerlivet i det store danske settle
ment Montcalm County, Michigan 1856-1904« (1904). P. M.
Hannibals »Halvhundred år i Amerika« (1906) og den overor
dentlig underholdende, men næppe i detaljer helt pålidelige
skildring afÆ C. Frost: »30 år i Amerika« (1908) følger nærmest
efter. Samme år som Frosts bog forelå, begyndte det entrepre
nante C. Rasmussen Publishing House i Minneapolis udgivel
sen af det værk, som stadig må betragtes som hovedkilden til
vor viden om den tidlige udvandring til U.S.A.: »Danske i
Amerika, I« (1908). Andet og sidste bind kom otte år senere.
Hovedæren for denne bedrift tilkommer lederen af den indre
missionske retning inden for den dansk—amerikanske kirke, pa-
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stor P. S. Vig. Udover at levere de indledende kapitler om ud
viklingen fra de ældste tider og op til 1840 har han på basis af et
større og givet besværligt indsamlingsarbejde skrevet tre cen
trale kapitler om udviklingen 1840-60. At man som faghistori
ker kan have sine forbehold over for enkeltoplysningernes påli
delighed rokker ikke ved den bedrift, der her er udført. Selv om
andet bind ikke helt indfrier forventningerne, hævder det sig
smukt ved siden af to samleværker af en senere dato: journali
sten
Hall Jensens »Den dansk-amerikanske historie«
(1937), og redaktøren af det dansk-amerikanske ugeblad i San
Francisco »Bien« (1882ff) Sophus Hartwicks to-bindsværk fra
1939: »Danske i California«. Selv om bogen udkom så sent som
i 1952, kan der være grund til her at nævne den amerikansk
uddannede historiker Thomas P. Christensens skildring: »History
of the Danes in Iowa« (forfattet 1924, udgivet 1952). Christen
sen er i øvrigt forfatter til flere artikler og bøger om dansk-ame
rikanske emner, såsom »Dansk-amerikansk historie« (1927).
Men vi blev lidt for hurtigt færdige med P. S. Vig. I »Danske
i Amerika, I,« skrev han endvidere et kapitel under overskriften
»Den forenede danske, evangelisk-lutherske kirke i Amerika«.
Det nærmest forudgående kapitel, der er forfattet af Peder Kjølhede, hedder »Den danske, evangelisk-lutherske kirke i Ameri
ka«. Alene tillægsordet »forenede« adskiller de to formulerin
ger. Denne lille, men betydningsfulde forskel viser tilbage på
den omstændighed, at den danske kirke i Amerika, etableret i
1872 under navnet »Kirkelig Missionsforening«, endegyldigt
splittedes op i to retninger 1896: en grundtvigiansk og en in
dremissionsk »forenet«. Set i et nutidigt perspektiv slår det een,
at den grundtvigiansk-folkelige retning især har markeret sig på
det litterære område, anført af navne som Enok Mortensen,Johan
nes Knudsen, Ernest D. Nielsen og Thorvald Hansen. Af disse har
Mortensen ved siden af at være sin kirkeretnings historieskriver
(i værket: »The Danish Lutheran Church in America«, 1967) et
skønlitterært forfatterskab bag sig, jfr. titler som »Mit Folk«
(1932) og »Således blev jeg hjemløs« (1934). Senest har han
skrevet om den dansk-amerikanske folkehøjskole (»Schools for
Life«, 1977). Det er også på dette felt, Thorvald Hansen, der på
mange måder står som Enok Mortensens arvtager, har ydet sit
bidrag til den dansk-amerikanske historie, jfr. titler som
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»School in the Woods« (1977) og »We laid Foundation Here
. .. The Early History of Grand View College« (1972). Ernest
D. Nielsen er bedst kendt for Ph.D.-afhandlingen »N. F. S.
Grundtvig. An American Study« (1955).
Johs. Knudsen har på sin side skrevet en Grundtvig-studie
»Danish Rebel« (1955), oversat en række Grundtvig-tekster i
»N. F. S. Grundtvig: Selected Writings« (1965) samt, skrevet
»The Formation of the Lutheran Church in America« (1978).

Amerikabrevene som menneskelige og historiske vidnesbyrd

Vi kan altså fastslå, at et stedse mere udbygget transportvæsen
bragte udvandrere i hundredtusindvis frem og tilbage over det
verdenshav, hvis grågrønne vidder i de fleste tilfælde lå som en
uovervindelig hindring mellem dem og deres kære i det gamle
land. Når man som 1980-dansker står med en mere end 100 år
gammel brevforsendelse i hånden og studerer de ofte så upræci
se adresseangivelser, fyldes man med forundring over, at brevet
overhovedet nåede frem til dets bestemmelsessted. I mere end
een forstand var der mange stationer placeret på ruten mellem
det amerikanske »Post Office« ude på prærien og den lokale
postekspedition i en dansk udmark. Læser man dernæst brevet i
dets hulter-til-bulter-agtige opremsning af familiebegivenheder,
dets beskrivelse af hverdagens forhold og dets vurdering af
fremtidsudsigterne, må man tit spørge sig selv, om et sådant
brev overhovedet har nogen informationsværdi for mennesker
af i dag. Det har jo været forbeholdt brevets modtager at læse
det med alle de forståelsesmuligheder, som alene fælles erfarin
ger og følelsesmæssige medsvingninger muliggør. Dog skulle
det ikke være umuligt for en udenforstående læser at pejle sig
ind på de sjælelige vibrationer, som dengang som nu forplanter
sig videre fra de blegnede dokumenter. Retskrivningspedanter
og personer, der i det hele taget lider af æstetisk overfølsomhed,
vil her få brug for den røde blyant. Den tanke ligger dog ikke så
fjernt, at der i disse »almuebreve« eksisterer en kortere — og
lettere farbar - vej til hjertets inderste lønkammer, end tilfældet
vil være, når en intellektuelt trænet brevskriver giver sig til at
tolke sig selv. Det var helt tydeligt en professionel sjælsanalyti-

23

Ved et udvandrerskib s afgang fra Havnegade i København i 1880’erne. Tegning af L. Tuxen.

Thingvalla-liniens dampskib »Hekla«, 1884.

J. Poulsens farm i Askov, Minnesota. Dette dansk-amerikanske settlement blev etableret i 1906 af
organisationen Dansk Folkesamfund (Det danske Udvandrerarkiv, Aalborg).

Flatonia mejeri, Texas. Her virkede en danskfødt mejeribestyrer R. E. Boe 1909-19. Han blev senere
farmer i den store stil i Pahokee, Florida. Billedet nederst viser Flatoniamejeriets medarbejdere plus en
enkelt leverandør. Det er R. E. Boye yderst til højre (Det danske Udvandrerarkiv, Aalborg).

kers nysgerrighed efter at sammenholde almuemenneskets ud
tryksmuligheder med de opdigtede kunstprodukters formule
ringsevne, som fik en Jeppe Aakjær og en Johs. V. Jensen til med
glubende appetit at kaste sig over Karl Larsens udvandrerbreve
»De, der tog hjemmefra«. I sin anmeldelse af seriens forpremiere
i efteråret 1910, »Danske Nybyggere«, udtrykte Aakjær (tids
skriftet »Tilskueren« 1911, s. 480-483) sin store beundring for
Karl Larsen som folkelig brevudgiver. Hedebondens fornemste
skildrer ville på forhånd anse det for en noget nær umulig opga
ve at få en sammenhængende helhed »ud af en række snavsede
og forkrøllede almuebreve . . .«. Livfuldt skildrede digteren her
et brevs eventyrlige skæbne fra den hændersitrende modtagel
sessituation over »arkiveringsfasen« i form af en fastnagling til
loftsbjælken til »kassationen« via fejeskuffen. Men priset være
en sådan bog fuld af realiteter, lød hans afsluttende karakteri
stik. Digterkollegaen Johs. V. Jensen var i sin anmeldelse af
seriens bd. 2 (»Tilskueren« 1912, s. 441-451) om muligt endnu
mere begejstret. Nok forekom ham brevene fra malersvenden
»Valdemar Lyngby« og mejeristen »Poul Jørgensen« alt for
menneskelige i deres skildring af gennemsnitshverdagen, men
til gengæld var samlingen af 53 breve og et fragment »Forval
terfarmeren og hans hustru« medrivende læsning. I disse breve
fortæller, som allerede omtalt, en udvandrerdame af det bedre
selskab, anonymiseret som »Laura«, over en periode på næsten
40 år (1873-1912) sin veninde i Danmark om sin skæbne som
nybyggerkone i Nebraska. Det er netop ikke opbyggelig læs
ning, hvis man dermed mener brevstof, der tjener til at bekræfte
ens yndlingsforestillinger. Over for et sådant opbud af grel og
selvoplevet virkelighedsskildring måtte digterne efter Johs. V.
Jensens opfattelse besinde sig på deres opgave. Den lød netop
ikke på at skildre, men på selv at fremstille personer. Sådan var
selve livet, når det udtrykte sig konkret gennem en menneske
skæbne.
Lad nu være, at »Laura« ikke alene har været et medium for
tilværelsens urmening, men også for nogle af Johs. V. Jensens
forgængere som romanforfattere. Der er dog en enkelt passus i
den refererede anmeldelse, som kan indbyde til en mere princi
piel kommentar. Et sted står der: »Som generalnævner i snæv
rere forstand kaster de [brevene] lys over den udvandrede kvin26

des skæbne, moderens kår i det fremmede . . .« »Laura« er
med andre ord et typisk udtryk for en dansk-amerikansk pi
onerkvindes vilkår som farmerkone på prærien. Som antydet
tidligere dækker disse synspunkter også Karl Larsens opfattel
se, mest prægnant formuleret i forordet til »De, der tog hjem
mefra«, bd. IV (1914). Med »Laura«s breve havde Karl Larsen
- næppe til sin store overraskelse - vovet sig ind på de tabuom
råder, der omgav tilværelsen som dansk-amerikansk indvand
rer af den tilpassede slags. En dansk-amerikansk præst, pastor
P. Gøtke, havde i et indlæg i »Lolland-Falsters Stiftstidende«
23/2 1914 set sig nødsaget til at advare folk mod at overlade
Karl Larsen flere udvandrerbreve. Efter Gøtkes mening var
»Laura« på ingen måde en typisk farmerkone. Dette indlæg
opirrede stærkt Karl Larsen, ikke mindst fordi det satte bom for
at udgive en samling farmerbreve fra Michigan. Her var ellers
mulighed for at få fremdraget nogle »typiske træk indenfor dette
ejendommelige befolkningslag . . .«. Dette synspunkt kan atter
stilles over for en anden Karl Larsen-udtalelse: at det »intime«
eller »fortrolige« brev er en meddelelsesform, hvori to menne
sker uden videre udtrykker deres inderste tanker og følelser. Det
er »to menneskers møde uden vidner« (efterskrift til »De, der
tog hjemmefra«, bd. I). Det kan derfor forekomme en anelse
selvmodsigende, når offentligheden takket være sådanne brev
udgivelser nærmest samler sig som en tæt mur omkring det
fortrolige tomands-møde. Ser man bort fra den særegne for
tryllelse, der kan ligge i at blive medindviet i henfarne slægters
tankeverden, vil det nok forekomme en og anden en smule uin
teressant at læse privatbreve fra en svunden tid. Men hvad er
det da for elementer, som gennem tiderne har skaffet Amerika brevene en så stor læserskare? Herpå gives næppe eet, men flere
svar. For det første er det nok brevskriverens rolle som »vor
udsendte medarbejder«, som stimulerer vor nysgerrighed. Ud
en større besvær forestiller vi os at være i brevskriverens sted og
kan derfor identificere os med selv de mere trivielle hverdags
situationer, som brevene skildrer. Retfærdigvis må det dog si
ges, at brevskriverne i erkendelse af det særegne ved deres si
tuation er i stand til at hæve beskrivelsen til et mere principielt
niveau. Derved træder det almengyldige stærkere frem. Der
sker med andre ord en selvtolkning, som næppe ville have fun27

det sted, om de pågældende fortsat havde befundet sig i vel
kendte, danske omgivelser. Derved far de virkelige personer og
hændelser et almengyldigt præg i stil med digtekunstens fiktive
verden. Det forklarer også den tilfredsstillelse, Jeppe Aakjær og
Johs. V. Jensen må have følt ved at fa konstateret, at deres
digteriske frembringelser havde et modstykke i den virkelige
verden. Men hvordan stiller det sig nu med brevenes værdi som
historisk dokumentation? I den del af den historiske litteratur,
der er skrevet af faghistorikere, spiller breve fra udvandrere
ingen større rolle som kilde. Historikere beskæftiger sig normalt
kun med problemer, der er fælles for en he\ gruppe. Der findes da
også en mængde værker, som beskæftiger sig med udvandrin
gen og udvandrernes situation som gruppe betragtet. For at en
udvandrerskæbne skal være repræsentativ, må den indeholde
træk, som ud fra objektive kriterier må kunne karakteriseres
som typiske. Når talen er om de bevarede breves repræsentative
værdi, må man også se på forhold som brevskriverens typiske
status som en art talsmand for det store flertal af udvandrere,
som ikke har efterladt sig breve. Det afgørende må da være at fa
klarlagt, om brevskriveren enten har særlige forudsætninger for
at udtrykke sig, som han gør, eller om der er særlige forhold ved
hans skæbne, der adskiller ham fra flertallet af udvandrere. Vil
man ud fra brevenes mange detailoplysninger danne sig et stør
re billede af forholdene, må man gå den besværlige vej at kon
trollere oplysningernes pålidelighed i form af en kildekritisk
analyse. I mangfoldige tilfælde står man efter en sådan sigt
ningsproces tilbage med et meget beskedent fond af realoplys
ninger. Man skal heller ikke have læst mange udvandrerbreve,
før man bliver opmærksom på, at brevskriveren søger at påvir
ke modtageren i en bestemt retning. Brevene indeholder en
»tendens«, som det udtrykkes. Ud fra en samlet vurdering af
brevskriverens personlighed skulle det dog være muligt at dan
ne sig en opfattelse af hans værdi som øjenvidne.
Over for så megen skepsis kan det måske nok være svært at
fastholde en forhåndsoptimisme om brevenes værdi som kilde
til den generelle udvandringshistorie. Vender man i stedet op
mærksomheden mod brevenes karakter af at være selvoplevet hi
storie, bliver vidneværdien straks en helt anden. Uanset nok så
mange påvisninger af meningsforstyrrende »tendenser« opleve-
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de brevskriveren jo rent faktisk den virkelighed, som historike
ren al dygtighed til trods kun formår at skildre som et abstrakt
fænomen. Realhistorien eller måske snarere folkehistorien er da
beretningen om, hvordan ganske almindelige mennesker
»kommunikerede« med deres omgivelser, hvordan de modtog
informationer, hvordan de vurderede disse i lyset af tidligere
indhøstede erfaringer, og hvordan de søgte at tolke dem ind i en
relevant sammenhæng. Når de ville søge at slå sig igennem
under helt nye livsomstændigheder, måtte de nødvendigvis ind
rette sig efter de engang givne forhold - de måtte gennemgå en
»assimilation«. Manglende beherskelse af det nye sprog satte
dog, især for den ældre generation, bestemte grænser for proces
sens forløb. Ud fra de bevarede udvandrerbreve kan man altså
aflæse, hvordan de værdier og holdninger, udvandrerne havde
medbragt som deres åndelige bagage, gradvis ændrede karak
ter. Videre kan vi indkredse de påvirkninger, der fik dem til at
skifte kurs. Det afgørende spørgsmål kan formuleres således:
Hvordan kan dansk indlært skoling stå sig over for tillært ame
rikansk praksis?
Dette kapitel kan da passende rundes af med en kort omtale
af nogle af de værker, der har dannet skole i den historiske
litteratur omkring udvandrerbreve. 11918 udgav to sociologer,
amerikaneren William I, Thomas og polakken Florian Znaniecki,
to-bindsværket »The Polish Peasant in Europe and Asia« (2.
udgave 1927). Ud fra en systematisering og klassificering af
holdninger hos repræsentanter for det gamle polske bonde
samfund ville de gennem analyse af et større brevmateriale fra
polske Amerika-udvandrere (her betegnet som »bondebreve«),
vise, hvorledes udvandrerne lidt efter lidt brød ud fra den tra
ditionelle familie- og gruppestruktur for i stedet at tillægge sig
en amerikansk individuel livsholdning med et efter forfatterens
mening tilsvarende tab af livsværdier. I deres omtale af bonde
brevets form og funktion fæstner de to forfattere i særlig grad
opmærksomheden omkring »underkastelsesbrevet«. Det findes
atter i 5 varianter: ceremonielle, informative, sentimentale, lit
terære og kommercielle breve. Til hver type hører så atter en
række standardudtryk, der har en nøje afpasset funktion.
I stærk kontrast til Thomas’ og Znanieckis formynderpræ
gede holdning til den polske bondeemigrant i Amerika står den
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åbenlyse stolthed over norsk-amerikanernes indsats i deres nye
fædreland, som præger Theodore C. Blegens tidligere nævnte ud
gave af avispublicerede breve: »Land of Their Choice. The
Immigrants write Home« (1955), senere fulgt op af samlingen
af breve fra Gro Svendsen. Over for den faglige provinsialisme,
som efter hans mening har præget amerikansk historieskriv
ning, vil han som pioner for »græsrodshistorien« bruge udvan
drerbrevene til at udforske den folkeligt-kulturelle historie. Til
sammen udgør de efter Blegens opfattelse en art dagbog over
den amerikanske tilværelse, set i græsrøddernes perspektiv. Det
er en kontrasternes verden, der her oprulles i disse naive og
ukomplicerede breve, hedder det et andet sted. Indvandrernes
drøm om endelig at være nået til Kanaans land kunne naturlig
vis ikke overleve mødet med den amerikanske virkelighed . . .
Og dog, fortsætter Blegen, tegnes der i disse ofte så ubehjælp
somt formulerede breve omridset af det Amerikabillede, som i
stadigt stigende tal trak mennesker over til en ny tilværelse.
Ved at placere brevene i tidsmæssig rækkefølge opnår Blegen
da også at skrive en slags folkelig Amerikahistorie for perioden
ca. 1825-1860.
Inspireret af Thomas’ og Znanieckis storværk udgav en af
de ledende skikkelser inden for den internationale udvan
dringshistorie Charlotte Erickson (selv svensk-amerikaner i tredje
generation) i 1972 en større samling breve fra 25 britiske ud
vandrerfamilier i U.S.A., »Invisible Immigrants«. Brevene er
her samlet i tre hovedgrupper alt efter, om de pågældende ud
vandrere er beskæftiget ved landbrug (mere end halvdelen af
brevene vedrører denne profession), industri eller liberale er
hverv. Som Theodore Blegen opfatter hun disse breve som helt
enestående kilder til belysning af det 19. århundredes indre,
sociale historie. Efter hendes opfattelse skrev udvandrerne bre
vene ud fra tre motiver: for at arrangere, men ikke nødvendigvis
opfordre til udvandring, for at få penge hjemmefra og for at
holde sig i løbende kontakt med slægt og venner. Så længe en
udvandrer skrev hjem, var han ikke helt tilpasset sin nye situa
tion, mener Dr. Erickson. Alene af den grund er brevene efter
hendes opfattelse ikke repræsentative for udvandrerskaren, rent
bortset fra at det nok er ret tilfældigt, hvilke breve der er blevet
bevaret for efterverdenen. Charlotte Erickson interesserer sig
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dog nok så meget for brevenes indhold af faktiske oplysninger af
økonomisk og social art som deres evt. litterære og kulturhisto
riske værdi. Følgelig arrangerer hun som nævnt brevene i te
matiske grupper, ligesom hun klipper det bort, som ikke fore
kommer relevant i en faghistorisk sammenhæng. På denne må
de fremstår et mere eller mindre sammenhængende billede af
vedkommende erhvervssektors mikrohistorie, sådan som ind
vandrerne oplevede den. Når hun derefter drøfter indvandrer
nes økonomiske og social tilpasning samt deres bosættelsesfor
hold, sker det i stadig vekselvirkning med faghistoriens resul
tater på det abstrakte, eller skulle man snarere sige generelle
plan. Et af hendes vigtigste resultater er nok den konstatering,
at de britiske indvandrere trods det nære slægtsskab af sproglig
og kulturel art ikke uden vanskeligheder tilpassede sig den ame
rikanske livsstil.
Man kan ikke sige, at interessen for Amerikabrevet er på
retur. Tværtimod er der både i den nye og den gamle verden en
voksende forståelse for disse kilders unikke værdi. Inden for de
sidste fire år er der alene her i Danmark udkommet to samlin
ger, ganske vist af mindre omfattende karakter. Det drejer sig
om Benedicte Mahlers udgivelse af de breve, hendes bedsteforæl
dre skrev hjem til familien fra Canada 1833-1887: »Cathrine og
Valdemar - et udvandrerpars skæbne skildret gennem breve«
(1975) samt Holger Munchaus Petersens miniudgave af nogle ud
vandrerbreve: »Vi tredie klasses udvandrere« (1978).

Nogle ord om narvarende udgave

Det hovedsynspunkt, som ligger bag de her anvendte udgivel
sesprincipper, kan nærmest karakteriseres som et forsøg på at
lade brevskriverne skildre optagelsen i det amerikanske sam
fund. Efter vor opfattelse står en udvandrer-brevskriver ofte i
den situation, at han både skal fortælle løs om sine oplevelser og
samtidig give et billede af emigrantens generelle situation i det
fremmede. Læseren skal da helst overbevises om, at den sub
jektive og objektive beskrivelse dækker hinanden, at der med
andre ord sker en tilpasning. Da denne situation ændrer sig
over tid, må brevene derfor læses som beretninger om en række
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tilpasningsprocesser, de pågældende brevskrivere gennemgår.
Vi vil også gerne opfatte udvandringen som et opbrud fra en
dansk identitet og en tilsvarende antagelse af amerikanske
normer og holdninger. Dialogen med fortiden afsluttes aldrig
helt, derfor kommer de angivne motiver til udvandringen og i
det hele taget vurderingen af den danske fortid frem som styk
kevis og ofte indbyrdes modstridende oplysninger. Derved bli
ver det, man kunne være tilbøjelig til at opfatte som trivielle
passager i brevene, ofte betydningsbærende. Det er under den
ne synsvinkel, man skal se vort ønske om så vidt muligt at
meddele brevene i deres helhed. Det er udvandrernes hverdag i
alle dens skiftende belysninger, vi gerne vil afbilde. Vi vil møde
dem i lyse og mørke øjeblikke, vi vil se, hvordan de kommer
overens med tilværelsens luner, hvordan de ud fra deres per
sonlige forudsætninger lærer at anvende de muligheder, der er
for hånden i det givne øjeblik. Som allerede Karl Larsen så det,
er nybyggerkvindens skæbne i det fremmede et facetteret og
utroligt medrivende kapitel i udvandringshistorien. På den ene
side kan der ikke herske tvivl om, at hun bar sin rigelige part af
de prøvelser, et liv ude på den barske prærie bød tilflytterne.
Det kan dog på den anden side heller ikke afvises, at hun her fik
større mulighed for personlig udfoldelse, end tilfældet ville have
været i en dansk lilleby-sammenhæng med dens fast optrukne
grænser for kvindens rolle i hjem og samfund.
Disse bemærkninger må dog ikke ses som en tilkendegivelse
af, at vi opfatter udvandringen som een kæde af skuffede for
håbninger, alene af den grund at brevene ifølge sagens natur
ikke er repræsentative nok til at tegne et dækkende billede af
den danske Amerika-udvandring. Hverken pionererne eller
nutidige og fremtidige historikere vil nogensinde kunne sam
menstille en beretning om en massebevægelse, som samtidig
var historien om de hundredtusinder af enkeltskæbner bag ud
vandringen. Men inden vi nærmere drøfter udvandringspro
blematikken i relation til de her omhandlede brevskrivere, er
det nok bedst kort at præsentere samlingerne i al korthed:
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1. Fra tjenestekarl til repræsentant

Hans Madsen Kokjers breve fra Iowa og Nebraska 1874—1918
(ialt 85 breve). Den pågældende udvandrer 1874 fra Andst ved
Kolding til Clarks, Nebraska. Forkortet betegnes den som
»Clarks«.
2. Tre kvindeskæbner i Iowa og Nebraska
Line, Sophie og Jane Madsens breve 1880-1921 (ialt 48 breve).
De tre kvinder udvandrer sammen med deres forældre 1869 fra
Klippinge på Stevns til Story City, Iowa. Forkortet betegnes
samlingen som »Story City«.

3. En stevnsk husmandsfamilie i Nebraska

Karen Marie Petersens og hendes børns breve 1886-1921 (ialt
57 breve). Denne familie udvandrer i to omgange, hhv. 1881 og
1886 fra Klippinge på Stevns til et område nær Omaha, Nebra
ska. Forkortet betegnes samlingen som »Omaha«.

4. Farmertilværelsen i Californien og Texas
Sine og Hans Chr. Nygaard Hansens breve 1887-1910 (ialt 105
breve). De to brevskrivere udvandrer i 1887 fra Ulbølle på Fyn
til Californien, hvorfra de senere vandrer videre til kolonien
Danevang i det sydlige Texas. Forkortet betegnes samlingen
som »Texas«.

5. Fiskerfamilien ved Michigan-søen
Hans og Marie Jørgensens breve 1892-1922 (ialt 41 breve). I to
tempi udvandrer familien fra Ulbølle på Fyn til Ford River,
Michigan: i 1892 udvandrer Hans Jørgensen og tre år senere
følger hustruen og børnene efter. I forkortet form betegnes
samlingen som »Michigan«.

6. Juristen på prærien

Christian (Jensen) Asks breve 1902-1912 (ialt 18 breve). Den
pågældende udvandrer i 1901 fra Lyngby ved København til
diverse lokaliteter i Midtvesten. Forkortet betegnes samlingen
som »Minnesota«.
2
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Blandt de seks udvandrere (udvandrerfamilier) kan de fire ru
briceres under erhvervsangivelsen »landbrug«, nemlig Jørgen
Petersen, Hans Nygaard Hansen, Hans Madsen Kokjer og
Niels Madsen, idet dog sidstnævnte også ernærede sig som tøm
rer. En enkelt er kystfisker - Hans Jørgensen - og endelig kan
en enkelt, i hvert fald på udrejsetidspunktet, smykke sig med
titlen »underretssagfører«. Det er Chr. Jensen Ask. Trods land
brugets absolutte førerskab kan brevene næppe siges at repræ
sentere typiske landbrugsudvandrere, fordi der i tre tilfælde er
tale om personer, der tidligere har drevet selvstændigt land
brug. Langt de fleste udvandrere fra landet er som ovenfor
præciseret folk fra medhjælpergruppen. Den eneste ægte repræ
sentant for denne gruppe er Hans Madsen Kokjer fra det sydli
ge Jylland - som til gengæld hurtigt svang sig op derovre, båret
frem på den sociale opdrifts mægtige bølge. I så godt som alle
tilfælde er der tale om et mere eller mindre frivilligt opbrud,
tvunget frem af uheldige livsomstændigheder af økonomisk og
social karakter. Parcellist Jørgen Petersen fra Stevns sad i gæld
op til ørerne, da han med hustru og børn forlod »det gamle
land« i 1881. I Hans Nygaard Hansens beslutning om at ud
vandre kort efter sit bryllup i maj 1887 må man nok se en
dramatisk tilspidset familiekonflikt. Et udsigtsløst samliv med
en uudryddelig gældsmasse var kystfiskeren Hans Jørgensens
udvandringsbaggrund. Det er straks mindre klart, hvad der fik
den 44-årige Niels Madsen fra landsbyen Klippinge på Stevns
til at bryde overtværs med en relativt sikret tilværelse som tøm
rer og boelsmand, for sammen med en jævnaldrende hustru og
6 børn i alderen 15-3 år (i rejsepapirerne trafikøkonomisk forynget til 11-1 år!) at begive sig ud på den lange rejse. Antagelig
ligger en stor del af forklaringen herpå gemt i den kendsgerning,
at der ombord på træhjulsdamperen »Northern Light« i maj
dagene 1869 befandt sig et større selskab af landbrugsudvan
drere fra Stevns og det sydvestlige Sjælland i det hele taget,
anført af en A. Clausen.
Inden vi går nærmere ind på udvandrernes personlige histo
rie i U.S.A., kunne det måske være på sin plads at foretage
følgende tankeeksperiment: Hvordan ville det mon være gået
dem, hvis de som flertallet af deres jævnaldrende og ligestillede
var blevet hjemme? Man kunne også formulere spørgsmålet
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således: »Hvor meget betyder de ydre omstændigheder for et
menneskes succes eller mangel herpå?« Læser man brevene
med dette formål for øje, fristes man let til at se teorien om de
personlige egenskabers altafgørende betydning bekræftet. Den
initiativrige og flittige udvandrer ville det nok være gået godt,
uanset om han befandt sig i Danmark eller et hvilket som helst
andet sted, hvorimod mindre livsduelige personer antagelig
ville være kommet til kort. Man skal dog ikke have tænkt særlig
dybt over tingene, før det viser sig, at den liberalistiske opfattel
se af de frie kræfters helsebringende virkninger må modificeres
væsentligt. For det første har netop de ydre omstændigheder
tilkendt udvandrerne vidt forskellige udgangspositioner, hvad
angår økonomisk baggrund, uddannelse og almenmenneskelig
ballast. For det andet må man erindre sig, at den europæiske
tilværelses sociale sikkerhedsnet, det være sig nok så storma
sket, simpelthen ikke eksisterede ude på civilisationens yderste
forpost. Dermed må heldet, eller hvad man nu skal "kalde tilvæ
relsens lunefulde spil med menneskeskæbner, tilkendes stor
betydning. Faktorer som sygdom, ugunstigt vejrlig eller rene
naturkatastrofer kunne gøre al tale om karakteregenskabernes
afgørende betydning meningsløs. Nok fik jordhungrende ud
vandrere i masseudvandringens første årtier billig eller endog
gratis jord, men var der tale om uopdyrkede arealer, forestod et
kapital- og arbejdskrævende kultiveringsarbejde. Først efter fle
re års umenneskeligt slid begyndte resultaterne at vise sig. Den
trafikale og sociale udbygning af et givet område hørte en sene
re epoke til.
Indslusningen i det amerikanske samfund eller med et frem
medord »assimilationen«, forløb derfor ret forskelligt fra person
til person. Bedømmelsen heraf vil også falde noget forskelligt ud
alt efter, om der er tale om en deltagers egen vurdering eller en
senere eftertids. Når en historiker ud fra sine faglige arbejds
principper undersøger en assimilationsproces, opstiller han som
første punkt i sin undersøgelse nogle vurderingskriterier, såsom
indvandrernes beherskelse af det nye sprog, tidspunkt for an
søgning om at blive tilkendt statsborgerskab, erhvervsmæssig
karriere, deltagelse i det sociale og politiske liv osv. Det siger sig
selv, at der må blive tale om meget detaljerede undersøgelser,
før den endelige vurdering kan foretages. Eventuelle foreliggen2*
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de udtalelser og tilkendegivelser fra indvandrerens side må na
turligvis også indgå i materialet. Selv om der her ikke er tale om
en egentlig videnskabelig undersøgelse af forholdene omkring
de her omhandlede brevskriveres assimilation, er der dog søgt
tegnet et billede af deres tilpasningsgrad, sådan som den kom
mer til udtryk i deres breve. Til dette formål er udtalelserne
herom samlet i fem grupper: tilværelsen i hjemmet, erhvervs
virksomhed, sociale forhold, relationerne til moderlandet og
antagelsen af den amerikanske livsform. En yderligere syste
matisering fremkommer ved at stoffet atter er delt op i under
rubrikker, inden for hvilke det præsenteres i kronologisk ræk
kefølge. Af pladsbesparende grunde er anvendt de forkortede
lokalitetsangivelser. Eksempelvis refererer »Texas 1, 14/8 87«
til brev nr. 1, dateret 14/8 1887, fra Sine og Hans Nygaard
Hansen til familien i Danmark.

1. Tilværelsen i hjemmet
Husmoderens vurdering af hus og hjem belyses i Michigan 5,
28/9 95 og 7, 27/12 95. Fiskerkonen Marie Jørgensen er over
vejende positiv i sin bedømmelse af de nye forhold, og i mod
sætning til andre udtalelser fra udvandrernes side finder hun
ikke priserne på kød og lign, særlig afskrækkende. Derimod er
whisky pokkers dyrt, hvad hun oplever under et uventet gæste
bud (9, 17/7 96). Beder senere familien i Danmark sende hende
frø af guldregn og jasmin (11, 15/8 98). Frodig og velsignet
ukunstlet, som hun i det hele taget er, kommer hun snart i snak
med naboerne (13, sommeren 1899). I Sine Nygaard Hansens
breve fra Texas møder vi mange direkte udtryk for kvindens
vanskeligheder ved at leve op til de højst forskellige krav, der
stilles til hende. Trods Hans’ forsikringer om det modsatte,
føler hun sig en kende afrakket efter de mange fødsler (Texas
67, 24/6 02 og 99, 3/6 09). Bistået af en ellers skolesøgende
datter syr hun familiens tøj. Hendes håb til fremtiden står ef
terhånden til sønnen Uffe (81,8/12 05). Et tema, der går igen i
så at sige alle breve, er sygdom, ikke mindst forårsaget af de
uvante klimaforhold. I Stevns-udvandrernes breve fra begyn
delsen af dette århundrede (se f.eks. Story City 10, 12, 18, 23 og
25 samt Omaha 20, 21, 22, 30, 39, 48, 49 og 57) fortælles en trist
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historie om virkelige og indbildte sygdomme, som oftest ledsa
get af den lige så beklagelige oplysning, at de må bruge alle
deres sparepenge til lægehjælp, medicin og rekreationsophold
længere vestpå (Michigan 30, 5/12 10, 31, 3/1 12 og 32, 2/12
12). Tidligere er omtalt de økonomiske forhold i udvandrings
området. Næsten samstemmende lyder i brevene klager over de
høje leveomkostninger, især til opvarmning (kul!). De høje pri
ser og de dårlige tider i det hele taget er faktisk det dominerende
emne i brevene fra Omaha til den bedre aflagte broder og mor
broder, smørhandler Peder Madsen i Gothersgade i Køben
havn. Samme toner - og overtoner - møder man i brevene fra
Texas (1, 14/8 87 og 25, 14/6 92). Modsat konen finder Hans
Jørgensen fra Michigan de amerikanske priser generende høje
(15,15/8 00). Især for arbejdere er det en alvorlig sag (28, 31/10
10).

2. Erhvervsvirksomhed

Beskrivelser af udvandrerens problemer med det daglige ud
komme fylder selvsagt godt i brevene. Den fhv. kystfisker Hans
Jørgensen vender i brevene til broderen og kollegaen Jacob
gang på gang tilbage til de tekniske problemer omkring fiskeriet
på Michigan-søen (se f.eks. 18-20, 1900-03). I brevene findes
også en del oplysninger om landbrugets forhold, men færre end
ventet, når man tager udvandrernes baggrund og amerikanske
virksomhed i betragtning. Trods uheld med besætningen (Story
City 11, 17/8 04) har 2. generationsrepræsentanten Rasmus
heldet med sig og ender som frugtfarmer i Californien (27,
efteråret 11). Fætteren Mads Peter i Omaha går det også godt.
Efter i flere år at have forpagtet en indianers jord (26, 6/4 04)
erhverver han i 1909 sin egen farm (46, 26/2 09 og 50, 2/1 10).
Selv om Sine og Hans Nygaard Hansen i tidens fylde far sig en
mindre ejendom i det danske settlement Danevang i Texas,
viser brevene, i hvert fald op til 1907-08, at det for denne
familie i hvert fald koster dyre lærepenge at etablere sig som
bomuldsdyrkere på det lunefulde vejrligs betingelser. Det piner
forståeligt nok Sine, at børnenes lønindtægt skal bruges til at
holde hjemmet oven vande (86, 27/8 06 og 104, 26/5 10). Smed
og senere agent for et firma i landbrugsmaskiner Hans Madsen
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Kokjer nævner enkelte steder brugen af maskiner (Clarks 4,
15/7 74 og 45, juli 85), men ellers er brevskriverne ikke meget
meddelelseslystne på dette punkt. Også hvad angår generelle
konjunkturangivelser står H. M. Kokjer ret alene med sine lidt
dystert farvede oplysninger (11, nov. 76, 37, jan. 84, 61, 5/12 94
og 63, dec. 96). Alle synes derimod enige om, at tiderne bedrer
sig betydeligt fra halvfemsernes slutning. Arbejdsløshed i byer
ne, især om vinteren, er et andet tilbagevendende tema i disse
kriseår, men skal man tro Karen Marie Petersen i Omaha (5,
11/7 89), er den delvis selvforskyldt derved, at ingen vil tage
arbejde på landet. Alle er dog enige om, at arbejdsgivernes
fordringer til de ansatte langt overstiger de tilsvarende krav i
det gamle land.
3. Forholdet til hjemlandet

I breve fra udvandrede danske må forbindelserne hjemover
naturligvis spille en stor rolle. Udtryk for direkte hjemlængsel
møder man dog ret sjældent, derimod mange følelsesladede
erindringsbrudstykker om barndommens tabte land. Når der i
et enkelt tilfælde (Omaha 17, 13/12 92) tales åbent om at vende
tilbage til Danmark, betoner brevskriveren stærkt, at hun ikke
vil følges med manden hjem. Stærkest og renest står i det hele
taget Stevns-udvandrernes følelser for moderlandet. »Vi kan
dog huske hver en vej og sti . . .« pointerer Sidse Marie fra
Omaha (55, 30/4 12). At Peder Madsens hyppige pengeforsen
delser til Omaha-familien nok også bidrager sit til at fæstne
forbindelsen, nævnes kun for fuldstændighedens skyld.
4. Antagelsen af den amerikanske livsform

Ovenfor er der givet udtryk for den opfattelse, at brevskriver
familierne trods alle vanskeligheder havde fæstnet rod i Ameri
ka. Alligevel er det påfaldende, at de fleste af de venskabsfor
hold, der omtales i brevene, må placeres i en dansk-amerikansk
sammenhæng. Selv den amerikansk gifte H. M. Kokjer har helt
tydeligt sine brødre og deres familie som hverdagens faste hol
depunkter. Ægteskab i 2. generation er normalt også et
dansk-amerikansk anliggende. Da Mads Peter fra Omaha tager
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sig en svensk »flicka«, fremkalder det stærke mishagsytringer
fra en af søstrenes side (17, 13/12 92 og 18, 25/4 93). Ud fra en
sproglig vurdering er assimilationen derimod i gang så at sige
fra ankomstdagen. Den hyppige brug af engelske ord som »go«,
»mean« og »feel« korrumperer åbenbart den præcise betydning
af de lydmæssigt sammenfaldende danske ord »gå«, »mene« og
»føle«. Een ting er dog usikkerhed i den formelle sprogbrug, en
anden anvendelse af engelsk i den nye hverdag. Maren Marie
fra Omaha giver nok udtryk for noget typisk ved indvandrerens
situation, når hun indrømmer, at hendes skolesøgende datter
agerer tolk, f.eks. når de går i butikker (2, 27/6 87). Juristen
Jensen Ask betoner da også gang på gang, at beherskelse af
engelsk er den afgørende forudsætning for at fa succes (4, 31/3
03 og 6, 7/1 04). Trods deres familiære tilknytning til en oprin
delig dansk identitet føler Niels Madsens døtre fra Story City
sig mere og mere som amerikanere. Jane må tidligt give op over
for danske aviser (20, 11/3 06), og Sophie erkender efter en rejse
til Stillehavet, at hun helt har kapituleret over for America the
beautiful (19, 30/9 05). Teknikkens vidundere, ikke mindst det
allestedsnærværende automobil, gør på uimodståelig vis det
amerikanske samfund stedse mere attraktivt. Da så U.S.A, bli
ver stillet over for verdenskrigens udfordring, har man derovre
let ved at mobilisere en amerikansk nationalfølelse, som afgøren
de udvisker de etniske forskelligheder. Pionerernes De forenede
Nordamerikanske Fristater var blevet til amerikanernes United
States of America.
Erik Helmer Pedersen

Hans Madsen Kokjers breve fra Iowa og
Nebraska, 1874-1918
De her gengivne breve blev skrevet af Hans Madsen Kokjer,
født d. 20/2 1857 som tredje barn og første søn i en søskendeflok
på elleve. Efternavnet Kokjer, som forældrene, Søren Madsen
og Mette Kirstine Hansdatter, gav børnene, stammer fra den
lille landsby, som ligger mellem Christiansfeld og Haderslev.
Ved Hans’ fødsel var faderen forpagter på gården Krathuset
i Vonsild sogn, nær ved Kolding. I dette sogns kirke blev Hans
døbt d. 10/4 1857. Ved folketællingen tre år senere boede fami
lien stadig i Krathuset og havde en tjenestepige, Ingeborg An
dersen, en tjenestekarl, Søren Jørgensen, samt en indsidder,
urmager John Christian Skov.
Søren Madsens skudsmålsbog fortæller, at familien d. 31/3
1862 erhvervede egen jord i form af et husmandssted ved Store
Andst, godt og vel 20 kilometer sydvest for Kolding. Her kom
Hans, som sine søskende, til at gå i landsbyskolen, hvor han
blev undervist i læsning, skrivning, regning, danmarkshistorie,
geografi, bibelhistorie og salmevers. Ifølge broderen Jørgens
erindringer foregik denne indlæring under flittig brug af
spanskrør. Om sommeren var skolegangen for de seks- til tiåri
ge fire dage ugentligt og om vinteren to. For de store børn i
alderen ti til fjorten var det omvendt, således at de i sommerpe
rioden kunne hjælpe forældrene i marken eller fa plads som
hyrdedrenge for at bidrage til hjemmets opretholdelse. Dette
var stærkt påkrævet, da husmandsstedet kun havde fa tønder
land, og faderen måtte ofte supplere indtægten ved at arbejde
som daglejer rundt omkring på de større gårde.
Hans kom tidligt ud at tjene. Ved folketællingen i februar
1870 blev han registreret som tjenestetyende hos den 72årige
Johanne Madsen i Lille Andst, nabosognet til Store Andst. Som
bestyrere af gården stod gårdmandskonens to ugifte børn, Niels
og Inger Madsen, og som tjenestekarl dette pars adoptivsøn,
Søren Jørgensen, som var den tidligere nævnte karl i Hans’
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barndomshjem på gården Krathuset. I april 1871, mens Hans
arbejdede hos Johanne Madsen, blev han konfirmeret med ka
raktererne mg? i kundskab og mg i opførsel.
Hvorfor den syttenårige Hans i 1874 forlod landet - uden
nævneværdige økonomiske midler og med billetten betalt med
et lån fra storesøsteren Marie - vides ikke. Men eventyrlyst,
sammen med de ringe muligheder socialt og økonomisk for en
husmandssøn som Hans Madsen Kokjer, må fremhæves. At
han besluttede sig for Amerika og ikke foretrak Kolding eller
København, hang givetvis sammen med, at Søren Jørgensen
var udvandret til Iowa i begyndelsen af 1870’erne og i breve
tilbage til adoptivforældrene virkede som inspiration for den
unge mand. Endelig skal nævnes den specielle sønderjyske si
tuation. Hans havde under krigen i 1864 oplevet, at tyske sol
dater kom ridende op på en høj lige ved husmandsstedet i Store
Andst; en oplevelse som hans børn ofte hørte ham berette om.
Dette understreges i brevene hjem af flere forespørgsler til de
politiske begivenheder i landsdelen.
Brevsamlingen består af i alt 85 breve, der fordeler sig på
følgende vis: 77 er skrevet af Hans Madsen Kokjer, 5 af Hans og
broderen Mads i fællesskab, 1 af broderen Jørgen, 1 af Hans’
hustru Malina Hartwell og 1 af søsteren Marie. Samtlige af de
her trykte breve er fra Hans.
I arbejdet med at redigere samlingen har brevskriverens
niece, nu afdøde Maria Hansen, Kolding, været en uvurderlig
hjælp. Hun udlånte beredvilligt alle brevene samt materiale om
familiens historie, som hun havde indsamlet sammen med en
anden af Hans Madsen Kokjers niecer, Elva Kokjer Osterhout,
Nebraska. Billedmaterialet er leveret af Maria Hansen samt af
oldebarnet Thomas E. Kelly, Nebraska, og endelig er tilladel
sen til publicering af brevene venligst blevet givet på familiens
vegne af Hans Madsen Kokjers søn, pensioneret distriktsdom
mer Harold Emerson Kokjer, Nebraska.
Hele brevsamlingen findes nu, sammen med en engelsk over
sættelse ved Maria Hansen, i The Nebraska State Historical
Society.
I brev nr. 1 og 2 fra d. 26/5 og 31/5 1874fra Hans til søsteren Marie
fremgår det, at han sammen med nogle rejsefæller fra Sønderjylland begi-
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ver sig til København. Herfra fortsætter turen til Glasgow, hvor skibet til
Amerika venter. Det følgende brev til broderen Mads bliver skrevet, efter
at Hans er kommet til Iowa.

3
Delmar1 d. 28/6 1874
Kjære Broder.
En lang tid er nu allerede gaaet siden Jeg kom fra Glasgow og
Da Jeg nu er kommen i rolighed vil Jeg tage til Pennen og
Skrive Dig et par ord til for i Venter Jo sagtens efter at Vide
hvorledes Reisen er Gaaet. Reisen Den gik Gudværelovet Gan
ske Godt. Som Jeg Skrev i Sidste brev kom Vi over England og
laa over i Glasgow om Natten og om anden Dagen klokken 11
Gik Vi ombord. Dette Skib Var en betydelig Del Større end det
andet. Det Var 197 Alen lang og 20 Alen bred og saa stod Det
Godt 14ten Alen over Vandet./Det havde 3 Master og Var
Byget afjern Der Var Bjælker Der Var 1/2 Alen Brede og 2
tommer tyke og Der Var ikke 2 Alen imellem Vær Bjælke saa i
kan nok tænke at det var ingen hel Lille fartøi. Om Eftermidagen klokken 4re kom Vi til Skotland hvor vi fik 3 Skotlænder
ombord De blev sejlet ud i en Baad og saa seilede vi til anden
Dagen D 1te Juni om Eftermidagen kl 2 Da Ankrede Vi uden
for Irland Der fik Vi 120 Irlænder Ombord og 2 ladning sten
kuld som De ogsaa kom seilende med Der laa Vi for Ankeret til
om Aftenen kl 11 Da begyndte vi at seile Videre. Nu havde Vi
alle Slags mennesker ombord Danskere Svenskere Nordmænd
Tydskere Franskmænd Østrigere/ og Englændere. Vi var i Alt
300 og 30 reisende og af Dem Var Der en Del som havde Været
i Amerika før og Det Var ingen Skade for os for De Vidste lige
hvordan Søfolkene Skulde have Det. Dem som havde været i
Amerika før Skjældte Dem Dygtig ud saa De motte tage Næsen
til Dem. Søfolkene Var i Alt 63tyvende Mand Der Var 7 Redningsbaade paa Skibet og vær saa stor at Den kunde Rumme en
30 Mand. Vi seilede nu Radsk Væk men Vi havde Modvind
hele tiden ikke engang side-Vind og saa blæste det vær Dag just
ikke saa Strengt men Vandet / kunde Da slaa over Dækket. En
formidag Vi sad paa Dækket saa kom Der en Bølge og Slog op
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paa dækket saa at vi blev hel overskyllet allesammen og Der
Var ikke en tør trævl paa os saa satte Vi os til tørre saa nær paa
Ovnen. Der kunde Vi nok blive tørre. Mette og Einer og Anne2
De Var Syge snart hele tiden og Jeg gik og Vartede Dem op
men De havde det ellers Godt for De fik anden Klasse Dengang
De kom paa Skibet blev De vist ned paa 3die Klasse, men saa
tog De Deres tøi og Gik op og sagde til Folkene at Der Vilde De
ikke Være for Det Var ikke en Svinesti at Vise folk i hvis ikke De
fik et andet saa ville De have Pengene tilbage og saa Reise Hjem
igjæn/ De blev vist ind paa 2den klasse De 3 og saa en Pige fra
Siæland og der var fint var der. Værelset var malet med fin
Oliemaling og naar De skulde Spise fik De Vid Dug paa Bordet
Dog langtfra ikke lige saa flot som hjæmme men De Var saa
Syge at De ikke selv kunde gaa. Jeg og saa De fleste af Dansker
ne Var ikke syge men Irlænderne kastede op til Det var Gruelig
at se paa. Vi kunde ikke se Land før Den 15de Juni om Eftermidagen kl 4 da kunde Vi se Vort nye Fædreland. Dagen efter kl 2
laa Vi stille til om Morgenen kl 6 Da kom Dogtoren ombord /
og Vi blev alle synede og saa kom toldvæsenet ombord og Vores
Tøi blev efterset saa kom Der en lille Floddamper og Vi blev
seilet ind til Castlegarden3 Vor Vi ogsaa kom ind da var kl 9 om
Formidagen saa gik Vi ind paa Hotel i Nyork Vor jeg Spiste til
midag. klokken 5 om Eftermidagen kom Vi paa en lille Damper
Som seilede os til toget som Vi afgik med kl 6 Da først Vi kom
ud af byen kom Vi underjorden og Det blev saa mørkt Der at
Vi ingenting kunde se. De sagde at Den var 3 Mil igjænnem
Dengang Vi kom ud derefter var det blevet Aften og Vi kunde
ikke se noget. Den 17de Om Eftermidagen kom Vi over Det
store Niagara Vandfald / som Toget Gaar over Det er Det
mærkeligste Syn Jeg nogensinde har set. Kl 9 om Aftenen skif
tede Vi tog hvorpaa Vi Kjørte til Den 18de om formidagen kl
10. Da kom Vi ud at Seile men Det Varede kun et kvarter Da
kom Vi til Byen Detroit hvor vi afgik fra kl 12. D 19de om
formidagen kom Vi til Cikago. Der blev De sidste af Vores
reisekammerater Der blev Vi til kl 10 hvorpaa vi afgik til Clin
ton4 som Vi ankom til om eftermidagen kl 4 og Der holdt toget
som Vi skulde med til Charlotte5. Vi fik Belet og kom ned der
kom Vi kl 6 ... [Hans fortsætter med at beskrive den midlerti
dige indlogering i Charlotte. Næste morgen kommer Søren Jør-

46

gensen for at hjælpe ham med at finde arbejde. De rider sam
men afsted:] Der var mange Pladser men Vi Vilde have en God
Plads saa red Vi ned paa den anden side af Delmar Der var en
Plads ledig og Det Skulde Være en God Plads Sagde De Der
omkring. Vi kom Der lidt før Midag. Vi fik Hæstene ind Gav
Dem noget at Æde og saa Spiste Vi til Midag Der. De blev
ogsaa jens om at jeg Skulde tjene Der. Just ikke tjene men gaa
som Deres egen Søn for det var det De Savnede og saa en Pige
og saa fik Mette Plads paa samme sted, hvad Vi skulde have i
løn Ved Jeg ikke rigtig endnu men Det Vil Jeg Skrive om en
anden Gang for manden han Vil at Jeg skulde komme Der og
prøve Det for at se om Det huer mig ellers kunde Jeg Reise
igjæn Ellers vilde han nok beholde mig hele Aaret. Vi har 8
Avlsheste 2 Plage 9 kjør at malke som Jeg malker 3 af to gange
daglig. Manden har 2 Sønner Den ene er Maler og er i Byen
altid Den anden er hjemme ogsaa saa er Der en Karl foruden
mig og Jeg har de bæste Dage Jeg Vil ønske mig for vi bestiller
ikke meget og lever Godt De har ogsaa en Voksen Datter hun er
Ved at lære Mette engelsk. Det er Jo nok lidt tungt at man ikke
kan forstaa Sproget men Det har ikke noget at sige, nu kan Jeg
ikke Skrive mere Denne gang, til næste Gang skal i faa mere at
vide men at fortælle Jer alt hvad Jeg har set Det er mig umuligt.
Jeg skul Hilsejer allesammen fra Søren og tilsidst være i hilset
paa Det Venligste fra mig H M Kokjer

4
Delmar d. 15/7 1874
Kjære Fader og Moder.
En lang tid er nu allerede gaaet siden Jeg skrev Det Brev til
Niels Madsens. Det er Vist nok godt paa Vei til eder. Da Det nu
er regnveir idag og Vi ikke Bestiller noget Vil Jeg tage til Pen
nen og Skrive eder til hvorledes Vi lever her i Denne Verdens
del men at fortælle Eder alt Hvad Jeg Ved Det er mig ikke
muligt paa Papir men Jeg kan Da fortælle eder lidt af Det
Vigtigste Det kan Jeg Da. Som Jeg Skrev til Niels Madsen fik
Vi Plads paa et Sted og Det var en God Plads kan i tro. Vi har
anderledes Dage der end Vi kunde faa hjæmme Ved Bønderne i
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Denmark. Vi kommer op kloken halv 6 om Morgenen og saa
gaar Vi hen at Malke. Jeg Malker 3 kjør to Gange Daglig. /
Klokken 7 Drager Vi til Mark kl 12 Spiser Vi til Midag saa er
Vi fri til kl 2 saa Drager Vi til Mark igjæn. Vi Spiser kun 3
Gange Daglig men saa er Vi enda næsten aldrig Sulten Det
kommer af at Det Vi faar er Godt men Skemad faar Vi ikke
noget af Det er kun Flæsk og kartofler og kaffe og the og 3 slags
kage og Det er Godt. Dagene er heller ikke saa lange som i
Danmark for Solen kommer ikke før kl 5 om Morgenen og gaar
ned kl 8 Aften, naar Vi har Aften her har i Morgen i Danmark
Der er 7 Timer og 45tyvende Minutter kor6 paa Kjøbenhavn og
til Clinton for Der Var 4 som lod Deres Ure gaa efter Kjøben
havn klokken og De Stemte Ganske Godt med hverandre Da De
kom til Cikago. men om Vinteren / er Dagene længere her som
hjæmme. Vi har travlt med høst for Vi slaar med Maskiner Jeg
har ikke set eller havt en le i haanden her i Amerika endnu. Det
gaar altsammen med Maskineri og Det Gaar Radsk De forstaar
at bruge en høstmaskine her. Der er ogsaa mange som har
Begyndt med at høste Hvede og paa Mandag Skal vi til at
Begynde at høste Hvede. Vi har ikke andet end Hvede og Hav
re og Kartofler og saa har Vi 32 Acres beplantet med Mais. De
er saa Store at Jeg ikke kan se over Dem. De Gror med Store
Brede Blade og saa skyder De ligesom andet korn, under Den
Mais Der kommer i Toppen er et Skaft ligesom / en Gullerod
men De er lige saa Store som De Store Gullerøder og Der sidder
kjernerne saa rundenom. De er lige som runde Kjerner de sid
der Den ene Ved den anden og saa tæt som De kan. Jorden er
Ganske God. Den er saa smadret naar det Rainer kan Man ikke
faa Benene med sig Det er noget ligesom hjæmme. nu faar i ikke
mere at Vide Denne Gang men Tøv kuns til i Vinter saa skal
Jeg Skrive til eder en Gang i Vær Uge men Vi Skal hvile ud om
Søndagen. Derpaa Være i Hilset alle sammen, hils Niels Mad
sen Lev Vel det ønskes af H. M. Kokjer
I brevene nr, 5,6 og 7 fra juli og august 1874 til forældrene og søstrene
Marie og Ane skriver Hans om høsten, der netop er overstået på rekordtid
med høstmaskiner, om en græshoppeplage i Minnesota og om en storbrand
i Chicago. Desuden er der mange beklagelser over de alt for få breve
hjemmefra.
48

8
Delmar d. 30/8 1874

Kjære Søstre. [Marie og Ane]
Med inderlig Glæde Modtog Jeg Brev fra Eder Jeg fik Det Den
25 August tillige med en fra Niels Madsen og Det fornøier mig
at høre at i er Radsk. Det samme kan Jeg Gudværelovet ogsaa
tilmelde Eder om os allesammen for Vi er Radsk og har Det
Rigtig Godt. Ja kjære Søstre i kan tro at Vi har anderledes Dage
her som hjæmme Lever Bedre og Bestiller ikke saa meget. Her
bliver Der ikke Gjort saadan forskjel paa folk som Derhjæmme.
De er alle Ligegode. De tager ikke hatten af for nogen. De Rige
er ligesaa ligefremme som De fattige. Der er ingen forskjel paa
Dem / men Pigerne De har Det bædst af Dem alle. Det kommer
af at Der er for faa af Dem. De faar De bædste Dage De vil
ønske sig i Verden. De hverken Malker heller bærer Vand in.
Det gjør Karlene altsammen, vi er her 4 Karle og 3 Kvindfolker. Der er Manden og to Sønner og mig og Konen og Datteren
og Mette og De tre har ikke andet at bestille end at Lave Maden
og Sy og Vaske. De Vasker hver Mandag saa faar De ikke for
meget ad Gangen, men Det er nogen Morsom nogen for allerbædst som De Gaar at Arbeide saa Gaar De hen og sætter Dem
med Mette, hun har hindes frie Villie hun kan Gaa hen at sætte
sig at Skrive hvornaar hun løster og lige sig at Sove / hvornaar
hun Vil. Det er Rigtignok anderledes som derhjæmme De gaar
at slæbe fra Morgen til Aften og faar ikke noget for Det for en
Pige her kan let faa 25 Danske Rigsdaler i Maaneden og De faar
lige meget enten Det er Vinter heller Sommer. Det er da noget
andet som at Gaa at Slæbe et helt Aar for Det derhjæmme. men
Det er Jo heller ikke alle Folk Der er skikket til at reise. men her
omkring er Der Mange Danskere. Det er ikke saa sjældent at Vi
er Baade 20 og 30 forsamlede ad Gangen her i Byen Charlotte.
Det er mest Danskere. Der er ogsaa mange Tyskere men lige
her omkring er ikke mange Danskere men / inde i en By som
hedder Mekokonda7 er Der en Hel Del Jeg har talt med Flere
Der. Sidste Søndag Var mig og Mette og Sønnen og Datteren
kjørende at se til Søren Jørgensen. Vi faar saa tit en Ride eller
Kjøretur for Vi Gaar ikke meget. Vi Gaar ikke engang at hente
Kjøerne Dersom De er Langt Borte men Rider. Nu Ved Jeg
ikke mere for Denne Gang end en kj ærlig hilsen fra mig og S
49

Jørgensen og Mette Rasmussen. Lev Vel Lev Evig Vel
[I margenen] Jeg skal have 102 dollars til første Juli næste Aar
og saa maa Jeg gaa til Skole hele Vinteren
I brev nr. 9 d. 5/10 1874 er Hans igen utilfreds med de få breve fra
Danmark. Mette er rejst fra gården for at komme i lære som syerske i
Charlotte, og Hans selv skal til at gå i skole ifire måneder og skal derfor
ikke arbejde.

10
Charlotte d. 7/9 1876
Kjære Foraldre. [Ufuldstændigt]
Lange tider ere henrundene siden Jeg har Skrevet til Eder saa
at jeg næsten Skammer mig ved at Skrive nu men jeg haaber at i
ikke er lang vred paa mig for min Ligegyldighed jeg har talt om
at jeg skulde Skrive for de sidste tre Moneder men det er jo altid
Bleven til Ligegyldighed men nu skal det over for denne gang i
Vinter vil jeg Skrive flittig igjen. jeg er ellers radsk og har det
godt / Den 12 August var min første Aar ude8 nu faar jeg Større
Løn jeg har ogsaa mottet sparet den Sidste Aar men jeg er godt
tilfreds med vad jeg har Lært jeg har en god Mæster jeg har selv
min eiser9 og amboldt som jeg smeder ved alletider jeg staar
ikke og Slaar med forhammeren som Drengene derhjemme jeg
ville og nødig Bytte med en der har staaet ilære fire Aar Der
hjemme og hvad jeg har Lært i et Aar Kjære forældre jeg Læn
ges efter at høre hvorledes avlen har været derhjemme iaar og
hvorledes i lever om i er alle ved Helbred Avlen har ikke været
rigtig god Her iaar men det gaar men pengene er det ledt knap
ved ...

11
Charlotte d. 5/11 1876
Kjære Forældre.
Eders brev har jeg modtaget dateret den 6 October hvor i jeg
Ser at i er alle Radsk det samme kan jeg Gudværelovet og til
melde eder fra os alle. Avlen har nok ikke været saa god der
Hjemme Saa det er ligesom her Høsten var ikke vidre god men
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Maisen er god og græs har vi havt i Svære mængde men tiderne
er dog ikke saa gode I Aar som de har været Pengene er det lidt
knap med for Bønderne for de har ikke saa mange Vede at sælge
/ Og naar Bønderne ingen Penge har saa faar Stadsfolkene
heller ingen vi har ikke meget at bestille i denne tid mig og min
Master er alene, vi har ingen Sven længere og bruger vist heller
ingen i vinter for ny arbeide vil vi ikke gjøre meget ferdig af vi
har innu 6 Arbeids Vogne staaende fra sidste Sommer som ikke
er Solgt men jeg tænker nok at de gaar væk inden Vinter men
saa laver vi nogle ny i stedet Julerne10 har træ arbeidet færdig
paa en femten Stykker og saa beslaaer vi dem naar vi Har tid Vi
Sælger arbeidsvogne for 85 Dolar fex og ferdig med Lad paa og
Smok mallet. Jeg Ser i Madses’ Brev at han skal til at lære at
være / Mure Tømre og Sneker Jeg ønsker ham god løk i hans’
foretagende at han maa Lære det got men han maa Pose og
holde ørene Stive for det er jo en lang tid og en lille løn. Jeg har
glædet mig til at jeg ikke kom i Jule Lære der Hjemme for jeg
har bedre dage her og faar mere i løn. Ane og Marie faar jeg jo
vist skam af fordi jeg ikke Skriver men de maa have mig undskjyldt for adresen som de Skrev har jeg kasted Bort Jeg Beder
dem Skrive mig en anden en. Her i denne tid har vi Aften Skole
hvor jeg gaar i Skole tre Aftener om Ugen at lære at Læse og
Skrive Engelsk / for det kan man jo ikke lære for meget af vi
giver Skolelæreren 15 Dolar for 15ten Aftener og vi er 8te der
gaar i Skole. Søren Jørgensen var her Sidste Søndag han har
været en 4 fem Hunret Mile ude i Vesten og har kjøbt Land som
han vist Reiser ud paa i Foraaret11. Nu vil jeg ende mit Skrivel
se for denne gang med en venlig Hilsen til eder alle Forældre og
Søskende Slægt og Venner Hils Niels Madsen fra mig at jeg
venter snart at se Brev fra Ham jeg tror nok jeg har Skreven
Sidst. H. M. Kokjer
Brevene nr. 12 og 13fra marts og april 1877 samt nr. 14fra april 1879 er
henholdsvis til Mads, Marie og forældrene. I dem alle berøres de dårlige
økonomiske tider, smedearbejdet og priserne i smedjen. Mads opfordres til
at være flittig og at lære så meget som muligt i sin læreplads. Hans vil
fortsætte med skolegangen, så snart han igen har råd. 1 det sidste brev
undskyldes de to års tavshed med, at han har haft det så godt, at tiden er
fløjet fra ham.
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Clarksville12 d. 28/9 1879
Kjære Søstre, [Marie og Ane]
Lange tider ære henrondene siden jeg hørte fra eder og jeg har
været ligegyldigt med at Skrive til eder men jeg tænker nok at
jeg kan forbedere mig igjen jeg har Skrevet til vores Forældere
og til Niels Madsen og nu skal i faa en ronde alesammen. Jeg er
radsk har det godt Jeg er reist som i jo nok har hørt fra Fader og
Moder 500 Mile længere Væster paa hvor jeg og en anden en13
har byget to Værksteder sammen og det tog alle mine pænge jeg
havde sparet sammen og mere til men jeg skal snart faa dem
tilbage igjen. naar jeg ellers beholder sonheden vi solgte to nye
vogne i gaar for / 150 Dolar men vi har dem ikke rigtig færdig
endnu men det skal ikke tage os lange for naar der er pænge at
tjene kan vi arbeide kan i tro. Jeg venter snart efter at høre at
jeg har faaet en Svoger for jeg synes at det er snart paa tiden at i
Skulde Gifte eder inden i bliver Gamle jeg er snart Gammel nok
selv til at blive Gift men jeg reiste fra alle mine kjærester og det
var tongt kan i tro denn sidste Uge jeg var i Charlotte Arbeidede jeg ikke jeg kjørte omkring og saa til pigerne vi havde to
Dans’ i Den uge som pigerne fik op for mig og en ven af min
som Reiste med mig de gik sammen og Bagte Kager og Kogte
kaffe og vi morede os fortrefeligt og om aftenen før jeg Reist
Kjørte jeg med min Pige og hindes Søster og Broder hjem og
Blev der om / Naten Hindes fader og Moder er Fransk men
Børnene er Fødte i America hindes fader er Rig vi sad og omentrent hele Naten i Stås Stuen vi havde saa meget at Skulde
have jevnet før jeg Reiste jeg fik kons ni timers Søvn i den Uge
naar jeg ikke var til Dans var jeg henne at se til Pigerne Jeg var i
knibe i mellem for jeg havde tre og en aften til Dans var der to af
dem en hentede jeg og den anden kom selv og hun blev gal i
hovedet som i jo nok kan tro og det fortænker jeg hinde slet ikke
i Det var en Tydsker men jeg har haft mere Løier med de
Tydske Piger og Engelsk end Danskere, for Danskerne sagde
Jeg var stolt det var blodt fordi jeg kunde gaae med de Engelsk
Piger og jeg klæte mig merste tid lidt Bedere end mange af de
andere og sate ingen Penge til for Drekevare / Jeg fik 33 Dolar i
Moneden og Kosten og det er en god Løn der var ingen i hele
Byen der fik saameget som jeg men jeg haaber at tjene mere nu
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for saa vidt har jeg havt fra to til tre Dolar om Dagen men i
vinter giver det ikke saa meget arbeide Jeg kan ikke faa tid til at
Skrive meget mere denne gang for jeg skal have to Engelsk
Breve skreven endnu og det er omentrent aften Jeg fik Brev fra
to af mine Piger i gaar Aften de vilde have at jeg skulde komme
tilbage for det var ensom foruden mig naar i nu vil Skrive Strax
igjen saa vil jeg sende eder min Portrit næste gang men jeg vil
først vide om Brevene gaar rigtig nu være i Hilset Paa det
venligste fra eders Broder H M Kokjer

16
Clarksville d. 13/3 1880
Kjære Forældre. Fra eders hengivne Søn.
En lang tid er nu allerede henronden siden jeg fik Brev fra Eder
og da det Idag er Storm Veir og jeg bestiller ikke noget vil jeg
Tage til Pennen og Skrive eder et par ord til og lade eder vide
hvorledes det staar til her i denne verdensdel. Det laker nu ad
foraaret til og vi alle hober at Sommeren, kommer snart men
idag Sner det og knyger14 være som det har gjort hele Vinteren
og det sæter mange tilbage fra deres arbeide og mange Tusinde
Mennesker som Reiser herigjennem Med heste og Vogne for at
gaa videre i Vesten, hvor de kan faa billigt Land eller noget af
hvad vi kalder Homsted15 som i vel nok har hørt tale om en
hver som kommer til America kan faa Land fri men de skal
Leve paa det en Mand kan tage 160 Acker homsted og det
samme Skovland Skovlandet behøver mand ikke at Leve paa
men skal beplante 10 Acker med Skov den første Aar pløie fem
og næste Aar plante denn og ligesaa den næste Aar og naar han
har de ti Acker beplanted og alle Trærne groer faar han hans
fulde Papiren Ja Kjære Forældere der er mange som har / Gjort
deres Løke med at tage Land paa den Ver men der er ogsaa
mange som har sadt til hvad de havde især Americanerne for de
kan ikke leve Længe paa en Sted inden de bliver kjed af det og
en Mand som tager Land paa en eller anden maade maa have
tolmodighed for han kan ikke Avle meget den første Aar men
naar han paser hans kram kan han nok avle Føden og hø for
Heste og Kreature han kan faa saa meget som han ønsker det
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staar fri til enhver og enhver som tager Land og lever med
maade kan i fem Aar have en god hjem det vil sige de maa have
lidt at begynde med for en Bonde kan ikke Kjøre uden Heste.
Men der er desvære mange som tror naar de kommer til Ameri
ca og kan faa Land omensonst at de kan Leve uden Arbeide
men forgjæves. Jeg er Bekjendt med flere som har taget Land og
Pløiet omentrent det halve af det og Levet paa det i tre aar og
saa bleven kjed af det og Reist fra det istedet for at blive paa
Landet to Aar Længere saa at de kunde Sælge det Men der er
andere som ære klogere de kan tage det samme Land som er
pløiet og Leve paa det i fem Aar og Lave Penge Der er en
Svenske som Bor ikke Langt herfra han tog op Land for ote Aar
siden og er idag værd en 80.000 Dolar han havde ikke noget da
han kom her for en ti Aar siden var / Her ingen Setiere India
nerne16 levede her dengang det er hvad de kalder Vilde Menne
sker i Danmark og i kan tro at de er Vilde men de gjøre ingen
Mennesker noget fortræd naar de ikke kommer dem fornær De
Lever altid i telte som de fløter fra et sted til en anden de
Bestiller ikke noget andet end gaar paa Jagt hvad de Skyder
tager de hjem til Fruentimerne og Lade dem gjøre arbeidet de
Bruger ingen Rigtige Klæder men har en Slags Sjal som de
hænger over dem de har Lang hor som hænger dem ned ad
Rygen de gaar altid til Hest og de har nogle smaa heste som de
Rider paa Mændenen og Quinderne og naar de har Børn har de
en Lille Kurv som hænger paa Siden af Sadlen og der Binder
Barnet i og det ser Morsomt ud kan i tro de Synger og Skriger
og gjør en alarm men jeg kan ikke forstaa hvad de siger og jeg
tror ikke at der er mange som kan heromkring er ikke mange nu
for de er dreven Videre i Væsten men de kommer herigjennem
imellem for at tige de har en høi Mand til Formand som de
kalder deres Guyd og de tilbeder ham ligesom det var Vohere
det viser at de har følelse for en høiere væsen Men ved ikke
bedere de har slet ingen Lærdom kan ikke Læse or Skrive for at
huske noget eller hvormange dage der er tager de en gren og
Skjære en skure i den for hver Dag og paa den / Maade.holder
de Regning. Ja Kjære Forældere der er mange ting Som jeg
Læste om dengang jeg gik til Skole i Danmark men tænkte
aldrig paa at opnaa den dag at faa det at se med mine egne
øiner Men har seet en hel del af det nu og hober at faa mere at
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se inden Jeg dør. Jeg havde Brev fra Søren Jørgensen for en kort
tid siden han Bor endnu i gamle Charlotte jeg kalder det midt
Hjem der er mange som tror at jeg aldrig har været i Gamle
Landet men der tager de fiel for jeg er ikke gammel i America
endnu men hober at blive Ældere Jeg glædes hvergang jeg tæn
ker paa den Dag jeg fik i hovedet at jeg vilde til America og Gud
har Ledsaget mig ligesaavel her som i Gamle Danmark og jeg
Beder ham at følge mig for hver fodstep jeg endnu skal tage. Jeg
har Vendted efter Brev fra Niels Madsen i en Lang tid men
forgjæves han maa have meget at Bestille da han aldrig Skriver
eller maaske er han vred paa mig men jeg hober at det er ikke
tilfeldigt Jeg Beder eder at Hilse dem mange Gange fra mig og
Bede dem at Skrive snart og tilsidst være i Hilset paa det venlig
ste fra eders Hengivne Søn Hans M. Kokjer Clarksville Merrick
CO
[I margenen] Jeg Beder Eder Kjære forældre og Søskende ikke
at vente for Længe inden i Skriver

17
Clarksville d. 14/3 1880

Kjære Søster. [Marie]
En Lang tid er nu allerede henrunden siden jeg Skrev til dig
sidst Jeg vil derfor tage til Pennen og Skrive et par ord til dig
endskjøndt Jeg tror nok at Jeg Skrev sidst vi har i denne tid
Vinter og her er Sne paa Jorden og Foraaret holder tilbage men
vi alle hober at den kommer inden Lange. Sidste Uge var Jeg til
en Besøg igjen det var et to Mile herfra Byen vi var i 10 Cars og
lavede Lots of Sport vi Legede og Dansede hele Naten vi
havde mange Løier og fik Aftens mad og de havde mange fine
Kager Bagt med Sugar Paa topen og dem kan jeg nok Lide kan
du tro Vi har en forening her i Byen som vi kalder Temperens17
og det mener at den der driker kan ikke tilhøre den forening
enhver som vi tager in maa Sværge at han vil aldrig drike
Brendevin eller Vin af nogen slags / Og kan heller ikke sælge
drikkevare Vi gaar sammen engang Om Ugen saa har vi nogle
hver Uge som Læser eller Syger for at fordrive tiden og imellem
en tre eller fire Læse noget tilsammen og Spille det som en slags
teater for to Uger siden sang Jeg en Dansk Sang og Sidste Uge
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en Tydsk og det morede dem fortreffeligt men de kunde ikke
forstaa hvad jeg sagde. Kjære Søster her er mange af vores
Landsmen i America som kunde Leve et Løkeligt liv naar de
bare ikke vilde Drikke men de kommer fra gamlelandet fra
Tydskland saavel som fra Danmark og andre steder kommer til
America og har Penge nok til at Betale Reisen og nogle af dem
har Lidt mere i de første paar Aar de ere her prøver de at
fortjene noget og ifald de ikke har en fast Cariter saa falder de i
Vidtløftighed driker og spiller Arbeider om Sommeren og om
Vinteren Liger de paa Hoteller og fortære deres penge og naar
Sommeren kommer / kan de Begynde iforfra igjen Du har
maaske nok hørt tale om nogle som Skriver til Gamlelandet at
de vilde gjerne komme tilbage naar de bare kunde faa penge
nok til at Reise for og det er den slags folk Og de gjør America
stor Skade og Danmark ogsaa enhver som kommer til America
og tror at naar de Bare Kommer her saa kan de finde Penge i
store Mengder men det er aldeles ikke tilfældigt men enhver
Som kommer her og vil Spare hvad han Fortjener og Lade alle
fornøielser og Frestelser Fare kan Lettere fortjene noget her som
paa den anden Side af Atlantick Havet Men Mand maa Sige
Ligesom en Tydske som jeg Kjendte han sagde Arbeide gjør
Min Levnet Sød Dovnhed følger Last og Død og Jeg tror at det
er ingen Løgn han arbeidede tidlig og Sildigt men var altid
Monter Jeg kjendte ogsaa en Tydske som sagde naar det ikke
var for Tydskerne og Ænlenderne saa gik Amerikanerne Alle til
helvede han mente naar / Det ikke var for deres arbeide saa
blev der ikke noget Avlet og de kunde ikke faa føden. Indfødt
Americanere har ikke megen Løst til at Arbeide men Reise og
handle det er deres Liv de er ikke stadig i sindet men har en god
tunge og kan tale og Sælge og fortjene Penge Paa alen vei men
der skal alle slags Folk til at Lave en Verden Kjære Søster Jeg
tror nok at Jeg har Skrevet alt hvad jeg kan tænke mig dengang
næste gang vil Jeg tænke Paa noget andet at Skrive om Jeg
hober nu at høre fra dig i fald det er dig ikke til formegen Besver
Ønsker Jeg om du ikke vil sende mig en af Koldings Aviser saa
at jeg kan se hvorledes de er Stemt derhjemme om det er Para
graf fem18 endnu eller ikke Nu være du Hilset paa det Venligste
fra din Hengivne Broder
Hans M Kokjer
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Brevene nr. 18 og 19 fra april og juni 1880 til søsteren Marie indeholder
beretninger om Hans3 selskabelige meriter i Clarksville. Nedenstående
uddragfortæller om hans forbindelse med en ung pige fra Iowa, der er på
besøg.

... Jeg ser i eders Breve at i ønsker nok at vide hvor min Pige
kommer fra eller Forlovede som i kalder hinde men det er nu
langt fra min mening at Forlove mig eller Gifte mig for en Lang
tid endnu jeg tænker at Jeg kan have en veninde og behøver
ikke at Forlove mig eller Gifte mig Pigen som jeg gaar med nu
er en Americaner og saa er hindes Forældere men hindes Forældere har jeg aldrig seet og hun Reiser snart hjem til Iowa
hvor hindes Forældere bor hindes Søster Bor her i Byen og er
Mode handler hindes navn er Amy Furman en Smokt velbyget
Pige paa aten Aar . . .
Hans har fået læst og påskrevet om sin forbindelse med Amy, og han
replicerede:

. . . Kjære Søster Du skrive om at du synes at Jeg gjør en
afvigelse fra min Dobspagt med at have en Veninde uden at
være min Mening at Gifte mig med hinde men Kjære Søster du
maa ikke tro at Jeg har de mindste tanke med at gjøre mine
Venner uløkelig nei det er langfra ikke min mening men jeg
tænker at der er ingen ondet i at have en Ven og tage hinde til
Dance og til Kirke og i andre Selskaber og har / Ike behov at
Love hinde at Gifte mig med hrnde det er noget som jeg ikke
taler med Pigerne om naar de begynder at tale om fremtiden
saa taler Jeg om noget andet og forteller dem at vi er endnu for
ung til at tale om saadan noget for naar vi bliver Gift saa er vor
Unge Dage forbi og Løier ogsaa det er min mening Min ven
som Jeg talte om er nu Reist tilbage til Iowa hun var kuns her
paa besøg men det var Rigtig nok en Lang besøg hun var her 7
Moneder og havde maaske ikke gaaet hjem uden for hindes
Moder var Syg og Hindes Fader sente for hinde og hun mote
gaae det var Rigtignok tunkt for mig at forlade hinde for jeg
føler Kjerlighed for hinde og ifald det er Guds Villie at vi skal
have hverandre saa skal vi jo nok komme / Tilsammen engang
maaske om et par Aar . . .
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Clarksville d. 26/7 1880
Kjære Forældre.
Eders breve har jeg modtaget den sidste dateret den 29 Juni,
hvori Jeg ser at i er alle Radske og det samme kan jeg Gudværelovet ogsaa tilmelde Eder fra os her i Byen. Kjære Forældre
Jeg havde svaret Eder paa den første brev i Skrev, men i and
ledning til Jørgen19 fik jeg ikke skrevet før det andet brev kom,
hvori Jeg ser at han har det stærkt i Hovedet endnu og Jeg har
heller ikke noget imod det, og for at Hjølpe ham herover kan
Jeg maaske ogsaa nok Ifald det er Guds Villie, men der er saa
mange andre ting at se efter, for det første er Jeg her i en Vild
part af America alle Bynderne her er ny begyndere / Der er
ingen som har været her længere end 8te ad ti Aar og her er ikke
megen arbeide for Unge folk untagen de kan kjøbe land og
begynde for dem selv men der skal jo penge til og ikke saa faae.
Og alt hvad Bønderne betaler i Moneden er kuns fra 12 til 15
Dolar det er kons for 7 ad 8 Moneder for den øvrige tid maa de
betale kosten og det er 15 Dolar om Moneden Vasken og syen
kommer ikke billigere end 2 Dolar og inden Vinteren er over
har de Ingen Penge. Kjære Forældere Jeg Skrev til Søren Jør
gensen om at Jørgen havde løst at komme herover og om han
ikke kunde bruge en karl, for et par dage siden fik Jeg svar fra
ham Igjen paa mit Brev, han vilde vide hvor gammel Jørgen
var, og om han kunde gjøre det som Karl for Drenge havde han
nok / Af. Ifald Jeg kan faa ham til at tage Jørgen saa at han
kunde have et hjem til han blev Gammel nok til at Passe sig selv
ligesom de store Gæslinger, vis ikke kan det ikke nøtte noget at
han kommer i Efteraaret for saa maa han betale Kosten for
Vinteren og det er der for lille fortjeneste i. Kjære Forældere
Ifald Jeg havde et Hjem for mig selv som jeg maaske nok en
gang med Guds Hjelp faar og havde nok for ham at bestille saa
vilde Jeg helst have ham hos mig, men Jeg er jo som i jo nok ved
i Compagni med en anden en og vi kan nok gjøre det selv det
meste af tiden og naar vi har for meget er nød til at have en som
forstaar Haandværket. Jeg faar Kosten hos min Partner og be
taler 16 Dolar i Moneden og saa sparer Jeg dog ifald man ikke
spare kan mand let sette til alt hvad man fortjener. Jeg kunde
havde faaet 65 Dolar i Moneden naar Jeg vilde havde gaaet
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med til Colorado og arbeidet for en Contraeter og Jernbane
byger det er en 600 Mile herfra og kunde maaske havt gode
dage til 65 Dolar og Kosten er en god Løn men saadane steder
ved man ikke hvorlænge man har Pengene for der er nogle som
Reiser og ikke bestiller noget uden Stjeler og slaar folk ihjel naar
de ved at man har 5 eller 10 Dolar I Lommen slaar de Dem paa
Hovedet og tager det fra dem Jeg har ikke løst til at have min
hoved slaaet i stykker endnu for Jeg er for ung og har ikke seet
nok af America endnu / Kjære Forældere Jeg beder eder tænke
lit paa hvad Jeg Skrev andgaaende Jørgen Og Ifald I vilde
Skrive et Brev til Søren Jørgensen Maaske vilde det Gjøre mere
godt end hvad Jeg Skriver men Jeg vil gjøre det meste jeg kan.
men i kan jo nok indse at det er ikke til hans beste at komme til
Mig. det er for det første. Ifald Jeg engang faar noget for mig
selv som Jeg maaske nok faar inden Lange, for han som arbeide
tilsammen med mig har en Gaard og taler om at Fløte paa den
om et Aarstid eller to saa tænker Jeg at Kjøbe Hans part af
Smedien til min egen og saa kunde Jeg jo nok bruge Jørgen og
Lære Ham at Smede. Men vi Vil Lade Gud lede det til det
Bæs te for Han er den som styrer alting til Vor Gavn Jeg vil
Skrive til S. Jørgensen igjen og Jeg beder eder at Skrive til Mig
inden Lange og Lade mig vide hvor Gammel Jørgen er og om
han Ryger Tobak eller Driker Brendevin / Jeg vil Ingen af Mine
brødere Hjølpe der bruger Tobak eller Stærke Driker. for det
meste naar de Kommer her falder de til Lidenskab og sæter til
alt hvad de fortjener og mange gange Mere. Kjære forældere
det Kunde være min Største Glæde at faa Eders Potrit saa at
Jeg Kunde se Hvorledes i Ser ud for det er saa længe siden Jeg
har seet eder Jeg Skal nok sende Eder nogle Penge i Efteraaret
naar Bønderne betaler deres Regninger Høsten Har nu begynt
og det kan jo ikke vare Lange inden de begynder at tærske Jeg
vil Ende mit brev for denne gang med en Venlig Hilsen til
Venner og Bekjenter og tilsidst Være i Hilset Forælder og Sø
skende Po det Venligste fra Eders Hengivne Broder og Søn
Mr. H. M. Kokjer
Merrick CO. Nebraska
Skriv snart Det ønskes

Alle de tre breve nr. 21, 22 og 23 er fra efteråret 1880 og indeholder
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beskrivelser af travle hverdage i smedjen, som dog bliver afbrudt af besøg
hos venner og bekendte samt afjagtture. Mads har nu også emigrations
planer.
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Clarksville d. 12/12 1880
Kjære Forældre.
Eders kjærkomne brev Dateret November den 8de Modtog jeg
Dec den 4de og hvori Jeg med glæde Læste at i vare alle Radske
det samme kan Jeg Gudværelovet ogsaa tilmelde Eder igjen fra
Søren Jørgensen saavel som mig self. Vi har haft vinter her
saavel som i Danmark men har endnu ingen sne haft og det er
noget som vi ikke faar meget af i Nebraska men vinden Blæser
saameget mere saa at hvad vi ikke faar paa den ene maade faar
vi paa den anden. Jeg tog en Reise paa en 300 Mille Nort Vest
herfra vi havde ikke meget at bestille herhjemme og tiden maa
fordrives med noget der var tre af mine Venner drog med mig vi
havde en Koveret20 Vogn med to Heste for vi havde Vognen
lavet / Saa at vi alle fire kunde sove deri om Dagen tog vi den
ene Seng op og lagde den oven paa den anden saa at vi kunde
faa Plads for vores poter og Pander og fødevare som vi tog med
os og der motte jo enda endel til paa saalang en Reise til Vogns
og de sidste 125 Mil er der Inge beboer uden Nogle Indianer
som drager omkring paa Jagt Vi kogede og Spiste under aaben
Himmel vi havde en Telt for vore heste hvor vi satte dem i om
Naten og vi Sovede I Vognen og de ote ad ti dage vi var imellem
Indianerne sovede vi med vores Bødser i Armen og en Pestaal
imellem us som Skyder sex gange og saa havde vi en Reffel som
Skyder 12 Skud lige saa stærkt som en kan telle og fire Baglad
nings Bøser ved siden af. Jeg havde med for min Bøse 150
Patroner men brugte dem ikke alle vi skjød 3 Hjorter og mange
andre Vilddyrer som Jeg ingen Navn ved for Indianerne gjorde
os ingen Fortræd de kom op til Vognen om Aftenen / For at
besøge os men vi kunde ikke forstaa hvad de sagde de har ingen
Klæder paa men har et stort Dyr Skin som er Malet paa den
ene Side, og den svøber de omkring dem og de har nogle smaa
Heste Vilde Heste som de fanger til at Ride paa og det ser
60

Hans Madsen Kokjer 1883. Bag påfotografiet stårfølgende: »Hans M. Kokjer Clarks, Nebr./Some love
one,/ Some love two/ But I love one/ and that is you./ Your Beloved/ Malina Hartwell.«
Malina Hartwell, fotograferet 1883, iført brudekjolen fra Danmark.

Hele familien Kokjer omkring århundredskiftet. Malina og Hans har Harold Emerson imellem sig. Bag
dem står fra venstre mod højre Thomas Edgar, Ralph LeRoy, Meta Elisabeth og Hans Madsen jr.

Værkstedet i Clarks ved begyndelsen af 1880’erne og 1890"erne (overfor).
Efter brødrenes ankomst blev H. M. Kokjer Carriages Wagons and General Repair Shop snart forandret
til H. M. Kokjer & Bro. General Repair Shop, da Hans og Mads indgik kompagniskab. Værkstedet kom
til at bestå af tre afdelinger i en toetages bygning.

Clarks Cornet Band 1884. Mads står som nummer to fra venstre i baggrunden, mens Hans og førgen
sidder yderst til venstre i midterste række.

I et stort rum midt i huset var essen; her blev hesteskoning udført, og man reparerede og fremstillede
værktøj. Denne afdeling blev ledet afJohn Poland, Malinas svoger. Til højre for smedjen lå tømrerværk
stedet, hvor alt træarbejdet fandt sted; her bestemte Mads. Forrest i huset var kontoret ogforretningen. Her
førte Mads regnskaberne og solgte fra lageret.

Clarks byråd omkring 1890 med Hans Madsen Kokjer bagest til venstre. Forretningsmændene i byen lod i
begyndelsen hvervene som medlem af både byråd og skolekommission gå på omgang. Men efterhånden blev
det svært at finde frivillige, da medlemskabet kunne koste tab af kunder, der var utilfredse med den
pågældende forretningsmands stemmeafgivning. Mads var åbenbart uberørt af disse forhold, idet han var
meget aktiv i både byråd og skolekommission. Han var feks. kasserer i byrådet i 13 år.

Morsomt ud at see en 400 i en flok af dem og høre dem Skrige
og gjøre alarm deres Musick som de har med dem er en lille
Tønde som de slaar den ene ende af og binder et Dyr skin over
og bruger den for Tromme de er aldeles Røde i Hovedet og
ganske Vilde og en gang imellem naar de bliver Gal i hovedet
tager de ogsaa haaret af de Hvide, man skal altid have Øinerne
aaben naar man gaar imellem dem og ikke Være bange for
finder de først ud at man er bange saa er det forbi, hvor vi var er
en Plads hvor der er en Skanse byget og Soldaterne Liger der
alle tider for at holde dem tilbage men der er mange paa Denne
side af skansen vi saa megen smokt land / Men ogsaa megen
simple men smokt skov hvor store fyr Træer groer men hvor de
Groer er Jorden meget Sande og Store Baker saa at naar de har
en Vogn med Læs Paa spender de 12 Heste for, for at Træke
Vognen op. vi kom hjem efter 4 Ugers Kjøren og en omreise
paa en 700 Mil Godt tilfreds og havde mange Løier og billigt
Kjære Moder som du Skriver Jeg agter at sende eder nogle
Penge jeg har en 25 Dolar tilgode i Iowa jeg skrev til Søren
Jørgensen at han skulde see at faa dem og sende dem til Eder
jeg har ikke hørt fra ham siden og det er næsten en Moned siden
saa Jeg ved ikke hvornaar han faar dem men de skal komme
saasnart han kan faa dem men Avlen Var ingen Steder vidre
god Iaar og derfor er det Svort at faa Penge ind. siden jeg kom
hjem har jeg ikke andet Bestelt end at Kræve. Jeg ender med at
Ønske Eder Alle et Glædeligt Nytaar Søskende saavelsom For
ældre Jeg er Godt tilfreds Skriv Snart Hans M. Kokjer
[I margenen] Maaske gaar min Partner paa Farmen i Foraaret
saa faar Jeg det hele selv
Skriv snart det ønskes

25
Clarksville d. 6/1 1881
Kjære Søster. [Marie]
Jeg vil i denne morgenstund tage mig den fornøielse at skrive
dig et par ord til, til svar paa dit kjærkomne brev som jeg
modtog imellem Jul og Nyt Aar. og det fornøiede mig meget at
Læse om eders lille hygeligt Hjem og at i kommer Verden saa
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godt igjennem det er jo alt hvad vi lever for og arbeider for et
hyggeligt hjem her paa Jorden og videre i Evigheden. Ja kjære
Søster Julehøitiden er nu forbi for denne gang, det Gamle Aar
udgaaet og et nyt frembrut og Gud ved hvad enden af dette Aar
skal blive men vi ikke. Jeg havde mange fornøielser i Julen og
ogsaa NyAaret Jule Aften havde vi to Jule Træer i den Congergationel / Kirke21 Jeg hjelpede at smøke dem det tog ote afos en
hel dag inden vi fik alle gaverne hengt op det var mest for
børnene de fik alle en Gave. Kirken var saa fuld at mange motte
staa op. Præsten obnede med at bede og saa var der en psalme
sjunget efter det gjorde han en tale om vor frelser som var føt
Jule Nat og lagt i en Krybe, du kan tro at det var smokt. efter
han var ferdig blev der videre en psalme sjungen og saa blev
Gaverne uddelt og det tog os næsten til Kl. 11 Juledag var jeg til
besøg anden Juledag var paa Søndag og da blev Jeg hjemme og
skrev nogle breve til mine Venner. Den Uge henrant og on kom
Nyt Aars Aften Jeg havde en Lille besøg her hvor jeg faar
kosten. Jeg havde en 6 Par af mine beste Venner komme og
Madamman her kogede Aftens Mad for os og vi havde mange /
Løier den Aften vi gik ikke til sengs før kl 3 om Morgenen og
den Dag var der to Partier som gik paa Ny Aarsbesøg vi var fire
i hver det er næsten det samme som at Skyde NyAar in, uden vi
Skyder ikke men istedet derfor har vi en kort med vor Navn paa
og en som siger et Glædeligt Nyt Aar, Vi gik fra huse til huse
hele dagen til vi var saa ful af Kage og alle slags at vi kunde
næster ikke bære det Hjem. Men de Dage er nu forbigaaet og
enhver er nu vidre ved sin Arbeide og alt gaar igjen sin Jevne
gang. Min Arbeide er i denne tid at gaa i Skole og Du kan tro
Kjære Søster at det er ikke saa let Jeg maa studere hort for at
følge med de største Børn du tænker jo vist at Jeg er for gammel
til at gaa i Skole men Jeg har mere Løst til at gaa i Skole som
nogen anden Arbeide Jeg kan tænke mig / Og jeg kan nu Læse
og skrive det Engelske lige saa godt som mit Moders Maal som
Jo er meget nødvendigt for mig. Kjære Søster Nyheder er her
ingen af som kan intressere Eder vi har havt temlig hort Vinter
men ikke megen Snee. Jeg modtog i Aftes et Brev fra Jørgen
Madsen Kokjer som skriver endnu om at komme til Foraaret,
men han bier vel nok lit Længere inden han kommer. Jeg maa
nu Ende for Kl er halv 8te og det er snart Skole tid Jeg beder dig
3

Brev fra Amerika
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hilse Slegt og Venner Forældre og Søskende men først og sidst
være du og Ane hilset paa det venligst fra eders hengivne Bro
der. Hans M Kokjer
I perioden fra marts 1881 til maj 1882 afsender Hans tre breve. Han har
overtaget smedjen og har så meget at bestille, at værkstedet har måttet
udvides. Også i hans privatliv er der indtruffet betydelige forandringer.
Han er blevet forlovet med en amerikansk pige, Malina Hartwell, og de
har planer om at gifte sig inden for et års tid.

29
Clarks d. 22/2 1883
Kjære Søster [Marie]
Dit brev har jeg rigtig med glæde modtaget, og som du ønsker
vil Jeg med det samme svare derpaa og haaber at det naar dig
itide. Jeg sendte Jørgens Beliet herfra den 9 Feb og det vil dog
tage dem nogle dage at blive ferdig æfter de faar den. det kunde
være mig en stor glæde at faa Kjolen syet22 hos dig og Jeg
sender dig maalet saagodt som Jeg Kunde faa den og haaber at
du kan træfe det. Slæb er under tiden brugt for Brude Toilet og
som du siger en til at hefte paa kunde være smokt Men Kjære
Søster sy den som du tænker det smokeste, Min Elskede er ikke
saa mørk som du tænker, hindes Øine mørkt blaa Jeg sender
dig en prøve fra hindes haar, Prøven som du sendte ere meget
smoke / Du kan kjøbe hvad du tænker Vil bekome hinde bæst
men Jeg ønsker den ikke Rød. her bruges kjolerne meget med
andre kølører af frynser. Men Sy den efter din egen smag og det
skal være mig hjærtens glæde at modtage den. Jeg har ikke
megen tid at skrive idag de venter for mig i Smedien. Jeg vil
svare dig paa dit andet brev i en Kort tid. Jeg sluter med en
inderlig Kjærlig hilsen til alle fra mig og min Elskede.
Lev Vel Lev evigt Vel
Din Hengivne broder H. M. Kokjer
Pas paa og faa Kjolen godt paket for Tolden
Farvel

Fra den 15/4 1883 til den 19/4 1885 afgår der hele 15 breve fra Clarks
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fra Hans og brødrene Jørgen og Mads, som er vel ankommet. Jørgen
arbejder på en gård og Mads dels på værkstedet og dels med at bygge hus
til de nygifte Hans og Malina. Da huset står færdigt flytter Mads, samt
Malinas moder23 og broder ind hos parret. Den 17/4 1884føder Malina
deres første barn, datteren Meta, og samme efterår får familien en dansk
tjenestepige Sofie, en bekendt af Marie i Kolding.

45
Clarks d. 26/7 1885

Kjære Forældre og Søskende.
Med glæde modtog vi eders brev et par dage før Metas fødsels
dag Meta kan endnu ikke gaa ganske alene men hun begynder
godt vi har mange løier med hinde hun er saa god og græder
næsten aldrig hun kan allerede sige mange ord og inden længe
begynder hun vist nok at tale. Det er temligt varmt her i denne
tid men saavidt som Avlen angaar saa staar alting rigtig godt
bedre som vi har havt her for flere Aar. Høsten har allerede
begyndt Rugen og Byghveden er i Stakken og hveden og have
ren begynder at falde alt er næsten høsted med maskiner som
binder det med det samme og det tager jo ikke lang tid Vi har
megen Arbeide i denne tid med at reporerer alle slags maskiner
Mads med at gjøre Træarbeidet Jørgen og Jeg Smede og Male
arbeidet Jørgen Lærer stærkt han bliver nok en god Smed om
nogle faa Aar. Vi har jo ogsaa mange løier med hverandre
saavelsom arbeide og alting gaar rigtig godt, Mads Jørgen og
Sofia tillige med tre andre Piger Kjørte idag til den Svenske
Luteranske Kirke som er en ti Mile herfra de tog deres Midagspise med dem i en stor Kurv. Elise24 skrev engang om at faa at
vide hvad vi fik at koge til saa mange. Jeg vil nu fortelle hinde lit
om vor Besetning Jeg vil begynde her i Huset 1st Kommer
Moder Elizabeth Hartwell / Vor Brødre Edgar Hartwell M. M.
Kokjer og J. M. Kokjer Pige Sofia Hougaard min Kone Dater
og mig self det er familien. Møbler i Kjøkkenet har vi et Komfyr
et stort Bord med fire skuffer i som vi bruger for mæl og andre
sager i den anden ende af Bordet er der et skab som de bruger
for Potter og Pander i den ene hjørne af Kjøkenet har vi vor
Pump med en Jern vaske sink25 som har en pibe som vandet
3*
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løber ud af under den er der et lille skab som vi bruger for
Patroliom Kanden og Støvle børster. Spise Kammeret bestaar
af et lille Bord 6 store Skuffer 2 smaa og 4 hylder med døre for
lige som et skab, Kjælderen bruges for Kartofler Flesk og Kjød
og mange andre Fødemidler. Daglistuen bestaar af et board26 et
stor skab som vi bruger for Talarkener Kopper gafler og Knive
den har 2 Skuffer i bunden som bruges for Serveter og andre
slags linnen som bruges for bordet. 8 Stoler en symaskine en
Lang bænk med Blomster paa en Hylde som Kloken staar paa.
4 Hylder i en hjørne som vi har fuld af Bøger af alle slags en
Kanarie Fugl som synger yndigt. Stor Stuens Besetning bestaar
af et Øreværk eller Organ27 et Sofa 3 Gyng Stole en foot Stole
og 3 andre Toi Stoler et Lille 6 Kanteret Bord som en af Lam
perne staar paa vi har 4 Store Lamper og et Lille og mange
Skjelderier som hænger paa Vægene omkring i Stuerne 3 Blom
stervaser. Vi har 5 Sove Kamrer 7 Senger 4 Komodier med
Spiel paa som staar i Sovekammerne og Metas Vogn den er
snart i den ene stue og saa i den anden28, nu vil vi gaa uden for
der har vi et Lille Hus for Kul og Træ som er nødvendigt Stald
har vi endnu ikke faaet byget men begynder derpaa i denne Uge
den skal være 20 fod Bred og 32 Lang 12 fod Høi til Taget. I
Haven har vi / alle slags ligesom derhjemme vi har enda en hel
del Blomstre som vi fik fra Danmark og enhver synes godt om
dem. Mads har en Hest Edgar Hartwell en Hest og Fjeder
Vogn og 5 Kør og nogle Kalve Jeg og min Kone har en Fjeder
Vogn en Hest og 12 Kreaturer som bestaar af 5 Kør nogle 2
Aars og andre Kalve vi har 2 Grise endnu vi slagtede 3 Grise
sidste Vinter og en Fed Ko. Vi har en Ko herhjemme som vi
Malker de andre løber Kalvene ved en 4 Mil herfra Jørgen har
halv part i en Kalv, Høns Ender og Gjæs har vi ingen vi Kjøber
jo det meste af hvad vi lever paa. Vi havde nogle faa billeder
taget af vor Hjem som Jeg nu vil sende eder en der af I kan der
se hvordan det ser ud Udvendigt og tænke eder hvorledes det
ser ud invendigt vi er alle uden for nogle af os uden for stor
Stuen og andre uden for Kjøkend Meta sidder paa hindes lille
Stol vi ønsker nok at se om i kan Kjende os Sofia staar vid
Hesten og Vognen det var taget den 26 Juni om morgenen Kl 7
en meget smokt Morgen. Jeg havde Brev fra Søren Jørgensen
for kort tid siden de var alle radske og har det godt. Vi har alle
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havt god helbred siden vi kom til Americka som jo er en stor del
Kjære Forældre i skrev at i havde ikke hørt fra os for saalænge i
maa unskylde os Jørgen skrev et brev som gik forkert hvordan
ved vi ikke men after den havde været afsent en 4 Uger kom den
tilbage igjen. vi skrev for nogen tid siden og sendte Eder en af
Metas potographs som vi haaber at i har modtaget i god ordening og vi vil gjøre vor best med at skrive i fremtiden Jeg har jo
saa meget at gjøre med at føre mine Bøger og har ogsaa mange
breve at skrive / Angaaende gesjeften Mads og Jørgen har god
Tid vi arbeider fra 7 om Morgenen og til 6 om aftenen den
øvrige tid har de fri Jørgen passer Koen og Griserne og saa maa
de jo ogsaa øve dem lidt i Mosicken29 vi var ude at spille den
anden Aften til en forsamling og Supper30 som de havde her i
Byen og vi havde mange Løier. Vor Moder er i denne tid ikke
hjemme hun er gaaet at besøge en af hindes Dattre som lever en
60 Mile Herfra vi savner hinde megen. Jeg har næsten fortalt alt
hvad Jeg kan tænke paa og Jeg haaber at disse linnier vil finde
eder alle ved god helbred og maaske Travlt med at høste Jeg
haaber at I maa have stadigt Veir til at bjerge in alt hvad i har
avlet derhjemme hvordan har de det paa fæleden31 Jeg har
længe tænkt paa at skrive til Niels Madsen men det ser ud som
jeg ingen tid kan faa men de er altid i mine Tanker og saa kan
de jo ogsaa Læse breve som vi skriver hjem. Jeg vil ende mit
Brev for denne gang Jeg vil Hermed sende eder 5 Pitures32 af
vort hjem en til Eder derhjemme en til dem paa Fæleden en til
Hans Buck og Anne en til Maria og en Til Kathrine33 naar i
faar dem at see kan i give dem ud og hilse dem mange gange fra
os og vi ønsker nok at høre fra eder inden Længe. Hils alle
Bekjenterne slægt og Venner tilsidst være i Forældre og Sø
skende Hilset paa det Venligste fra Eders Hengivene Sønner og
Dater
H M Kokjer
Lev Vel og Skriv snart Det Ønskes

Fra perioden december 1886 til november 1888 eksisterer der 6 breve med
løst og fast om familien, smedjen, forretningen og byen. Hans og Malina
har fået to børn mere, sønnerne Ralph LeRoy,født d. 4/6 1886, og Hans
Madsen Kokjer, Jr., født d. 10/11 1888.
69

53
Clarks d. 7/12 1889
Kjære Forældre.
Det er med glæde Jeg tager pen i haand for at take eder for alle
Breve som vi har modtaget og tillige ønske eder alle derhjemme
et Glædeligt Jul og et Velsignet Nyt Aar. og vi hermed sender
eder en lille Jule Gave som vi haaber vil korne i tide vi are alle
radske og har dygtig Arbeide Jørgen gaar jo i Skole34 han
kommer hjem i Julen Søren Jørgensen og famelie ser vi jo nogle
af næsten hver dag børnene gaar i Skole her i Byen. Vor lille
Pige Meta gik ogsaa i Skole for en kort tid men hun er jo dog for
ung endnu men til Summer skal hun gaa hver dag Malina har
jo travlt med at sy Klæder for hinde og Børnene i denne tid. Vi
vil jo gjøre en reise hen at se hindes elste Søster som lever i
Kansas en 250 Mile herfra / paa den 1 lth December er det 25
Aar siden hindes Søster blev Gift og de Skal jo have Sølver
Brylop og vi vil jo vist have mange løier for et par Ugers tid.
Mads og jeg blev nydlig ferdig med et stykke Arbeide uden
for byen for en Man som heder Gibson han handler med Faar
og Kvæg han feder i Vinter 25000 Faar og 800 Studer vi Bygede
en Stor Tynde for Vand som vi satte 10 fod op fra Jorden
Tynden er 12 fod bred paa Bonden og 14 fod høi og den holder
35000 Spander Van vi satte op 2 Vind Møller til at pompe den
ful og saa lagte vi jern Piber i jorden saa at vandet kan rende til
alle Faar og Kreaturer naar de skruer Tapen løs saa kommer
Vandet vi lagte i jorden 1700 fod af Piber eller jern Røren Jeg
har forglemt hvad i kalder dem det kostede ham næsten / 800
Dolars og tog os næsten 4 Uger til at Gjøre Arbeidet. Vi havde
god avl her i Aar og alting gaar sin jævene Gang Jeg modtog et
Brev fra Maria som jeg var meget glad ved og saasnart vi
kommer tilbage fra vor Reise skal jeg Skrive til hinde og forteile
hinde hvorledes den gik. Ja Kjære Forældre vi Ønsker Eder et
Glædelig Jul og haaber at i er alle Radske og haaber at Fader vil
blive Radsk saa at han kan komme lit omkring eller er vi bange
tiden blive lang for ham naar han skal sidde stille eller læge i
Sengen. Vi beder Eder hilse dem paa fæleden tillige alle Venner
og bekjentre men tilsidst Være i Kjære Forældre og Søskende
Hilset paa det Venligste fra eder Hengivene Søn og Familie
Hans M. Kokjer
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Brev nr. 54 fra d. 12/2 1890 er fra Marie i Kolding. Faderen er død, og
brødrene bliver derfor bedt om atfrasige sig arven, således at moderen kan
overføre huset til broderen Thomas.
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Clarks d. 2/3 1890
Kjære Moder.
Vi modtog brev fra Søster Maria igaar som tilbragte os de
sørgelige tidning at vor Kjære Fader var afgaaet ved døden den
11te Februar. Han var en god og tro Fader til sin Familia og har
Arbeidet hort herpaa Jorden for at fortjene daglig brød for dem
som maaske tilbragte hans dorlige Helbred til det sidste. Hans
arbeide er nu fulendt og vor kjære frælser har taget ham hjem til
sit Hus som er ikke bygget med Hænderne, den Hus hvor der er
evig live fryd og glæde og hvor vi engang haaber at mødes om
ikke her i Livet. Ja Kjære Moder enskønt vi er her i det fjærne
Land og har ikke seet vor Fader for mange Aar han vil savnes
meget hos os, og uden tvivel meget mere fra vor Kjære Moder
du som har levet med ham tilsammen i Modgang saavelsom
Medgang og har opdraget en stor Familia som nu er ude / for
demself paa livets Vei og kan ønske for sig self hvad Vei, enten
den store eller den snæver, den ene som skriften siger er meget
lettre at reise paa som den anden men den lette Vei leder os ofte
til Sorg isted af Glæde. Ja Kjære Moder naar vi tænker tilbage
til vor Barndoms dage i Hjæmmet da vi var alle tilsammen det
var en stor glæde for os om Aftenen inden lyset blev tænt at
sidde runt omkring i vor lille Stue synge Regne og tale sammen
og saasnart lyset var tænt begynte Arbeidet Pigerne med at sy
Strikke eller heckle og Drengerne med at Kårde eller Læse Høit
Moder med at Spinde og Fader Sno Reb eller Binde Kurve. Ja
Kjære Moder Jeg tænker ofte tilbage paa de tider, og der var
tider at pricerne paa Fødemidler vare temlig store og Arbeids
lønnerne vare kons smaa at det var hort for Forældre at faa nok
til at føde saa / Stor en familia. Men vi kunde aldrig see nogen
forandring i vort Kjære hjæm vi havde altid nok at leve paa
ogsaa gode klæder paa naar tiderne vare horde arbeidede vore
Forældre meget mere vor Kjære Fader gik ud og fortjænte sin
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dagløn og om aftenen tog han sin løgte og gik ud i Laden og
Tærskede Rugen som vi avelede hjæmme, til Kloken var elve
eller halv Tolv for at faa brød for sin Familia og paa den næste
Morgen stod tidlig op for at gaa i Dagløn igjen. Ja Kjære Moder
Børnene vare alle Unge dengang og kunde ikke forstaa hvorfor
vor Fader og Moder havde at Arbeide saa hort men naar vi nu
tænker tilbage saa kommer det os i minde og det hele er klart i
vore tanker og det er en minde der er vært meget mere en guld
eller Penge den minde at Vore Kjære Forældre har altid været
tro til os og satte os paa den rette / Vei i Verden og det er Altid
at være tilfreds med hvad Gud giver os og om vi endog faar lidt
Modgang saa maa vi jo arbeide meget mere for at komme
igjennem. Ja Kjære Moder det ser maaske ud til dig som om du
var alene her paa Jorden, men det er langt fra ikke tilfeldigt.
Fader er hengaaet før os den vei som vi alle maa reise engang og
vi ved ikke hvorsnart vor Kjære Frælser vil kalde os hjem til sig.
og det vil maaske nok være temligt ensomt for dig men vi maa jo
ikke forglæmme om han end er Død i livet er han ikke i Aanden
og vi haaber at mødes i det Qærne Land hvor der er nogen Sorg
men evigt fryd og glæde. Kjære Moder Jeg beder dig om ikke at
blive for Stadigt hjemme for en tid men gjør en Reise hvornaar
du løster Besøg Pigerne og besøg os og ikke Arbeide formeget
Du har gjort din Arbeide forlænge / Siden Jeg beder dig at tage
Verden lit lettere og Lade dine Store Børn Arbeide for dig de
ære alle Radske og villig til at gjøre det og du har tillige med
Fader Arbeidet hort for os. Naar Marie gaar til Kjøbenhavn i
Sommer som sædvanlig gjør en Reise med Hinde Mads og Jeg
vil sende dig Penge, og Maria kan see at du more dig du vil
ogsaa finde at naar du reiser omkring din helbred vil blive
meget bedre Ifald du har løst at besøge os vilde vi gjærne betale
Reisen du kunde besøge os et Aars tid og saa gaa tilbage og
besøge dem derhjemme. Jeg beder dig hilse Alle Søskende Slegt
og Venner.

Men tilsidst være Du Hilset paa det Venligst fra Din hengivene
Søn og Dater H. M. Kokjer
Brevene nr. 56, 57 og 58 afsendes fra maj 1890 til oktober det følgende år
og handler først og fremmest om Hans og Malinas 3 børn.
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Clarks d. 2/12 1891
Kjære Moder og Søskende.
En lang tid er nu allerede henrunden siden jeg har skreven til
eder som i derhjemme jo vist ogsaa ofte har talt om, og hvorfor
jeg ikke har skreven til eder for saa længe ved jeg ikke og har
ingen undskyldning at meddele. Vi modtog alle eders breve fra
hjæmmet hvorfor vi takker mange gange. Mads skulde have
vexle breve med Søster Maria i hvert Maaned men han bliver
vist nogle kort naar vi kommer til Aarets ende. Foraaret begynte lidt sildigt vi havde meget snee og inden det gik af var det
langt hen i April men saa begynte arbeidet jo med et frisk mod i
værksted saavel som paa Farmen Bønderne der ikke avelede
noget sidste Aar motte jo probere igjæn og alting gik jo ogsaa
godt de pløiede og soede næsten dobelt saa meget iaar som
sidste. Veiret var meget godt i April og Mai til sidst i Maaneden
sæden var alt i jorden Maisen planted og alting saa yndigt ud.
men saa begynte det at regne som jo ogsaa var nødig det blev
ved for en Uges tid at regne hver nat og en gang imellem lit om
dagen det gave saa meget at Farmerne ikke kunde pløie Maisen
og som af dem begynte at gaa omkring / med hovedet ned men
det hjalp jo ikke noget det blev meget værre. Først i Juni vi stod
op en morgen after det havde regnet hele naten alting saa ud
som en sø Vandet løb langs ad gaderne over Jernbanen og var
nær ved at gaa op i Huserne her i Byen Jernbanen Vaskede ud
saa at togene ikke kunde løbe for tre dage, vi havde fire Passasere fra toget med en 900 personer paa læggende her i byen for
over to dage, vi kunde ikke komme til Værkstedet foruden at
tage støvelerne af og faa Bøxerne oven for knæerne. Skolen saa
ud ligesom den stod paa en lille 0. vi fik ikke meget bestilt i de
dage uden at gaa omkring og see hvorledes det saa ud. I Central
City som er elve mil herfra det var meget være de silede i skibe
og baade over hele Byen og mange folk motte fløtte ud af deres
huser for en kort tid men det varede jo ikke længe inden regnen
var over og Solen begynte at skjenne Vandet begynte at gaa ned
og i en Uges tid after det merste var gaaet uden i de lave steder
og saa gik alting jo sin jævene gang igjæn. Men vandet gjorde jo
en stor skade til alle slags korn og paa lave land alle var gaaet
og det var meget hort for dem som boede der for ifjor var det for
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tørt og iaar for vod men saadan gaar det jo i denne verden
modgang / saavelsom medgang. Nu blev veiret jo yndigt igjæn
jorden tørredes og Bønderne kunde begynde at pløie i Maisen
igjæn men ukrudtet havde jo faaet en god begyndelse og det var
meget hordere for dem at faa det rent igjæn de arbeidede tidlig
og sildig og først i Juli maaned saa alting meget got ud untagen
paa nogle af de værste steder hvor Vandet havde staaet forlæn
ge. Midt i Juli og fra den til langt hen i August Høsten var igang
og i kan tro at det var travelt saadan høst har vi endnu ikke havt
for mange Aar Hvede Rug by og Havre var saa stor ja meget af
Haveren var over sex fod lang vi Solgte tolv Høstemaskiner og
ti tusind pund traad som de bruger i Maskinen til at binde med.
Høsten var over og Bønderne havde travlt med at Stake og
nogle af dem væntede ikke til at stakke men fik Tærskemaskinen
og tærsked og fra den tid til October man kunde se og høre
Tærskemaskiner runten om og de flerste af dem dampmaskiner.
Nu da Høsten var over saa begynte slæten og jeg troer at der er
HøStakker nok her i Nebraska til at fore alle Heste og kør i hele
Danmark og have noget tilbage man kan staa paa en sted og
telle tusinde af dem der er en masse af høet presset og skikket
herfra baade i øster og væster fra 6 til 15 Jernbande Vogne full
daglig Bønderne faar 4 Dolars for 2000 pund naar det er presset
det giver jo / megen arbeide for dem som ønsker at bedrive
tiden den vei. Høsten og slæten var næsten over og avlen var
god af alle slags her i Merrick CO saavelsom over hele Nebra
ska og der var jo kons en vei at vise det og det var jo at samle
tilsammen noget af det bæste avlet og tage det til Fair det er jo
næsten lige som Meiriet derhjæmme, de samler tilsammen fra
hele Staten paa en plads i Lincoln hvor de har Bygninger for
denne fornøielse. Pigerne sender det bæste de kan lave af alle
slags saasom forklæder lomme klæder kjoler syening af alle
slags Hekle og strikke arbeide. Maleriet symaskiner Vævema
skiner og alting hvad du kan tænke dig af denne slags saavelsom
Hæste Kør Faar Svin Høns Hunde Katter og fisk af alle slags.
Tillige med de forskjellige slags korn som avles paa Jorden gaar
med paa Udstillingen og saa er der jo premiums paa det bæste.
Næsten hver County sender fra en til tojernbane Vogne full af
alle slags korn og kartofler og alle andre slags som groer i
Haven og paa Markerne saa er der jo for det merste to eller tre
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mand med til at faa alting i orden og pynte op saa at det vil se
got ud. Jeg var den som motte bestyre den gjærning fra Merrick
Co Iaar og Jeg havde en med mig ved Navn of Richardson og
saa fik Jeg Jørgen til at komme op fra Crete og hjalp us et par
dage vi havde jo mange løier Jeg var der i en ti Dage Merrick
Co. Betalte for det hele / Der var mange tusinde mennesker som
besøgte udstillingen hver dag, vi blev jo ferdig med den reise og
kom hjem og var hjæmme for en kort tid til den fjortende Octo
ber saa maate Jeg afsted igjæn men dengang var det en meget
større reise en reise som Jeg aldrig vil forglæmme. Nebraska
havde jo god avl iaar og der er jo endnu meget Land paa
forskjellige stæder for salg og som skulde opdyrkes og der er jo
ogsaa megen plads for forskjellige besetninger. Vi har en for
ening her som vi kalder Nebraska State Buisnessmens Asociation deres hovedpladser er i Omaha de syntes at det vilde være
en stor gavn for Nebraska at tage et tog og inrete den saa at vi
kunde tage alle forskjellige slags Fødemidler som vi avler her i
Nebraska gjøre en reise øster paa hvor det er saa tykt beboet og
hvor der er mange folk som reiser i vester og vise dem hvad vi
kunde avle her. det blev jo bestemt at toget skulde gaa og de
begynte at fik det hele i orden hver County der gik med motte
betale fra 125 dolares til 600 som den var stor til og saa maate
de sende en Man med toget fra hver County og Jeg var elected
fra Merrick Co. Nu gik arbeided løs Jeg motte jo faa tilsammen
fra vor Co hvad jeg skulde have med paa Udstillingen paa Jule.
Jeg fik dem tilsammen Hvede Rug byg og / Bønner og alting af
denne slags com jo i smoke Flasker såavelsom Æbler, saa havde
vi jo ogsaa kornet ligesom det groer i marken det bæste vi kunde
finde og alle slags som groer paa markerne og i haverne det blev
alt skiket til Omaha hvor Jernbane Vognerne blev opfyldet der
kom en ti man til arbeide paa dem de tog 2 Jernbane Passasere
Vogne som er en 60 fod lange og 10 fod bræde tog alle sæderne
ud og byggede de hylder i mitten fra gulvet til toppen hvor alle
varrerne var bunden fast med staltrod saa at det ikke skulde
falde ned naar toget gik, paa siderne og paa loften var det
pynted med alle slags korn som det groer i markerne saa var det
lige plads nok i Vognen naar de gik igjænnem en dor de kunde
gaa rundt og see alt og saa gaa ud igjen af den dør de kom in.
Uden paa var vognerne oppynted med Mais som var savet
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igjænnem og sømmede paa i alle forskellige forsoner og det saa
meget smokt ud Jeg vil sende eder et billede af toget saasnart
Jeg kan faa dem saa kan i jo bedre forstaa hvordan det var
udstoderet foruden de to Vogne med udstillingen paa havde vi
en Vogn for voret cofferte aviser og bøger som vi havde med til
at give folkene hvor vi holt stille, tillige et Pallas Sove Vogn som
havde 30 Senger i hvor vi sovede om Naten / og kjørede i om
dagen naar sængerne er opgjort om dagen saa seer Vognen ud
inden i lige som den fineste Stue med yndige sofare i til at side
paa. Der var 30 af os og i kan tro vi havde mange løier. Vi
Dampede ud fra Omaha kloken 4 den 15 October og kjørte den
hele Nat om Morgenen var vi i Peoria Illinois hvor vi gjorde
den første holt vi havde en Man en Uge forud med store billede
til at hænge i Vinduerne saa at folkene viste hvornaar vi kom og
i kan tro saasnart Toget kom paa Stationen der var tusinde som
vilde see hvad vi havde at vise og altin gik jo løstig vi levede jo
godt paa Hotellerne og havde alting vi ønskede . . .
Hans opremser derefter de forskellige stater og byer, som udstillingen
besøger. Med brevet følger et billede af Clarks byråd, hvoraf Hans er
medlem.
Få uger efter afsendelsen af ovenstående brev føder Malina parrets
fjerde barn d. 18/12 1891. Han døbes Thomas Edgar Kokjer.

Først i 1895 skriver Hans igen. Han har i de forgangne år været rejsende
agent for The Austin-Western Company, Limited - et Chicago firma, der
handler med vejarbejdsmaskiner. Mads har overtaget Hans3 del af smed
jen og passer deres fælles salg af maskiner og landbrugseffekter til omeg
nens gårde.
Perioden 1895 til 1900, hvorfra der findes 8 breve, bliver tragiske for
familien i Clarks. Som svar på et netop modtaget brev fra Marie skriver
Hans følgende:
»Dit brev afsent den 16 Mai har jeg lige modtaget og læst med
taarer i øinene. Det gjør mig meget ont at du er saa dorlig og
maa stadig læge i sengen og det lille ord Farvel made mit hjærte
banke og mine tanke vandre fram og tilbage, og mit ønske at
bare jeg kunde være hos dig og tale med dig endnu engang
inden vi maa skilles ad her paa jorden . . .«
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Dette brev når aldrig Marie, der forinden er død af cancer. Også økono
misk er det trange tider, og af og til må Hans stadig rejse som repræsen
tant for at klare dagen og vejen. Han er alligevel tilfreds med tilværelsen
og mindes med glæde de »25 amerikanske år«. I 1898 d. 18/11 fødes
familiens sidste barn Harold Emerson Kokjer.
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Clarks d. 5/12 1900
Kjære Moder.
Jeg ønsker eder alle et glædeligt Jul og et velsignet Nyt Aar og
jeg haaber at i ære alle radske saa at i tilsammen kan synge
nogle af de deilige psalmer og høitids sange som vi gjorde i mit
barndomsdage medens jeg var hos eder nemlig Deilig er den
Himmel blaa og Julen har englelyd og mange andre deilige
psalmer som indnu ringer i mine øre naar jeg tænker tilbage
paa den tid da vi vare tilsammen. Vi ære alle radske børnene
gaar i skole hver dag det vil sige Meta Roy Hansie og Thomas.
Emerson taler om at han vil gaa men han maa jo dog vente for
nogle Aar endnu inden han kan gaa. Meta er jo en stor og
dygtig Pige jeg tror at hun er lige saa / stor som Johana hun
lære got i skolen og saa studerer hun ogsaa music hun spiller
dygtigt baade paa Oregle og Pianofort vi har nyligt kjøbt et ny
Pianafort som kostede over tre hunner dolarer eller et tusind
Kroner vi haaber at hun maa beholde sit helbred saa hun kan
blive ved at lære, saa kan hun med tiden tjene pengene tilbage
med music og lære andre. Roy er en dygtig dreng og en af de
beste lært i skolen han hjølper mig om sommeren naar han ikke
gaar i skole med at sette Maskineri sammen han læser mange
bøger hvad han vil gjøre i fremtiden naar han bliver voxen ved
vi jo ikke indnu. Hansie lærer ogsaa temlig godt i skolen men
han har mere lyst til at lege med de andre drenge han læser
ogsaa meget om aftenen Thomas er en stærk dreng vi kan altid
høre naar han kommer han kan gjøre / mere spitacle end alle de
andre tilsammen han er vacer med hans bøger han er ogsaa god
til at hjølpe hans moder naar hun kan faa fat paa ham men han
forglemmer at komme lige hjæm fra skolen naar han seer andre
drenge paa gaderne saa er det hort for ham at sige farvel. Nu
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kommer jo den lille Harold Emerson han fornøier sig med at
løbe omkring i huset han tegner paa papir byger huse og han
kan tale en hel del og de andre børn har mange løier med at faa
ham til at sige saa mange ord naar han gaar tilseng vil han have
at vi skal forteile ham om drengerne i Danmark. Min Kjære
kone har jo temlig god helbred der er jo ogsaa meget at bestille
hvor der er saamange børn at sy for. Vor Gamle Moder Mrs
Hartwell har ogsaa god helbred hun hjølper ogsaa meget med
arbeidet og strikker / handsker og strømper for børnene koger
og bager hun er altid bedre tilfreds naar hun kan bestille noget
Madsen er jo som sædvanlig han har jo dygtig at bestille han
har sit sovekammer hos us endnu men han faar kosten paa
Hotellet i byen han er jo endnu ikke bleven gift det tager ham
en lang tid inden han bliver ferdig til at modtage sin elskede og
begynde et hjæm for sigsælf35. Søren Jørgensen og familie har
det jo got de har jo et deiligt hjæm og børnene ære jo ogsaa
meget gode med at hjølpe. Avlen var ikke saa meget god iaar
men priserne ære jo temlig gode saa vi kommer jo nok igjænnem
tiderne ære jo dog meget bedre nu som de vare for nogle Aar
tilbage der har bleven mange ny bygninger opført i byen og
omegn / Iaar som hjølper meget paa mange Maader. Mit
handle har ikke været saagod Iaar som sidste men i Maskineri
gaar det jo dog op og ned det er næsten aldrig det samme naar
man bare ær tilfreds saa gaar alting jo sin jævene gang. Jeg har
ikke reist omkring meget for tre Aar nu det er jo ogsaa meget
bedre at være hjæmme. Jørgen og famelie36 har I jo faaet brev
fra for kort tid siden han skrev til os og fortalte at han havde
skreven og fortalte eder alt angaaende sit hjæm det er jo en stor
fornøielse at han kommer fremad i sit arbeide med god helbred
skal han jo nok komme værden igjænnem ja kjære Moder det er
jo enda en lang tid siden jeg har skreven til eder derhjæmme
tiden gaar jo meget stærkt og en mand med en temlig stor
famelie har jo ogsaa meget at see after jeg / haaber at dit
helbred er saa at du kan fornøie dig med vore kjære søskende og
deres famelie paa den store høitid vi vill alletilsammen her
fornøei os over den kjære frælse som var født paa Jule Naten
den frælse som vi holde os til i sorg og i glæde Til erindring om
den høitidsfest som vi ser fremtil og at hjølpe den glædelige tid
og erindering om vor Barndomsdage sender Mas og jeg et lille
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gave til dig og vi hober at det kjærlige minde vil hjølpe at gjøre
tiden lætre. Jeg beder dig hilse alle søskende slægt og Vænner
ønske dem et Glædeligt Hjul og et velsignet Nyt Aar og tilsidst
være du paa det hjærteligste hilset fra Min kjære kone og alle
Børnene jeg sender dig et billed af Harold Emerson Kokjer
Tilsidst et Glædeligt Jul og NytAar fra din hengivene Søn Hans
M Kokjer

De følgende breve fra nr. 71 til 79 fra 1900 til 1905 beretter om bedre
økonomiske tider og om børnenes uddannelse. De er alle, ligesom resten af
brevsamlingen, til Hans’ søster og svoger, Katherine og Peter Hansen,
Kolding. Moderen er død i 1901.
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Clarks d. 5/12 1912
Kjære Svoger og Familie.
Vi ønsker eder alle derhjæmme i gamle Danmark et Glædeligt
Jul og et velsignet Nyt Aar. Den store Høitid kommer jo nu med
dette brev og vi haaber at disse linie will treffe eder alle i god
helbred. Vi are alle radske her og alting gaar sin jævene gang.
Tiderne ære gode avelen var ogsaa god iaar og priserne høi. Vor
Gamle Moder Elizabeth Hartwell lever endnu hun bliver 93
Aar gammel Dec 22 hun kan jo go omkring i huset men kan ikke
see til at læse men hun hjølper saa en gang imellem i kjøkenet
med at vaske up. Min kjære Kone har jo ogsaa temlig god
helbred hun kommer ikke meget fra hjæmmet hun kan jo ikke
got lade vor Gamle Moder blive allene hjæmme. Vor Datter
Meta som var Gift til J William Key og boer paa en Gord tree
mile fra Byen har det jo got De har en dater som nu er en ti
Moneder gammel og kan jo snart gaa allene, hindes Navne er
Marjorie Key / Meta kommer jo dog hjem næsten hvær Uge og
min kone kjøre jo ogsaa derud vi har jo en hest endnu til at kjøre
omkring med. Roy Kokjer Vor eldste blev jo ogsaa Gift og fik
sig jo en good kone (Hellen) de har en lille dreng fire Maaneder
gammel som de kalder Ralph LeRoy Kokjer Jr. Han arbeider
for The Union Pacific Rail Road Co og lever i Omaha han are
assisten Engeneer of road tests37 og faar jo en temlig god løn.
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Hans Madsen Jr vor Søn nomber 2 are jo en Professor at the
State Industrial School at Kearney Nebr han er jo ogsaa en
dygtig dreng og kommer frem i Verden. Thomas E Kokjer vor
Søn No 3 går jo i Skole at Lincoln State University han Studere
Scientific Agriculture38 tar en fire Aar course naar han bliver
ferdig dermed Will han jo være en professional Bonde han maa
jo ogsaa med tiden gjøre en reise til Europe for at finde out
hvordan de føder Køerne for smør der bringer den beste pris.
Harold Emerson Kokjer har jo endnu over tree Aar i Skolen
herhjæmme han er nu fjorten Aar / han er jo også en dygtig
dreng og hjølper hans moder passe hesten og bringe in Col og
om sommeren arbeide i haven det giver ham jo meget at bestille
han gaar jo ogsaa hen at besøge hans søster Meta en gang
imellem naar han har tid kan han jo ogsaa bage brød lave sugger
got chokolade og mange andre ting. Nu ved i jo hvordan hele
familien har det Jeg reiser jo endnu for den samme Companey
som før og kommer jo omkring i verden jeg var I Syd og North
Dakota og i Minnasota I Aar ogsaa I Iowa, Illanoise og Kan
sas. for det merste kommer jeg hjæm hvær søndag. Broder
Mads og Hans Kone har det jo ogsaa godt vi kommer jo sam
men flere gange om Ugen Broder Jørgen og hans Piger og hans
Kone39 are nu i Leigh Nebr de har det got han fik sig you ogsaa
en dygtig og god Kone som vill hjølpe ham meget med hans
Arbeide. Søren Jørgensen og Familie har det jo ogsaa got vi
spiste til midag hos dem sidste Søndag. Jeg beder dig hilse alle
Søskend slægt og Venner og ønske dem et Glædeligt Jul det
ønskes af Hans og Malina Kokjer og Familie
De to sidste breve i samlingen erfra december 1917 og 1918 - og det sidste
er skrevet på engelsk. Moder Hartwell er død i 1916. Sønnerne er med i
krigen, Hans og Thomas i Europa og Emerson på Honolulu.
Med udgangen af året 1915 trak Hans sig tilbage som repræsentant.
Økonomisk var familien sikret, da han siden begyndelsen af århundredet
havde ejet en bygning i Clarks, som han udlejede. Han havde også for
skellige værdipapirer samt indtægterne fra forretningen.
Ægteparrets otium sammen blev afbrudt i 1920, da Malina døde efter
flere års sygdom. Det følgende år rejste Hans til Danmark, hvor han
boede hos Peter og Katherine i Kolding. Alle herforsøgte at overtale ham
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til at blive i Danmark, men Hans ønskede at vende tilbage til Clarks.
Det næste tiår tilbragte han som pensionist i byen, hvor Meta stadig
boede med sin familie. Ind i mellem rejste han på kortere besøg hos
sønnerne og Jørgen. I efteråret 1932 tog han således til Avoca, Nebraska,
for at tilbringe lidt tid sammen medJørgen og hans familie. Han døde her
20/11 1932 og blev ført tilbage til Clarks, hvor han begravedes ved siden
af Malina.

Efterskrift
Hans Madsen Kokjer-brevsamlingen illustrerer forløbet af en
assimilationsproces, hvorved en oprindelig bevidsthed som
dansker ændres til en identitet som amerikaner - en proces som
resulterer i, at den danske immigrant bliver til en integreret del
af det amerikanske samfund.
I Hans Madsen Kokjers specielle tilfælde befordrede hans
sociale og økonomiske baggrund som husmandssøn en positiv
holdning til assimilationen, da han vidste, at fremtidsmulighe
derne i Danmark var mere end begrænsede. Desuden talte hans
alder, køn og civilstand for en hurtig indpasning - han var ung,
var den første dreng i familien, og havde endnu ikke stiftet egen
familie. Det eneste der kunne virke imod, var de følelsesmæssige
bindinger, han havde til familien i Danmark.
Skønt Hans som dansker formodentlig ikke mødte nogen
nævneværdig form for diskrimination i det anglokonforme
Amerika, var de første år naturligt nok vanskelige. Han skrev
da også mange breve hjem til Danmark i denne periode og bad i
næsten alle om hurtige svar.
Med opbruddet fra farmen i Iowa og flytningen til Charlotte
aftog korrespondancen; hans sociale netværk var blevet udvi
det, og behovet for kommunikation med hjemmet faldet tilsva
rende. Brevene blev sjældnere og indholdet kontant uden ret
mange følelsesmæssige tilkendegivelser.
Brevhyppigheden øgedes atter i de første år i Clarks, mens
han etablerede sig i en ny omgangskreds. Det var i denne perio
de, at han betroede sig til Marie om sine veninder. I den nye by
forstærkedes assimilationen, da Hans ikke her havde danske
bekendte modsat i Charlotte. Ægteskabet med den amerikanske
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Malina dels understregede og dels fremskyndede overgangen.
Den økonomiske assimilation skal ses i sammenhæng med de
materielle muligheder, som på daværende tidspunkt eksisterede
i et pionerområde som Nebraska. I 1880’erne var den ekspan
derende by med det store opland en økonomisk guldgrube med
mange muligheder, og Hans opnåede i ægteskabet med Malina
den sociale tryghed, som gjorde, at han fuldt ud kunne være
med til at udnytte disse tilbud. Også en kulturel assimilation
fandt ret hurtigt sted og dokumenteredes med hans medlem
skab af kirkesamfundet, afholdsforeningen og frimurerlogen.
Med brødrenes ankomst og den tiltagende travlhed i værkstedet
samt familieforøgelserne aftog brevene i antal, og Hans havde
snart kun stunder til at mindes Danmark ved juletid. I begyn
delsen af 1890’erne var han så konsolideret rent socialt, økono
misk og kulturelt, at han kunne tage et skridt videre og engage
re sig i byrådet og skolekommissionen. Disse lokalpolitiske akti
viteter var udtryk for en politisk assimilation.
Den økonomiske krise i 1890’erne var årsag til en afgørende
kursændring henimod en fuldbyrdelse af assimilationen, idet
han måtte tage arbejde som repræsentant for The Austin-We
stern Company. At han var i stand til at varetage en sådan
stilling kan tages som udtryk for assimilationsgraden på dette
tidspunkt, da kvalifikationskravene til arbejdet som repræsen
tant var kvalitativt forskellige fra den som lokal smed og forret
ningsdrivende.
Ved slutningen af 1890’erne blev de nære bånd til Danmark
brudt, da søsteren Marie og moderen døde; dertil kom, at hans
egne børn var ved at være store, og deres uddannelse optog
ham. Hans arbejdsmæssige situation fortsatte med engagement
i markedsudstillingerne for hele staten Nebraska. Brevenes
hyppighed fra omkring 1900 og frem til det sidste i 1918 var
stadig aftagende, og indholdet oftest centreret omkring børne
ne. Metamorfosen fra dansk udvandrer til dansk-amerikaner
havde fundet sted. Besøget i Danmark kunne ikke ændre det,
men understregede blot, at hans danske bevidsthed for længst
var svunden, og han måtte tilbage til Clarks, hvor han følte sig
hjemme.
Et andet aspekt af Hans’ assimilation kom til udtryk i børne
nes udvikling. De fik alle uden besvær en universitetsuddannel82

se og giftede sig alle med amerikanere. Som anden-generationsemigranter oplevede de tilsyneladende ingen form for assimila
tionsvanskeligheder.
Hans havde ikke, ud over danske juletraditioner, haft behov
for at bibringe dem danskhed, og de havde frit kunnet udvikle
en næsten ren amerikansk identitet.
Hans Madsen Kokjer erhvervede i Amerika en social status,
der var forskellig fra den, han ville have faet i Danmark, men
båndene til familien, hans barndomssprog og de danske traditi
oner gjorde dog, at han aldrig følte sig som amerikaner, men
altid som dansk-amerikaner.
Marianne Hjordt Hansen

2
Sie hinde^åcei^nei i

Line, Sophie off Tane Madsens breve
1880-1921
Brevene i denne serie stammer fra tre søstre, Line, Sophie, og
Jane og er til deres farbroder Peder Madsen i København.
Søstrene udvandrede den 1. maj 1869 med skibet »Northern
Light« sammen med deres forældre og tre mindre søskende.
Familien der stammer fra Klippinge, var en del af en gruppe
udvandring fra Stevns til Nevada i staten Iowa.
Brevene er en del af en større serie, hvoraf den anden del
findes i den følgende brevsamling, som tillige forklarer deres
tilkomst. Brevmodtageren er den samme, nemlig omtalte Peder
Madsen. Brevskriverne fordeler sig over to familier, dels Peder
Madsens broder Niels og dels søsteren Karen Marie. I Niels
Madsens familie er brevskriverne døtrene Line, Sophie og Jane.
I Karen Maries familie er brevskriverne Karen Marie, døtrene
Sidse Marie og Maren Marie og sønnen Mads Peter. En tredie
gren af familien bliver omtalt. Det er Peder Rasmussen, broder
til Niels Madsens hustru, samt dennes kone Margrethe.
Der er i alt 48 breve som spænder fra 1880 til 1921. Brev
modtageren Peder Madsen dør i 1928. Der mangler altså nogle
breve fra før 1880 og heller ikke alle breve fra 1880 til 1921 er
bevaret. Endvidere savnes breve fra begge dele af familien (alt
så Karen Maries familie og Niels Madsens familie) fra årene
1881-1886, 1893-1899 og fra årene omkring første verdenskrig.
Indtil Lines død i 1905 er hendes breve de eneste, som er beva
ret fra Niels Madsens familie. Da vi ved, at der har været ført en
korrespondance mellem Peder Madsen og hans broder Niels
Madsen i Amerika, og at der formentlig må have eksisteret
nogle breve fra Peder Madsens niecer Sophie og Jane, ser det
ud, som om Peder Madsen har udvalgt nogle breve til bevaring.
Der er også nogle huller i korrespondancen mellem Line og
Peder Madsen: fra 1886-1888, fra 1889 til 1893 og fra 1900 til
1903, selv om vi ved de har skrevet til hinanden i disse år, og
selv om breve fra den anden gren af familien er bevaret for disse
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tidsrum. Grunden hertil kan der her kun gisnes om, men iøjne
faldende er det, at brevene ikke er bevaret netop for de tids
punkter, hvor relationerne mellem Line og onklen undergår en
ændring, dvs. tidspunkterne omkring hans bryllup, hvor Line
tydeligvis er ret jaloux og i perioden efter hendes tilbagevenden
fra Danmarksrejsen, hvor hun har genset farbroderen efter tre
dive års forløb.
Brevmodtageren er som sagt Peder Madsen. Allerede inden
søstrene forlader Danmark, har de haft en livlig brevveksling
med ham, mens han var soldat i København. Peder Madsen
var kun ni år ældre end sin niece Line. Det er Line, som for
trinsvis fortsætter forbindelsen efter udvandringen. Som ung
pige har hun nok været forelsket i sin onkel, som hun havde haft
rig lejlighed til at lære at kende, da hun som barn boede hos
sine bedsteforældre, det vil sige i farbroderen Peder Madsens
hjem. De genser hinanden i 1900, da Line besøger Danmark.
Peder Madsen var den yngste af fire børn. Den ældste, Jørgen
Madsen fik fødegården. Nummer to, Niels Madsen, altså brev
skrivernes far blev udlært tømrer og udvandrede i 1869. Den
tredie, Karen Marie, udvandrede i 1881. I 1880 bor Peder
Madsen stadigvæk på slægtsgården, men må på det tidspunkt
have været igang med sin nye virksomhed som oste- og smør
handler med forretning i København, hvortil han så er flyttet.
Omkring 1888 bliver han som 43årig gift med en meget yngre
kvinde ved navn Birtha. De fik ingen børn. Peder Madsen har
åbenbart klaret sig godt økonomisk, da han sender mange pen
gegaver til forskellige familiemedlemmer i Amerika, især til sø
steren Karen Marie og hendes døtre.
Ved udvandrings tidspunktet bestod familien Madsen af fa
deren Niels, født i 1825, moderen Anna, f. 1827, samt børnene
Line, f. 1854, Sophie, f. 1856, Jane, f. 1858, Mads Peter, f. 1860,
Rasmus, f. 1862 og Marie, f. 1866. Børnene var altså 15, 13, 11,
9, 7, og 3, da udvandringen skete, hvilket vil sige at de ældste
børn har gået i dansk skole nogle år.

Hvad kan få en kvinde på 41 og en mand på 43 til at forlade
hjem og familie og tage seks børn med til en uvis fremtid?
Familien udvandrede som nævnt den 1. maj 1869 med et af
de første skibe, der sejlede i direkte rute København-New York.
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Brevene siger intet om, hvorfor familien udvandrede, men vi
kan vel sige så meget, at det næppe var af økonomiske grunde.
Niels Madsen var tømrer og tillige ejer af en mindre landbrugs
bedrift i Klippinge, som med sine store gårde og gode jord var
en solidt funderet bondelandsby. I 1860’erne og 70’erne skete
der et vældigt opsving i byggeriet i området, og derfor var der
naturligvis god brug for tømrere. Niels Madsen blev selvstæn
dig landmand i 1853, da han købte otte tønder land lige ved
slægtsgården Østerskov på 71 tønder land. I 1867, altså to år
før han udvandrede, købte han endnu et stykke jord i nærheden
af slægtsgården. Dette stykke var på 7 tønder land og øgede
derfor hans jordtilliggende til 15 tønder land. Ud fra dette ser
det ud til, at Niels Madsen klarede sig rimeligt godt økonomisk
set, og at beslutningen om at udvandre blev truffet temmelig
brat. Måske har det argument indgået i Niels Madsens overve
jelser, at han havde mulighed for at skabe sig selv og især sine
børn en endnu bedre fremtid i Amerika.
Den ydre anledning til opbrudet kender vi ikke i detaljer,
men vi ved, at der i foråret 1869 skete en større udvandring fra
Stevns, hvor ca. 60 mennesker drog afsted til Iowa under ledel
se af en såkaldt »yankee«, A. Clausen. Blandt disse udvandrere
var en fætter til Niels Madsen, Søren Christiansen med familie,
samt en nevø Carl Rasmussen. Gruppen, som skulle til Nevada
i Iowa, bestod af ti familier, endvidere ti unge enlige, en ældre
mand på 70 og en kvinde med børn. Det overraskende ved
denne udvandring er ægteparrenes høje alder. Fire er omkring
de 50, tre omkring de 40, og kun tre omkring de 30! Erhvervs
mæssigt beskrives alle familiefædrene som »landmænd«, en
betegnelse, som også dækker »husmænd«. Det er i sammen
hæng med denne gruppeudvandring, at familien Niels Madsens
udvandring skal ses.
Ser vi på spørgsmålet om Amerikas tiltrækningskraft, kan der
tænkes flere muligheder. Iowa, som på dette tidspunkt førte en
kampagne for at fa flere indvandrere, kan have virket lokkende.
Det kan også tænkes, at Niels Madsen er blevet påvirket af den
omtalte A. Clausen og evt. andre på egnen, som troede på en
fremtid i Amerika, især fætteren Søren Christiansen, som åben
bart var ret ambitiøs. Der skete også en påvirkning gennem
avisen. En gennemlæsning af Stevns Avisen fra perioden viser,
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at hver udgave har en eller to annoncer om muligheder for at
komme til Amerika.
Det sted, som lokkede Niels Madsen med familie, var Iowa,
en stat med god landbrugsjord og et klima, der i særlig grad
begunstigede korndyrkning. Området blev så småt befolket af
hvide nybyggere efter 1833, og tretten år senere blev Iowa op
taget i unionen af Amerikas forenede stater. I 1840’rne be
gyndte den europæiske indvandring til området. En mængde
nationaliteter var repræsenteret her, først og fremmest tyskere,
svenskere, danskere og nordmænd i nævnte rækkefølge. Om
kring 1854 kom de første danskere til Iowa, og da man i 1869
kunne tage en tværgående jernbane i brug, begyndte befolk
ningstallet at stige stærkt. I de næste ti år øgedes befolkningen
med omkring 40%. Iowa var omkring 1870 nr. 4 på listen over
danske udvandreres foretrukne rejsemål, og i 1890 nr. 1. Da
familien Madsen kom i 1869 var der stadig megen ledig jord.
Story City, hvor Niels Madsen slog sig ned, ligger nogle ki
lometer fra gruppens første rejsemål i USA. Den blev grundlagt
i 1855, men så sent som i 1930 boede der kun omkring 1400
mennesker i byen. Den dag i dag består byen kun af en gade.
Dens indbyggere er meget stolte af deres skandinaviske oprin
delse. Det var især norske indvandrere, som bosatte sig i Story
City, og byen har genoptaget traditionen med at holde skandi
naviske dage hvert år.
Brevsamlingen handler for størsteparten om tre af Madsens
familiemedlemmers skæbne. De tre ældste døtre skriver hjem til
Danmark, og igennem dem får vi et billede af den unge kvinde
lige immigrants situation i Amerika, som hun selv ville have, at
andre skulle opfatte den.
Brevene er skrevet i en umiddelbar og naturlig stil. Den ene
tanke fører til den næste, som oftest uden pause. For at lette
læsningen er der indsat enkelte skilletegn, men så fa som muligt
for at bevare den oprindelige stil. Det har ikke altid været mu
ligt at tyde teksten. Dér hvor skriften har været utydelig, er det
omhandlede ord gengivet på moderne dansk, uanset om det
drejer sig om danske eller engelske ord. Den første brevskriver,
Line, er lidt uvenner med den danske retskrivning, hvilket kan
gøre hendes breve svære at læse, men også spændende, idet den
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Stevn’ske dialekt her kommer tydeligt frem. For eksempel kan
det være svært at forstå brugen af »dig« hvor der retteligt burde
have stået »de«. Et andet problem er, at der efterhånden kom
mer mange »Amerikanismer« med, det vil sige amerikanske
ord, vendinger og ordstillinger. Brevene bliver med andre ord
mere og mere præget af det nye samfund.
For yderligere at lette læsningen er det nødvendigt kort at
omtale nogle af familiemedlemmerne, ikke mindst fordi flere
omtales under forskellige navne. Der refereres dels til familien i
Danmark, dels til familien i Amerika. Af førstnævnte gruppe
bliver farbroderen Jørgen Madsen også omtalt som »gamle far
broder«. Han har børnene Mads, Jens og Maren. Konen hed
der Ane. Stadigvæk i Danmark er Peder Christiansen (PC),
bror til den udvandrede Søren Christiansen og fætter til Mad
sen familien. Søren Christiansen bor altså i Iowa og bliver of
test omtalt som »SC«. Af de andre bosatte i Amerika bliver
»morbroder« ofte omtalt. Det er Peder Rasmussen, bror til
Niels Madsens kone. »Faster« er Karen Marie, søster til Niels
Madsen. Hendes breve findes i et andet afsnit af denne bog,
»En svensk husmandsfamilie i Nebraska«. I den nærmeste fa
miliekreds findes søster Janes børn May og Margrethe, også
kaldet Margaret, Maggie og Magge. Søsteren Sophies mand,
Peter Christiansen, bliver også omtalt som Christiansen, Peter
og Christ. Broderen Rasmus far sit navn amerikaniseret til Rob.
Af de 48 bevarede breve er de 17 skrevet efter 1914 og derfor
ikke taget med, men familiens skæbne bliver kort refereret. To
breve skrevet omkring 1904 er ikke trykt, da de kun indeholder
hilsener. Det første brev, et brev fra marts 1880 er heller ikke
medtaget, da det også kun indeholder hilsener og nogle ord om
et fotografi af faderen.

1 Fra Line
Story City. Marts 5/1888

Kjære Farbroder!
Dine Forlovelses kort har vi modtaget for længe siden hvilket
var en stoer overraskelse til os. Jeg har ofte Studeret paa at
sende dig en gratulation men har ikke regtig vist hvad jeg skul91

de skrive thi mange er de tanker der har gjennemkryset mit
haaved [hoved], ofte har jeg tænkt mon Farbroder kan Elske
opregtig nu, eller mon han er kjed af at leve ene1, for jeg vidste
jo at du var for Fornuftig til at tage hensynd til Rigdom, thi saa
kunde du jo gjort pati forlænge siden. Jeg tænkte saa, nu skal
jeg vente til Julen, maaske vi saa fik brev fra dig - men til
Gengjæld fik jeg brev fra Fætter Mads og Cosine Maren hvilket
glædede mig meget enskjønd det ikke var staaer forklaring om
dig. Da tænkte vi maaske I skulde giftes / I Julen og da følte jeg
som jeg ikke kunde skrive saa aabenhjertigt til dig som jeg
pleier naaer en Fremmed til mig skulde læse mine enfoldig[e]
breve, men nu da vi har modtaget dit venlige brev og Eders
Potrætter har jeg kastet alle de tanker til side og sender Eder
mine kjære Forældre og Søskendes venlige gratilation og opregtige ønske om Lykke og Held i Eder Ægtestand. Ja kjære Far
broderjeg beder Herren Velsigne Eders forbindelse at du maae
blive saa lykkelig som du fortjenner det thi det gode hjerte
kjender jeg, enhver som vil kan blive lykkelig ved dig (men nok
herom). Næste gang jeg skriver til dig bliver det vel til Onkel og
Tante. Jeg havde regtignok aldrig troet jeg skulde faaet en
Tante der var ungere en jeg, vi syndes godt om hendes Potræt
men Fader ved ikke om han kjender hendes Familie, du maae
give ham ledt bedre besked. Vi vilde saa gjærne sende dig en
brudegave men jeg/ ved ikke om der kan gives nogen leilighed
men du maae lade os vide din bryllupsdag saa vi kan rutte
[fejre] den her over thi du skal ingen vente at komme hjem,
Sophie er den eneste der kunde komme men hun siger veien er
forlang og du maae huske paa at Fader han er [for] gammel nu
til at tænke paa saa Lang en reise, men en stoer glæde vilde det
vel nok blive for Eder alle -medst for gamle Moder2. O hvor jeg
tænkte paa hende igaaer, vi var nemlig til begravelse med en
gammel dansk kone. Jeg er saa glad hver gang jeg hore at hun
ikke er Sengelikkende. Kan hun see og høre godt enu?
Af Nyheder ved jeg ikke nogen. Jeg skal hilse dig fra Hans
Jakobsen fra Minisota og hans kone Stine, dig [de] var her i
efteraaret til begravelse med P. J. Neils kone. Han bragte hende
fra Floreda og her op.3 Vi kjente ingen af dem. Dig stoppede
hos os om Natten. Han sagde han var godt fornøiet her over vis
bare han havde faaet lov at beholde sin første kone. Han er saa
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tyk og fed. Men hvor Stine saae gammel ud. Dig kjente Fader
men ikke Moder. / Vi havde tøventer lige til Julen men Januar
var den hares te venter vi har haft i mange Aaer. Februar var
ikke saa gal enda men Marts har begjønt godt. Det seer godt ud
i dag. Saa faaer vi ikke et tilig Foraaret, kommer det til at see
galt ud for foer [foder] til kreaturene, vi har solgt vore kjør saa
nær som 2. Eller [s] er alt ved det gamle, vi er alle raske, men
Mads er reist her fra til en bye ved navn Vebster 25 Mile Noer
her fra men Arbeider i Samme Busines. SC kan jeg hilse fra,
han har faaet brev [fra] P.C. Ja du er saamen ogsaa skyld i at
han sende dig penge thi vi læser altid dine breve for S.C. og
Morbroder og han skammede [skældte] S.C. ud at du kune
hjelpe ham og han aldrig kunde skrive engang. Morbroders skal
jeg hilse dig fra, Margrethe er ikke rask, hun lider saa meget af
gigt. Nu maae du nøies for denne gang. Jeg sender her 2 af mine
Elskedet Søsters Potrætter taget 8 Maaneder før hun døde4, vil
du være saa god at sende det ene hjem til Farbroders. Maren
bad om det saa jeg haaber det vil glæde Eder, hils baade Mads
og Maren at jeg skal skrive til dem saa snart jeg faae mine Egne
Potrætter, hils Bedstemoder, du selv og din Forlovede er hilset
paa det kjæreste fra os alle. Lev vel, Din Line
[P.S. i margenen:] Lad mig ikke vende for længe paa svar paa
Potrætterne, undskyld min dorlige skrift — bedre en anden gang.
L[ine]
Det naste brev, nr. 2, barer blot dateringen »1892«. Heri berettes, at
høsten tegner dårligt hos Niels Madsen, samt at sønnen Rasmus arbejder
(for) hårdt som tapetserer.

3
Story City, Iowa. Juli 18. 1892
[Indledning mangler]
Nu begjønter vi at vende paa Jane og hendes Piger, hun skriv
regtignok hun kom ikke iaaer men Fader har sendt Bud at hun
skal komme, han længes nu altid saa meget efter hendes lille
May, thi naar hun kommer her i huset er det som Marie var
iblandt os igjen5, Jane er Gudskelov rask igjen hvilket vi er
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meget glade over. Sophie sagde Maggie var lige saa høi som
hun - saa hun bliver vist stolt naar hun kommer hjem og ser
hun er støre en jeg, det husker jeg Marie var da hun lod mærke
til at hun var høiere en mig. Madses har det regtig godt, jeg
vilde ønske du kunde see deres nye Huus - saa godt og Solidt
som det er inrettet. Nu til første Agust er det 1 [?] Aaer siden
han begjønte hans nye / forretning som jeg skriv om til Fætter
Mads, dig er 3 partner: en norsk Mand han har halvparten,
Mads og en dansker ved Navn Frederik Jensen (vis Familie du
vist er bliven kjent med igjennem os) har den anden halvpart,
dig gav hver 15 hundrede. Jeg troer dig er godt fornøiet med
fortjennesten, dig har da en god Søgning saa naar dig bare
maae vedblive at være raske faaer dig det nok regtig godt. Jeg
vilde ogsaa ønske du kunde see den Nye Stald Rasmus lod
bykke herhjemme ifjaaer, der er Plads til 3 heste og 6 køer, rum
for 12 ton hø, et rum til havre og et til Værkstæd. Hans be
stemmelse var at bykke et Nyt Hønsehus i Sommer men jeg ved
ikke om det bliver til noget, han motte jo reise bort for sin
Helbred skyld sidste Vinter, det kostede ham omtrent Halvan
den hundrede Dol[lar] men det hjalp ogsaa. Saa maae vi jo
være fornøiet. Alle Nyheder hører du vel nok af P.C. eller er det
bare roos om alt deres Storartig? Morbroders kan jeg hilse fra,
dig er alle raske. Dig er ikke flyttet til Byen enu. Vores Fører A.
Clausen døde6 i Juni af Kræft i Maven, han har været syg hele
Vinteren - led saa skrækelig til det sidste. Vil du nu hilse alle
Farbroders, ønsk Mads og hans kone til Lykke fra os alle, lad
mig vide hvordan det staaer til hjemme, hils PC og kone fra
mine Forældre, Du og din kone hilses paa det kjærligste fra os
alle, Lev vel! Eder altid gamle Line.

4
Story City. Decb. 11. 1892
Kjære Onkel og Tante.
En glædelig Juul og Nytaare tilønskes Eder begge fra os alle her
over. Nu vel jeg forsøge at opfylde mit løfte til dig. Jeg er
regtignok ledt seen men saa bliver glæden saa meget støre, thi
tilligemed dette brev afsender jeg 3 af mine Kjære7 som vil rutte
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Nytaare om ikke Juul med Eder, dertil kommer dig bestemt for
sendt. Det har været saa koldt og dorlig veier i den sidste tid saa
jeg ikke har været i byen ellers kunde dig nok været sendt et par
dage før. Ja kjære Farbroder lad kuns taaren væde din Kjend
naar du seer de gamle Angsigter »thi dem er det« om du ogsaa
synes det er udmulig, / det er et udmærket Potræt, det liner saa
bestemt og Naturligt som dig er nu. Dig blev phortograferet den
23 Nvb. [november]. Jeg fik først potrætterne i Fredags thi det
har været graaeveier til og fra i en 3 Uger. I Onsdags fik vi
den første Snee, den kom ogsaa med en rygende Snestorm. Dig
kjøre i kane her saa det piber efter. Jeg har ikke faaet min enu.
Vi har ellers haft et godt Efteraarsveier, Græsset var grønt lige
til Sneen kom Saa Kreaturerne kunde gaae og Ernære sig selv
hvilket var godt for os thi vi fik en ringe kornhøst iaaer og meget
af vort høe fik Regn, saa det vil blive ledt knapt for os iaaer, vi
har ingen svin at sælge, dig koster op til 6 Dll [dollar] for 100
pund, Hønsene koster 5 Ct [cent] pund - dig har vi da nogen af
at sælge, Smøret har kostet 20 Ct. pundet længe, Ægene det
samme Dusinet, Sæden er her ogsaa god pris paa, det er der
altid naar vi inttet har at sælge, men skal kjøbe. / Vi er da
temmelig raske alle samme det er dog det bedste af alting. Jane
og hendes Piger var hjemme i efteraaret et par Uger, da bliv
Jane saa forkjølet og fik et hart anfald af Astma, det har holdt
sig til hende til og fra siden saa nu er hun lige saa dorlig af det
som Mads8 har været før, han er meget bedre nu en han pleier.
Sophie er temmelig rask - altid ved god mod naaer hun skriver.
Hendes Mand var her i besøg sidste Sommer lige i høtiden saa
han hjalp Fader med høet, Han[s] Moder døde nok i September
paa Hospetalet, saa du fik vel ikke givet hende den hilsen jeg
sende. Sophie har sendt saa mange hilsninger til Eder med folk
der er reist hjem, I har vel ingen af dem seet. I skulde bare see
saa dant et pent Sæt sølvtøi Christiansen kjøbte af Morbroder9
da han var [her], bestaaer nemlig af Kaffekande, flødekande,
Sukkerskaal og Theskeer beholder, / saa jeg er sikker paa hun
er stolt naar hun har kaffeselskaber, ja du kan troe hun liger
[eng.?: she likes to = holder af] at have baade Stads og alting fint
i hendes huus. Gesvent og vims er hun paa benene enu naaer
bare hun er rask, alting tager hun som det kommer, derimod
Jane er saa tungsindig til alle tider baade naar hun er syg og
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rask. Hvad mig angaaer har jeg ledt af begge dele, men Gud
skelov, kuns mig selv at sørge for. Nu er Skudaaret snart gaat.
Jeg har ikke tjent ret meget iaaer thi jeg har spendt saa meget
tid paa at beile men ak uden held, nu faaer jeg velsagten lov at
lække mine ømme blikke paa kistebunden igjen i 4 Aaer. I
Torsdags var det 4 Aaer siden Sophie blev gift, mon det ikke var
i Skudaaret I bliv gift ogsaa (47 / 4 fra ( = ) 43, jo, der er haab
enu, 38 og 4 er 42 - forstaaer du den).10 Dit brev modtog jeg
l.ste Otb., Tak for gratulationen og de gode gamle Minder thi
det er saa godt at tænke paa den tid - om jeg ogsaa var en
kjælendægge dengang saa har der dog ikke været meget kjælden
ved mig siden Jeg blev voksen, mig barndom vil jeg altid erind
re med glæde. / [i margenen:] Kommer I her over til Verdens
udstilling til næste Aaer.
Udateret tillæg, sandsynligvis hørende til dette brev.
Ja kjære Farbroder jeg husker godt den Juleaften da der var
fred i huset, jeg husker ogsaa hvem der gjorte bestakler [spektakler]saa der bliv ufred strax efter, men i drillede mig ogsaa
tidt, fordig jeg var Bedstefaders Øiesten, Tænk hvor høit han
elskede mig, og saa alt den besværlighed Bedstemoder havde af
mig i min sygelige opvæxt, hvilken en Taalmodighed hun havde
med mig, aldrig Nei aldrig kan jeg fuldtakke^dem derfor, Jeg
haaber dig er en Plads [eng.: there is a place: der er et sted i
Himmelen] hvor dig kan see ned til os, thi dig har fortjent at
have det godt allene for alt det gode dig har gjort for mig. Jeg
husker god[t] alt du skriv om, / husker du saa en lillejuleaften
du kom hjem fra Høiskolen, du møtte12 en i forstuen med et fad
Æbelskiber som af bare glæde tabte fadet og slaae det i tusende
stykker og Æbelskiberne ned paa det sandede gulv, da var min
glæde forbi for den aften, jeg glemmer det aldrig thi det er den
første gensyns glæde jeg følde, jeg husker godt hvor jeg længtes
efter dig. Nu maae det vist være nok for denne gang thi vi kunde
fulde mange Ark med gamle minder. Jeg har modtaget en Smirende helsen fra P. Christiansen, Tak ham derfor, du laae hilse
ham fra os alle, hils nu Farbroder og sig dem jeg har et Potræt
af Fader og Moder til dem ogsaa men sender det ikke før dig
svarer paa dem dig har faaet, kan i ikke faae Farbroder og
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Ane13 photograferet, vi skulde lide at see om dig er saa gamle
saa vores forældre. Nu maae du endelig skrive hvad du synes
om Rasmus thi han er ledt gnaven fordig Jens14 ikke skriver,
Jeg siger det er min skyld. /
[i margenen]: Du og din kone sendes et oprigtig ønske om
Lykke og Held i det nye Aaer og en kj ærlig hilsen fra os alle,
Lev vel! Eder altid gamle Line. Næste gang kommer den gamle
Tante vis i har brug for hende,15 denne gang sender jeg et
Julekort forud.

5
Story City. Juli 15/1893
Kjære Farbroder og Tante.
Dit brev af den 8dende Mai modtog jeg den 22, for hvilket jeg
takker mange gange, thi jeg Længtes efter at høre hvad du
syndes om Potrætterne. Ja Fader har en dyktig Totte16, han
mangler ikke et haaer men det er meget mere hvidt end Moder,
hun har ikke redt meget og det er først i de sidste par Aaer det
har begjønt at blive graat. Jeg forstaaer af det sidste brev at du
vender mit billede til din Fødseldag men denne gang bliver du
skuffet i din forventning. Skjøndt det var min / bestemmelse da
jeg sidst skriv men jeg har haft saa meget at tænke [på] i den
sidste tid saa jeg ikke har haft Lyst til nogen ting. For det første
har Mads solgt baade sit huus og sin part i forretningen og
flyttet til en anden bye 10 mil herfra, hvor han har sat sine
Penge i en Drugstore i Compani med en Aphotikker17, hvordan
det vil gaae for ham kan man ikke sige enu thi det er bare 2
maaneder siden de begjønte. Han, hans kone, og børn var her
hjemme 4. Juli, da saae han skrækelig dorlig ud, han havde haft
saa mange strænge ture af Astma, det skal han dog plages med
bestandig. For det andet, har Janes Mand18 ikke sin gamle
Plads mere, han er nu handelsreisende, for tiden er han i Colo
rado. Jane lever / da i Omaha, hun er da Gudskelov rask igjen
og hendes Piger ogsaa. Sophie og hendes Mand er her hjemme i
denne tid, Sophie er rask iaaer men saa har hendes Mand ikke
følt godt [eng.: to feel good = være rask, have det godt] derfor
kom han herop, nu føler han meget bedre, gaaer paa Arbeide
4
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hver dag tillige med Rasmus, saa dig taler om at flytte herop for
et Aaers tid, rente [eng.: to rent: leje] deres huus ud i Omaha og
saa rente et her i stedet, dette vil jo være en glæde for os, men
saa sørger Jane derover. Hvad Rasmus angaaer sker der vist
ogsaa en forandring, han er jo ogsaa snart en gammel karl, han
er da Gudskelov ogsaa rask nu og har regtig godt Arbeide. Her
bliver bykket saa meget i de sidste Aaer, Story City voxer med
hvert aaer. Hvad mig selv / angaaer da har jeg ikke været saa
meget borte at sye i Foraaret som jeg pleier, jeg begjønter at føle
ledt gammel, seer du, eller[s] er jeg temmelig rask - saa burde
man jo være taknemlig især vi som veed hvad Sygdom og skils
misse betyder.19 Jeg beklager alle Farbroders, særlig Madses
kone,20 thi jeg har seet hvor haaert [hårdt] det er for Unge folk
at Skilles for stædset, og tænk saa paa dem som ventede saa
Trofast efter hinanden i alle dem Aaer dig ikke motte faae
hverandre og saa skulde skilles saa snart, vi modtog Efterret
ningen igjennem P.C.,21 jeg længes saa meget efter at høre fra
nogen af Eder hvad tid han døde og hvad Sygdom det var. Jeg
skriv og sende de gamles Potræt hjem den 10. July saa det maae
da komme tids nok til den 28, saa bliver jo Farbroder 70 Aaer. /
Ja kjære Farbroder iaaer bliver der ikke saa meget Skjemt i mit
brev, dertil er homøret ikke, men du skal aligevel have en Gra
tulation thi jeg veed hvor skuffet jeg vilde føle [eng.: I would feel
= jeg ville være] vis jeg ingen fik fra dig, vi ønsker dig alle
sammen til Lykke - Ja Gud give du og din kone motte nyde alt
det gode og glædelige der kan nydes i det kommende Aaer thi til
Verdensudstillingen22 kommer I vel ikke, eller[s] kunde i da
have fortalt os hvad der var at see, thi det er nok Stoerartig siger
de som har været dernede. Der er flere herfra som har været der
en Uge - saa har i enda ikke seet nær det halve, men [er] saa
trætte saa dig er helt syge, dig siger / man skulde stoppe en hel
Maaned og have fra hundre til 2 hundre Dll at spende vis man
skulde see det alt, jeg tænker ingen af os kommer der, skjønt vi
har staar Lyst, dog ikke i denne varme, i de sidste Dage har her
været dvælende hedt. Moder og Fader har haft dem en lille
Udflugt for nogle dage, dig har været oppe hos Madses og
besøgt Inger Marie Johansen, hendes Søn Peter og Datter
Magrethe23, dig har det alle regtig godt, Line er ikke gift enu,
hun er hjemme hos sin Moder. Madses havde det godt, jeg skal
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hilse fra dem, jeg skal ogsaa hilse fra Morbroders og S.C., dig er
alle raske. Carls’ bykker24 til deres Levehuus i Sommer. Andre
Nyheder høre du nok hos PC thi nu er S.C. snart Godseier. Vi
har det som altid, dagen og veien fra haand og i Mund. Vi har
kuns / [i margenen]: to kjøer som malker i Sommer, vi har en
kvie som skal kalve ved Juletider, vore høns har begjønt at døe
og noget har taget alle vores store Kyllinger og Ællinger men vi
har da nogen saaem [eng.: some? = nogen] Fader har bykke et
nyt hønsehus og Svinehus, vi har kuns 2 griser, den leger Sophie[s] / Dreng med. Han er en knop kan du troe, Han baade
synger og danser og hjelper sin Beddefar med alting. Men nu
maae du nøies med en Venlig hilsen fra os alle til dig og din
kone, Lev vel din Line.
Nu ser jeg først paa datoen [at] det er Eder bryllupsdag, jeg
ønsker Eder tillykke, giv Sophie og jeg kunde kommet og druk
ket en kop Kaffe hos Eder, jeg troer nok jeg tog en halv baier,
det faae vi saa ledt af i Iowa og jeg er en elsker af 01 saa send
mig led [lidt] af Bedstemoder gode 01. Farvel, Line

I et brev, nr. 6, dateret 16/7 1899 takker Line for den megen sympati,
farbroderen viser hende ved hendes moders død og skriver, at hun overvejer
at tage en tur til Danmark. Faderen laver lidt snedkerarbejde, og Rasmus
klarer sig godt som »farmer«. I det næste brev, nr. 7, af 27/1 1903
fortælles, at Sophies dreng er død året iforvejen, og at faderen også er gået
bort, [z 1899]. Jane vil bruge en del af sin arv til at rejse vest på for at
pleje sit helbred. I øvrigt lever hun af Maggies løn og de penge, hun kan
tjene ved syning, når hun da ellers er rask, samt de penge, hun får af
Sophies mand.

8
Story City. Jan. 28/1903
[Til tanten. Sikkert afsendt i samme kuvert som nr. 7]
Ja kjære Tante idag er det alsaa 3 Aaer siden jeg kom ind til
Eder en Søndag eftermiddag, da jeg gik ud til Vesterbroetorv
istædet til Kongens Nytorv, det var en strænk spasere tuer, hele
huset var fuldt af Fremmede da jeg kom op, da var Chatrine
syg-25 Jeg maae tilstaae jeg kunde ikke troe alt der bliv sagt om
4*
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hende den gang, saa høit agtede jeg hende, jeg fik andre tanker
jeg reiste da jeg fik andledning at gaae ud med hende nogen
gange, der var for mange Herrer der lagde mærke til hende efter
mit skjønne men jeg tænkte maaske saadant gaaer and i Dan
mark. Jeg beklager hende, undskylde hende kan jeg ikke, for
den lilles skyld, som skal kaldes udægte for (Lidenskabskyld),26
hun var gamel nok til at tænke paa det og tillige saa oplyst og
begavet en Quinde som var afholdt og Respekteret saa høit,
naar en saadan Quinde kan falde maae man sandelig undskylde
de unge og uerfarende. Jeg vil altid mindes hende som en Ven
inde for det Venskab hun beviste mig, viste jeg hendes Ads.
vilde jeg sende hende en Lykønsning til den 18 Feb, vis du
sender hende nogen hils hende fra mig, / der kunde I vel ellers
faa en Arving. Jeg er sikker paa i savner Chatrine aligevel men
nok herom. Jeg haaber du har haft en god Juul og været hjem
me og besøgt dine kjære, jeg tænker saa tidt hvordan din Moder
har det. Jeg skal hilse dig fra Anna Nelsen,27 vi var samlet hos
Søster Sophie i Lørdags og drak kaffe, hun vender sin Moder og
resten af hendes Søskende her over til Foraaret saa til Danmark
kommer hun ikke mere. Vil du nu hilse Christine, Ole og Julius
fra mig, Fru Hansen og dem paa Christianshavn, ogsaa gamle
Christiansen,28 tak ham for den Julehilsen han sende mig.
Vendt nu ikke saalænge før du skrive igjen, nu længes jeg efter
at høre hvordan det gaaer Frk. Andersen,29 saa faar I begge
nøies for denne gang. Jeg fik brev fra Søster Jane idag, hun var
saa glad thi hun havde kundet Arbeidet de 3 sidste Uger men
nu i denne Uge turte hun ikke gjøre noget igjen, Faster havde
lige været der, dig var ogsaa raske. Modtag nu en venlig hilsen
fra os alle herover, Lev vel I Jesus Navn, Eders egen Line.
[i margenen]: Har I nogen kul over hos Eder, dig har aldrig
været saa dyre her og saa er det knapt vi kan faae nogen. Ja
alting er dyert her og jo ogsaa hos Eder

9
Story City. Marts 11/1903
Kjære Farbroder Peer! Tak skal du have for den glædelige under
retning om Koldinghuus,30 Ja jeg kalder den glædelig fordig der
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ingen Menneske gik uden [under], bare den nu er saa ramboneret saa den aldrig kan laves mere. Jeg synes du var ledt seent
med at sende den beskjcd, du havde nu heller ikke hørt fra mig
enu vis jeg ikke idag havde modtaget brev fra min Søster Jane
hvori jeg faaer en lille iretsættelse thi hun troer jeg har skrivet
og klaget til dig om hende, hun beder mig at skrive til dig, hun
takker mange gange for gaven men tusinde gange mere for din
dybe Medføelse for hende. Dit gode hjerte fornegter dog sig
altid, men kjære Farbroder det maae du aldrig mere thi du og
Tante Birthe Arbeider begge haardt for Eder og saalænge Janes
Piger er raske og kan Arbeide vil hun aldrig komme til at lide
nød i nogen Moder [måde], her faaer dig jo en god løn. Havde
du ikke sport mig om hendes Forhold havde jeg entet skrivet
men jeg skylder dig opregtighed ialt du spørger mig, / jeg skriv
jo heller ikke hun manglede noget, nu sender jeg disse Ord til
hende saa hun kan læse hvad jeg har skrivet, saa kan hun selv
skrive lidt til dig, skjøndt hun skriver saa dorlig dansk, du ved
nok dig blander det saa meget med Engelsk. Vi har det her
som da jeg skriv sidst, vort lille barn31 er syg enu, saa vi har haft
en besværlig tid men nu har Fuglene begjønt at komme og
Foraaret stunder til saa vi kan faae hast paa den Danmarks
Vinter, jeg troer aldrig vi har haft saa ledt Solsken som i vinter.
Idag for 3 Aaer siden ruttede Karen Marie fødselsdag inde hos
Eder, det gjør hun vel ikke iaaer. Det var godt Madsine32 bliv
rask, det er et par penne Piger. Mon gamle Farbroder skal ind
og hente Lagrippen [influenza] hos Eder iaar? Husker du vi
sjokkede i Rigsdagen i regneveier. Jeg skal meddele Eder at vor
Nabo der reiset til Horsens er gift saa der fik jeg ikke stiftet
noget patig med Frk. Andersen. Jeg længes efter brev fra Tante.
Nu maae du vist nøies, du skulde ellers haft en gut.33 Jeg kan
hilse fra S Christiansen, dig er raske. Hils P. Christiansen,
Madses har det ved det gamle, Sophies ogsaa, hvad mig selv
angaaer da tier jeg denne gang thi jeg har et dorlig been. Mod
tag saa en venlig hilsen fra os alle og et kys til dig og Tante fra
Eders Egen Line.
[i margenen:] Hvorledes gaar det med dine Slips og Kraver?
Trænker de ikke snart til reprasion?
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10
Udateret, men må vare
skrevet i 190334
[Indledningen til brevet mangler]
... I har vel hørt forlænge siden at Lars Pedersen35 fik gaae til
Vile før Julen. Hvilken en Velsignelse! Herrens Veie er da un
derlig for vores Øine, nu kunde jo Maren havft det saa godt
med sine Pige[r] - saa skulde Mary36 gaae forud at berede
Plads for sin sindsyge Fader. Vis nu Maren Marie og hendes
lille Pige maae være rask kan dig godt tjenne led vis dig vil være
forsigtig, dig har jo deres Eget huus, dig betaler vist 1 Dll 50 ct i
leie af grunden, dig har ingen nød lidt siden Mary døde, aldrig
har jeg hørt nogen faaet saa megen privat hjelp som dig, man
kan da see dig har været afholdt. Ja kjære Farbroder det vilde
blive for vildløftig at forklare dig alt derfra saa du skulde forstaae det ret. Morderen var fra Gissenfeldt ved Næstved, der
lever hans gamle forældre. LP bliv kjend med ham paa reisen
herover, han har altid haft sit hjem hos dem til kort før Lars
Petersen bliv syg, forbud ham at komme der, han reiste da op i
Landet hvor Mads Peter boer, der Arbeidede han en tid for en
Farmer. Han fortalte da Mads Peter han var forlovet med Ma
ry/ og naaer hendes Fader døde skulde dig giftes, Mads vidste
Mary ligede en Ung Mand i Omaha saa han skriv straks ned
hvad han havde sagt, da han saa kom til Omaha talte Mary
straks til ham, spørte: naaer har du spurgt mig om at være din
kjæreste? Det havde han aldrig men han troede hun vidste det
var hvad han kom der for. Hun forbød ham strax at komme, da
sagde han, han vilde ødelække sig selv vis hun ikke vilde have
ham, det bliv stakkels Mary, den kojon havde ikke mod til at
dræbe sig selv. 8 dage efter hun var begravet fangede dig ham
oppe hvor Mads Peter boer, alle mener han havde isinde at
skyde Mads ogsaa. En af deres Naboer saa ham, sende strax
bud efter Mads og Øvrigheden, han forsøgte at flygte - var
kommet 3 mil ud af Jernbanen før dig naaede ham, han kom
strax imod Mads med Revolver men skud feilt, saa Øvrigheds
personen skud ham ned med det samme, saa der var kort pro
ses. Dig tog ham til Omaha, hans venner lod ham begrave. Det
var Sidse Marie der havde bedt om at lade det indrykke i Stevns
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avisen, hun ved vel ikke hvad Aviser i læser. / Faster bliver vist
hos Maren i vinter. Ved du hvordan Sidsel Piger har det? / saa
faa du et kys og kj ærlig Lev vel fra din egen Line

11
Story City.
Søndag morgen. 17/Agust 1904
Kjære Farbroder.
Ja jeg lovede dig regtignok en Visegut og du ved du har ikke
fortjent bedre men da du er min egen Farbroder kan jeg ikke
være Styk til dig, du maae have en hjertelig Lykønskning paa
din Fødselsdag ogsaa, om den ogsaa kommer for send, da jeg
har hilsen til dig fra Omaha, jeg har været der siden jeg skriv til
Tante. Jane var Gudskelov bedre en[d] jeg tænkte [eng.: I
thought = jeg troede], hendes mening er at reise Vest igjen i
Sommer vist hun kan reise for halv Pris ligt hun gjorde sidste
Aaer. Hendes Ælste Datter har været sygelig en lang tid men er
da bedre nu, den Yngste skal tage Exsame[n] som Læreinde til
næste Sommer, bare vi havde naaet den tid, hun har nu gaaet /
paa høiskolen [eng.: high school]37 i 3 Aaer, havde temmelige
gode Karatere, giv Jane maae leve og faae godt deraf. Stakkels
Magge hun savner sine Skolekunskaber, hun har staaet paa
sine been siden hun var 14 Aar. Jeg besøgte ogsaa Maren Ma
rie, dig var da raske, det gjør mig und for hendes Stakkels pige
som ogsaa skal Arbeide saa stadig og ikke være stærk.38 Faster
saae jeg jo ikke, Mads Peder39 have lige været i Omaha og
begravet sin Konemoder [svigermoder], tænk hun skulde ogsaa
død ved et Ulyktilfælde. Stakkels Mads, han har vist alt det han
kan gjøre thi der trænkers hjelp til alle sider, det hører du vist
nok om fra dem selv. Jeg har ikke hørt fra Faster siden jeg kom
hjem. Iaaer teiner det til en god høst, Maisen er ved at sætte
Ax. Vi har haft det afvexelse koldt og varmt siden jeg sidst
skriv, idise dage har det været hedt. / Rasmus er nu ifærd med
at høste Temotiomhøe [timothe-græs] og det er godt, Havren
begjønder ogsaa at modens. Vi havde en Havlstorm her sidste
Søndag, den gjorte ikke saa ledt skade syd for os, vi slab med
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skrækken den gang. Rasmus har udheld med sine Svin iaaer.
Der er altid noget! Hans Kjøer har været gode iaaer, her har
været saa godt græs for dem, Ægene har været i en god Pris hele
Sommeren. Vi har da ogsaa været raske, jeg er meget bedre
en[d] jeg var ifjaar hvilket er godt thi min Svigerinde er ikke
regtig rask for tiden, saa maae jeg jo gjøre hvad jeg kan. Sophie
er heller ikke regtig rask, jeg vilde dig skulde reise over til Eder
først i Juli og kommet tilbage i Oktober (maaske dig havde
kommet til bryllup), Christiansen sige det vil koste ham forme
get Han vil leve som en fin Herre, han ved snart ingen
u[n]dskylinger./ Vil du nu hilse Peder Christiansen, jeg besøgte
hans broder [på] fødselsdagen 7 Juli, og læste hans brev, takker
for hilsen. Tak kjære Farbroder og Tante fordig I er saa gode til
dem. SC kunde ikke tale med mig forleden jeg var der, han er
meget simpel [dårlig el. syg], giv Herren vilde tage ham hjem,
hans kone er Gudskelov rask saa hun kan passe ham. Carls
kone har ogsaa været Simpel en tid, hun taaler ikke Varmen.
Vil du nu hilse alle dem der spørger til mig. Idag er det 1 Aaer
siden jeg talte med Mads40 for sidste gang. O hvor glad og
Lykkelig han var, næste Søndag var han Lig. Hans Kone og
Drenge er paa besøg i Minnisota. Er det ikke grusomt med alle
dig Mennesker der er Druknet iaar41 og saa den store Krig42?
Det læser vi jo i visigutten. Saa faar du nøies. [Hilsener] din
Egen Line
[i margenen:] Hjertlig lykønskning 1st Agust 1904

12
29 Agust 1904
Kjære Tante Birthe.
[Nu er det] alsaa 4 Aaer siden vi bød hinanden farvel paa
Koldinghus, kuns Gud ved hvilken følelser der opfulde vores
hjerter hver især, din hvide hat var det sidste jeg kunde øine da
jeg gik ned og gav min taare frit løb, som jeg med Magt havde
holdt tilbage hele dagen. Efter det var jeg ved frisk Mod paa
hele reisen til jeg naaede mit hjem. Jeg takker Gud hvergangjeg
høre om alle de store Ulykker der skeer at han har bevaret os
hertil, tænk alle dem Mennesker der har omkommet siden den
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store Theaterbrand i Chicago,43 det gaaer jo op i Tusinde og nu
den store Krig. Mon I slipper? Her siges Keiser Wilhelm ven
der bare paa at gamle Christian skal døe saa vil han erobre
baade Danmark og Norge44 - hvad! / Tusinde Tak for Eders
venlige breve, jeg gik strax op til S Christiansen med din hilsen
[fra] Farbroder 4 Dage før han døde, han var ved sin bevis thed
men kunde dorlig tale, vi forstood han sagde Tak P Madsens,
Gudskelov han fik Vile thi han var en elendig stakkel. Marie SC
er flyttet ned hos Christian45, der vil hun faae det god[t] thi han
har en Retskaffen kone. Jeg har faaet en hilsen fra P Christian
sen, hils ham jeg ved hvilket savn [det er] at medste sine kjære
og han har nu medstet alt. Hvor er han flyttet hen? Gud velsig
ne og lønne Eder for alt godt hvad I gjør for dem der trænker.
Vi er alle raske, saa alting er her som da jeg skriv sidst, Rasmus
medster sien Svin iaaer, dig har en Rykmarvsygdom, saa der er
altid noget tab. Ret som Jane var færdig at reise Vest fik hun et
haart anfald og har været syg siden saa nu ved jeg ikke om hun
kommer afstedt, jeg gruer bestandig [for Jane]. I faaer nu nøies
med en gut thi jeg skal jo skrive doble gratilationer til Jens, der
kan I troe jeg bliv overrasket, bare det nu ikke er hans Penge.
Mere en anden gang. Hils nu dine Forældre og Søskende, ønsk
dig Moder til Lykke paa Fødselsdagen fra mig, enu en gang tak
for Eders gode breve og saa en venlig hilsen og Kys fra Eders
Line

13
Story City. Dcb. 7/1904
Glædlig Juul
afsendt 10 Deb.
Kjære Farbroder Peer!
Nu er det over 2 maaneder siden jeg modtog din venlige Lykønskening som kom bestemt om Maargenen den 3die Otb. Jeg
havde næsten vendet dig og Tante til min 50 Aarige Jubelære.
Min Svigerinde havde indbudt nogen af mine gamle Venner og
dig overraskede mig med en nydelig Gyngestol, nu faaer jeg det
nok magelig paa mine gamle dage, naaer jeg skal vile, sider jeg
dog helst i Moders Lændestol som vor gode Fader har lavet.
Hvor morsomt det vilde være om du kunde kikke ind af døren
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og see hvor rart og hykkelig jeg har det. / Vi har Gudskelov alle
være raske siden jeg skriv sidst, vi har haft et tørt og behagelig
Efteraaers veier, som har spart baade paa Ildebrand [brændsel]
og foer [foder]. Vores Kreature gik paa græs til Nvb. Største
Parten har nu indhøstet Maisen og [vi] er godt fornøiet med
udbyttet, Rasmuses fyldte godt, jeg er taknemlig derfor. Vi har
kuns haft 2 nætters haart frost og ingen Snee saa vi har Sommer
veier enu, vis det er saa flint imorgen skal vi op at spise Middag
hos Søster Sophie, saa er det deres bryllupsdag, saadane dage
er hun jo altid mere nedbøiet. Tænk nu havde deres Dreng
været 15 Aaer. Men naaerjeg saa tænker [på] broder Mads som
var saa hverksom maatte forlade alt da han havde samlet saa
meget saa dig kunde haft det godt. Nu gaaet det som det kan.
Hans ælste Søn er kommet i lære hos en Tandlæge, han har /
prøvet saa meget, nu haaber jeg han vil blive stadig, han er ikke
stærk. Den anden har brækket sin arm men er da snart rask
igjen. Jane har jeg ikke hørt fra for et 2 Uger, da var hun som
altid, hun bliv ikke stærk nok til at reise Vest i Sommer saa vi er
jo bestandig Agstest46 for hende, hendes Piger er da raske, Gud
give nu May kan tage sin Exsame som Læreinde til Foraare og
at Jane faaer lov at leve saalænge. Sophie var ude og besøgte
dem i Otb, saa er dig jo altid saa glade saa vanker der jo altid
let godt. Hvad tænker du om Faster, hun reiste paa besøg i Seb
[september] og er ikke kommet hjem enu? Jeg fik brev fra Mads
Peters kone idag, Ja Kjære Farbroder kan du undvære noget
send det til MP, / det er nød til at være strænkt for ham thi der
trænkes vis hjelp til alle sider. Sidse Marie har vist heller ikke
noget, hun har vist mindre en[d] Maren, hun har dog sit lille
huus, hun maae betalie en Dll om maaneden i leie af Pladsen
det likker paa. Naaer hendes lille Pige er rask og Arbeider paa
Fabrikket gaaer det vist godt for dem men det er gjære lukket en
6 Uger efter Nytaare, da var det dig led Nød, hun motte sælge
alle sine høns, det er jo værst med Kul, der er jo Folk der hjelper
hende til Mad. Maaske du faae besøg af en Mand herfra som
har lagt Drængrør ned for Rasmus, han har hilsen til P. Chri
stiansen], vis han ikke kunde finde ham fik han din Adse [ad
resse]. Vil du hilse P.C. og hilse og ønske ham en glædelig Juul
fra mig, han maae vist savne sin Line. Ja nu faae du ogsaa en
venlig Julehilsen fra os alle og tusind tak fordig du altid husker
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Niels Madsen og Anna Rasmus datter, Lines foraldre, som pionerer.
Datoen kendes ikke.

Line og lillesøsteren, Marie, der døde som 20-årig.

Line i sin ungdom. Hun var lille og skal have været pukkelrygget.

Ungdomsbillede af Sophie.

Sophie og manden, S. C. Christiansen, i deres velmagtsdage.
Som malermester tjente S. C. Christiansen godt.

Peder Madsen som soldat i 1869.

min Fødseldag - saa god nat for iaften Line
[i margenen:] Venlig hilsen fra Sophie og Christiansen, han var
i St. Loies [St. Louis] til Verdensudstillingen i Sommer, den
eneste af os der var der, kjøbte en skee fra Danmark, Jeg vilde
gjærne have Jerres 4 Kongers Potræt.
I et brev dateret 9/12 1904 (brev nr. 14) fortaller Line, at de undtagelses
vis har været til en dansk fest med kun danskere til stede, og at tante
Margrethe gerne vil i kontakt med sin broder, med hvem hun har mistet
forbindelsen.

15
Story City. April 26/1905
Kjære Tante Birtha.
Din høitelskede Moder er alsaa ikke mere. Velsignet være hen
des Minde for enhver der har lært hende at kjende. Ja kjære
Tante hvad har du tænkt om mig der ikke har sendt dig min
medføelse i Sorgens Stund, da jeg ingen Avis har modtaget er
jeg undskyld. Til jeg modtog dit brev der var jeg ikke regtig
rask, af den grund har jeg ikke skrivet før. Ja Tante nu forstaar
du, som du siger, hvilket savn det er at medste sine kjære. Jeg
forstaaer saa godt at Taaren væder din kjend naaer du tænker
derpaa, Tænk saa paa alle de bittre taare der har vædet min
kjend i alle de 6 Aaer siden jeg tog afsked med min elsket Moder
og mit Gamle hjem, / kuns Gud i Himlen ved hvormange
Skjulte taare jeg har fæld i dine Stuer, men Herren være Lovet
som giver os Kraft og S tørke til at bære alt, uden hans Trøst, og
hans Ord, havde jeg forgaaet i min fortvilvelse, Gudskelov du
har en venlig Ægtefælle ved din side. Er det ikke mærkelig din
Moder skulde døe samme dato som Bedstemoder - 21 Janfuar]
og at du skulde tage afsked med hende samme dato Farbroder
tog afsked med Bedstemoder — 15 Jan. - da var han hjemme til
begravelse med hans Morbroder Peer Jørgensen (paser det ikke
hvad?). Vi har haft en regtig Snee Vinter her iaaer dog kom
Foraaret tiglig, Ja næsten for tiglig, thi det har været hort frost i
nogen nætter siden Træerne har sat blade og knopper saa her
frygtes / for at Frugten er ødelagt. Min broder’s Havre er oppe
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og staaer godt, græsset, kløver og timotiom er helt grønt. Vi kan
mærke paa vores kjøer dig begjønder at faae græs, giv nu Her
ren vil lække sin Vilsignelse i vor høst iaaer som ifjoer og bevare
os fra farlige Storme og Uveier i Sommer da skal jeg være
taknemmelig, vi har ikke megen Mælk for tiden men saa faaer
vi mange Æg og dig er i god Priis 15 ct Dusinen. Jeg har ikke
talt med Ditlev men han er da kommet hjem. Nu har I jo
overstaaet den store Fest. Jeg har modtaget et par Aviser. Ma
ren lovede at skrive men hun glemmer gjærne hvorfor. Var der
ikke en Guld knap paa Farbroder stok is tædet for Sølv? Ved du
om Søster Sophies kort kom i tide? / Tak skal du have for dit
venlige brev og underretning om de faae Venner jeg var sam
men med hos Eder som altid vil blive i venlig Erindring hos
mig. Jeg vilde saa gjærne Christiansen skulde reise over hos
Eder i Sommer, han siger det vil koste for meget, Jeg tror det
vilde gjøre Sophie godt thi hun vedbliver at være lige tungsin
dig. Jane vedbliver at være svagelig men saa er vi glad saalænge
hun faae lov at være hos sine Piger - dig er raske. Madses
Familie er da ogsaa raske, her har vi været raske hele tiden, jeg
har i længere tid været dorlig et par dage i vær maaned, i denne
M[aaned] motte jeg holde Sengen et par Dage, det var netop da
jeg vilde skrive til dig og sende Tante Ane en Lykønskning paa
hendes 70 Aarige fødeselsdag saa kom jeg bag efter, nu maae du
aligevel sende den, jeg har jo saa nyligt skrivt til dem. Jeg er saa
glad Madsine kom sig, tænk om KM47 skulde medstet hinde.
Det glædede mig at høre fra Frk Andersen, hils hinde, hils
ogsaa Ole. Er han ikke forlovet enu? Eders andre folk kjender
jeg vel ikke nu, hvordan har Fru Hansen det? Ja, naaer Jeg
begjønter at tænke kunde jeg godt flygte over hos Eder men jeg
faaer vel lov at blive her og see paa mine smukke blomster thi
du kan troe dig er pene. Tulepanerne fra din Moders have er
smukke saa jeg har dog erindring fra hende. Hils nu din Fader
og alle dine Søstre fra mig. Vi mødes en gang med alle vores
kjære/
[i margenen:] Hør nu Tante vis du har de 2 dorlige billeder af
broder Madses Stuer vilde du være saa god at sende dem over
til mig, ikke dem du har i ramme/ Lev vel fra lille Line
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16
Fra Sophie,
Story City, Iowa,
June 21/1905

Kjære Farbroder og Tante.
Ja denne gang bliver det ikke lille Søster Line som skriver til
Eder; hun er reist saa langt bort fra os, døde Torsdag den 15
Juni og blev begravet den 17, Var kuns sy en uge af Lungebe
tændelse, døde roli og stille, sagde os alle farvel og reiste til sin
Frelser. Som hun altid sagde til os: »Bed til din Frelser«, hun
var træt og længtes efter hvile som var bered for hinde. Vi vilde
jo helst beholde hinde da hun altid var vores trøst, men [hun]
bad os ikke sørge for hinde. Hun har jo nyli skrevet til dig og
fortalt alt.
Saa en venli hilsen til dig og Tante fra os alle, Din Broder
Datter Sophie

17
Fra Jane. Omaha Neb.
July 13th 1905
Kjære Farbroder!
Savnet efter Line bliver mere og mere for hver dag, saasnart vi
siger noget er svaret: »I burde være glade hindes lidelser er over
og hun er hjemme hos sin Frelser. Well er det sandt, jeg ved
Line vilde gjerne levet længere - ingen har vi mere at forteile
noget, ei heller give os godt raad, altid, for det bedste. Jeg vilde
ønske jeg kunde skrive et langt brev og fortelie dig, om hendes
sygdom og Død men jeg kan ikke huske at skrive Dansk. Line
lovede mig at sende Mays portræt og forklare om hindes Skole
da vi alle er saa stolt over hinde. Aftenen efter Line døde var
exsamen, hun fik et først Class Deploma48, ved du hvad det er?
Hun kan nu være Skolelærerinde. Line / har vel fortalt dig at
det er Latinskole hun har gaaet til de sidste fire aar. Hindes
Dragt i billede49 er Student Dragt, hvid Kjole, Kaabe og hue
Sort. Der var et hundre og 75 Studenter i hindes classe — Dren
ge og Piger alle klæt ens, det var et smukt syn at se exsammen
blev holt i Theaterbygning. Ja Farbroder nu er mit arbeide og
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længsel efter at faa lov at leve saalænge indtil jeg kunde faa May
saa hvidt at hun kan tjene penge, nu haaber vi hun faa en skole i
efteraaret. Mads P har været her, de kunde ikke udholde det før
de fik lidt besk[e]d om Line. Han lovede at se om en Skole for
May deroppe hvor de lever, dette vilde jeg være svær glad ved,
thi det vilde blive nær ved dem saa der var / da nogen hun
kjende. En anden Ting maa jeg ikke glemme at sige at Mads P
er en af de bedste Men jeg nogensinde har kjendt, han er en
reitig Genlemen (dette or mener meget), som jeg ikke kan ud
tale [udtrykke] i Eders sprog.50 Min ælste Datters helbred har
været mæget daalig, nu troer jeg hun kommer sig, jeg er jo
Skidmas [syg, dårlig] bestandig, ligeledes Sophie, hun er reist
til den Store udstilling i Portland, Oregon,51 hvilket jeg haaber
vil gjøre hinde godt, min bestemmelse er at reise til Denver
Colorado first næste maaned hvor Luften er saa let og jeg er saa
rask der. Nu haaber jeg har skrivet saa du kan blive klog paa
det. Haaber du Farbroder og Aunty [tante] er raske - saa har i
det / jo godt, en kjærlig hilsning fra os alle.
Mrs Jennie Dennis
3108 South 18 St.
Omaha Nebr.

18
Fra Sophie. Story City.
Sept. 30th 1905
Kjære Farbroder P Madsen
Nu er det snart 4 uger siden jeg kom hjem fra min lange bortreise og hver dag har jeg tænkt paa at skrive til dig men bestandi
er der kommet noget i min vei saa det kun er blevet til snak. Ja
bare jeg kunde tale med dig istedet for at skrive, da har jeg
saameget at kunde fortælle dig om min lange reise, har reist
over 5000 miil, var helt ude ved det stille Hav, aldri havde jeg
tænkt vi levede i saa smukt et Land og aldri før tænkt paa at
reise ud og se sig om. Oh havde jeg haft / Søster Line med mig,
hun som altid intreserede sig saameget for naturens skjønhet, vi
havde smaatalt om det inden hun døde at vi skulde følges ad,
Line var i længere tid saa tungsindi at jeg tænkte det vilde
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opmuntre hinde at komme bort men vi kunde ikke engang faa
hinde afsted en tur ud hos Jane, alting var forbesværli for hinde,
hun var naturliviis dengang ikke rask men lod sig aldri mærke
at føle dorli, hun talte om Jer alle til det sidste og bad mig skrive
hvilket jeg jo slet ikke har holt. Din fødselsdag ruttede jeg i
Portland, Orogan men huskede ikke i tide saa jeg fik skrevet.
Jeg reiste derud den 6te Juli og derfra den 19 August, kom her
tilbage den 4de Sept. Jeg stoppede i Salt Lake City og saa det
store / Mormon Tabernackel som du vel nok har læst om, hvor
man kan høre en knappenaal falde paa gulvet, det er den største
bygning jeg nogensinde har været inde [i], men deres store
Tempel fik vi ikke lov at komme ind i, de sagde vi var ikke gode
nok til at komme derind, det skulde enda være rigti gode Mor
mons, vis de fik lov at komme ind, jeg husker ikke hvor stort det
er men nydelig at se udvendi, ingen udvendi dører men en lang
underjordisk gang som vi fik lov at se. Jeg var ogsaa ude ved
deres store salt sø, Ja lang ude i Vandet, det er saa salt at man
flyder oven paa hele tiden, der var ellers smukt. Dernæst var
Jeg ovre i Wyoming og besøgte mine Cosiner Marie og Petrine.
De boer jo begge i / en By - nemli Evenston, de har det saa godt
begge to, de er nu i besøg her, saa vi har gruli travlt i denne tid
med vores kaffekander, men ønsker dog alle vi havde vores
Line, tænk hvor svag hun var og dog var hun den vi alle stolede
paa for saameget, vores trøst i Alt. Du kan tro hun savnes nede
hos Broders, særli lille Marie, Hun har ingen at spasere med
mer siger hun, men siger at Aunt Line sover. Broder har haft en
udemærket høst iaar og de er alle raske.
Nu beder jeg dig kjære Farbroder at undskylde mig Jeg ikke
skrev til din fødselsdag men som jeg sagde vi har Jo altid stolet
paa Søster for alting. Ogsaa beder jeg hilse alle derovre fra os,
vis Gud vil sees vi maaske / til næste sommer, min mand taler
tit om at reise en tur i Vinter da han jo ikke bestiller nogen ting,
men ved ikke inu. Tilslut en kjærli hilsen til dig Tante Birtha fra
os begge
din Broder datter Sophie.

19
Fra Jane. Omaha, Neb.
Mar. 11th 1906
Kjære Farbroder.
Dit mæget velkommen brev modtog jeg den 26 Feb, takker
mange gange. Saasnart jeg havde læst det, sagde jeg nu skal jeg
svare strax, dette er saa godt som jeg holde mit løfte. Undskylninger har jeg mange, vil ikke besvære dig dermed.
En dag er jeg rask, den anden syg, imillertid har May være
hjemme nogle dage, aftenen hun kom havde vi en af vore
skrækkelig Storme52, Manden hvor hun stopper var ude i den
Storm - blev vildfarende og mestede sit Liv, Mads Peter slap
hjem, han kjørte May til byen. Vi vilde dog altid bebreidede os
vis noget havde skjet til ham.
De Telleforn [telefonerede] efter May saa hun reiste tilbage
da dagen efter, saa det har været sørgelige dage / for hinde.
Skolen er ude om 3 Uger, da kommer hun hjem. Jeg kan ikke
gjengjælde Mads Peter for aid det gode han har gjordt for hin
de. Hun prøver at faa Sommerskolen i Story City men der
mange om den, fik lige brev fra Sødster hvor hun skrev de
havde lige haft Skolemøde saa hun vilde vide det om en kort tid.
Min ælste datter Margrethe er telleforn opratter [eng. op
erator = telefondame], dette arbeide er strængt for nerverne,
hun har snart været der 2 aar.
We boer enu i Sødster Sophies huus, er bange vi kommer til
at flytte Ist Mai, we har saa pent et hjem her.
Broder Mads[e]s Søn har været her i Byen en tid, fik bud at
skulle komme hjem til hans Moders Bryllup den 7de i d.m..
Du er en Sød Farbroder at huske saamæget / paa mig som
dog er fremmet for dig. Glad Aunty er bedre, Sig hinde jeg ved
hvad det mener [eng. what it means = hvad det vil sige] at være
syg, nu foraarsluften begjønder er Asthma altid saa slemt ved
mig, thi Luften er fugtig, det kan jeg ikke taale, derfor er jeg saa
rask i Vesten hvor det er høit og tørt.
Men hør nu kjære Farbroder, jeg kunde nok forteile en deel
om Maren Marie, men Faster skrive jo bestandig til dig saa
maa hun vel ogsaa forklare alting for dig, jeg troer ikke Mads
Peter lader hinde lide nød. Han kommer gjerne herud hvergang
han er i byer, han er en mægen intresand person, en skam
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saadan en Mand ikke har haft nogen skolegang, med saadan en
Forstand og kunde lære. May siger hans 2 Drenge er meget
læresom, han siger de / skal faa saa god en Skolegang som her
gives. Mange utak har jeg faaet fordig jeg holdt May i Skole
saamange aar men se nu frugten deraf, jeg ved vis du saa og
talte med hinde vilde du snart lære hvor god en Student hun er.
Din Aviser modtog jeg, gav en Dansk Mand dem at læse da
jeg slet ikke kan blive klog paa print [tryk] meer, han sagde han
havde læst hver en tydel [tøddel] af det, han er Kjøbenhavner.
Nu har jeg skrivet alt jeg kan huske saa farvel, en kjerig hilsning
fra mig self og piger til dig og Aunty.
Jennie
1 brev nr. 20, dateret 2/6 1906 omtaler Sophie familiens arbejde:

. . . min man tappeserer vægge og jeg sælger væggepapir hver
dag, vi har gjort god forretning, har næsten ikke haft tid at spise
somme dage . . . min man har kuns een man at hjælpe sig iaar
da han synes det ikke betaler sig at have saameget, vi er jo kuns
2 at leve, tillige har broder Rasmus og Peter tilsammens rented
100 acres af land saa har Peter hyret en man i sin pias . . . har
75 acres inde med Mais, 25 i havre ...
De savner Line meget. Tante Margrethe »er jo snart den eneste vi har at
tale med om Danmark og gamle tider ...« og også hun har været meget
påvirket af Lines død.

21
Fra Jane, Omaha Neb.
Nov. 4de 1906
Kjære Farbroder.
Besøg af tre af vore kjære er storartig, først Fhone [telefonere
de], Faster en dag - spurte om jeg blev hjemme saa vilde hun
komme herud. Vi vidste ikke hun var her i Byen. Derefter var
May og jeg paa veien til By som vi mødte Sødster Sophie, jeg
kjende hinde ikke strax, da hun er kjædt i graat, har haft sorte
klæder i saa mange Aar, Mays Øine er skarper ind mine, og var
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i hindes arme. Vi havde en meget morsom tid, hun var her en
10 dage — reiste iaftes saa her blev reitig rørt op ialting baade
nyt og gammelt, tårerne rand tilsammens naar vi talte om vore
kjære som er gaaet bort fra os, hvor vi ønskede vi havde Line,
savnen efter hinde er saa stor / sommetider synes vi [vi] ikke
kan vende længere før vi kan tale med hinde. Sophie græder enu
for sin Dreng, især naa hun seer mine 2 deilige Piger som er saa
omhyggelig for mig. Jeg har faaet en ny Medesin som hjelper
mig for Asthma at jeg er meget bedre, det er saa morsomt at jeg
kan bestille alle slags arbeide som jeg ikke har kundt for saa
mange Aar. Ogsaa kjære Unkley [eng.: uncle = onkel] skulle du
ogsaa træffe saa heldig at komme og glæde os da Sophie var
her,53 mange tak, jeg kunde saa sagtens kjende dig da du ligner
Fader, jeg synes aldrig du har haft skjæg, jeg liger det ikke ret
godt, du har heller ikke saadan en tot haar som Fader havde.
Jeg er stolt af min Farbroder, han staa ved siden af Line paa
Bordet saa jeg kan sidde at se til Eder naa jeg syer.
Nu ved jeg ikke om det intreserer dig at høre om vores for
hold eller om jeg kan skrive det forstaalig.
I sommer har vi kjøbt Sophies huus saa nu har vi et hjem,
Lidt gjæld har vi / derpaa, naar bare vi er raske kan vi nok med
tiden komme over det, lidt uhel skal vi ogsaa have. May var syg
hele Sommeren, sidst i August blev hun opreret [for] en
daarlighed i hindes side, Var kun oppe nogle dage før hindes
Skole begyndé saa hun var kuns der 5 Uger før hun motte give
den op og komme hjem. Har Doc. [eng.: doctor = læge] siden.
Om et par Uger mener Doc. hun bliver rask. Imillertid vil hun
gaa til Business Collages [handelsskole] indtil noget vognes for
hinde, tænk hun var kuns 11 Mil fra byen - fik 50 Doil. om
Maaneden.
Mads Peter var saa kjed af hun ikke kunde komme derop og
tage den Skole igjen, han er Skole derecter deroppe. Du kan /
ikke tænke dig hvordan en stasman han er, vi er altid saa glade
at se ham. M. Marie54 har været her i Sommer, hun lar til at
være godt fornøiet, saa reitig pen i Klæderne, Sophie var der og
hilste paa Faster, jeg er jo ellers den eneste af hindes Familie
hun seer. Nu er det ingen sag, Hun taler ikke saa lidt English,
saa jeg kan gjøre mig forstaalig for hinde. Margrethe er Central
[omstillingsdame] i en stor Butick hvor de har deres egen
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Switzboard (Tellephone) [omstillingsbord](,) nu faar hun $ 40
om md., om en kort tid skal hun har en hjelper - saa mener hun
at faa mere løn, det er ellers meget nervous arbeide. Ja nu har
jeg skrevet baade ny og gammalt, en kjerlig hilsning fra mig og
Pigerne til dig og Aunty.
din Brodatter Jane.

22
Fra Sophie. Story City, Iowa.
Mai 21 1907
Kjære Farbroder.
Tiden nærmer sig jo igjen at der ruttes fødselsdag hos Jer den
15 Juni, saa modtag en venli gratulation kjære Tante fra os
herovre, vi skal nok klinke med kaffekopperne, det vil sige
Rob[s] Kone og jeg, da vi snart er de eneste her er tilbage55 —
naar det nu bliver din Tur Farbroder skal mit fortografi komme
og vis ikke da vil jeg se at komme selv (hvad vilde du sa sige?),
men nu skal vi først til bryllup med vor lille May som vi kalder
hinde inu, den 12 te Juni, og vi rejser der ud den 8th’ for at være
sikker / paa at komme i tide, ser du det er jo skik her de reiser
bort med det samme, saa vilde vi jo ikke faa dem at tale med ret
meget. Jeg møtte hindes forlovede sidste efteraar da jeg var
derude, han er ligesaa pæn og yndi en ung Mand saa May er
pige, vi elsker jo alle hinde saa høiet da hun er solskin hvor hun
kommer, han er en rig Mand Søn, de fortæller dig nok selv om
ham, ellers skal jeg nok naar jeg kommer — . Vi er alle raske og
har det godt. Christiansen og Jeg er gruli busy [optaget]; vi kan
sommetider næsten ikke faa tid at spise, haaber det væste er
overstaaet nu, om enskjøn jeg har solgt papir til 5 rooms [værel
ser] idag som Christiansen skal hænge [op] før vi kan reise til
Omaha. Han er idag ude paa Landet / og hænge papir paa to
værelser og det reiner inda saa det er gruli, Line fortalte Jer nok
hvor stykke veiene her er naar det reiner, saa det bliver strængt
for ham at komme hjem iaften, det har nu reinet en hel uge,
men vi trængte ogsaa til det da alting tørtes op alle veine. De er
alle raske nede hos Rob, han arbeider selv al det Land som han
og min Mand havde tilsammen sidste sommer saa han har jo
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travlt. Han havde lit uheld med sine smaa grise, mistede hen
ved en 50 stykker, saa maatte [han] kjøbe grise Søer og de er jo
kostbare, men har da haft godt held med dem. Kyllinger ved
han vist ikke hvormange der er / da det ligefrem vrimler af
kyllinger. Du skulde bare se saa han ligner Fader uden [undta
gen] hans brune øine som er just liig Morbroder Peers, ogsaa
hans haar er lige krøllet som da han var dreng. Men hør nu
Farbroder det ser ud til mig paa dit Potræt som du ingen for
tænder har, det er vel derfor du har ladet det lille skæg voxe,
ikke sant. Du kan tro jeg vilde ønske vi kunde sees engang men
jeg tør ikke sige for bestemt hvad vi kan gjøre inu.
Tante Magrethe sidder inu og kan ikke røre sin høire haand,
ei helle hindes høire fod. Det er strængt for hindes datter Lovise
at passe hinde, hun er saa urimeli til tider - er jo ogsaa gamel.
Vil du nu hilse dem alle derovre fra os alle her, du og Tante
maa saa drikke min skaal den 15 Juni ogsaa, kjærli hilsen So
phie Chris.
[i margenen:] glem nu ikke at sige til gamel Farbroder og
gudmoder56 at de maa passe og være raske ti det er ikke umuli
vi kommer da vi har talt om det saa længe. Lev vel Sophie.

23
Fra Jane. Omaha Nebr.
June 17th 1907

Kjære Farbroder.
Forseent gratulasion for 15 June to Aunty, many happy returns
of the day57. Takker for Brev og postcard [postkort], kom dagen
efter Bryllupet saa May fik det ikke at se — de reiste samme
aften.
Det var det smukkeste Bryllup jeg har seet - kuns Familien
var tilstæde, Sophie var den eneste af mine som kom.
Christiansen] havde saa travlt - kunde ikke komme, vi sto
lede enda paa ham at give bruden væk, lidt tænker han kuns, at
der bliver baade Arbeide, penge og Mæn[d], naar han er død og
borte - en dag meer ikke mindre er dog ikke saa stort fortab. Jeg
vil ikke forsøge at forteile om Brylluppet, da jeg ikke kan finde
Ord at forklare noget, han er et reitig godt Meneske, tillige pen
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og har ikke saa lidt af/ denne Verdens gods. Vi liger ham godt.
Han har et nydelig Hjem for dem at gaa til naar de kommer
tilbage. Deres presanger var mange og kostbare. May skriver til
os hver dag. Vi mener de bliver borte en 3 Uger, reisen var til
Chicago, derfra til St James udstilling, med Dampskibet til
New York, derfra til Atlanta City58, med Baad on the great
Lakes tilbage til Chicago. Ja jeg savner Line at skrive for mig,
du kan vil [vel] ikke blive klog paa saadan vrøvl som jeg kom
mer med - jeg skammer mig.
Vi har en forfærdig Varme i disse dage som jeg altid lider af,
vi maa har alle Vinduer aabne om Natten saa jeg har altid lidt
Asthma - naar et ikke kan faa veiret er de daarlig tilpas. Jeg
vilde gerne reise en tur ud Vest i sommer. Jeg er saa rask, hvor
luften er saa let. Vil sende et stykke af Avisen om Mays Bryllup,
vis du kunde faa nogen til at læse det for dig forklarer det alt.
Nu en venlig hilsen til Eder alle.
Jennie.

Brev nr. 24 af 11/8 1907 er fra Jane til hendes søster Sophie, som er på
besøg i Danmark.

25
Fra Sophie og P¿ter[hendes mand].
Story City, la, Feb 5/1908

Kjære Farbroder og Tante.
Allerede har vi været hjemme i 4 dage og det gode brev, Far
broder var her da vi kom. Christiansen skulde jo skrive denne
gang men det bliver vist ikke til andet ind snak, har ogsaa
meget at løbe efter. Jeg kan netop sidde her hjemme og se nede i
byen hvor de alle taxter ham op [= »løber ham på dørene«] (Ja
det kan du nu ikke se efter med din Mand lille Tante
Men nu skal jeg fortsætte vores reise - Torsdag morgen da vi
kom paa dækket, kan du tro det b[l]æste igjen og saa kolt. Vi
var i Gulfstrømmen som dampede af varme ogsaa frøs det paa
Skibit saa alting var is. Vi landede kik [klokken] 1 ved Jersy
siden59, siden kom over til New York kik 3, gik saa derfra kik 6,
var i Chicago den næste dags aften 9,/ ud derfra 10, i Ames60
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næste morgen kik 8 bare 12 mil fra vores hjem, og der maatte vi
vente i 4 timer, da alle Togene var forsinket begrundet paa den
megen sne, som var den første de har haft i Vinter. Det begjønte
at sne, da vi var kommet forbi Niagara og blev ved hele tiden, i
dag sner det igjen og fyer saa jeg maa holde mig inde. Vores
hjem stod alt i bedste orden, ingen vidste vi kom, men du kan
tro det tog ikke længe før vi fik vores Stove [komfur] sat up mit
paa gulvet og saa en deili varme, dernæst en kop kaffe, brød
med dansk smør og ost paa, og du kan tro det smagte godt., vi
maatte rigtignok love for det, da der ikke var nogen spisevogn
med det hurtige tog. Christiansen kjøbte et brød i N. Y., vi fik
ikke en god kop kaffe før vi kom til Chicago. Jeg tænkte paa jer
den 24, men det hjalp jo ikke, og jeg kan ikke forstaa vi har
været borte over et halvt aar. Christiansen taler allerede om at
reise til Danmark igjen, han vil ikke leve her, men nu faar vi se.
Saa venli hilsen til jer alle fra Peter og Sophie og tak for alt godt.

26
Fra Jane.
[Udateret, men iflg. sammenhængen
må det være skrevet
i efteråret 1911]

Kjære Farbroder og Aunty.
Saadan en overraskelse at maadtage et Brev fra Danmark. Er
dog kj edelig med Aunty vedbliver at være syg. Er sikker paa
god pleie og stilhed, bestandig se ny udseender. Vil blive rask
igjen. Ingen ved hvad sygdom betyder meer ind [end] jeg. Har
lidt af Asthma, nervesvækning og hovedpine i mange aar, nu er
jeg raskere ind jeg har været i mange aar, hver Asthma tur jeg
havde troede vi skulle tage livet af mig, ikke Asthma[en] men
medesinen som jo er vanskelig at tage.
Ingen af mine Piger er stærke af dem. Min ældste lider
saamæget af nervesygdom: Hovedpine bag i nakken, har lige
haft 3 Ugers/ frihed so at hun kunde være rolig og stille, var en
Uge hos Sødster. Er ikke nu som før at komme til Story! Hver
ken Fader, Moder, Sødster Line, Mads, ei heller Rasmus61.
Fremmede paa vores gamle hjem, ved gravene er de so tavse.
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May er lige kommet over en oprasion, var sengeliggende 6
uger, hvor vi havde fra 98-108 grader F. varme hver dag, so det
var strængt at ligge i Sengen, maatte have en Sygepleierske at
pase hinde, dog var her nok for mig at foretage sig, pase huset,
Koge mad for 6 hver dag tillige passe den lille dreng62. Den 11
Nov. bliver [han] 20 maaneder gammel; en reitig gavtyv - er
med til alting, / maa sætte aid paa den høieste hylle hvor han
ikke kan naa. Han ligner Nels Madsen paa strutnæsen, men har
det røde haar som May, hun ligner mine Folk.
Naar du lukker dine Øine kan du vel se hvordan mine piger
seer ud. Sødster Sophie, er jeg sikker paa har talt om dem over
og over igjen. Margaret eller rettere Marghrete synes Peter best
om, kan reitig sno sig om ham. May er som lille Marie til
Sophie. Ønsker de var lidt nærmere til dem, thi hvor de unge er
gives altid Liv i huset, vi gamle faa ikke lov [at] gaa sin gamle
gang, men maa være op til nu til dagens veie. Du har vel hørt
om min / reisetur ud Vest sidste Sommer, det var et syn jeg
aldrig glemmer: Blomster so store som træer, alle slags Frugt
hængte paa træerne sa tykt, enhver gren havde en støtte under,
so træerne ikke skulle brække af deres vægt, og so se hvordan de
behandler dem naar de er modne - skjær dem i 2 halve og tører
[dem]. Broder Rob har 25 ægers [acres] plantet i frugt, Engels[k] Valnøder, og Alfalfa - en slags hø de skjær [eng.: cut =
høster] 5 gange en Sommer. Er meget varmt der men kjølige
nætter, kan sove med et tykt tæppe over sig. Folk er so brune
som en spægegris, blive snart gamle der, Rob ligner en gammel
Mand, hans arbeide er mæget strængt. Frugten modner alt paa
/ en gang, af sin slags, skal passes strax ellers raadner den,
baade Kone og Børn, ja, og jeg med, maa tage fat, hjelpe til. Jeg
synes det var morsomt for nogle dage. Er en god plads for Børn
at tjene penge, deres finger er meer gesvind ind voxen person.
Rasmusses æste tjener fra 30—50 Dollars en Sommer hver. Jeg
skulde lide at boe der, hvor de ingen Vinter har. Paa veien hjem
reiste jeg igjennem Los Angeles, stoppede der en 3 uger, var ved
Søen hvor jeg skulle [være] blevet, der var jeg so rask, var i
Arizona 2 uger - en State hvor det er mæget varmt, tør og høi
Luft, hvor alle blive helt raske af Asthma, ikke so for mig, kunde
ikke ligge i Sengen hele Natten, maatte bruge min medesin hver
nat, so [jeg] tænkte maatte hellere komme hjem, reiste længe før
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min bilet var ude. Fætter Carl Rasmussen har det saa godt,
saadan et pent hjem og Søn paa 16 aar, men mangler en Hus
moder, saae lidt beskidt ud i huset. De har deres gode Søn
dagsmad hos Rasmus. Hilste paa Johannes Olsenjs] Familie,
har det nok saa flot, kjører i en stor Automobile. Peter døde for
et par aar siden. Sophie taler bestandig om at reise derud,
Marghrete prøvede lokke dem til at blive der i Vinter. [Sophie
og Peter] Taler ikke om andet ind Danmark, reiser dertil næste
foraar, der har de været en gang. For min part vilde [jeg] hellere
see lidt meer af mit æget land, hvor her er saamæget at se (hver
sin smag / sagde Konen der kyste sin Ko).
Jeg har savnet Faster mæget, var min eneste ledighed at tale
dansk naar hun kom her. Hun skulle ogsaa lide saamæget før
hun slap herfra, fik god pleie, havde sine børn omkring sig. Jeg
var til hindes begravelse, saae hele hindes familie, thi hun var
baade Bedstemoder og Oldemor. Mads Peters faar vi et kort fra
engang imellem. May er seen med at svare, skrev et Brev til
dem idag, hun holder saamæget af deres Drenge63. De vilde
helst til byen og gaa til College, og Mads Peter [vilde helst
have] de skulle blive hjemme og være Farmer. Nu kjære Far
broder, maa du være min Mæster at læse dette Brev saa du kan
blive klog/ derpaa. Vi troer vi taler dansk, men det mæste er
English, mange Ord har jeg maatte spekuleret paa længe før jeg
kunde huske det, er bange [for jeg] har givet dig et lang Brev at
læse. Vi har haft en mæget varm og tør sommer, alting omtrent
brænt op, maa betale so dyrt for alle fødevarer. Nu en hilsen til
alle Farbroder Jørgens Folk fra os alle, tilsist dig selv og Aunty!
Kjerlig hilsen fra os din Broderdatter Jane.
I brev nr. 27 af 10/12 1911 omtaler Sophie problemet tilpasning til
U.S.A. En ung pige, en slægtning til manden, er kommet til Amerika og
synes nu så godt om landet, at hun hverken vil høre om Danmark eller tale
dansk. Hun har et godt lønnet arbejde, og hendes værtinde har endda købt
hende et klaver! Vennen Lars Nielsen er ikke helt så begejstret. Han tager
frem og tilbage mellem Amerika og Danmark og kan ikke beslutte sig til,
hvor han vil bo. I brev nr. 28, dateret 18/6 1912, skriver Sophie, at
manden ikke skal arbejde så hårdt mere, da de nu er to om forretningen og
denne går godt. Hun holder nu høns og interesserer sig for amerikansk
politik.
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29
Fra Sophie. Story City,
July 29, 1914

Kjære Farbroder.
Brevet indledes med hilsener på fødselsdagen. Sophie er skuffet over, at
Peters slægtning ikke har været på besøg hos dem, mens hun var i omegnen.
. . . Nu har vi saa stor en vogn at kjøre i, pias til 5. Ja du husker
nok kjære Farbroder hvor glad jeg altid var for at kjøre med min
gamle Farbroder og Peiter og du kan tro vi kjører nu og har
altid vognen ful af vores venner, som ingen har. Jeg var meget
kjed af at Christiansen gik hen og kjøbte saa kostbar et kjøretøi,
da vi derved ikke fik vores tur til Californien]. De er ogsaa
meget kjede af det derude. Kunde jo got kjøre i den derud, men
erbange for de store Bjærge, da de er lit store in Klippinge
Bjærg.
Vi har allerede kjørt 1500 mil. Christiansen arbeider ikke saa
strængt nu siden han solgte hans foretning, da han ogsaa tænkte
at leve af stumperne/ men vi har jo ikke nok, særli nu der skal
saameget til at rende den store vogn. Vi har haft en forfærdeli
varme og tøre og Farmers har begjønt at sørge over deres mais,
da det er nu den skulde have ræign, naar den sætter ører. De
har allerede begjønt at Tærske og havren er god: fra 40 til 50
bushels til acren, Potatoes er det dorli med særlig de sildige,
Toppene tøres helt væk og aldri et æble ser man nogen plaser,
saa alting bliver vist dyrt til Vinteren. Jeg sente et kort til
Tantes fødselsdag til forretning i Go thersgade, mon hun har
faaet det? Med venli hilsen til alle dine, Sophie og Peter.

30
Fra Jane. Omaha Nebr.
Aug 27. 1914
Kjære Farbroder.
Veiret er nu kjøligt. Paa en 6 Uger har [vi] haft en 92 a 100
grader vær dag, tillige en brændende vind fra Sydvest, maatte
lukke dører og Vinduer, var som fra en bageovn med vind og
støv, ingen rein — alting so tørt — bladene har begjønd at falde af
træerne.
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Jeg lider meget af varmen. Kunde ikke sidde længe nok paa
en stol at skreve et brev, som tager ikke so [så] lidt spekulation,
til at du kan blive klog paa. Takker mange gange for gode brev
og Picture [fotografi], kan se lighed af baade Fader og Faster,
[den] staa paa min Komodie hvor jeg kan se og tale til dig hver
dag.
Hører intet fra Mads Peters meer. Maaske har fornærmet
dem. Dette er let at gjøre.
Jeg har ellers været ganske rask i Sommer. Har været en lille
tur hos Søster Sophie, piner mig altid at komme derop, er
fremmet paa vores gamle hjem hvor kjære Fader og Moder
stred saamange aar so et af deres børn kunde har et pent hjem.
Saasnart Line slap solgte Rasmus; reiste so langt bort hvor det
er so varmt og han arbeider so hard. Er et syn at se saamægen
frugt og hvordan det bliver behanlet, vilde ønske du kunde se
det, er glad jeg fik leilighed at se men er ikke til at forteile.
California er et smugt land og kan vi sælge vores hjem reiser vi
dertil. [Det] er nok varmt paa some plaser [eng.: some places =
nogle steder] men ingen vinter. [Her] vi maa har Varme de 8
md. paa aaret, brænde fra 70-80 Dollars brændsel. Vendt intil
næste aar, Exposition [udstilling] bliver i San Francisco - [så]
reiser vi alle en tur derud, [da] der bliver billig belet. Vis vi kan
faa den for 6 md. reiser jeg i Marts md, bliver hos Broder indtil
/ Pigerne kommer. Er jo hildig Sødster og Mand ikke reiste til
Danmark iaar hvor i har den store Krig. Kan nok være de rige
Amerikaner fik nok at gjøre [med at] komme hjem. Franks
Aunty var i Paris64. Da krigen begjønde, var [hun] færdig at gaa
til England, so hun lander i New York idenne Uge, hvor Franks
Fader er reist at møde hinde - er hans Sødster - hun boer i
Chicago. Er farlig at læse Aviserne, haaber ikke Amerika bliver
draget ind i Krig ogsaa. Vor Doctor reiste i foraaret til Vienna
[Wien] at studere, paa et par aar, læste i Avisen iaftes han er
tilbage. Mon jeg ikke nu har skrevet nok om os selv. Er glad du
og Aunty kan nyde godt af det I har samlet og du har et pent
hjem, kan selv passe arbeidet i huset. Sorry Maren skal være i
daarlig helbred, hun er jo ung. Jeg beder undskylde [jeg] ikke
sende en gratulation 1 Aug, som jeg har sagt [det] var forvarmt.
Hvor gammel var du [hvor mange år fyldte du?]. / May[s] Søn
er nu snart 5 aar, er so lang og mager, ellers rask. Han staar her
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og siger hvem skriver du til? Er din Unkle min, og hvor boer
han? Mays Mand er so rask, men hun er so biæg og Blodløs.
Marghrete var en Uge hos Sophie, havde 2 Ugers frihed, vilde
helst blevet hjemme da alle hinde Venner er her, Sødster mener
de burde komme derop engang imellem. Nu de har den store
fine Automobile kan de jo ordelig kjøre omkring, kommer nok
en tur herud.
Vi fik Kort fra Paris som var skrevet en maaned siden,
maaske dette brev vil tage ligesaa længe. Undskyld min breveskrevelse vis du ikke kan blive klog derpaa lad mig det vide. En
kjerlig hilsning fra os 3 til dig og Aunty.
din Broderdatter
Jane
Lad høre fra dig snart

Hvad der videre hændte - indtil 1921

Jane lever nogle fa år længere og døjer til det sidste med sin
asthma. Hun dør i maj 1916 af et hjertetilfælde. Efter hendes
død finder døtrene et uafsluttet brev fra hende. Det viser sig, at
Jane først skrev sine breve på så godt dansk, som hun nu kunne,
og derefter fik en veninde til at rette på sproget. Sophie forklarer
Janes mangelfulde dansk med, at Jane jo ellers aldrig hørte
dansk. Når de to var sammen, kunne de godt starte med at tale
dansk, men de gik hurtigt over til engelsk, også for Janes døtres
skyld, da de ikke forstod dansk.
Janes datter, May, er blevet husmoder. For May og hendes
mand må det gå økonomisk godt, da de har bil og køber sig et
hus i 1916. Men May overlever sin mor med kun nogle få
måneder. Hun skal have et barn i november 1916, men fødslen
sker to måneder for tidligt, og resultatet bliver et dødfødt barn.
Hun kæmper for sit liv i tre uger, men dør i slutningen af
september.
Om Janes datter Margrethes videre skæbne får vi ikke mange
oplysninger. Hun arbejder som telefondame i Omaha indtil
Mays død. Derefter siger hun sit arbejde op for at kunne passe
Mays søn og hjem. Hun beslutter sig for at flytte ud til Sophie i
Californien, såsnart Mays mand får sig en husholderske. Her
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kommer hun til at arbejde som kontordame. Da brevene slutter,
arbejder hun stadigvæk på kontor, er 37 og ugift.
Broderen Rasmus får vi heller ikke mange oplysninger om
andet end nogle hentydninger til hans høst, og at han er nerve
svækket. Rasmus har en frugtplantage i Californien og har enten
slået sig sammen med eller bor i nærheden af fætteren Carl
Rasmussen. Nogle år er høsten god, og andre år slår den fejl,
dog går det ikke værre end, at han kan anskaffe sig en bil. I det
sidste brev, fra 1921, har Rasmus opgivet at drive landbrug og
har lejet jorden ud, da hans søn ikke længere vil blive hjemme,
og Rasmus kan ikke klare arbejdet alene. Han er heller ikke
rask på dette tidspunkt.
Sophie og hendes mand slutter sig i 1915 til migrationen til
Californien. De far bil og køber et hus derude. Ifølge Jane behø
ver Sophies mand ikke at arbejde mere, da han har tjent så
godt, at de kan leve af hans penge fremover. Men det er krigsti
der med store prisstigninger, så manden påny bliver nødt til at
gå i arbejde. I 1919 er han igen blevet maler og har fire mand i
arbejde. De har købt et nyt hus, da de skal have mere plads til
bilen, og lejer det andet ud. De har også anskaffet sig luxusgenstande såsom grammofon og vaskemaskine.
Sophie er meget glad for Californien og er tilfreds med sin
situation. Med hensyn til Danmark vil hun gerne se familien
igen, men føler, at rejsen er for lang og besværlig. Familiens
skæbne efter 1921 kendes ikke.
Efterskrift

Den situation, der gennem disse breve tegner sig for den unge,
kvindelige immigrant, er nok den, at hun ikke havde de samme
muligheder som den unge mandlige immigrant for at skabe sig
en økonomisk tryg fremtid. Afgørende er her, at hun ikke ude
lukkende ved egen hjælp kan arbejde sig op til middelklasse
status. Alene i ægteskabet kunne hun finde en sådan tryghed.
Sophie gifter sig med en dygtig og arbejdsom mand og bliver
herigennem betrygget. Hendes søstre Line og Jane er derimod
henvist til at leve af typisk kvindearbejde, som ikke forefindes i
samme omfang som mandlige sysler og som ovenikøbet er dår
ligere aflønnet, Kun som lærerinde kunne en kvinde i nybygger5

Brev fra Amerika
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samfundet nå op på en aflønning, der svarede til lønnen for en
faglært, mandlig arbejder. Normalt krævede denne stilling et
indgående kendskab til engelsk, og det havde indvandrerkvin
den af første generation sjældent. Situationen bliver her ændret
til det bedre i anden generation. Her er engelsk modersmålet,
og derfor kan kvinderne nu fa beskæftigelse i højere rangerende
lønningsklasser eller i alt fald nå en højere social status. Marg
rethe og May tilhører derfor middelklassen, selv om først
nævnte ikke far den løn, der egentlig skulle svare hertil.
Hvor godt tilpassede, assimilerede blev nu Line, Sophie og
Jane i det amerikanske samfund? Væsentligst må nok være at
konstatere, om indvandrerkvinden selv følte sig tilpasset de nye
forhold og ikke stod splittet mellem to kulturer. Rent materielt
betragtet er Sophie godt tilpasset det amerikanske samfund.
Hun er meget glad for at bo i Californien, selv om man stadig
kan spore i brevene til onklen, at hun har besvær med at vænne
sig helt til den amerikanske livsform. Dette skyldes nok for en
del, at hun er gift med en dansk-amerikaner, der ovenikøbet
ofte lider af hjemvé. Alligevel lokker udsigten til en tilbageven
den til Danmark ikke stærkt nok til at fa hende til at bryde med
den amerikanske tilværelse, eftersom hun beslutter sig til ikke at
rejse hjem på besøg sammen med sin mand i 1921.
Jane betragter helt og holdent sig selv som amerikaner. Som
11 -årig kom hun derover, og har derfor været i stand til at
tilpasse sig forholdene. Hun bliver gift med en amerikaner og
hendes børn er derfor amerikanske til marven. De kan ikke
tale dansk, og Jane taler selv normalt engelsk.
Line er den, der stærkest føler sig knyttet til det gamle land. I
en alder af femten forlod hun fædrelandet og dermed den far
broder og de bedsteforældre, hun havde været så stærkt knyttet
til. Hun er den i flokken, som mest bærer præg at at være revet
ud af et miljø, hun følte sig godt tilpas i. Brevene til farbroderen
viser utvetydigt, at hun stadig holder meget af ham, de mange
års adskillelse til trods. De meget personlige breve fra hendes
hånd indeholder ikke mange oplysninger om hendes hverdag
derovre, men er nærmest at betragte som en fortsat dialog mel
lem hende og farbroderen om de ting, de har tilfælles. Gang på
gang refererer hun til forhold og synspunkter, de begge kender
til. Hvad der sker med forskellige fælles bekendte i Danmark, er
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noget som Line stadig følger med usvækket interesse. Men selv
om der desværre ikke er bevaret breve fra netop denne periode,
ser det alligevel ud, som om hendes engagement i det gamle
land ikke er stærkt nok til at holde hende tilbage i Danmark, da
hun i 1900 kommer en tur hjem. Man kan gætte på, at det er
følelsesmæssige bindinger til familien i U.S.A., som trak hende
tilbage igen. Derovre har hun en mængde kontakter med de
forskellige familiemedlemmer, og det skaber tilsammen en
kulturform, som Line finder sig bedst tilrette i.
Hun stod altså splittet mellem sit gamle og sit nye fædreland.
Men ikke alene de mange familiemedlemmer i U.S.A, kan have
virket bestemmende i retning af at vende tilbage. Det Danmark,
hun kom til i 1900, lignede ikke meget det land, hun havde
forladt 31 år tidligere. Rammen omkring hendes barnetilværelse på Stevns, den typiske danske landsby, havde ændret sig så
meget, at det hår været svært for hende at genkende noget af sig
selv deri. Tragisk nok kunne hun ikke vende tilbage til det
gamle land og ej heller komme til at føle sig som amerikaner.
Hun stod billedlig talt med en fod i hvert land.
Birthe Vestergaard

5*

Karen Marie Petersens og hendes børns
breve 1886-1921
Brevene i denne brevsamling stammer fra en stevnsk hus
mandsfamilie, Jørgen og Karen Marie Petersen fra Klippinge i
Magleby sogn på Nordstevns, der udvandrede i april 1881 med 2
børn, Sidse Marie og Mads Peter. Parrets ældste datter, Maren
Marie og hendes mand, indsidder Lars Petersen og datteren
Anne Marie fulgte efter i maj 1886. Brevskriverne er først og
fremmest Karen Marie, Sidse Marie og Maren Marie, - des
uden findes der dog enkelte korte hilsener fra Mads Peter.
I denne serie er 37 ud af 57 breve fra perioden 1886 til 1914
trykt (de fleste in extenso). Derudover findes der 37 breve fra
perioden 1914-1921, hvis indhold vil blive refereret kortfattet i
epilogen. For at lette læseligheden er retskrivningen normalise
ret en del, men herom senere. Det kan med sikkerhed siges, at
en del af den oprindelige, samlede mængde af korrespondance
fra Nebraska til Danmark er gået tabt. Det gælder f.eks. de to
perioder 1881-86 og 1893-1901, men også ind imellem er en
kelte breve forsvundet, f.eks. dem, der vedrører en så betyd
ningsfuld hændelse som den tragiske mordhistorie, som læseren
senere vil blive bekendt med. Alle brevene i denne samling,
såvel som i »Line-brevene« (Story City) er stilet til den tidligere
nævnte smør- og ostehandler Peder Madsen, den rare broder,
onkel, morbror etc., der flittigt svarede på deres breve og også
hjalp økonomisk, når den amerikanske familie var i nød. Breve
ne blev fundet i en gammel kiste fra Peder Madsens hjem, der
efter hans død kom tilbage til hans barndomshjem, en gård i
Klippinge. Peder Madsen boede og virkede i København fra
sidst i 1870’erne.
Blandt udvandrerfamiliens medlemmer er Karen Marie den
hyppigst og mest markant fremtrædende personlighed her i
samlingen, medens Jørgen Petersen selv kun optræder som ho
vedperson i det første brev, skrevet af Sidse Marie i anledning af
hans tragiske selvmord. Derfor far man ham kun præsenteret
gennem familiens noget negative bedømmelse af ham. Hans
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rolle er dog alligevel vigtig, fordi han bærer en sikkert væsentlig
del af ansvaret for at udvandringsbeslutningen blev taget eller
måtte tages! Familiens hårde dom over den ulykkelige fami
liefader ses i det første brev, hvor Sidse Marie refererer et af
hans udfald mod Karen Marie: »Nej, bare Satan maatte tage
ham, saa var han da forbi.« Sidse Maries kommentar er: »Saa,
nu har han (Satan) vel haft brug for ham.« Der er ingen grund
til at betvivle, at Jørgen Petersen var stridbar og urimelig, men
alligevel skal udtalelserne om ham nok ses i lyset af ægteskabets
brudte harmoni. Jørgen Petersen var 56, da han døde, og Karen
Marie blev derved enke i en alder af 49.
Familien var fulgt i slægtens spor ved udvandringen. Karen
Maries broder, tømrer og husmand Niels Madsen og familie
var udvandret i 1869 til Iowa, fulgt i 1870 af dennes svoger,
Peder Rasmussen med familie. Som det kan ses af brevene,
opholdt adskillige andre Stevnsboere sig i Iowa og Nebraska.
Karen Marie og Jørgen Petersen var begge gårdmandsbørn,
der var gledet ned ad den sociale rangstige. Som yngre søskende
på to nabogårde var det deres lod at måtte nøjes med et hus
mandsbrug. Karen Maries, ældre broder, Jørgen Madsen,
overtog således slægtsgården medens de tre andre måtte søge
deres udkomme andetsteds. I 1857, samme år de blev gift, er
hvervede parret en lille ejendom på 7 tdr. land i Klippinge. På
den tid var det ikke ualmindeligt, at en familie kunne klare sig
på et brug af denne størrelse. Som oftest suppleredes landbru
get dog af løst arbejde hos gårdmændene i de travle perioder.
Via kreaturtællinger, foretaget 1861 til 1881 af Statistisk Bu
reau, kan det konstateres, at Jørgen Petersen havde en ret stor
besætning, hvad følgende skema viser:

År
1861............
1866 ............
1871............
1876 ............

........
........
........
........

Køer

Får

Svin

Heste

4
4
3
2

2
3
5
0

1
1
1
1

0
1
1
0
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Som det ses, var alt normalt endnu i 1871, men tilbagegangen
er tydelig i 1876. Tilbagegangen må være fortsat, for i 1878 blev
parcellen solgt, hvorefter familien kun havde eet huslod, som
forblev i dens eje til udvandringsåret 1881.
Tilbagegangen lader sig nok forklare, når man studerer skø
de- og panteprotokollen. Dejt viser sig her, at Jørgen Petersen i
perioden 1857 til 1876 tog 9 pantelån i lokale pengeinstitutter
og hos private - og de var ialt på 2400 rigsdaler til og med 1875
og på 2400 kr. i 1876 alene. Om dette pengeforbrug siger Karen
Marie længe efter til broderen: » ... du ved godt hvor slem, at
min Mand var til at bruge Penge, mens vi var i Danmark.« Og
når hun formanede ham til at spare, svarede han: »Lad dem
sørge, der længst leve.« Vi hører om ham, at han undte de
fremmede bedre end sine egne, så måske var han for rundhån
det over for andre, men ellers fremgår det ikke rigtigt, hvad
hans store pengeforbrug gik til. Dette pengebegær fortsatte i
Amerika, for det oplyses, at han konfiskerede Mads Peters og
Karen Maries surterhvervede løn, sådan at Mads Peter måtte
tigge om at få lidt af sine egne penge.
Det kan undre, at Jørgen Petersen har kunnet fa nogen til at
kautionere for sig, for det var virkelig en anselig sum han lånte.
Det tør vel formodes, at familien, f.eks. Peder og Jørgen Mad
sen, har måttet træde til. De to lånte senere familien penge til
udvandringen. Det kunne de tænkes at have gjort for at slippe
for et besværligt problem. De har næppe ventet at se disse
penge igen. Den rastløshed og uomgængelighed, som iflg. bre
vene prægede Jørgen Petersens færd i Nebraska, kan vel også i
forbindelse med den store låntagning have gjort familiens stil
ling i deres hjemegn så vanskelig, at de valgte at forlade den.
Ved udvandringen i 1881 var Jørgen allerede 51 og Karen Ma
rie 44.
De to kom således ikke til Amerika med de allerbedste forud
sætninger. De havde ingen penge i ryggen, var gamle og kunne
ikke sproget. Den tilværelse de kom til at leve i Nebraska blev
næppe lykkeligere end livet i Danmark. Jørgen Petersen var
landarbejder, og da han døde var der intet tilbage til Karen
Marie. Hun måtte støtte sig til Mads Peter, der fra 15-års-alderen måtte forsørge familien. Det blev hende en glæde, at Mads
Peter ved flid og sparsommelighed fik etableret sig på en farm, -
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først en forpagtet farm, og i 1910 som selvejer.
Sidse Marie, den yngste datter, var 20 i 1881 og blev gift
senest 1883 med en dansker, Jens Jensen. Deres livsforløb kom i
mangt og meget til at ligne Madses. De startede som en fattig
arbejderfamilie i Omaha. Efter at Jens Jensen havde været for
falden til drikkeri og var kommet ud af det igen, fik de i
1890’ernes sidste halvdel etableret sig som forpagterfarmere.
Trods en økonomisk fallit i 1902-03 arbejdede de sig efterhån
den frem til selvejet. Sidse Marie manglede åbenbart ikke initi
ativ, for da de gik fallit, startede hun et vaskeri, medens man
den foregav at være på jagt efter ny jord.
Maren Marie og Lars Petersen kom til Nebraska i 1886. Det
var først og fremmest længslen efter familien, der trak. Lars
Petersen var, iflg. udvandringsprotokollen, indsidder fra Klippinge, - Maren Marie omtaler, at han havde været kusk. En
indsidder boede til leje hos gårdmænd eller på godser, oftest i
mindre huse uden jord eller med en lille havelod. Familien
hørte således til landbosamfundets ikke-besiddende proletariat,
som nok kunne have grund til at søge et bedre udkomme i
Amerika. Også Lars var lidt oppe i årene ved udvandringen,
nemlig 44, - hun var 28. Lars var henvist til at søge arbejde som
ufaglært arbejdskraft i Omaha, men i starten var de tilfredse
med lønnen. Familiens ulykke kom med sygdom. Lars ældedes
hurtigt og døde efter flere hjerneblødninger, 60 år gammel, i
1902. I september 1902 var deres ældste datter, Anne Marie,
blevet myrdet af en ældre tilbeder, der var fortvivlet over at hun
havde en yngre kæreste og ikke vilde vide af ham. Efter disse to
dødsfald væltede Maren Maries verden sammen. Den yngste
datter, Petrine, måtte, ligesom Mads Peter, i en ung alder bære
forsørgerpligten.

Brevteksternes omarbejdelse

Som tidligere nævnt er det fundet nødvendigt at foretage en
lettere omarbejdelse af brevteksterne for at gøre dem lettere
tilgængelige. Det drejer sig om en normalisering af retskrivnin
gen til datidig retskrivningsstandard og af tegnsætningen. Der
er ikke ændret i sætningsopbygningen og ordstillingen, bortset
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fra at enkelte vigtige udeladte ord er indføjet i skarp parentes.
Nogle vanskeligt forståelige amerikanske ord er forklaret i skar
pe parenteser. løvrigt er alt, hvad der står i skarpe parenteser
indføjet af udgiveren.
Når denne i princippet lidt beklagelige normalisering er fo
retaget, så skyldes det, at stavningen i de originale breve var
meget egensindig og brød med alle normer for retskrivning. Det
syntes særligt at volde brevskriverne problemer at visse ord ikke
skrives som de udtales.
Et gennemgående træk er sammenblandingen af præteri
tumsformer (datid) med infinitiver (navnemåde). F.eks. skrives
der »di høste« for »de høstede«. Substantivernes flertalsformer
kan også volde problemer. Et meget karakteristisk træk er stav
ningen af ord som de, dig og hende, hvor »de« bliver til »di« og
»dig«, dig til »di« og »hende« til »hinde«. Her er problemet at
udtale og stavning ikke falder naturligt sammen. Nogle udtryk
bliver præget af dialekt såsom konjunktionen »ja«, der bliver til
»jar« i bedste sjællandske tradition. Dette gør sig også gældende
ved typiske vokalændringer i stavningen. Det gælder f.eks. ø i
stedet for det korrekte y, f.eks. »fløtte« for »flytte«, og o for det
korrekte å, som i »motte« for »måtte«. Desuden findes en række
fejlstavninger af mere banal karakter. At retskrivningen blev så
særpræget må skyldes mangelfuld undervisning og måske også
manglende træning, der har gjort, at brevskriverne tyede til at
stave efter gehør. Udtryksfærdigheden var jo i sig selv ikke så
dårlig.

1
Fra Sidse Marie. Omaha d. 26/7 1886

Kjære Broder.
Dette brev kommer maaske uventende paa dig. Ja, det var
Moder, som skulde have skrevet dette Brev, men hendes Hoved
er for tungt, og hendes Lyst er borte. Saa herved meddeler vi, at
den 18. Juli indtraf her et sørgeligt Ulykkestilfælde, idet vor
kjære Fader afgik ved Døden i flere Miles Afstand fra os. Saa du
kan selv tænke dig, at Moder er hen ved en Side og ingen Lyst
har til noget. Ja kjære Morbroder, det var forunderligt, at Fader
skulde gaa ud der og dø. Du ved selv at Fader var en Mand,

139

som var Mand for hvad han havde og ikke gik i Råd med
Moder om nogen ting, men nu var alt gaaet, saa havde Fader
intet at leve for mere. Mads og mig havde lovet at føde ham, saa
han havde ingen grund til at gaa der ud paa Landet./
Han var jo rejst ud til Jens Hansen om du husker Hans
Vævers Jens fra Magleby1, for der at have sit Ophold. Fader
undte jo hellere di Fremme end hans egne, men de havde jo ikke
Raad til at have ham og vilde heller ikke for at gjøre Moder
imod, for Moder vilde at han skulde blive hjemme. Det er nu
heller ikke for at han rejste fra os som vred, det gjorde han ikke,
men han syntes, at det var bedre for ham at være paa Landet,
for der kunde han faa ledt at pudsle med bestandig, hvorved
han saa ikke merkede Uroen saa meget. Saa i Nerheden afJens
Hans(en) boede en Dansk Mand ved Navn Søren Jakobsen,
som er gift med Peder Gudes Ane Kirstine fra Magleby, der tog
han sit Ophold paa den maade at gaa og hjelpe dem med ledt,
hvad han kunde. Men jeg ved ikke, for Fader har været i vejen i
Verden altid og alle vegne, hvor han har været. Han har jo altid
villet sat Folk i rette, og saadan gik det nu for disse Folk. De
havde været Uvenner flere gange, men forleden Dag vilde han
sætte en lille Pige i rette om, at hun rev ikke rent nok op, - de
høstede jo ogsaa - stod Karlen jo paa Pigens side og svarede
Fader, at det kom jo ikke ham ved, og Fader svarede jo slemt
igen og gik hjem og kom til at skældes med Konen og gik fra
dem over til Jens Hansen om Lørdagen og var der til om Søn
dagen, og saa kom han ind og forlangte en Flaske af Jens Han
sens Kone til at blande nogle Draaber i, han havde for at han
vilde tage ind for at komme for sig selv, angav han. Men, efter
hvad vi forstaar af de andre, er det Forgift, at Fader har taget.
O Gud kjære Morbroder vi kan aldrig glemme det, nej, vi
havde aldrig tænkt, at vi havde saa slet en Fader. Vi hørte
heller aldrig et godt Ord af hans Mund uden Banden og Svær
gen. Han var aldrig den der tilkaldte Vorherre, men altid Sa
tan. Moder sagte saa thit til ham, saadan maa du ikke bande
Fader, - bed hellere til Gud, at han maa lindre dine Smerter,
men derpaa svarede han, at hun / var lige som hendes Brødre
saa hellig. Nej bare Satan maatte tage ham, saa var han da
forbi. Saa nu har han vel haft brug for ham. Vi fik Tællefunt2
om Tirsdagen, og før vi kom der, var Fader ikke til at see, der
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var ingen og saa ham uden Jens Hans(en), vilde Byfogeden
nægte at Moder måtte ikke se ham, og maaske det var ogsaa
bedre for hende. Det var vor bestemmelse at vilde have ham ind
til Omaha. Men vi kunde ikke faa ham paa Trainet for han
stank, og det rendte igennem Kisten, saa Marie og jeg hverken
saa eller fulgte vor Fader til Jorden. Jeg var undskyldt i og ikke
kunde komme der ud. Marie talte med Fader 2 gange. Hun
havde aldrig tænkt sig, at hun ikke skulde see ham mere. Han
var her hos os den store Festdag for Amerika nemlig 4. Juli og
var meget glad og veltilfreds, og da vilde vi, at han skulde blive
her ude, men det vilde han ikke. Han var her en Ugestid, men
han skulde ud paa Landet igen. Nej, vi havde aldrig tænkt, at
vor Fader skulde volde os saa stor en Sorg/
Og sætte sin Familie saa lavt, det er aldrig til at glemme. Nu
taler de naturligvis om Moder derhjemme, at det er hendes
skyld, og til Jens Hansens Kone havde han sagt, at Moder
skulde aldrig faa Ro nogen tider uden at han skulde Tresakke
[plage] hende. Det var jo et frygtelig Ord at sige, men jeg ved
alt for godt, hvordan Moder talte og ikke talte, saa var det ikke
efter hans Hoved, saa jeg vil rigtignok ønske, at det aldrig skal
staa i vores tanker, at vi ikke har gjort for ham, hvad der har
staaet til vor Pligt. Han havde ogsaa sagt til J. Hansens Kone
den gang han kom der over, at han / kunde ikke forstaa for vor i
Verden han kom, saa var det galt med ham, og saa havde Folk
noget at sætte ud paa ham, og da han gik ud af Døren, sagde
han, at hvis han døde, saa maatte hun have hans tøj, for han
levede nok ikke ret længe. Nej, vi kan ikke glemme det. Jeg har
gjort Fader meget godt, kan du tro, og jeg har haft en Mand,
som altid har rettet sig efter ham, skønt han havde ikke haft det
nøde. Jeg har jo ingen ting faaet af Fader uden min Rejse, men
kan nu ogsaa være det samme, for jeg kan og vil tilgive Fader
det alt sammen. Ogsaa Mads Peter har hand aldrig lidt. Han
har misundt ham hans arbejde. Det var forlidt efter det som
han havde maattet gøre i sin tid. Men kære Morbroder nu vil
jeg frabede alle disse onde tanker og ønsker at Guds Naade og
Fred maa hvile, saa vel hos vor / kære Fader, som hos os, som
skal vandre her nede paa denne syndefulde Jord. Ja det er
Naade alt, saa er dette ogsaa en Guds Naade, at vi maa føle vor
Hjertes Ondskab, saa at vi kan ty til Naade Kilden, som er at
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finde i Jesus - saa Amen.
Nu er alle Peders og Moders Penge gaaet. De er nu blottet, nu endda de maa beholde deres Helbred. De maa skillinge
sammen, Peder og Jens og Lars, for at selv betale det3, for hvis
man ikke selv kan her, saa skal Countyet, det samme her, som
Amtet der hjemme, men det vilde Jens ikke have.4 Du kan tro,
at det var os en dyr bekostning. Han efterlod sig ikke et Cents.
Han blev lagt i en pæn Mahonigmalet Kiste og blev begravet i
Biair, - det er en By5 - og der maatte de leje 2 Vogne til at gaa
til Kirkegaarden og betale Politiet og for Kisten og dem, som
havde opsigt med Liget, ogsaa deres Rejse / paa Toget og deres
Spise og Natlogi paa Hotellet i Biair. Vil du nu være saa god, at
lade Bedstemoder og Morbroders det at vide, og saa vil jeg
slutte, for du er vel træt af at læse mere.6
Vi har en forfærdelig Tørke her, vi har ikke haft Regn siden
Larses kom, saa vi vil vist faa et kostbart Aar.7 Nu hilses du fra
Larses, de føler dem ikke rigtigt raske, men det er jo nok Klima
et. Lars er ellers flittig til Arbejdet, saa fremt her er noget.
Mange kærlige hilsener fra Moder og Mads Peter. Og til Slut
ning en kærlig hilsen fra os alle og Guds Naade og hans Velsig
nelse maa ledsage os alle. Dette ønske er fra mig. din ufor
glemmelig Søsterdatter
Marie Jensen

2
Fra Maren Marie, Omaha 27/6 Maaned 1887
Kjære Morbroder,
Du tænker maaske paa din Søster Datter hver Dag, at du ikke
faar et Brev fra hende, men Kjære Morbroder min Lyst har
været borte til al ting, og min tid har været optaget. Sorger og
Besværligheder har man jo hele Verden igennem, og man faar
det vel aldrig godt, men naar da bare Lars han maa være Rask,
-jeg har jo aldrig været saa rask af mig. Nu er jeg det raskeste,
jeg har været siden vi kom til Amerika, og hvad jeg ellers synes
om Amerika ved jeg næsten ikke engang. En del er [at] man kan
jo ikke tale med Folk her. Kommer man ind i en Engelsk Butik,
staar man som en Døvstum og kan ikke sige noget, men her er
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da ogsaa Danske Butikker her, men jeg trøster mig ved min
Pige, hun kan snart tale ligefrem engelsk, saa kan hun da Tale
for mig. Ja, Morbroder, / jeg har noget nyt og fortælle Dig. Vi
har faaet os en lille Datter den 29. Januar, og der er en Dansk
Præst og har Døbt hende, hun hedder Maren Petertrinne Peter
sen. Gamle Bedstemoder skal nævnes op endnu en gang, for jeg
har altid gjort meget ud af hende og det andet Navn skal være
efter min lille Dreng Peter, som Døde, og Larses Stedmoder
hedder Maren. Du kan tro, det er en sød lille Blaaøjet Pige.
Moder er Gudmoder til hende, - hun holdt hende for Daaben,
og jeg holdt min Søsters den lille Pige for Daaben. Hun hedder
Anne Marie Kristine Jensen, - nu er hun V2 Aar. Ja, Kjære
Morbroder, jeg er saa glad ved min Søster, for hun er saa god
ved mig, - hun har hjulpet mig meget i Vinter, saa med et og
saa med et andet, for om Vinteren er her jo ikke noget at
fortjene. Moder har jo ikke meget at hjælpe med. Peter maa jo
fortjene føden til hende, - han er saa glad for sin Moder. /
Ja, Morbroder jeg maa vel fortælle dig noget om Lars, hvad
han siger for godt. Han er da ellers ganske Rask, han er saa
voldsomt forkølet i denne tid, for som vi har varmt en Dag og
Koldt en anden Dag, saa er det jo snart til at faa det, men han
gaa da paa arbejde. Han er med og arbejde paa en stor, stor
Banke hvor de graver Jord af og kører hen og fylder i Dalene,
for her er ikke andet en Banker og Dale, men Byen her er jævnet
og Sløjfet meget, men her er jo ikke fladt Land alligevel som i
Danmark. Min Mand faar 1 x/z Dollar om Dagen. Det er slet
ikke saa lidt i Danske Penge, - der var ikke mange gange, han
tjente saa meget om Dagen der hjemme. Du skrev, at du hand
lede med Æbler nu. Du kan tro her over er store og dejlige
Æbler at faa. Hvorledes de koster, kan jeg jo ikke forklare
saadan. Her er jo ikke den slags muld som hjemme og ikke den
slags / Penge som hjemme. Her i Sommer koster de gode Æbler
en V2 Dollar Bushelen8 - en Bushel er 2 Skæpper og en V2
Dollar er vel 2 Kr.
Huslejen er voldsom dyr herovre - en 10 Dollar om Maaneden. Det er omtrent 40 Kr. Det er mange Penge der hjemme,
men saa er Daglønnen ogsaa større her end der Hjemme, men
tiderne bliver ogsaa dyrere og dyrere her ovre, men nu har vi
faaet bygget os et nyt Hus paa min Søsters Lot. Det er paa 10
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Alen i længden og 7 i bredden, men det er kuns et Bræddehus,
men de bruger jo ikke andet her. Det har kostet os 25 Dollar, og
vi skylder ikke noget paa det, men der er mer og koste paa det
endnu. Det er ikke rigtig færdig, men han skal have tjent nogle
flere Penge først, og saa skal vi svare min Svoger 12 Dollar om
Aaret for Jorden, som Huset staar / paa. Vi boer i det i Som
mer, som det er. Kjære Morbroder, du er da ikke saa god og
sende disse Breve hjem til Morbroders Maren Kristine9. De
skulle hjem lige til hendes Fødselsdag. Saa skal du have Tak.
I et udateret brev (Nr. 3) fra 1887 hører vi første gang fra sønnen Mads
Peter. Han har skiftet fra natarbejde til dagarbejde, men det har ikke
gjort hans økonomi særlig stabil endnu. Derfor må han afslå sin morbro
ders invitation til at komme til Danmark.

4
Fra Karen Marie.
Omaha. March 16. 1888
Kjære Broder.

Første afsnit er kommentarer til et billede broderen har sendt hende, som
viser hans forlovede og ham selv. Lidt taktløst mindes Karen Marie sit
eget ulykkelige ægteskab og siger, at i begyndelsen er alting godt, men der
kommer en tid derefter. Hun tror dog nok, at det vil gå de forlovede godt.
. . . Saa, kjære Broder, saadan forandrer Tanken sig saa meget.
Du kan tro, vi har haft det koldt i vinter. Mads Peter har ikke
haft Arbejde hele vinteren, saa vi er kommet i saa megen Gæld
- saa Gud,ved nok, hvad vi skal gøre, inden vi faar betalt det og
til første Mai er Lisen [eng.: lease = husleje] ude paa Loten.
Saa skal vi flytte Huset og ikke ved hvor vi skal flytte det hen.10
Nu havde vi den store Doktorregning, saa der gik alle de Penge,
du sendte mig og flere til, saa det ser ikke saa godt ud for mig.
Det jeg skrev om at bede vor Moder om at sende mig Penge til
at rejse til Danmark, det skrev jeg i en vildelse, for jeg vidste
ikke, hvordan jeg skulle bære mig ad. Jeg har haft saa stor
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ærgrelse af Lars Petersen, siden han kom her over, saa han har
næsten gjort mig ked af Livet. Jeg havde aldrig troet, at han var
den Mand, han er. Han har ikke en Cent, langt mindre to, at
hjælpe mig med. Nej, han ved at passe paa sit! Jens har en stor
Familie at sørge for, og Fortjenesten har kun været saa lille i
Vinter. Vi har haft en streng Vinter i den sidste tid, saa det
hviler hårdt for os, som ikke har noget at staa imod med. Lars
har haft Arbejde hver dag hele Vinteren, endda klager han sig.
Han har haft og med at drikke sig fuld. Maren Marie har det
bedre nu. Du kan tro, at Ane Marie er en rask Pige til at læse
Engelsk og til at gaa i Skole. Hun beder at hilse dig. Hun gaar i
Dansk Søndagsskole, / saa jeg tænker, at vi faar fornøjelse af
hende. Jeg tænker, det bliver min Pige. Alting er saa dyrt her i
Omaha, - for eksempel man vil købe en plet Jord til at sætte et
Hus paa - det stykke er 50 Fod bredt, 140 Fod langt - og det
koster 8 ad 10000, men det er jo ogsaa midt i Byen, men hvis
man vil gaa uden for Byen, saa kan man købe lige saa stort et
stykke Jord 200 50 [250] ad 30011, og saa kan man faa lov til at
betale 5 Dol. om Maaneden og 8 Procent og 100 ned straks12,
men naar nu ikke man har de 100, hvad saa, - ja saa maa man
lade det være. Peter han er for ung til at tjene den store Løn,
hvorfor vi kan købe os en Lot. Nu har han gaaet i tre Maaneder
og ikke haft Arbejde. Ja, du kan se kære Broder, at vi har vores
Kunster behov. Nej, bede min Moder om Penge til at Rejse
hjem for, det kunde aldrig falde mig ind, hvis hun kunde og
vilde sende mig og Mads Peter et par Skillinger til hjælp til at
købe en Lodt, som vi kan flytte vort Hus paa, saa vil vi være
hende Tusinde Tak skyldig. Hun har dog kuns mig ene Pige.
Og skulde forlade min Moder og rejse saa langt bort for at
forsøge min Lykke, men den har kuns været tynd endnu, men
jeg vil bede til Gud, at det maa blive bedre. Naar bare Peter vil
være mig tro, for han er min eneste Trøst og Hjælp. Jens og S.
Marie kan jo ikke blive ved at hjælpe mig, men jeg glæder / mig,
kære Broder, ved de ord, som staar i det forrige brev, at jeg maa
ikke tro min Broder forandrer sit gode Sind og Hjerte, for det
han gifter sig. Du kan tro, jeg græd af glæde, for min Nød er
haard for Øjeblikket, men naar Nøden er haarest er Hjælpen
nærmest. Vel, nu vil jeg slutte mit Brev for denne Gang i haab
om, at du snart skriver til mig! Vil du nu være saa god at hilse
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vor gi. Moder og alle Morbroder og din Kæreste fra mig. Hils
alle gode Venner og Bekendte. Du hilses fra Mads Peter, S.
Marie og hendes Familie. Nu være du hilset af din Søster Karen
Marie Petersen.

5
Fra Karen Marie.
Granery Park. July 11. 1889

Kjære Broder.
Jeg vil i dag tage min Pen og skrive til Eder og fortælle, hvorle
des vi har det. Vi er alle raske paa Sidse Marie nær. Jeg ved
ikke, om jeg skylder dig Brev, eller du skylder mig, men et er, at
jeg synes i kunde skrive lidt tiere til mig. Ingen større Glæde er
for mig end at faa et Brev fra Danmark. Du kan tro kære
Broder, at det er besværligt for os. Mads Peter har ikke haft
Arbejde for 3 Maaneder. Her er saa mange Mennesker, som
gaar ledig og ikke kan Arbejde faa, hvor gerne de vilde13. Alle
vil de gerne Arbejde i Byen. Der er ingen og vil gaa ud til
Farmene. Vi er tilbage med 2 Maaneder at betale paa vor Lot vi betaler jo 10 Dollars i Maaneden, / og nu kommer Rentepen
gene, saa den ser vist ud til Smør, naar Hundende render med
Fløden, men der vækkes vel Raad. Det har aldrig set saa sort
[ud], uden det er blevet Lyst igen, saa kun jeg stoler paa Gud!
Han vil nok Hjælpe mig. O, Kjære Broder, jeg er saa glad ved
min lille Mads. Som i skriver(:) det er en rigtig Peer Broder kan
du tro14. Han er lige saa stor som du, men ikke saa bygget som
du. Jeg ville ønske, at du kunde faa ham at se og tale med ham.
Spørg Line Madsen, hvem han er lig, saa skal du nok høre15. Vi
har haft en farlig Varme i denne Sommer. Det har været flere
dage, vi har haft 125 Grader [Fahrenheit] i Skyggen og Lyn og
Torden næsten hver dag16, saa det er ikke godt for Arbejds
manden, som skal staa i den brændende Sol - / Ja, kjære Bro
der, jeg og mine Piger vi er vidt skilt fra hverandre. Jeg og Peter
vi lever i Vest og Maren i Øst og Sidse i Syd, - der er 5 Mil
imellem os. Maren har det godt. Hun har en stræbsom og
Ædruelig Mand, men det er omvendt for Sidse Marie. Onde
Folk har forført hendes Mand, saa han er forfalden til Drik, saa
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han har snart drukket alt op, hvad de ejer. Hun er færdig at
sørge sig til døde - og saa disse mange Børn hun har: 3 ved
ham, og der var 2, det er 5, og er det med Guds vilje, kan hun jo
faa flere17. Det havde jeg ikke tænkt om Jens, at han skulde
blive den vej saa god en Mand, som han var, men jeg vil bede til
Gud, at han vil holde sin Haand over hende, thi hun er et svagt
Menneske og har saa stor en Sorg ved siden af18. / Jo, jeg
beklager den stakkels S. Marie. Hun er kommet ind til nok. Vel,
der vaagner saa meget, som de ikke tænker paa, førend de bliver
gift. Jeg skal hilse dig fra hende. Hun har forbudt, att jeg ikke
maa skrive om noget til dig om hendes Sorg, men du ved det vel
fra Line og ved, hvordan han bærer sig ad. Jeg kan hilse dig fra
Jane.19 Hun og jeg vi var hos Maren paa besøg igaar. Nu
haaber jeg, saasnart du modtager dette Brev, at du svarer paa
det straks. Vil du nu være saa god at hilse din Kone fra mig og
Mads Peter, men først være du hilset fra din Søster.
Karen Marie Madsen.

I næste brev (Nr. 6) af 2. november 1890 fortsætter Karen Marie sine
beklagelser over priserne og mangel på penge. Mads Peter arbejder i et
omnibuskompagni, men prisstigninger, i forbindelse med en dårlig høst i
området, har ikke lettet deres situation noget videre. Lidt sygdom plager
også familien. Maren Maries ældste datter, Anne Marie, har haft tyfus,
og niecen Jane er blevet opereret.
I et andet brev (Nr. 7) fra årene omkring 1890 (dateret Omaha den 26.
januar) spøger sygdom igen i familien: Sidse Maries to børn er alvorligt
syge. Heller ikke Lars Petersen, som hun sender en hilsen fra, bidrager
positivt til stemningen i familien. Han er utilfreds med tilværelsen i
Amerika. Endelig spørger Karen Marie forventningsfuldt, om det er
sandt, at hendes to brødre i Danmark vil eftergive hende det lån, hun og
Jørgen Petersen fik til at betale udvandringen med.

8
Fra Karen Marie. Omaha, 12. Januar 1890
Kjære Broder og Broders Kone.
Første del præges af Karen Maries vemodige tanker omkring julen i
barndomshjemmet og alt det gode, der følger med højtiden.

. . . Kjære Broder, jeg og min Søn spiste ikke Juleaftensnadver
tilsammen, just fordi at han faar hans spise, der hvor han Ar
bejder og kunde ikke komme til hans Moder eller takke hende
for Maden. Troer du nu ikke, at jeg følte mig underlig ved, at
han ikke var hos mig, thi han er min trøst og længsel. Jeg er
Rejst til Byen at bo igen, som jeg gør hver Vinter. Det har jeg jo
fortalt dig før,/ - saa jeg spiste min Juleaftensnadver tilsammen
med Lars Petersen og min kjære Datter og Børn, og Nytaarsaften spiste jeg hos Jens Christian Jensen og min kjære Datter og
Børn. Men kjære Broder jeg synger ingen Salmer, undtagen jeg
er i mit eget Hjem, for det er mine Svigersønners skik og saa
føler jeg, som jeg er Nar - men det holder jeg ved mig selv - saa
mine Piger har ikke deres Forældre skik. De maa jo synge med
de Fugle, de er iblandt.
Vi har en rigtig god Vinter. Vi har ingen Sne haft at taale
uden en dag og det straks paa Vinteren og kun lidt Nattefrost,
saa Farmene er blevet tidlig færdig med at pille [eng.: to peal =
afskrælle kærnerne] deres Majskorn af, og her har været en
temmelig god Høst, men ingen god Pris paa det. De giver kun 1
Dl. Bushlen og Smørret fra 10 a 35 cents, - sidstnævnte er
primær Butter20. Æg er 25 cents Dusinet. Daglønnen er kun saa
lille endnu, - en Arbejdsmand faar kun 1 Dol. 40 cents om
Dagen, men vi haaber paa bedre tider, naar kun vi beder Gud,
om han vil hjælpe os. /
Kjære Broder, jeg saa saa langt efter dig Juledag, at du skul
de komme ind at besøge mig og smage mine Æbleskiver, som
du altid plejede, naar du kom fra Kirke - ja, jeg kan saa tydelig
se dig at komme ind ad min dør og ønskede mig og min Familie
en Glædelig Jul, og naar jeg tænker, hvor dejlig i helligholder
Juledagen med at gaa i Kirke. Det bruger de ikke her. Den
meste stads ved Julen her, det er med at købe presenter til at
forære hverandre til Julegave. Vel den stads, her er til Julen,
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kan jeg ikke fortælle jer. I skulle bare se Omaha - I kan tro, det
er en pæn By. her er næsten ingen Træhuse nu, men alt skal
være Brikhouse [= murstenshuse], for her er næsten [ikke] no
gen dag og gaar over undtagen her er Ildebrand. Her er næsten
ikke et Third [?] undtagen der gaar Third Cask21. Det er en
Care [eng.: Car = vogn, køretøj] som vi kalder for Motolinen /
- den gaar ved Elektricitetssnore, saa vi kan køre flere Miles for
5 cts. Det er jo meget gavnligt for Folk, som lever langt ude.
Vel, hvad Lars Petersen angaar, kan jeg ikke svare, for jeg troer
ikke, at han er af denne Verden, men han higer kun efter det
jordiske gods. Han er et besynderligt Menneske, - Marie kan
aldrig være ham tilpas. Du faar vist aldrig Brev fra ham. Nu vil
jeg slutte i haab om, at dette Brev maa træffe dig ved et godt
Humør og et godt Helbred - og saa hilses du fra hele min
Familie og Broderdatteren, saavel store som smaa22 - saa er der
ingen glemt. Vi ere alle raske, og jeg vil bede til Gud, at han vil
holde sin beskyttede Haand over os alle i Jesus Navn. Gud være
med os alle. Nu være du Broder og din kjære Kone hilset Tu
sinde Gange fra min lille søde Mads og din uforglemmelige
Søster Karen Marie Madsen, og endnu mange tak for alt det
gode du og din Kone i beviser mod mig og min egen søde Mads.
Jeg glemmer det aldrig. - Flere hilsner - .
Den 20. januar 1891 sendte Sidse Marie en kort hilsen (Brev nr. 9)
vedlagt et billede af hendes tre børn. I marts 1891 fik Peder Madsen brev
igen, denne gang fra en temmelig misundelig søster

10
Fra Karen Marie.
Omaha den 2. Mars 1891
Kjære Broder.
Dit Brev af 10. January mod tog jeg den 28. February og har der
i set, at i har sendt Brev og Penge til Lars Petersen. Jeg kan ikke
se hvorfor i har sendt dem til Larses, da i lige saa godt kunde
have sendt dem til mig, da min Adræs [eng.: adress] er mere
sikker. Det ved du da ogsaa godt. Larses levede paa Jernbane
jord23 og det var frit Land, de levede paa, saa de fik saa hastig
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Karen Marie (til venstre) med datteren Sidse Marie (til højre), dennes datter Chrestine og barnebarnet
Alice Marie Ross. Da lille Alice erfødt i 1905, må billedet værefra 1908-09. Karen Marie døde 1910, 74
år gammel.

Mads Peter Johnsen som ung.

»Den kåre Broder« og »Morbroder«, Peder Madsen, som han må have set ud omkring 1920, da brevene
slutter.

Besked om at flytte Huset væk derfra, saa Anvisningen havde
været 3 gange ude, men de havde ikke kunnet finde Larses, men
da jeg fik dit Brev, / saa kom jeg paa tanke om at sende Mads
Peter paa Posthuset. Jo, meget rigtigt, der var Anvisningen, og
han fik den ogsaa, men da han saa kom paa Banken, der kunde
han ikke faa vekslet den, undtagen han havde 2 Mænds Under
skrift. Saa måtte han tilbage til Paxtens Hotel og faa 2 Mand
med, - saa fik han vekslet den. Saa tog jeg ud til Larses den 1.
Marts med Pengene, og hvem der blev glad, der var Maren
Marie, men det kunde hun ogsaa sagtens og faa saa mange
Penge, men de Penge kunde jeg lige saa godt haft selv som hun,
skjønt jeg misunder hende dem ikke. Du maa altsaa forstaa her
af mit Brev, at vi har modtaget Brevene rigtignok og jeg har
faaet de 5 og Marie de 26 og jeg er for mit vedkommende dig
meget taknemmelig for den ulejlighed. Jeg vil / senere sende et
Brev til Broder Jørgen, men Maren Marie skriver nu til Jørgen.
Vi har en streng Vinter for tiden, haard Frost og en del Sne.
Her er mange Folk og gaar og ikke har Arbejde. Mange venter
efter Foraaret, men det bliver vist sent iaar. Her er ogsaa megen
Sygdom her i Byen af Tyfus og Depteren [Difteritis]. Det er
sørgeligt for din Kone og hendes Søster, at Sygdommen er
paalagt dem saa haardt og hvis de skulle skilles saa hurtigt.
Jeg maa endelig huske at hilse fra Nielses Rasmus24. Han var
her at besøge os. Han rejste som Agent for et Dansk Blad, ved
den Lejlighed kom han at besøge os. Han fik en V2 Dl. for hvert
Blad han kunde sælge. Jeg skal ogsaa hilse fra Jane. Peter og jeg
var nede og spiste Middag hos hende en Dag, - hun havde
inviteret os - og ogsaa en hilsen fra Sophie. / Rasmus fortalte
os, at baade Jens Søren[sen] og Hans Hansen fra Klippinge var
der i Iowa og Peder Andersen fra Varpelev og flere bekendte af
os. Nu en hilsen fra alle mine Børn og Svogere, men først og
sidst være du hilset fra din Søster og min Mads.
Din uforglemmelige Søster
Karen Marie Petersen.

Fra Karen Marie,
Omaha Oct. 3 1891

Kjære Broder.
Da det i dag er den 3. Oct. og nemlig min Bryllupsdag og Lines
Fødselsdag saa er der saa meget og render mig i Tankerne.
Havde bare den dag aldrig været til. Jeg kan ikke tænke mig,
hvordan det kan være, at det varer saa længe inden du skriver
mig til. Jeg har ikke hørt fra dig siden den 10. februar og ligedan
Sidse Marie lovede du, at hun skulde høre snart fra dig, men
ikke endnu. Du har jo skrevet til Line og din Kone har skrevet
til hende, men ikke til mig. Jeg længes jo altid saa meget efter at
høre fra jer. /
Sidse Marie har fristet den store Sorg at miste sin lille Dreng
af Lungefeber. Nu har hun kun sine to Piger. Den ældste gaar i
Skole nu og du skulde se den lille Anna Marie, som i kaldte
hende, hun er bleven saa stor og saa fed. Hun er større end mig,
dersom du kan huske vor stor din Søster var og min Mads Peter
er saa stor. Han er ved samme Arbejde endnu, - han er Omni
bus Codotter [Sporvognsfører] eller Agent [konduktør]. Du skal
nok snart faa hans Fotografi, at du kan se hvor stor han er. Vi
har et farlig Regnvejr, - nu har det Regnet uafbrudt i 3 dage.
Du kunde have nødig at sende nogle Æg og Smør, for det er saa
dyrt, 25 a 30 cts. for Pundet af Smørret og 20 cts. for Dusinet af
Æggene. Her bliver en god Høst i Aar for Farmerne. Bare vi nu
ikke skal faa streng Vinter. / Kul og Brænde det er saa dyrt her.
Saa er det, at det kniber for Fattigfolk. Arbejdet er kun saa
daarligt i sommer, saa Mads Peter hari maa love, at han har
fast arbejde. Vi er da nogenlunde raske allesammen. Nu kan vi
snart naa den l.te November, saa er jeg 56 Aar, men jeg troer
aldrig, at jeg lever og bliver saa Gammel som min Moder, for
jeg er ikke nær saa Rask som hun25. Naar du skriver Hjem, saa
hils dem alle at jeg længes efter Brev fra dem. Har Sofies Mands
Søster været ^at besøge dig, for hun er jo rejst hjem til Dan
mark26. Hun har tjent godt i den tid hun har været her over.
Sofie har nylig været syg, men er da rask igen. Jeg skal hilse dig
baade fra Jane og Sofie og fra Maren Marie og hendes Mand og
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Børn og fra Sidse Marie og hendes Mand og Børn, og til slut
være du og din Kone hilset fra min lille Mads og din altid
hengivne Søster.
Karen Marie Madsen.

En måned senere (6. november 1891) er der brev (Nr. 12) fra Karen
Marie igen. Denne gang tolker hun poetisk sin længsel efter hjemmets og
barndommens tryghed. Hun får også tid til at bekymre sig for Line
Madsens fremtid, eftersom Line er ugift, lever hos forældrene og hendes
far, Niels Madsen, skal have brugt alle pengene. Det sidste ser dog ikke
ud til at have været sandt.
21li måned senere er det hverdagens barske realiteter, der præger Karen
Maries brev:

13
Fra Karen Marie
Omaha January 20. 1892

Kjære Broder og Kone.
Jeg har modtaget dit Brev, hvorfor jeg takker dig saa meget. Jeg
modtog det til Juleaften. Jeg blev saa glad for Brevet, - jeg var
saa sikker paa, at der var et [Brev]. Vi har været syge af La
Grippe Influenza [la grippe: fr. for influenza]. Det er en Syg
dom som er ikke godt at slippe fra her til Lands. Peter han er
nogenlunde Rask igen, men jeg kan ikke komme over det, men
jeg er da glad for, at han er kommet sig igen. Vi havde kun en
Fattig Jul, for naar ikke han kan Arbejde, saa staar alting stille.
Vi har Daarlige tider her i Omaha, især for den simple Klasse.
Her ér ikke Arbejde at faa. Lars Petersen har ikke Arbejde for
tiden. S. Maries Mand han har været i Country hele Vinteren
at huske Corn [to husk corn = at skrælle kernerne af majsen],
saa de har det ganske godt. Lars han er saa gnaven naar han
ikke har Arbejde, saa Maren Marie kan ikke gøre ham tilpas.
Lars er snart en gammel Mand, og han er ikke god af Helbred.
Han lider af hjemvé. Han har ogsaa haft La Grippe. Brænde
vin27 og Whisky, det er det bedste til den Sygdom herovre, for
det brækker Feberen, ellers vil den gerne kaste sig over paa Lun155

gerne. Det gjorde den paa Sidse Maries den lille Dreng.
Jeg kan ikke faa mit Brev færdig i Aften for jeg er saa mat og
træt, saa jeg kan ikke sidde længere. Gut Nigth.
Veil, Gut Morning Broder - jeg føler ledt bedre to Day. Ej
veil fixse maien Letter redig from hjou. Ved du, hvad vi maa
give for Pundet af Smørret, 30 cts., / 25 cts. Dusinet af Æg og 20
cts. for Pundet af Ost. Du havde nødig, at sende os noget. Det
du skriver om Berg28, der har jeg læst i vort Danske Blad. Jeg
har haft Brev fra Broder Jørgens Mads29, - de er nok heller ikke
rigtig Raske. Vel, det gør mig ondt for Mads, at han ikke maa
faa den han har kær. Det er vel en Fattig Pige, - jeg kender jo
ikke noget til Pigen. Min Mads er ogsaa forlovet, - han har nu
været forlovet i 2 Aar med en rigtig god kristelig Pige. Hun er
saa Glad for mig og jeg for hende, - jeg haaber, at jeg faar mig
en god Svigerdatter. Jeg haaber du har modtaget min Søn til
Julen30. Skriv hvad du synes om ham. Er han ikke stor?, hvem
ligner han? De siger alle, hvem som kender min Broder Peer, at
han ligner dig! veil, han er mig en god hjælp og en god trøst. O
Gud, Broder, jeg ved ikke hvordan det skulde / [have] gaaet
mig, hvis Jørgen Petersen havde levet, men Gud han har ind
rettet det bedre for mig. Jeg har det jo godt, men jeg kan sige
som Broder Jørgen, at Alderdommen begynder allerede at
trykke mig. Jeg er ikke saa stærk som jeg har været. Vi har en
farlig streng Vinter i denne tid. Der er somme Plaser, at Folk de
fryser ihjel. Nu vil jeg slutte for denne gang i haab om at dette
Brev maa træffe dig og din Kone ved et godt Helbred og et godt
Humør.------ Hilsner------- .

14
Fra Karen Marie.
Omaha July 12. 1892
Kjære Broder.
Dit Brev har vi modtaget og Pengene hvorfor jeg skal hilse dig
fra Mads og sige saa mange Tak. Det glæder ham at se at hans
Moders Brødre de ikke har glemt ham, for hans Faders Søsken
de de kender ham ikke. Han har aldrig faaet saa meget som et
Brev fra dem, ikke en hilsen engang, men han siger naar bare at
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jeg maa have min Helbred, saa kan jeg forsørge baade min
Moder og mig selv. Nu skylder vi kun 60 Dol. paa vor lot, og
naar vi faar betalt det, saa er vi all right.
Jeg skulde have skrevet dette Brev for længe siden, men du
maa holde mig undskyldt, for det er saa varmt. Jeg kan ikke / se
at skrive uden Briller, saa sveden gaar ud paa dem, saa kan jeg
ikke skrive. Du kan nok se, at min Skrift er saa Daarlig, men jeg
vil gøre det bedste jeg kan. Jeg kan da lade dig vide, at vi ere
alle raske og har det godt. Mads Peter Arbejder i den samme
Plads endnu, og han har skaffet S. Maries Mand ind der ogsaa.
Han faar 40 Dol. i Maaneden. Du kan tro hun [S. Marie] har to
store Piger. Den ene er 6, den anden 8 Aar. Hun beder saa
meget til, at hun havde dit Portræt. Kære Broder du skulle bare
se den lille Anne Marie31 saa stor hun er. Hun er snart lige saa
stor som hendes Moder. Du kan tro det er en Rask Pige. Hun er
ude at tjene, - faar 2 Dol. om Ugen. Hendes Fader vil ikke give
hende noget Tøj, saa hun kan ligne andre Folk, - [han] samler
Penge til at rejse til [det] gamle Land, for han [Lars Petersen]
har hjemvé. Var det ikke for den lille Pige, de har, saa troer jeg
han Rejste fra de andre to. Du kan tro, at han er ikke god ved
Maren Marie. S. Maries Mand er blevet et helt andet Menne
ske siden Peter har faaet ham ind at arbejde der, hvor han er.
Han er i tvang, saa hun [Sidse M.] føler sig saa Lykkelig nu, og
Mads Peter gør alt, hvad han kan for at holde ham fra Værts
husene, for han er rasende over ham.
O Gud, Kjære Broder, hvis du saa min Mads, saa vilde du
falde i forundring. Jeg er vis paa, at du vilde sige[:] nej, det er
ikke min Søsters Dreng saadan som han kan . . ? . . til sit
læsning, derfor er han og godt ligt imellem sine foresatte. Jeg
kan ikke takke Gud nok fordi han har skænket mig saa tro og /
en Kærlig Søn, og jeg beder til hver dag, at han vil skænke ham
en god og Trofast Hustru og vil være god imod mig. Jeg har
ladet mig fortælle, at Broder Jørgens Maren er hemmelig forlo
vet med Christian Vanmands Peter, - er det sandt? Han er da
altfor gammel efter hende. Mads32 er nok blevet gift og [har]
forpagtet en gaard i Strøby. Han var jo ogsaa en gammel
Karl. Er Maren Hjemme(?) Jeg skulde ønske at jeg kunde se at
tale med jer en gang inden jeg dør. Mads siger, at han vil gerne
betale Rejsen for mig, naar han nu faar betalt Lotten. Nu til
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Slut være du og din Kone hilset fra hele min Familie, men være
du hilset fra min egen Mads og din uforglemmelige Søster.
Karen Marie Madsen.

15
Fra Karen Marie
Omaha December 6 1892
Kjære Broder og Kone,
Jeg har modtaget dit Brev og pengene, hvorfor jeg takker dig og
din Kone tusinde gange, og hvor det gør Mads og hans Moder
godt at se, at jeg har en Broder i det kære gamle Danmark, som
ikke har glemt os, om aldrig det er saa liden en gave, saa er vi
glade og taknemmelige, for vi har dyre tider her. Smør er fra 25
til 30 cts. Ib. og Æggene er 25 cts. Dusinet og Kartofler er en
Dol. Bushlen og 12 cts. for et lb. Flæsk og Kødet er fra 10 cts. og
op til 20 og 7 Dol. for et Tons Kul og 10 Dol. i Maaneden for
vor Lot, en Plads vi kalder det paa Dansk. Jeg har jo skrevet og
fortalt dig det saa tit. Nu den 12. January skal vi betale 100 Dol.
paa den, men saa er den betalt. Saa det er hårdt nok for Mads
at skaffe saa mange Penge. / Han faar kun 50 Dol. i Maaneden,
men han har de 70 i Banken, men det kan maaske blive haardt
nok for ham at skaffe de andre, for betales skal de, men kniber
det, tænker jeg, at han kan faa dem af sin Pige. Jeg tænker, at
han bygger paa Lotten til næste Sommer, for det er alt for Dyrt
at leve inde i Byen. Der paa Lotten kan vi høste alle vores
Havesager, hvad vi bruger hele Aaret, og vi kan have en lille
Høns og en Ko mere. Det koster ogsaa at bygge, men vi kan faa
det til afbetaling hvis i Maaneden33. Sig mig hvordan det kan
være, at jeg aldrig faar Brev fra Broder Jørgens. De er dog saa
mange, som kan skrive. Jeg havde saa sikkert ventet et Brev til
min Fødselsdag, - no — ikke noget. Vil du hilse1 dem naar du
skriver / hjem, at jeg længes efter at høre fra dem. Jeg ville
være saa glad, hvis jeg kunde faa Jørgens og Anes Fotografi. Jeg
har ventet paa dit og din Kones Fotografi ogsaa. Mine Piger
kunde lide at have jeres Portræt. Vel vi er dog nogenlunde
Raske allesammen. Jeg er saa plaget af Gigt i min højre Side.
Mit højre Ben er somme tider, saa jeg ikke kan gaa paa det, og
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min højre Arm saa jeg ikke kan sove om Natten - saa jeg er ikke
til ret meget. Mads han siger, bare at jeg kunde holde Hus for
ham et par Aar endnu, saa skal jeg blive løst af. O Gud Kjære
Broder hvor det er en god Dreng imod sin Moder. Kan han
blive ved den Vej, saa er det ingen sag for mig, men det kommer
jo an paa naar han bliver gift om saa ikke han tager al sin
Kærlighed fra mig og lægger paa sin Kvinde, / men hun er et
godt Menneske, saa jeg haaber og beder til Gud i Himmelsen,
at han vil skænke mig en god Svigerdatter. I lang tid har vi haft
et særdeles mildt vejr. Først i November havde vi haard Frost,
men nu har vi Sommer. Det er godt for Fattigfolk, for dem er
her mange af, men mange er selv skyld i deres daarligheder, for
Manden Drikker det op. Nu til slut vil jeg og min Mads ønske
dig og din Kone en Glædelig Jul og et Lyksaligt Nytaar. Ja gid
jeg var Hjemme hos jer og kunde rutte [holde] Jul. Den Mad
smagte altid saa godt, som vi fik Hjemme hos vor gamle Moder
og ligedan hos Ane. Vel nu til slut en Venlig Hilsen til dig og
din Kone fra min egen Mads og din Uforglemmelige Søster.
Karen Marie Madsen.

16
Fra Sidse Marie.
Omaha den 6.de December 1892
Kjære Onkel. [Fulgte med brev nr. 15.]
Jeg skal med det samme Moder skriver putte et par Linjer ind i
hendes Brev til Eder, for, da den kjære Jul er saa nær forhaanden, at kunde meddele Eder en rigtig glædelig Jul og et Lyksa
ligt Nytaar og et godt Helbred - det er det bedste af alt. Men
hør nu kjære Onkel, ved du hvad jeg troede? Det var at skulde
have haft den Glæde at se dit og din Kones Portræt, for du ved
du lovede mig det for til gengæld for mine Børns, men jeg troer
at loven er godt nok, men holden er besværlig. Jeg maa fortælle
dig, hvorledes det gaar os nu. Jeg har i lang tid følt saarig for
min Mands slette opførsel, men jeg kan jo af Hjertets grund
takke min Gud, at han har hørt min Bøn og Bønhørt den, thi nu
/ lader det til, som det lysner for os igen. Kuns jeg bare kunde
glemme min lille Dreng, men det er saa haardt for mig. Vi lever
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et stykke ude fra Omaha, men det tilhører Omaha alligevel. Vi
lever paa en fri plads, hvor vi kan have mange Høns, og jeg fik
25 cts i Sommer for Dusinet af Æg, og jeg solgte Kyllinger og fik
3 V2 Dl. for Dusinet. Vi har 2 køer, men for øjeblikket har vi ikke
meget af dem34. Den ene skal Kælve til Jul og den anden er
næsten udmalket. Min Mand Arbejder i Jorden og har 2 Dl. om
Dagen. Naar han kan putte [til side] hver Dag en i Ugen, saa
har han 12 Dl. i Ugen, men somme dage er det jo Regnvejr, og
naar Vinteren kommer, saa det fryser, for saa vil det jo stoppe
Arbejdet. Se saadan er det her i Amerika. Nu en venlig hilsen
fra min Mand og Børn til Eder. Lev vel i Guds Navn.
Marie Jensen.

17
Fra Maren Marie.
Omaha den 13de December 1892

Kjære Onkel samt Kone.
Jeg vil nu i Dag prøve paa at skrive dig et par ord til. Jeg hører
af Moders Brev, at du kunde lide at høre et ord fra os. Ja, vi er
da alle Raske og har det ganske godt. Lars Petersen begynder at
se gammel ud nu, kan du tro, men han maa ogsaa Arbejde
haardt her ovre for sit Brød - Det er ikke som at sidde paa en
Vogn og køre, som han gjorde i det gamle Land, og jeg skulle
skrive til dig fra ham af, at han ville ikke og havde ikke lyst til at
skrive til det gamle Land, for han var ked af at være herovre.
Han ønsker sig til det gamle Land igen, og han siger, skal han
have fat at skrive, saa skal i faa noget at vide, som i ikke har
vidst før. Hans ønske er, at han var i det gamle Land altid. Han
arbejder i en stor Park - den skal lægges an. Hvad di kalder det
paa Dansk ved jeg næsten ikke, men det er lige / som Gjorslev
have35 - en forlystelsesplads for Folk om Sommeren. Det er
Byens arbejde, han faar 30 Dl. om Maaneden. Jeg ville ønske
han kunne faa en styddig [eng.: steady = fast, sikker] plads, der
det var ikke saa haardt for ham, men nu er det Frosset saa
haardt, saa de kan snart ikke komme i Jorden mer, og vi har
faaet saa meget Sne i de sidste dage, saa folk de kører i Kane og
Slæde med Klokker og Bjælder paa saa det staar efter. Her ovre
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har vi ikke noget at køre med, saadan som i det gamle Land,
men vi har da et Hus for vort eget, men det er ikke bygget med
Rygning paa. Der er skraatag paa i lighed med en lyde, vi
kalder [det] for derhjemme,36 men det er dog over 100 Dol. hver
[Maaned?], og saa leier vi pladsen, det staar paa og giver 2 Dol.
om Maaneden, saa jeg tænker det gaar nok for os, men Kjære
Morbroder, jeg sørger mest over min Kjære Moder, hvordan
det skal gaa hende paa det sidste. Hun / er ikke til noget mere.
Rask er hun ikke og hendes lyst er borte til al ting. Hun lader alt
gaa tilbage. Al hendes hjælp og trøst er jo Mads Peter, men om
det bliver ved det maa Gud i Himmelen vide, for nu har Mads
Peter forlovet sig med en Svensk Flækka og hun hænger ogsaa i
for at faa ham, fordi han er Dansk og har lidt mellem hænder
ogsaa, men jeg er vred paa min Broder, fordi han tager en
svenska, at hun skal have Moders tøi at regere over. Han siger
nok, at hun vil blive god imod Moder, men det er først naar hun
kommer i huset at være, saa skal Moder se det bliver en anden
vei for Mads. Han har allerede taget sin Kjærlighed fra Moder
og smidt over paa sin forlovede og støder og hakker paa Moder.
Nei, nei var jeg som Moder, saa tog jeg mine Penge, som hun
har og staar i Lotten og byggede mig et Hus for igen og saa
levede ene for sig selv, og saa kunde vi alle hjælpe hende lidt /
med Føden, skønt min Mand ér snart gammel ogsaa. Hvad skal
jeg saa gøre? Nei, nei det er ikke godt, saa man skal trøste sig
ved sine Børn, men det gør mig saa ondt for Moder. Her kom
nu Sandheden, dersom du ikke ved det. Du ved Morbroder, jeg
har altid fulgt den rene sandhed, men jeg vil bede Gud I Him
melen om at hjælpe hende. Lars er ogsaa vred paa Mads, fordi
han tager en Svensker - saadan nogle ræveagtige Mennesker,
lumske kram, siger Lars. Det er vel Morbroder, nu er det snart
min Fødselsdag, den 14., saa er jeg 35 Aar, og den 22. er det
min lille Piges Fødselsdag. Saa er hun 6 Aar, men hun er ikke
rask af sig. Hun har taget al min Sygdom. Du ved vel ikke, hvad
hun hedder. Hendes Navn er Maren Petrine Petersen - det er
Moders Pige. Hun er gudmoder til hende, men /, Kjære Onkel,
jeg har endnu nogle faa ord at fortælle dig. Lars spørger om,
hvad det er for en Gaard i Strøby, at Mads har forpagtet, og
hvordan Morbroder Jørgen har det, og hvordan det er med
Højre og Venstre derhjemme nu, og hvordan det gaar med alle
6
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Brugsforeninger. Det er jo hans største glæde at høre noget fra
det gamle Land, men vi skrevet saa mange gange hjem, men
der er ingen og vil svare os. Lars siger, om ikke du har en plads
for ham, saa vil han komme hjem til dig og lade mig og Børnene
blive herovre, for jeg siger nei. Jeg vil ikke reise til det gamle
Land og kan heller ikke reise fra min Moder, saa faar han rejse.
I Guds Navn kom herover og se den store Udstilling, - saa kan
I komme og / besøge os alle med det samme. Det kunne være
morsomt, ikke sandt. Ja, jeg maa vel til at slutte min daarlige
skrift. Jeg har snart glemt at skrive, men vil du hilse Morbroder
Jørgen og Ane og dem allesammen fra os alle . .------- flere
hilsner------

18
Fra Karen Marie.
Omaha April 25 1893
Kjære Broder og Kone.
Jeg vil tage til Pennen og Skrive til dig og fortælle dig, hvorledes
vi har det. Vi ere alle Raske, saa nær som Mads Peter, han er
Syg, - han har været hjemme for en lang tid. Kjære Broder du
kan tro, at det ser ikke saa godt ud for os. Nu har vi haft denne
strenge Vinter, som har pint en til Marv og Ben og saa nu, at
min Mads skulde blive Syg tillige-med og til Jul maatte vi
betale 100 Dol. paa vor Lot, men nu er den ogsaa betalt, saa det
ser ikke saa godt ud for mig, men jeg vil haabe og bede og bede
til Gud, at han hører min Bøn og giver min Søn sit Helbred
igen, for uden ham kan jeg ingen ting gøre. Du kan tro Kjære
Broder, at vi har haft / streng Vinter og det bliver ved. Den 19.
havde vi baade Sne og Frost og en Storm i 3 Dage, saa Gud
maatte sig forbarme. Du kan tro, at der skal Kul til, og hvor
skal Pengene komme fra, naar han ikke kan arbejde - nej, Mads
er ikke god af Helbred. Han maatte Arbejde for haardt, medens
hans Fader levede, saa det piner til ham nu, og han er den, at
jeg har at trøste mig ved paa mine gamle dage, for mine Sviger
sønner kan jeg ikke stole paa, og jeg er saa glad ved og Mads
har fundet sig saa god en Pige. Det kan jeg bare se nu da han
har været syg. Hun er den, der har hjulpet os med Penge. Jeg
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ved nok, at Maren Marie har skrevet hjem til dig, at hendes
Broder er Forlovet med en Svenska Flækka, men det er all right.
Det er en god Kristelig Pige og en Pige, som ikke flytter fra den
ene Plads til den anden, og hvad hun fortjener, det passer hun
paa. Jeg ved ogsaa, at Maren har skrevet hjem til dig, at Lars
liger mig ikke, men hvorfor er det? Det er fordi, at jeg vil sige
sandheden - den er jo altid ilde hørt. Lars giver mig ikke noget,
og Peter siger, at jeg maa heller ikke bede ham om noget, for
han skal nok forsørge mig, og hvad det angaar med at Mads
Peter er Forlovet med en Svensk Pige, det har saamænd ikke
noget at sige, for hun er da af vor Religion. 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 Religionen37.
Paven vil have Herredømme over os alle, - saa for resten Bro
der kan de ikke lade hver andre høre, for de er fattige begge to.
Dét er bedre end den ene skulde være Rig, saa faar de Arbejde
dem frem - / saa ved de bedst, hvor det er kommet fra. Er det
ikke sandt? Har du modtaget et Brev fra mig og indlagt et fra S.
Marie? - og Maren har sendt et til Jul. Jeg har ventet paa Brev
fra dig - skulde du ikke have modtaget det. Vel jeg skulde vel se
at faa mit Brev færdig nu. Til min store Glæde kan jeg fortælle
dig, at Mads er, Gud være lovet, Rask igen og er gaaet til
Arbejde igen. Jeg ved ikke, hvad det nu skal blive til. Alting er
saa dyrt af Madvarer at være. Den 19. April var vi alle samlet
hos Sidse Marie til hendes Fødselsdag, og den 19. Maj er det
min kjære Mads Peters Fødselsdag - saa er han 22 Aar. Ja
Broder, hvor tiden den kan gaa. Vil du og din Kone modtage en
Venlig Hilsen fra min kjære Søn og fra din Uforglemmelige
Søster
Karen Marie Madsen.

19
Fra Karen Marie.
Omaha Juli 28 1893

Kjære Broder.
Jeg vil i dag sætte mig til at skrive et Brev til dig og fortælle dig,
hvorledes vi har det. Vi er da nogenlunde Raske, men du kan
tro, at vi har Daarlige Tider her. Gud ved hvad det skal blive
6*
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til. Her er Strejker alt over i Kulminerne og i Sølvminerne.
Vestens Folk vil have fri Sølvmøntning.38 Det vil Østen ikke,
saa de mener, at vi faar Krig. Gud ved hvad det skal blive til?
Næsten alt Arbejde er stoppet. Bankerne gaar forlist [fallit?] og
de sætter Daglønnen ned. Der, hvor Mads Peter Arbejder, har
de taget 10 Dol. af deres Løn, og de, der fik 100 Dol. i Maane
den faar nu kun 50. Nu kommer det an paa naar vi naar den 7.
August, for saa skal vores Præsident og alle Kongressens Mænd
samles, / - saa venter Folk, at det skal blive bedre. Ja, her er en
farlig redelighed med alting. Alle de mange Mennesker, som
har mistet alle deres surterhvervede Penge, som de havde i
Banken, og alting bliver dog ved at være saa dyrt, saa man har
ondt ved at faa Føden og Klæderne. Mads ved ikke hvad dag at
han bliver kvit te t af hans Arbejde.
Se Broder har' du ikke modtaget et Brev fra mig for lang tid
tilbage og et indlagt fra Sidse Marie, hvori jeg havde skrevet et
og andet i, men aldrig faaet noget svar igen. Jeg troer, at du
forglemmer din eneste Søster, - om ikke andet kunde du da
svare hendes Breve. Jeg hører for bestandig, at du skriver til
Line. Jane var hos mig igaar, og hun fortalte mig, at Broder
Jørgens Mads er Død.39 Er det sand? - saa synes jeg, at det er /
daarligt (?) at i lige saa godt kunde skrive til mig, som til Niels,
at han var død. Det maa være en stor Sorg for hans Kone, - de,
som stred saa meget for at faa hverandre. Vi har en farlig Varm
Sommer. Vi har haft 100 4 [104] Grader [Fahrenheit] i Skyg
gen, saa du kan tro, at jeg føler ikke godt.40 Mine Fødder er saa
Hovne, saa jeg næsten ikke kan gaa paa dem, og jeg har uro i
mine Lemmer, - saa min Mands ønsker gaar vist i opfyldelse,
men jeg takker Gud i Himmelen, at jeg har saa god en Søn og
hans Pige er saa god imod mig. Jeg ved nok, at Maren har
skrevet til dig, at hun er Svensk, men det gør ikke noget til
sagen, hvad hun er, naar bare de lider hverandre. Det er en god
Pige imod mig, saa / er det det samme, hvad hun er. Jeg ved
nok at Maren M. og Lars Petersen ikke kan lide hende, men jeg
Caer ikke for det [eng.: care for = bryde sig om, tage sig af].
Jager jeg hende af vejen, saa jager jeg Mads med. Sig mig da,
hvad jeg skal gøre. Han lover at sørge for mig saa længe jeg
lever, og jeg skal aldrig komme til at bede mine Piger om Hjælp,
naar kun han faa den han vil have. Nu vil slutte for denne gang
164

og haaber, at du vil svare mig straks. . . . Hilsner og fødsels
dagslykønskninger til Peder Madsen. .. .
Mellem detforudgående og det efterfølgende brev er der en lakune på 8 år.
Denne kan kun skyldes, at brevene er bortkommet hos brevmodtageren
Peder Madsen eller hansfamilie. Der er i alle tilfalde intet, der talerfor,
at brevvekslingen skulle vare ophørt i så lang en periode. En lignende
lakune findes i den anden serie Stevnsbreve.
Efter 8 år, hvor familiens situation i mangt og meget er blevet bedre,
dukker så naste brev frem.

20
Fra Karen Marie.
Bancroft Neb. April 19. 1901
Kjare Broder.
Dit Brev af den 23 Marts har jeg modtaget, hvorfor jeg takker
dig saa meget. Jeg er altid glad ved at faa et Brev fra dig, men
dette brev Saarede mig den vej at min Broder tiltaler mig. Jeg
har ikke skrevet nogen usandhed Hjem, da mig Vitterlig er det,
du skriver, at jeg har sendt flere breve til Lærer Johansen. Alle
de, jeg har sendt, er to, og jeg ville ønske, at jeg aldrig havde
skrevet til dem, naar han ikke har bedre sents [eng.: sense =
sans, forstand] end [at] gøre nar af en. Det er ikke nais af en
lærer, og det er ikke usandhed, hvad jeg har skrevet / om Søn
nen. Jeg har haft brev fra Lars Poulsen, og det var derfra, at jeg
hørte det, og de er da troende Folk, saa de maatte jo vide det
bedre og ikke skrive om saadanne tings. Alt, hvad jeg skrev i
Brevet til Christian Johans[sens] Marie, det indhold[?] syntes
dig utroligt. Jeg ved ikke, - jeg troer, at jeg spurgte hende om
min Broder Jørgen var Hellig eller troende. Jeg ved ikke, om det
kunde saare dig, — saa vil jeg bede dig om forladelse. Fortæl mig
om der er mere — jeg skal aldrig gøre det mere, det vil jeg love
dig, men at lade være med at skrive til mine gamle bekendte, vil
jeg ikke love dig. Veil, kære Broder jeg ved nok at al skylden
ligger paa mig. Jeg er den, som [har] ødelagt alting, var doven
og ikke gad bestille noget. Det var, hvad min Mand sagde, men
kære Broder, du ved godt, hvor slem, at min Mand / var til at
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bruge Penge, mens vi var i Danmark. Det kunde ikke hjælpe, at
jeg sagde noget. Jeg har saa tit sagt til Jørgen: lad os spare det,
- der kommer en tid at vi bliver gamle, saa er det godt at have
noget, men han svarede altid: »Lad dem sørge, der længst le
ve.« Det gav jeg ham ret i, men Jørgen havde mere godhed for
andre end for sin Familie. Jeg kan sige med en rolig samvittig
hed at Mads Peter og jeg, vi har Arbejdet som et par Heste, og
han har taget Pengene for alting, mens vi var ude at Farmme
[ude på farmene?], og da vi saa kom ind til Byen, saa var det
lige saa. Saa var det, at. min Søn sagde: »Moder du skal gemme
dine Penge. Jeg vil ikke tigge Fader for / hver en sent, jeg skal
have og skældes ud til.« Veil, saa blev han jo vred og vilde ikke
være ved os. Saa rejste han ud i Countryet. Vilde du ikke have
tabt Taalmodigheden, hvis du skulde Arbejde haardt og give
din Fader alle Pengene, hvad du tjente, for det gjorde vi. Jeg
elsker alle mine Børn og er elsket af dem igen. Jeg gør alt, hvad
jeg kan for at hjælpe dem. Madses Kone er saa god til mig. Jeg
var ikke i Omaha i Julen. Det var min svigerdatter og S. Marie.
Jeg var Hjemme at holde Hus for min Søn. Jeg var der nede i
Sommer, og der blev jeg saa syg og matte have Doktor. Jeg
havde Nervefeber og mine nyer [nyrer el. nerver?], de hørder
mig [eng.: to hurt = gøre ondt, plage], og det plages jeg af
endnu, Jeg har været saa daarlig i mit Hovede og mit ene øre,
saa jeg kan ikke høre. Du beder til Sommer, - saa vil det nok
gaa over i dine Ben. Saa bliver mine først gale. Saasnart det er
varmt, saa hovner de og bliver lige saa tykke som stolper. Tro
nu ikke, at jeg er blevet vred for det du har skrevet, - det er jeg
ikke. Jeg skal aldrig forglemme dig og aldrig takke dig nok for
alt det gode du beviser imod mig. Jeg skal hilse dig fra Maren
Marie at Lars er ved det samme, men det er daarligere med
hans Forstand, især naar det er varmt i vejret. I Morgen den 19.
April er Sidse Marie 41, og den 19. Mai er min Mads 30. Vil du
nu modtage en venlig hilsen fra Mads og hans Familie og fra
Sidse Marie og hendes Familie. Om Gud vil skal vi derover alle
søndag. Saa til slut hilset du og din Kone fra din Søster.
Karen Marie Johnsen.

Den 8. juli 1901 skriver Karen Marie igen (Brev nr. 21). I Nebraska
døjer man forfærdeligt under varmen. Karen Marie og Mads er blevet syg
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af den. Svigersønnen Lars Petersen er stadigvæk alvorligt syg, hedder det.
Herom får vi nærmere besked af Maren Marie i næste brev.

22
Fra Maren Marie. Omaha 8. Januar. 1902
Kjære Morbroder og Kone.
Jeg vil idag sætte mig ned og skrive et par linjer til dig. Jeg
havde et Brev fra min Moder Juledag, og hun sendte mig 5
Kroner, som du havde sendt til hende at hun skulle give mig for
Julegave, som jeg nu her vil takke dig saa mange gange for, men
det bliver jo ikke til saa mange Penge herovre: 1 Dol. 25 Ctc.,
men jeg er glad ved lidt, det hjælper alt. Folk herovre har ellers
været gode til os, især nu til Julen. Vi har en Dansk Polletibetjendt Jørgensen her i Omaha, - han sendte os en stoer Gaaes
til Juleaften og flere andre dele, og der var nogen andre / Dan
ske Folk, som kom og gav os en 4 til 5 pund Smør og en
hjemmelavet Ost og en slagtet Høne. De har været her flere
gange med Smør til os. De ere Kirkefolk, men det er ogsaa de
mest hjælpsomme folk. Vi fik 5 Dol. fra den Danske Lutherske
Kirke, og min Broder Peter han sendte mig 5 Dol., men dem
skal jeg have til at betale Lot-lejen - for Jorden, som vor Hus
staar paa, forstaar du vel nok, og min Søsters de har ogsaa
hjulpet os med penge og fødevarer, og min Broders Kone sendte
mig en slagtet And og et stykke Smør og et stort stykke færsk
flæsk til Julen. Er de ikke gode til os [?] Hvad skulle vi gøre dem
foruden, men jeg takker ogsaa Gud i Himlen, at han har givet
dem kraft og styrke til, saa at de kan hjælpe / de fattige og syge
folk. Vi faar ellers hjælp fra Byen, men der er mange dele vi ikke
faar. Vi faar ikke noget Smør, nej, men vi faar Kul. Ja, Kære
Morbroder var det ikke haardt, at min stakkels Mand skulle
blive den vei. Han er halvvejs fra sin forstand. Jeg kan ingen
samtale gøre med ham mere. Han kan hverken huske eller
forstaa noget mere, - han ligefrem svinder hen. Hans højre
Haand og Arm kan han ikke røre. Han kan ikke gaa til paa
Benet. Hans venstre Lunge er meget daarlig, for ifjor Sommer
havde han jo Blødning paa Lungen, og nu var det jo Hjernen,
og det var deraf han blev Arborblik [apoplektisk]. Ak kære
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Venner, i kan tro det er haardt for mig, at der ogsaa skulle blive
lagt saadan en tung Byrde paa mig. Bed en Bøn for mig at /
Gud i Himlen vil hjælpe mig ud af denne sorg og elendighed.
Lars har arbejdet alt for haardt siden han kom herover, men
naar han blot ville have lydt mig og alle andre Folk, som vi
fortalte ham, at han skulle lade sit Legeme hvile om Søndagen
og lade være at drikke saa meget Bajerskøl og Algoerhol [alko
hol], det er det stærkeste Brændevin, vi har, for det ville slaa
ham ihjel, men det ville Lars ikke. Han gik ude i gaarden og
arbeidede hele Søndagen og gik paa værtshuset efter den ene
spand 01 efter den anden, og skulle saa paa arbejde dagen efter.
Var det rigtigt[?] Sig mig det[?] Ville det ikke kunde slaa ham
ihjel til sidst. Jeg lyver ikke, men det gaar som Ordsproget
siger[:] Hvem der ikke vil lyde, de maa lide. Naa, hvordan har
Morbroder Jørgen det? Hils dem alle fra os alle. Jeg tænker saa
tit og ofte paa at / det er saa besynderligt, at min Kusine Maren41
aldrig kan skrive mig et eneste Brev. Der er ingen og vil skrive
til os fra det gamle Land andre end Lars’ Søster. Jeg troede, at
Larses Søskende havde sendt ham lidt nu til Julen, - nei ingen
ting. Vel, jeg kommer vel til at slutte for denne gang. Skriv til os
igen, hvordan i har det. / Vel nu hilset du og din Kone fra mig
og min syge Mand, men først hilset du fra din Søsterdatter.
Mrs. Marie Petersen.

23
Fra Maren Marie.
Omaha April 2 1902

Kjære Morbroder og Kone.
Da jeg i dag har modtaget et Brev fra min Moder, hvori jeg
fandt 10 Kr., som var en overraskelse til mig og ser deraf, at de
er fra min kære Morbroder Peer, og jeg, som ikke har besvaret
dig paa det andet Brev, vil nu her takke dig Tusind gange. Gud
velsigne dig for den hjælp du under os. Undskyld mig, at jeg
ikke ladet dig vide enten jeg havde faaet dem andre Penge eller
ej. Min tid er optaget med at pleje min Syge og Hjælpeløse
Mand. Mine Tanker er forvillede, - jeg glemmer alt. Alt hvad
der staar i mine Tanker er, at Gud ville hjælpe mig ud af den
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nød og Elendighed, som jeg / er i, - jeg kan ikke udholde det
længere. Han ligger i Sengen hver dag. Han kan ikke sidde i en
Stol engang, uden han falder af den, og han kan ikke tale rent
ud, saa jeg kan forstaa det. Saa du ser, han gør alt hans urenlig
hed forretning i Sengen, og i denne tid har han en meget slem
Derrig [diarré]. Det gaar som for Barnet i vuggen for ham, og
jeg er ikke rask mig selv. Ane Marie gaar ned i Byen og syer paa
en Syfabrik, saa at hun kan være her ved mig om Natten og om
Søndagen, saa at jeg da kan komme til Kirke engang imellem.
Vi har jo faaet en ny Præst fra København. Jeg er bange for at
Lars bliver Arborblisk [apoplektisk] i den anden side med, saa
dør han ogsaa. Vel, nu mange tak til Eder. Hils Morbroder
Jørgens og alle andre bekendte, men først hilset du og din Kone
fra din Søsterdatter.
Marie Petersen. /
Kære Onkel, jeg har et par ord til at fortælle, men jeg ryster
paa min Haand i dag, for nu har jeg jo været syg i 2 Dage. Jeg
var i Sengen hele Dagen i gaar. Jeg er jo Nervøs og saa gør det
ondt alt over mig, og mit Hovede er saa daarligt. Jeg har jo nok
taget Kulde. Man kunde jo trænge til nogen ...?... i foraarstiden, men hvor er pengene[?] / Saa der du kan se, at jeg er
glemsom, forvildet i Tanken, - jeg forglemmer jo hvert andet
Ord. Kæreste Venner, havde jeg blot raad til at sende Lars paa
Hospitalet, men det koster 5 Dol. i Ugen. Alle saa siger de, at de
ikke kan forstaa, hvor jeg kan blive ved at udholde det. Tænk et
Aar og 4 Maaneder - vil det ikke ødelægge et Menneske[?] Og
ja, jeg fik 2 Do. og 65 cts. for disse 10 Kro. og de andre 10 Kro.
fik jeg kun 2 Dol. og 50 cts. [for].. Ser du, ville du ikke være saa
god, at sende mig et par Blyringe til mine ører, for vi kan ikke
faa dem herovre, og vor Doktor siger, at det ville være godt for
mit Hovede. Han er tysk. Jeg tror ikke, det vil koste mere end
10 øre at sende dem herover, - tak, tak.

24
Fra Karen Marie.
Omaha Neb. February 25 1903

Kjære Broder.
Da jeg er ene hjemme i dag, saa tager jeg mig den frihed at
skrive dig et par ord til og fortælle, hvorledes vi har det. Jeg er
rask, men min stakkels Datter, hun bliver vist aldrig rask mere.
Det var for stor en Sorg, der overgik hende. Jeg er saa fred
[eng.: afraid for = bekymret for] for, at det skal skade hendes
forstand, for hun gør ikke andet end Sørger og Græder [og]
spekulerer, - sover næsten ikke om Natten. Det er mange gan
ge, naar jeg vågner om Natten, at hun sidder paa en Stol. Det
var en Nat, at hun sagde til mig[:] »Moder, jeg gaar og ødelæg
ger mig selv, - jeg kan ikke / udholde dette. Jeg kan se min
Datter og min stakkels Mand, — jeg kan se dem saa tydelig for
mine Øjne.42 Jeg kan ikke leve Moder, - jeg gaar og tager mit
Liv.« Hun tager sig næsten ikke af nogenting. Jeg skulde jo
være gaaet paa landet hos min Søn, men hvor kan jeg gaa fra
hende den vej hun er, og ikke har hun evner til at have mig for
bestandig. Føden er jo saa dyr, og det hendes lille Pige kan
fortjene, det er ikke stort. Hun føler jo ikke godt. Det er jo meget
for Mads Peter at holde mig herinde. Han har ikke meget at
slaa til side med i Aar. Næsten alt hans Majs er frosset i Aar i
denne haarde Vinter vi har, saa vil de ikke give ret meget for
Bushlen, og Hveden fik for megen Regn. /, og det er ligedan
med S. Marie og hendes Mand. Derfor er det jo, at det er saa
dyrt i Byen. Har du nylig hørt fra Søster Line? Jeg havde brev
fra hende den anden dag. Hun følte ikke godt dengang. Jeg kan
hilse dig fra Jane. Jeg var at se hende igaar. Hun er ikke rask,
men dog ikke saa daarlig, som hun har været. Hun maa takke
Gud for sine Piger, — de er hende en stor Hjælp og Trøst
saalænge, som de ikke er gift. Det havde ingen sag været kære
Broder /, naar bare Maren Marie havde haft sin ældste Datter
om, og saa hendes Mand havde gaaet. Nu til den 14. Marts
havde hun [Anne Marie] blevet 25 Aar, og saa skulde hun ende
sit liv den vej, men det er værst for hendes stakkels Moder. Jeg
beder ofte til Gud, at han vil holde sin Haand over hende, at
hun ikke skal fortvivle. Du kan tro kære Broder, at det er haardt
for mig at trøste hende, jeg er selv sorri men jeg maa jo holde
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modet oppe saa godt jeg kan. Naar vi naar April, saa vil hendes
Broder og Søster have, at hun skal komme ud at være ved dem
en tid for at hun kan adsprede sine Tanker lidt. Saa bliver jeg
her og passer Huset og laver Mad til Maren Petrine [, naar
hun] kommer fra Arbejde. . . . Hilsner . . .

25
Fra Karen Marie.
Bancroft Neb. Nov. 7 1903
Kjære Broder.
Jeg har modtaget dit brev af den 16 Oktober. Det kom til
Omaha den 30., men jeg var jo ikke der ved min Datter. Mit
brev kom nok for silde, saa du kunde se, at jeg var gaaet hjem til
min Mads, og der for eftertiden kan du sende dine breve. Brevet
havde været ude hos min Datter, men »de brev berre« [postbu
det] vilde ikke lade hende faa det. Saa tog han det tilbage til
Posthuset igen. Saa blev her sendt et Postal Card, og saa maatte
jeg skrive mit Navn paa det og sende det tilbage til Omaha
igen, og det var den anden Nov., saa blev brevet sendt her op til
Bancroft den tredje, og saa kom de brev berre med det den
sjette. / I dag den 7. skriver jeg til dig, saa du forstaar, kære
Broder, at jeg har modtaget dit brev og din gave, hvorfor jeg
takker dig Tusinde gange. Du forbliver dog altid min gode
Broder - aldrig kan jeg takke dig nok. Jeg blev saa glad, saa jeg
græd af glæde. Tak din Kone saa mange gange ogsaa. Du spør
ger mig, om jeg har hørt om den Sorg Broder Niels[es] Familie
har haft43. Ja, jeg tror nok, at jeg var den første, at min Line
skrev til om det. Ja, vi har det ene Dødsfald efter det andet og
den ene Sorg efter den anden, saa det skal nok tage paa et
Menneskes Helbred. Line skriver, at naar hun kommer op til
hendes Broderkone, saa gør de ikke uden end Græder og taler
om deres kære, og det er ligedan med / mig, naar jeg er sammen
med mine. Nu, kære Broder, har vi kun en Mads tilbage, og
ham vil vi alle bede til Gud at han give et langt Liv at leve i.
Som hun skriver, Line, han er en god Familiefader og en stræb
som Mand, og han har en lille stræbsom Kone tu [too = også].
Du spørger om hans Høst. Fortalte jeg dig ikke i det andet
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En lokal dansk-amerikansk avis »Danskeren« gav denne version af mordet på Anne Marie Petersen
Maren Maries og Lars Petersens ældste datter d. 9. september 1902. (Art. fra 10/9!)

Den 20. september uddybede »Danskeren« historien om mordet med en lånt artikel fra konkurrenten »Den
danske Pioneer«, der ikke- veg tilbage for at bruge dramatiske effekter i fremstillingen!
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Morderen Peter Olsen fik et dramatisk endeligt - næsten i Western-stil. Byen Bancroft, hvortil han
flygtede, var Mads Peters hjemby. Peter Olsen ville muligvis hævne sig på ham, da han havde røbet Olsens
følelser over for Anne Marie. »Danskeren« d. 24. september 1902.
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brev[?] Hveden og Havren tegnede godt, men saa kom der en
stor Haglbyge. De var lige saa store som Hønseæg og slog det
ned og ligedan Majsen - det halve af den blev brækket af, og saa
havde vi to haarde Nætters Frost inden den blev maanet [for
mentlig eng.: mow = at slå el. meje], / saa det er et stort Tab for
ham ogsaa, og saa den megen Regn vi har haft. Det er gaaet S.
Marie og hendes Mand ligedan. Nu har de haft misheld i to
Aar, - det er haardt - kan onde dem, kan du tro, men bare de
maa være raske. Mads har saa mange dejlige svin, 22 smaa og
15 store, men næsten alle Sidse Maries ere døde. Mads var saa
glad for de Penge du sendte mig. Du ser, han har jo ikke mange
at sperre til [to spare = undvære, afse til], saa han takker dig tu
[too]. Her i Amerika er megen sæd, som staar i Hove [neg], som
aldrig vil blive Høstet. De er ikke færdig med at Tærske endnu.
Sæden følder ikke godt her [= giver ikke godt foldudbytte].
Mads fik kun 7 bushel acren. Han plejer at faa 20 eller 22
bushel, og han plejer at [faa] 40 a 45 af Majs, men iaar faar han
kun 25 bushel acren. / Jeg er glad over at høre, at du og din
Kone ere raske og har det godt. Jeg føler ikke saa meget godt.
Jeg er saa daarlig i mit Hovede. Jeg har haft saadan en Næse
blødning hele sommeren. Jeg var næsten fredt for [afraid for], at
jeg skulde blive lige som Lars Petersen for den vej begyndte det
paa ham. Jeg havde brev fra M. Marie igaar, og hun skriver, at
de føler ganske raske begge to, men hun føler saa kedsom. Der
er jo ikke noget liv i hendes lille Pige saa som i Anne Marie.
Hun kunde jo opmuntre hende, naar hun var sorrig og ikke følte
godt. Jo Broder vi bliver alle Gammel. Nu er jeg 67 og Broder
Jørgen 80 og tænk / Line Madsen gaar nu i sit 50. Aar - det er
en gammel Pige.
Du spørger, om Jane saa gik Vest. Ja, hun gjorde, og saa
længe hun var derude, var hun rask, men da hun kom tilbage,
blev hun syg igen. Jeg hører det jo fra Line. . . . Hilsner . . .

26
Fra Mads Peter
[skrevet af hans svenske kone].
Bancroft Neb. Jan 6 1904.

Kjære Morbroder.
Jeg vill medella dig, att jeg har modtaget ditt bref og den gåve,
som sendte voss, hvilket min Kone og jeg takker dig saa mange
gange for. Dett var en stor Glæde for voss, at modtage en gave
fra dig, og vi vill kjøbe voss en gjenstand, som vi kan have i
erindring efter jer. Jeg og min aeldste søn var nede i Omaha till
Nytt Aar og saa till Maren Marie, og hon bad mig hilse jer
mange gange ner [sv.: när] jeg skref / till dig. Dett er naaget
haardt for hende att gaa vinteren igjenom. Kullene er saa dyre.
De koster 7 dollar tonnet eller 2000 pund, men naar Petrine
maa være rask, og hun selv kan tjene lidt, saa kan de veil nok
slaa dem vinteren igjenom, — folk der nere ere gode till dem, og
hjælper dem meget, iser til Højtider.
Moder beder ogsaa att hilse dig og takke for brefvet. Hun er i
vissit over ved Sidse Marie i disse dager. S. Marie helser jer
ogsaa. / Det er lidt smaadt for dem i aar. De har havt uheld
med deres høst nu i to Aar, og de har ikke faadt naagot land for
i aar endnu.
For min dell saa har vi dett temmelig godt. Vi har leve paa
denne pias i 4 Aar, og vi har dett for 4 Aar till. Jeg renter [to
rent = at leje] landet lige fra Indianerne44, og betaler 2 dollar
acren om Aaret, og jeg har 160 acres. Dett er godt land hverken for højt eller for lavt, vi havde megen regn sidste som
mer, men der var mange pladser omkring, hvor dett blef / for
vaadt, saa de kunde ikke arbejde landet.
Jeg har 5 heste, 3 malkekøer og 8 ungkreaturer og 8 grissesø
er, som skal have grise till foraaret, og saa har vi 16 unge grise.
Jaa, Kære Morbroder, jeg skulle lige att leve den dag, att jeg
kunde komme hjem till Danmark og seejer. Nu maajeg slutte
for denne gang. Dette er vist dett første bref I har faaet fra
voss.45
Jeg vill bede dig att hilse Morbroder Jørgen og hans / Familie
fra voss alle her over, og saa vill jeg ønske dig all lycke og
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fremgang i dett nye Aar og till sidst en Hjertelig Hilsen till dig
Morbroder og Tante fra min kone og mig.
Venligen fra din Søstersøn
Mads P. Johnsen.

27
Fra Mads Peter
Bancroft Neb. May 3 1904
Kjære Onkel.
Jeg modtog ditt bref den 25 April, som jeg takker dig saa meget
for. Forstaar jeg ditt bref rigtig, saa mener du vel, att jag skall
hjelpe Maren Marie med de penge. De andre $ 5, som du
sendte mig till hende kjøbte jeg fødevarer for og sendte hende,
og saa var hun her ute till Jul. Daa gav jeg hende en 100 pund
kjyd [kød] me hjem, og for en maaneds tid sen, sendte jeg hende
2 sække kartofler og en / roll [rulle] smør og lidt flæsk. De har
dett nogenlunde godt nu, men dett var haardt for dem i vinter.
Petrine var uden arbejde for en lang tid, men nu har hun faaet
arbejde igen. Dett kan nok gaa saa længe de kan leve i deres
gamle hus, men dett begynder att blive daarligt.
Dett glæder mig at høre att Morbror Jørgen havde saadant
ett stort Guldbryllup. Ja, de bliver snart ett par gamle folk og
dett gør Moder ogsaa. Hendes haar er omtrent hvidt, men
[hun] er dog temmelig rask. Hun takker for de aviser. /
Jeg ser i ditt bref, at foraaret kommer sent i Danmark. Dett
har dett ogsaa her i Amerika. Jeg bliver færdig at pløje i morgen
till majs, - saa har jeg 110 acres att plant[e], saa dett blifver
naagot sent inden jeg bliver færdig. Jeg har ogsaa uheld med
mine grisesøer iaar, — de dør og grisene med. Jeg vill nu bede
dig hilse Morbror Jørgen og familie fra mig, og Moder ber hilse
dig saa mange gange, og till sidst en Venlig hilsen till dig og
kone fra mig og famelj, din uforglemmelige Søstersøn.
Mads P. Johnsen.

Den 26. august samme år sender Maren Marie et kort brev (nr. 28) til
morbroderen, hvori hun beder ham sende en trækningsliste til det danske
klasselotteri. En veninde derovre er bange for at blive snydt af sin familie
derhjemme.
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29
Fra Sidse Marie,
Bancroft Neb. Nov. 30 1904

Kjære Onkel.
Nu er det en lang tid siden, jeg har skrevet til dig. Men nu vil
jeg lade dig vide, at dit brev og Penge er modtaget, og som jeg
nu her vil takke dig saa meget fra Moder. Jeg tænker du længes
efter at høre derom, men Moder er i Visit i denne tid paa en
Plads, hvor der er et helt Dansk Settlement, vi kalder det, og
der er en Dansk Præst, saa Moder skriver, at det var saa godt at
være der iblandt egne Landsfolk og at høre Guds Ord blive
Forkyndt. Vi skrev til hende, [at] dit brev var her. Saa skrev
hun igen, at skulde aabne det og se, hvad det indeholdt og
skrive og takke dig saa mange gange derfor. Jeg ser i dit brev at
Morbroders Jens nu er gift.46 Han blev en gammel Karl før han
indgik Ægteskabet, - jeg haaber de maa leve lykkelig[t] tilsam
men. / Jeg kan lade dig vide, [at] min yngste Datter blev Gift
den 12 Oktober. Hun fik en pæn og god Mand - han er Tysk.
Hans Moder er Enke og ejer en Farm nær Bancroft paa 100 60
[160] Acres. Hun har 4 Sønner og en Datter. Chrestines Mands
Navn er Charlie Ross. De skal leve paa en Rentet Farm, da det
er lavet den vej, at deres Moder skal have raadet over Farmen
saalænge hun lever. De havde et pænt Bryllup og fik mange
presanter. Høsten har været temmelig god her i Aar, og vi har
haft et godt Efteraar, som er godt for nu er det den tid Farmerne
skal samle deres Majs Corn hjem. Jeg og min mand har haft et
Uheld for 2 Aar, - alt vort Avl er druknet for os, saa vi loste alt.
Det tog vort Kreatur til at betale Renten paa Landet, - saa ville
min Mand prøve at gaa Vest, og da han kom et stykke hen, kom
han ulykkeligt afsted og brækkede hans ene Ben, og har ikke
tjent en cts. hele Sommeren. Koster ham store / Penge istedet.
Jeg har maattet holde Hus for en Mand, saa du kan tro, jeg maa
prøve Verdens Besværligheder saa godt som nogen, men jeg
takker Gud, jeg har været temmelig rask, men O, det er saa
haardt at være foruden et Hjem og at Arbejde ude paa sine
gamle Dage. Vel jeg skal saa hilse fra Peter og hans Kone at dit
ønske om at sende Fødevarer til Marie istedet af Pengene skal
blive opfyldt og skal heller ikke sige noget om, at du har sendt
Pengene. Nu ved jeg ikke mere at skrive om denne gang. Jeg vil
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ønske dig og din Kone en glædelig Jul og en god helbred. Saa
lev vel med mange venlige hilsner fra os alle og fra Moder. Nu
sender jeg min hilsen og min Mand og Børn. Din Søsterdatter.
Mary Johnsen.

30
Fra Karen Marie.
Bancroft Nebr. January 19. 1905
Kjære Broder.
Det kunde vel snart være paa tiden at lade høre fra sig, men jeg
tænker, at du holder mig undskyldt, naar du [hører] Grunden
hvorfor, at det har varet saalænge inden at jeg har skrevet dig
til. Du ser, kære Broder, jeg kom ikke hjem fra mit besøg førend
lidt før Jul, og saa var der jo saa meget, som jeg havde at hjælpe
min Svigerinde med, og saa blev det jo saa koldt / og alle mine
Drenge havde ingen Uldenhoser for vinteren, - saa maatte jeg
hen ret ad vejen og binde Hoser til dem. Og saa omkring i
Julebesøg, og vi selv havde Julevisit, og saa havde vi besøg af
min gamle Datter fra Omaha. Der var en god bekendt og havde
betalt Rejsen for hende. Hun gik jo for halv færer [eng.: fare =
takst] Veil, kære Broder, du skulde se saadan som hun ser ud.
Herre Jesus, hun ligner formelig et skelet. Maie Gudnes [My
Godness] hvor er hun mager, og saa er hun saa nervøs og en
gang imellem faar hun saadan en Grædetur, saa hun ikke kan
hjælpe sig selv. Saa kan hun ikke være i Huset. Saa gaar hun
ned der, hvor hendes Datter / Arbejder og Græder. Hun sagde,
at det er hende umuligt at blive i Huset for alt, hvad der er af
hendes Mands og Barns. Hun synes, at det taler til hende, og
deres Portrætter, de ser paa hende. Vi er saa bange for, at hun
skal miste Forstanden, saadan er hun i sit Hovede en gang
imellem. Hvad skal vi gøre kære Broder? Min Søn synes jo, at
han havde nok af at forsørge sin Moder, og at han ikke skulde
tage kjæer af sin Søster og hendes Barn. Det ses til mig, at han
kan og vil, men han har jo selv Familie, som han skal tage
kjæer. Nu har Marens Pige ikke haft noget Arbejde siden i
November Maaned. Det Faktorig [factory = fabrik], der hun
Arbejde, er lukket. / Du kan tro, at det saa ud for dem den dag,
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da de $ 10 kom fra dig. Saa tog han lige straks en rinning47 op af
alle slags Madvarer og sendte ned til en Købmand, som er en
ven af ham. Min Søn har Arbejdet for hans Fader i 7 Aar, og
den dag, at han kom med varerne, havde hun ikke Mad i huset.
Hun sagde, at hun blev helt forstenet. Det er, som de siger, naar
nøden er størst, er Guds hjælp nærmest. Nu vil jeg takke dig saa
mange gange for al din godhed, som du beviser imod os. Nu
skal jeg fortælle dig, hvad min Søn gav sin Søster, da hun rejste
hjem. Mads havde slagtet en 2-Aars kvie / og deraf gav han
hende den fjerde part af den, og han gav hende 10 pund Flæsk,
og hans Kone gav hende 6 pund smør og to slagtehøns, og
hendes Søster gav hende Penge, — jeg ved ikke hvor mange. Jeg
gav hende $ 1 af mine Penge. Min svigerdatter og hendes Søster
og jeg °g hendes Tante og Kusine sendte hver af os en halv
dollar til hendes Piges Fødselsdag, som nu er den 29. Januari.
Saa er hun 18 Aar og er som et Barn. / S. Maries den yngste
Datter er blevet Gift med en rig Tysker. Hun gav hende 10
pund Flæsk, saa jeg skal sige, at hun har Fødevarer nok for hele
Vinteren. Har jeg nogentider fortalt dig, hvorledes det er gaaet
S. Marie. Du se Broder, det var jo i to Aar, at de saa godt som
ingen Høst havde. Vandet og Frost ødelagde det. Saa gik hen
des Mand og gjorde saa megen gæld allevegne, saa kunde han
ikke betale det. Saa stjal han sig ud af Countryet, medtog et
køretøj / og levde [left = forlod] hende uden hjem og uden nogen
ting at leve af. Der maatte Mads hjælpe. Der var jo saa ikke
andet for, end hun maatte tage ud at arbejde for andre. Hun
har ikke hørt fra ham for en lang tid. Hun ved ikke, hvor han er,
og hun er og ligeglad, - saa du se, Broder, jeg har jo mine Børn
at bekymre mig over. Ellers har jeg det saa godt, som jeg kan
ønske mig det. De er alle saa glade for mig, især min svigerdat
ter, og jeg for dem. Jeg takker Gud, at jeg har saa god en Søn,
som jeg [har]. Han er dig lige op ad dage. I skulde se saadan 3
dejlige Drenge de har - alle Venlige og Kærlige til mig. Kære
Broder, jeg ville ønske, at du og din Kone i havde saadan en
Søn som Mads[es] den ældste. Det var en Søn, som i kunde
være stolt af og / have hjælp af. Han er den ældste i Skolen og
den bedste til alting, og saa som han altid er omkring ved hans
Papa og hjælper ham med alting, naar han kommer fra skolen.
Jeg har ikke været rigtig rask for en tid - haft saa megen koul
183

[eng.: cold = forkølelse]. Jeg tænker, at jeg vil blive rask igen, de gør alt for mig. Jeg havde brev fra min egen Line. Ja, hun
føler heller ikke vel. Vi har streng Vinter i denne tid, men der er
sket forandring i vejret i dag. Jeg skal hilse dig fra Mads, at han
har haft en god høst sidste Aar. Han siger, at han har høstet en
halvfemtetusind bushels Majs. Det er godt, siger han. Vil i nu
modtage en kærlig hilsen fra alle mine kære. Lev vel i det nye
Aar, og vi ønsker alt maa lykkes for jer.
Din Søster Marie Johnsen.
I brev nr. 31, den 17. juli 1905, fortaller Karen Marie om den sorg, der
har ramt broderen Niels Madsens familie så hårdt. Line, Karen M.’s
fortrolige, er død, ligesom Mads og søsteren Sophies 11-årige dreng43.
Jane er alvorligt syg af asthma. Sidst i brevet spørger Karen M., om alle
de penge, Peder M. har sendtfornyligt, er til Maren Marie. Hun mangler
også selv penge, og han bør ikke glemme hende.
Den 14. oktober samme år får Karen Marie sendt det naste brev (Nr.
32). Hendes helbred er nogenlunde, dog har hun »uro i lemmerne«. Bro
deren kan vente besøg af Sophus Neble, kendt blandt den tids dansk-ame
rikanere som redaktør af den verdslige og ret radikale avis »Den danske
Pioneer«. Han kender måske familien fra den sørgelige mordhistorie, - i
alle tilfalde har han givet Karen M. frit abonnement i 12 år.
Sidste brev i 1905 (Nr. 33) er dateret den 4. december og også fra
Karen M. Mads og konen samler majs, medens hun skriver. Hun er i
dårligt humør p.gr.a. Line og Maren Maries evindelige klager.

34
Fra Sidse Marie.
Oakland Nebr. Jan. 26 1906
Kjare Onkel.
Jeg troer min tid tillader mig at meddele Eder et par Linjer. Det
er ikke often, vi vexler breve, men hvor glad er jeg ikke, naar jeg
hører fra dig, om og det kun er et lille brev. Jeg havde et her i
Sommer, som jeg takker saa meget for. Du bad mig at skrive
igen naar min tid tillod. Den har nu været optaget. Jeg har
Vaskeri. Jeg har Arbejdet haardt og tjent temmelig godt, men
der er udgifter ogsaa. Men det er dog godt, naar man kan
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hjælpe sig selv frem i Verden. / Oakland er blevet en stor by49.
Det er næsten bare Svenskere, den bestaar af, nogle Danskere
og nogle faa Amerikanere. Her er blevet anlagt en ny R.R.
[railroad = jernbane] i Sommer, som de kalder »de Gret Nor
ten«,50 saa her har været mange slags Folk i Byen, og som har
givet meget Arbejde og god Fortjeneste for folket her. Vi har
haft en rigtig god Vinter, næsten ingen Sne - fryser kun om
Nætterne. Det er saa Varmt her om dagen, saa man kan sidde
uden for foruden Overtøj, og [man] fryser ikke, saadan en Kraft
har Solen. Det koldeste vi har haft var sidst i November, saa de
Arbejder / paa Jernbanen endnu. Jorden er ikke frossen op. Jeg
maa ogsaa takke dig for det Postal Card, du sendte mig med
Thorvaldsens Museum paa, og ønsker Eder et godt og glædeligt
Nytaar ogsaa. Der er høje Bygninger der i København. Du kan
tro, de er og høje og pæne her. Den ene tragter at opføre dem
finere end den anden. Jeg maa hilse dig fra Moder, - hun er i
besøg hos mig - har været her sens [since = siden] for Jul. O,
tænk Oakland er jo vor første Stopping Pias [stoppested], da vi
kom her til Landet, og det er snart mange Aar siden. / Min
ældste Datter, som er død, vilde have blevet 23 Aar nu den 24
January, saa vi kan snart have Sølvbryllup. Jeg ser og snart
gammel ud - maa bruge Glasses [briller], og jeg har Romethisme, Gigt. Det staar saa meget i mit Hovede, mest i Nakken og
ned i min Ryg, men jeg tør næsten ikke klage mig, saa længe
Moder er levende. Hun har været syg her for nogle dage. Det er
hendes Mave, der er i uorden alle tider. Hun ser saa gammel
ud, og hendes haar er helt graat, men forunderligt [at] hun
tykker(?) om at være saa fed. Jeg ved ikke om det er af det gaade
[gode?], eller det ligger i jeres familie. / Jeg er og Bedstemoder
nu, - min Datter, som jeg skrev om, der blev Gift med en
Tysker, de har en lille Pige nu. Hendes navn er Alice Marie
Ross. Det er mit Navn. Det var min mening, at have sendt deres
Portræt til Eder. Chrestine gav mig det for at sende det til jer.
Jeg har syet hendes Brudekjole. Vilde have sendt det til din
Fødselsdag, men jeg fik ikke tid. Hun ser fed ud i Portrættet,
men hun er mager nu. Hun var saa syg efter hendes Barnefød
sel, -jeg troede ikke hun skulde have levet. Jeg kan hilse fra
Søster i Omaha - / har nylig haft brev fra hende. Hun har haft
en slem Kuld [cold = forkølelse] og staa i hendes Lunger. Bro185

der Madses har været temmelig raske. Vel, min Mand kom
tilbage - fandt ikke, hvad han ledte efter. Han lider ikke landet i
Vesten, og da han kom over hans uheld syntes han bedre om
det her, saa han har Land og skal Arbejde her til Foraaret ret
op til Byen. Saa vi vil leve her i Oakland i Sommer. Ja, Ungel,
Verden har gaaet op og ned for mig. Somme tider jeg har haft
det godt og andre tider ondt, / men jeg lever i haabet, at den
kommende tid vil blive den bedste, og at vi maa være raske. Nu
har jeg skrevet et langt brev til dig og haaber at modtage et
ligedan igen. Fortæl mig som om mine gamle Skolekammerater.
Hører du noget om Peer Nielsens Maren. Min anden Datter
Arbejder her i Byen. Sidste Mandag, den 29 Feb. var Maries
Pige 19 Aar. Hun Arbejder flittig hver dag, men hun er jo heller
ikke stærk af naturen. Nu en venlig hilsen fra os alle til din
Kone og dig. Din Søsterdatter
Mary Johnsen.

Den 12. februar 1906 (Brev nr. 35) er Karen Marie på færde igen. Hun
har fejret jul hos Sidse Marie. I Oakland er der nemlig en luthersk kirke.
Hun harfået sin egen stue hjemme hos Mads, hvor hun kan være ifredfor
børnene. Har Sophus Neble været hos broderen?
Den 20. marts samme år meddeler Mads Peter i et af sine sjældne breve
(Nr. 36), at Maren Marie er blevet gift igen med en god mand, Christian
Olsen. Maren Marie beretter selv herom kort efter:

37
Fra Maren Marie.
Omaha, Nebr. 13. Mai 1906
Kjære Morbroder.
Det er Søndag i denne Dag, saa jeg vil sætte mig ned og tage
pennen i Haanden og skrive et par Ord til dig, som jeg her vel
sende med min Veninde, som skal rejse til Danmark, saa hun
vil fortælle dig, hvordan at jeg og min Datter vi har det, og du
kan ogsaa tro paa, hvad hun siger, for jeg har hørt af paalidelige
folk, at der ere onde folk og har skrevet nogen usandhed hjem til
dig om mig, og det gør mig meget ondt, Qg jeg takker Gud, at
jeg / har min fulde forstand og fornuft. Jeg ved nok, hvad jeg
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gør og ikke gør. Nu maa jeg fortælle dig, at jeg er gift igen. Vi
blev viet den 12de Februar. Han er Jydlender [jyde], og han
hedder Nels Chrestian Olsen. Han er en god og flink Mand, og
han er en god Stedfader til min sygelige Datter. Jeg var tvungen
til at gøre det, som jeg har gjort. Min familie liger min sidste
Mand bedre end min første.
Resten af brevet introducerer den kone og datter, som medbringer brevet til
Danmark.
I breve (nr. 38 og 39) den 8. og 10. juli beder Karen Marie direkte
broderen om hjælp til at betale et nødvendigt doktorbesøg. Hun har dårlig
mave og trænger til briller. Tøj mangler hun også. Den 7. november (Brev
nr. 40) takker hun for en gave, øjensynligt den hjælp hun bad om. Hun har
hjulpet Maren Marie med husligt arbejde og skal nu hjælpe Sidse Marie i
majshøsttiden.
Den 17. november (Brev nr. 41) sender hun et lommetørklæde, som
Petrine har lavet. Hun skal nu fra Omaha til Oakland og blive der hos
Sidse M. til jul. Priserne synes hende voldsomme. Mad og tøj er steget,
men lønnen er ikke steget.

42
Fra Karen Marie.
Bancroft Neb Juli 5. og 10. 1907
Kjære Broder med Kone.
I gaar den 4. Juli havde vi saa Amerikas den store frihedsdag,
som blev helligholdt over hele Landet. Jeg kan fortælle, at jeg er
da nogenlunde rask. Jeg er jo saa plaget med den Gigt i alle
mine Lemmer og saadanne nogle svælle Føder [swell = svulme]
og Knæ jeg har nu. Det er saa Varmt i denne tid, men det er jo
godt for de [the] Mai[s]. Vi har ikke haft Regn for saa lang en
tid. Alting er saa tørt, saa vi trænger haardt til Regn / og har
saa faaet en god Regn nu. Se kære Broder, har jeg nogensinde
fortalt, at min Søn og hans Kone de har en lille Pige, som nu er
8 maaneder, og du kan tro, at vi alle er saa Glade for hende,
men lige saa glade som vi er for den lille Pige, saa Sorri er vi for
hende nu. Hun er saa syg af Bringfeber [brain-fever = menin187

gitis]. Det er begyndelsen til Hjernebetændelse, og hun har
Katarr i hendes Tarme. Er det ikke forskrækkeligt at saa lille et
Barn kan have saase [such = sådanne] Sygdomme, men vi
beder til at hun maa leve, men er det Guds Vilje, at hun / skal
Dø, saa faar vi finde os i det ogsaa, men hendes Fader og Moder
er meget sorri, da det er den eneste Pige de har.
Tak skal du have for alt det nyt, du fortalte mig i dit sidste
brev. Det glæder os at høre nyt fra Danmark. Din Mand, som
har Arbejdet for dig i saa mange Aar, har du hans adresse, send os den! Ja, du kan tro, at det er koldt og varmt baade i
Nord og Syd Dakota. Ellers havde min Søn rejst dertil og taget
frit Land51, men min Søn kan ikke stenne [to stand = tåle]
Varmen, for han er saa plaget med Hovedpine. Min Søn vilde /
jo saa gjerne have et hjem for sit Eget, men Landet er saa dyrt
at købe. De forlanger $ 70 a 80 for acren. Han kunde jo lide at
[have] faaet et 160 acres52. Han har jo to store Drenge, som kan
kjøre et par Heste lige saa godt, som han selv. Naar du tænker,
han maa give $ 3 for acren i Rente og muskel har han, - saa
med et og med et andet. Levede man bare i Danmark, - jeg
troer, at man ville føle sig mere Rask. Du skriver, at 1 har saa
megen Blæst. / Det har vi sandelig ogsaa, og Torden og Lyn saa
rædsomt saa Himmel ogjord er ud i et. Jeg vil ønske at Gud vil
holde sin Haand over os, at det ikke skal gaa som i fjord, at der
skal komme en Haglstorm og tage alt hans Havre. Ellers tegner
det til, at han faar en god Høst.

Kære Broder og Kone.
Jeg fortalte dig jo først i mit brev at min Søns lille Pige var syg,
men nu er hun Død. Den 7. var hun 8 maaneder, og hun Døde
den 9., og de rejste til Omaha med hende og begravede hende
paa den Danske Kirkegaard. Der har hun en lille Broder og er
begravet der, og der vil vi alle samles til det sidste. O, kære
Venner hvor den lille sjæl maatte lide inden hun Døde. Hun
droges med Døden / i 12 Timer inden hun slap. Hun blev
apoplektisk i den højre side. Kære Venner i kan tro, hvad jeg
følte for dette lille Liv. Jeg gjorde saa usigeligt meget ud af
hende. Hun var alt til mig, denne lille Pige. Hun var saa køn og
saa god og vi havde hende alle saa kær, men der var en, som
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havde hende kærere end os. Nu er hun i Himmelen hos de smaa
Engle. Hun var selv en lille Engel. Se, Broder vil du ikke sende
dette brev til Broder Jørgens, at de kan læse det. Min Søn og
hans Kone de er offer [awfully = forfærdeligt] sorrig over deres
lille Datter. Her kom saa mange Folk og fulgte hende til Stati
onen. De følte alle saa sorrig for dem. Modtag nu du og din
Kone og Broder Jørgen og hans Familie en kærlig hilsen fra alle
mine kære og fra mig, din Søster.
Marie Johnsen.

[I margenen:] du maa undskylde min daarlige skrift, for jeg kan
ikke lade være at græde, og saa til slut vil jeg og min Søn ønske
dig og Jørgen tillykke paa jeres Fødselsdag, at i maa være raske
og have det godt. Det ønskes af alle mine kære i Guds navn.
Skriv snart!
I brev nr. 43 den 18. februar 1908 omtaler Karen Marie niecen Sophies
Danmarkstur. Sophie er på vej hjem, og er således ikke blevet i Danmark,
som det muligvis har været tanken. K.M. mener, at hun trækkes af mindet
om sin familie. 2 måneder efter er det galt med helbredet.

44
Fra Karen Marie.
Bancroft Neb. 1908, April 16
Kjære Broder.
Jeg modtog dit Brev den 14. og vil idag forsøge om jeg kan
skrive dig et par Ord til igen. Jeg føler ikke godt idag. Jeg er saa
svimmel i mit Hovede som jeg skulde Besvime, og som jeg
skulde kaste op. Jeg bliver nok lige som Moder. Det er slemt at
være den vej. Jeg skal passe saa nøje paa, at jeg ikke skal falde.
Vel kære Broder idag er det min Madses ældste Søns Fødsels
dag, 14 Aar. Du kan tro, at det er en rask / Dreng, baade til det
ene og til det andet. M. Maries Mand er her oppe fra Omaha og
Pløje istedet for ham, for han liger at gaae til Skolen. Du se, han
havde ikke noget Arbejde [ Maren M.’s mand altså]. Han siger,
at der er flere hundrede Mennesker og gaar ledige, saa her er
haarde tider ogsaa kan du tro! Ja, det er en forfærdelig anstalt
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med den Bankkrise53, alt er saa dyrt hvad de skal købe, saa det
er haardt for Arbejdsmanden. Ja, det er det bedste for /
Landmanden her. Har de ikke noget Flæsk, saa kan de Slagte
Gris og en Ko og smør og æg kan de tage til Byen og faa hvad
andet de skal nødte [need? = behøve], men det er ikke saadan i
de store byer, hvor de skal gaa og købe alting paa Bismerkrogen. Naar du tænker, at du kan ikke faa et godt pund Smør
uden 25 a 30 cent Pundet, og Kød er 12 c., Flæsk 10c., saa det
er haardt for en Fattigfolk. En Farmer byder en Karl 25 Dollar
om maaneden og sin Kost / og somme endda 30 a 35, nej, men
saa skal de Malke. De vil hellere blive i byen. Der staar de paa
Gadehjørnerne og uden for Saloonerne. Har de saa en 5 cents,
saa kan de gaa ind og købe dem et glas Bier [øl] og faa saa
meget de kan spise,54 men de tænker ikke paa Familien, som
sidder hjemme med en sulten Mave og her er ingen Fruentim
mere og maa malke, nej, det maa mandfolkene selv. Ja, her er
allerede saadan en / malkemaskine. Jeg troer saadan en er ikke
god. Vi har et farligt koldt vejr i disse dage. Mads har saaet ind
65 acres med Havre, og idag har han begyndt at Pløje til Majs
og i morgen, Langfredag, om Gud vil, skal han plante Kartofler
og Paaskesøndag har vi alle bestemt at gaa op til Carl Ross,
som er gift med S. Marie yngste Datter. Jeg har ventet paa, at
jeg skulde høre fra Sophie, - Nej! Vi trænger saa haardt / til
Regn, - Græsset er saa sent med at komme frem. Nu lakker det
af sommer, saa kommer disse store Storme, som er ved at tage
alt med sig. Saa Madsine er nu 14 Aar. Saa er jo hun og min
Madses Søn lige gamle. Ov, hvor det Blæser i denne dag.
Vil du hilse vor Broder og hans Kone og Børn igen og . . . flere
hilsner . . .!

45
Fra Karen Marie.
Omaha. Marts 11,
Rosalie Feb. 26,
Neb. 1909
Kjære Broder og Kone.
Dit brev af den 25. Dec. har jeg modtaget og takker dig derfor.
Jeg skammer mig næsten for at jeg ikke har skrevet til dig for
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længe siden. Jeg skrev jo om til dig, at Mads han var i færd med
at tage et frit stykke Land paa 160 Acres og 160 ville han købe,
men saa var der en god ven, som sagde til ham, at han skulde
passe paa at han ikke blev snydt.55 Saa Handelen gik tilbage, /
men nu kan jeg fortælle dig, at han [har] købt 80 Acres og skal
give 60 Dollars for acren. Han solgte ud der, hvor han levede.
Ser du, han havde jo Rende [to rent = at leje] af den Indianer
og levet der i 9 Aar og havde Rente det for 3 Aar mere, men i
§ord kom der saadan nogle onde Naboer rundt om os, saa vi
blev ked af det. Saa han solgte alt, hvad han havde bygget op
paa Pladsen og fik 400 for [det] /, og saa for en Maaned siden
havde han Avsjond [auktion] paa alle Avlsredskaber, som han
ikke havde brug for og alle Kreaturerne. Han tog kun 2 Køer,
han solgte 7 Heste, saa han tager ikke mere end 2 muler [mulheste] og 3 Heste med sig, saa hans Sale beløb [sig] omtrent til
2000 Dollar, og saa havde han 4000 bushel Corn [majs] at sælge
og fik 48^2 c. bushel[en]. Mads han havde at betale 2600 ned
paa sin Farm De andre kan staa i 5 Aar til 6 procent, saa du ser,
/ han sidder haardt i det. . . . Med Guds Vilje og han maa være
Rask, saa kommer han vel over det. Nu har han jo de to store
Sønner, som kan hjælpe ham, men min Mads han er plaget med
saadan en slem Syge, Hovedpine, saa han ikke kan gøre noget
for flere Dage, og Doktoren siger, at der er ingen Raad for det.
Mads Peters Kone var saa glad at hun skulde gaa paa sin egen
Farm og jeg med. Det er hvad jeg har bedt til længe./

Rosalie 5. March
Kære Broder, jeg er i besøg ved en svensk Familie, men den 4the
gaar jeg til Omaha, og saa farvel til min gamle Datter. March
8.: Ja, nu er jeg i Omaha hos Maren Marie, og hun beder at
hilse dig og Kone fra hende og hendes Datter. De er da nogen
lunde Raske. Kære Broder, hvorfor har du ikke skrevet til Sidse
Marie. Nu er hun og Flyttet til en anden Plads, og det er Mrs. J.
C. Johnsen, Coleridge, Nebraska, men du vil maaske høre fra
hende / inden ret længe. Der vil komme somebody [nogen] at
besøgejer en skønne dag. Lad mig se, at du tager Godt Caer of
dem. Hvad tænker du Broder, igaar Eftermiddag, den 7. mars,
det Lynede og Tordnede, saa det stod efter. Der er Oversvøm191

melse mange Pladser, saa megen Sne, som vi har haft i denne
Vinter og saa koldt og saadan, som det stormer. Nu vil S. Marie
og mig komme til at leve længere fra / hverandre. Der vil [blive]
imellem 15 a 20 mil imellem os. Det vil blive kedsomt for mig,
for hun er den, der syr alle mine Klæder, og saa har vi en del at
tale om. Jeg er forresten kommet til Omaha for at tale med en
Doktor, men det er jo galt med de Penge /, og jeg var fred
[afraid = bange] for at bede Mads om nogle. Han sidder jo hart
i det, men jeg vil bede til Gud, at det maa gaa ham godt. Det
har jo været / mit ønske længe at se ham i sit eget hjem. Ov,
kære Broder, hvor jeg lider af Nyresyge og Hofteværk og Lændeværk og saa den Gigt ved siden af. Jeg er nødt til at have mig
et Navlebind, - det er $ 3, og et par Støvler, $ 2 og noget
Sommertøj til Klæde. 10 doil. er alt, hvad jeg har og alting er
saa dyrt. Min Søn gav mig $ 5, men det var til rejsen frem og
tilbage. Jeg har læst i min den Danske Avis, at de prøver paa at
gøre Alberti sindssyg, - er det sandt?56 Vel kære Broder, jeg er
meget glad ved at læse i dit brev, at du tænkte paa mig til den
store Julefest. Nej, nej her holder de ikke Jul som i Danmark.
Jeg vilde ønske, at S. Marie havde sit eget hjem ogsaa. Nu faar
du og din Kone en venlig Hilsen fra min gamle Datter, lev vel i
Guds Navn.
Din Søster M. Johnsen.
Et udateret brev (Nr. 46) fra april 1909 er det sidste brev Karen Marie
selv skriver hjem. Det er præget af mange tilfældige indskud og viser, at
alderen har svækket hendes åndsevner noget. Hun er hos Maren Marie og
skal snart op til Mads Peters nye farm. Helbredet er ikke godt. Hun har
mavesmerter. Hun beklager også broderens tab af alle hans sparepenge i
forbindelse med Alberti-skandalen.

I brev nr. 47 fra efteraaret 1909 skriver Sidse Marie for moderen, der
netop har været alvorlig syg af rosen. Hun blev angrebet af sygdommen i
Omaha hos Maren Marie. Hun var i Omaha for at besøge datteren inden
hun skulle op til Madses nye farm. Det erfarmen, der er brevets hovedem
ne. Karen Marie er ».. . saa fornøjet over det at Mads Peter nu har naaet
saa nær at faa sit eget . . .« Farmen på 80 acres suppleres med 120 acres
forpagtet jord. Stuehus og stald er ikke så gode, men der er maskinhus og
vindmølle.
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48
Fra Sidse Marie.
Wausa. Neb. Jan 1. 1910
Kjære Morbroder.
. . . Sidse Marie keder sig denne nytårsdag og skriver derfor dette brev.
P.gr.a. det slemme vintervejr har de ikke kunnet komme ud til familien.

. . . Gud alene ved om vor kære Moder lever og bliver saa
gammel [, som broderen Jørgen, der er 86 år], for hun er syg
alstellens. Jeg kan ikke forstaa, hvad der kan være i vejen med
hende. Nu er hun saadan, saa hun ikke kan spise andet end
Brød og Mælk. Hun har sikkert en slags Mavesygdom. Jeg
havde et brev forleden hvori stod, at hun havde saadan en
Krampe i hendes Mave. Jeg troer nu, at hun / fik som skade i
hendes Mave og Side dengang hun faldt i Kælderen. Moder var
ellers saa stærk af Helbred hjemme. Men det var forfærdeligt, at
Madses Kone kunde være saa Uforsigtig at Lade Kælderlem
men staa aaben. De kaldte Moder ind for Aftensmad. Hun sad
uden for, og saa slemt hun kom til Skade og brækkede to Side
ben og Skuldren, og siden har hun klaget sig i sin Mave og Side.
Jeg er meget glad at høre angaaende Kusine Maren, - hvorfor
mon hun aldrig vil skrive til os Kosins herovre. Hendes Bør
neflok vokser ikke meget. Du skriver den Yngste Pige er en kvik
lille Pige. Det ord bruger de ikke derhjemme, gør i? Husk naar
du skriver igen og lade mig vide om det ikke er et English Ord.
Skal Madses Datter lære til noget stort, eller skal hun kun tjene
for Bønderne[?]. Det var og slemt, at den Alberti skulde be
drage Folket saadan, og efter som jeg forstaar af den Danske
Avis, vi holder, saa er det mest Sjællændere, der har lidt tabet.
Er der ingen Udsigter til at I faar de Penge mere. Ja, saadan
kan det gaa, som du siger. Det er sikkert en Skam, at I skal
miste saa mange Penge for saadan en Bedragers skyld. Det kan
nogenlunde gaa for de Unge, - de har tiden for dem, men for
Eder og flere gamle er det ikke saa behageligt. Du kan og snart
blive en gammel Mand, og jeg for min part har den Idé, at det
er meget godt at have lidt Penge samlet at tage til af, naar man
bliver gammel, thi den dag vil komme, da man ikke [kan] gøre
en Dags Arbejde, saa er man nød til at ligge Børnene til byrde,
7
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og det vilde jeg saa nødigt. /
Du syntes, at jeg ser Yngre ud end som for en del Aar siden.
Om du saa mig vilde du ikke sige det. Min Mand er 10 Aar
Ældre end mig, men han ser 10 Aar Yngre ud. Hans Haar er
saa pænt sort endnu, hvor mit er Graat. Han har alle sine
Tænder, og mine er gaaet, og jeg er en rigtig gammel Kvinde.
Det er underligt, naar jeg tænker, at jeg allerede er Bedstemo
der. Vor Ældste Datter har kun et Barn, en Dreng, som er 8
Aar, og vor Yngste Datter har nu 2 smaa Piger. Vi har købt en
Farm Nabo til min Broder - skal flytte [ind] paa den til Foraaret. Jeg har et par spørgsmaal. Her vi avler en slags i Garden,
som vi kalder Tomatos, - de er paa Faconen som et Æble, men
bløde og røde. Har I dem i Danmark[?] Jeg er din Søsterdatter,
og det kalder de Nice her, altsaa du forstaar, at jeg er din / Nice
paa English.
Well, jeg vil ende mit brev med alt dette. Lige nu fik jeg et
brev fra Broder, at Moder er for bestandig syg og kan nok
forstaa, at jeg faar gaa [over] til hende. O, Gud, O, Gud, hvor
ledes skal jeg kunne udholde at se det - at se Moder skal gaa
bort fra mig. O, jeg græder, jeg ved, vi skal alle vandre den vej,
men det er saa haardt at parte fra Kære Moder. Naar Gud dog
være med hende og os, at hun maa blive endnu en tid hos os. /
De skrev, de skulde have Doktoren ud. Jeg røster paa min
Haand. Jeg er saa Nøves [nerveous]. Far vel og hilsen til dig og
din Kone fra min Mand og Børn, men først fra mig. Sidse Ma
rie.

Med brev nr. 49 den 2. januar 1910 kommer den sidste hilsen fra Karen
Marie, skrevetfor hende af hendes svigerdatter. Vinteren er hård,fortaller
hun. Sidse Maries ældste datter har varet på besøg i juleugen. Madses
lille pige kan nu gå. Mads Peter tilføjer sidst i brevet, at moderen er så
syg, at han ikke troer hun vil leve lange. For sit eget vedkommende er han
tilfreds, da han nu har nået sit mål: eget hjem.

50
Fra Mads Peter.
Laurel. Neb. April 10 - [79]70

Kjære Onkel.
Jeg tænker, at Sidse Marie har skrifvet till dig, som hun lofte
mig, og meddelet dig, att vor Kjere Moder er død. Hun døde
den 17 Marts klocken half 2 om morgenen efter en sygeleie af 11
uger. Hun døjte meget paa den sidste tid. Vi tog hende till
Omaha og begraf hende paa den Danske Kirkegaard, daa Jette
var hendes ønske, att blifve begravet der.
Kjere Morbroder, jeg har modtaget ditt bref, som du sendte
till Moder med 10 dollar i. Jeg har tenkt paa, att om du ikke har
naagot imod dett, saa vill jeg tage de penge till hjælp till en
gravsten paa hendes grav.
Skrif till mig og lad mig vide, hvad du synes .... Her er
meget varmt og tort. Vi trenger meget haardt till regn.
En venlig Hilsen till dig og Kone fra min Familj og mig.
Venligen din Søster Son.
Mads P.Johnsen.

51
Fra Sidse Marie.
Wausa [uden datering].
Marts-april 1910
Kjære Morbroder.
Dit kære brev kom her til mit Hjem dengang, jeg var ved Mo
ders Sygeleje, og da min Datter kom over til Begravelsen bragte
hun det med sig, saa jeg troer, jeg vil svare derpaa med det
samme. Dengang jeg sendte mit sidste brev til dig, tænkte jeg
kun lidt om, at kære, stakkels Moder saa snart skulde forlade
os. Ja, det var hendes største Glæde at faa et Brev fra dig. Du
skriver, du haaber, at Moder nok faar lov at blive hos os en tid
endnu. Nej, haabet er svundet at vi skal være tilsammen, men
tiden vil komme, hvor vi mødes igen hjemme hos vor Kære
Fader, den Evige Fader. Moder blev lagt til hvile den 20.
Marts.
Vi har nu for tiden rigtigt godt Vejr her. Al den megen Sne
forsvandt i en hast, da Solen fik rigtig Kraft. Adskillige har
7*
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begyndt at saa, og dog endnu er der nogle, som ikke har deres
Majs Corn ude. Vi blev først færdig i forrige Uge paa grund af,
vi har været ovre hos Moder. Blomster og Buske og Træerne
har og begyndt at skyde. Lærken og Viben og Storken troer jeg
nok vi har her . . .

- Sidste halvdel omtaler en familiefødselsdag. Sidse Marie omtaler også
hvordan hun savner moderen Mere end IV2 år senere finder man næste brev (Nr. 52) fra Sidse Marie.
Hun har været i Omaha til lægebehandling i en månedstid. En knude, hun
havde i nakken, er blevet fjernet operativt. Samtidig var Mads Peter i
Omaha for at bygge et nyt hus til Maren Marie og datteren. Det er
meningen de skal afbetale det til ham efterhånden.
Et brev (nr. 53) fra Mads Peter den 11. december 1911 var af samme
indhold. Dog oplyser han yderligere, at han har haft en god høst på 3500
bushel majs.
4 måneder senere er Sidse Marie utilfreds med morbroderens brevskriv
ning.

54
Fra Sidse Marie.
Wausa Neb. Dec. 1. 1912
Kjære Morbroder.
Gud ved, hvorfor du ikke skriver mere? Jeg troede sikkert, jeg
skulde faa et brev til min Fødselsdag. Jeg har tænkt flere gange
paa at skrive, men var bange du skulde tænke, at det var af en
vis Aarsags skyld, saa jeg har opsat det. Du lovede endda, at jeg
nok skulde høre fra Eder engang imellem. Det ser dog [ud], som
om du glemmer din Søsters Børn. Skal hilse fra Mads. Vi er
lige kommet hjem derovre fra. Vi er nogenlunde Raske og
haaber at høre det samme fra Eder.
Ikke for mange Aar har man her i Amerika oplevet en saa
haard Vinter som denne har været. Sneen begyndte at falde
dagen før Jul og er stadig fortsat med smaa Mellemrum, saa
Jorden tildels var dækket hele tiden og saa haard frost, som vi
har haft. Nøden og Elendigheden har været stor for mange
klasser, har vi læst i Aviserne, at Folk har frosset ihjel, og endnu
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kan vi ikke sige, at vi har Mildt / Vejr, - baade Marts og April
har været en kold Maaned. Vi har tilsaaet alt over og Pløjer nu
for Majs Cornet. Her var misvækst paa Kartofler sidste Aar,
saa de ere dyre. Vi har betalt saa højt som $ 1,90 ct. bushlen.
Du har vel hørt om den Forfærdelige Ulykke, som der har
været paa Søen.57 Vi har flere gange talt om, at vi endnu en
gang ville se Danmark, men dette er næsten nok til at forskræk
ke et — saa mange Mennesker, som der er gaaet under.
Da jeg sidst hørte fra Søster var hun temmelig Rask. Hvorle
des min gamle Morbroder har det og dem alle? Du maa hilse
dem. For de bryder dem nok heller ikke om at meddele os et par
Ord - du ved kun lidt om, hvor glade vi er at høre hjemmefra.
Søster og jeg gør, - vi kan dog huske hver en vej og Sti der, om
nu Mads ikke kan. Vel saa faa du have nok for denne gang. Nu
hilses du og din Kone fra min Mand og Børn og mig selv.
Din Søsterdatter. Sidse Marie.

55
Fra Sidse Marie.
Wausa Neb. Dec. 1. 1912

Kjære Morbroder.
Dit brev er med glæde modtaget, og nu har jeg skrevet et brev
til min Gudmoder, og nu vil og skrive et til dig. Jeg fik 2
Danmarksbreve paa en dag, saa det var næsten en lille smule
overdreven. Men jeg var Overmaadig glad for dem. Jeg havde
lige godt ikke troet, at Morbroder Jørgen havde været saa sempel58, men somme tegn maatte vel volde døden. Det var jo paa
en Maade godt, at det blev saadan imedens det var godt Vejr,
saa Ane kunde følge ham foruden at tage Kuld [blive forkølet!].
Vi har haft et fortræffeligt Mildt Vejr her dette Efteraar, saa det
tog ingen stund at faa samlet Majs Kornet hjem. Vi havde to
Mand at hjælpe. Du vilde forundre dig om du kunde se dem
plukke Kornet af. De gaar en rad ned og en anden op og tager
Øre for Øre59 og saa kaster dem i Vognen. Vi blev færdig til
Thanksgivingsday til Middag, saa kom vor Datter og hendes
Mand og Børn herover og spiste Middag med os - bragte to
slagtehøns, og jeg selv havde to. Det er jo en svær Maanede at
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have enten Kallikoner [kalkuner] eller Gjies [gæs] [i], — Høns
lige som de kan faa det / til Middag for Thanksgivingsdagen.60
De kom i deres Auto, saa de kan komme i en hast. Vi har en
temmelig god Majs Kornhøst iaar - bedre end vi havde troet,
for vi havde en lang tids tørke sidste Sommer. Det har blæst
haardt i dag og er koldere, saa maaske Sneen kommer. Jeg er
glad [for] at høre, at din Kone er saa meget bedre, og at du selv
er rask. Jeg kan og meddele, at mit Hovede er ikke slet saa
Smertefuldt, som det har været. Jeg skal for Morskabs skyld
sende dig et Billede af vor Yngste Datter og hendes Mand, og 3
Piger har de nu. Det er dem, som jeg sendte dig før, da de var
[blevet] gift. De bragte det over. De havde taget det i deres
hjem. Det hus, du ser, er deres Hønsehus. Du ser dem i deres
Automobil, - den er ikke ret stor, men stor nok for deres Fami
lie. Det er nu givet til os, saa om du vil sende [det] tilbage, naar
du skriver igen — er vel ikke for megen ulejlighed. Hun har 3
søde Piger. Jeg har sendt et brev til dig, som jeg saa fik dit ret
efter. Men vil nu sende et mere og tage dig i Haand over alle
disse Mil med ønsket om en rigtig Glædelig og Velsignet Jule
fest og hilsen fra min Broder og Familien, samt min Mand og
Børn hilser din Kone og dig selv være hilset af din Søsterdatter.
Sidse Marie.

56
Fra Maren Marie.
Omaha 9/4 1913
Kjære Morbroder.
Jeg har den Tanke, at det ville maaske interessere dig at se som
af dem Huse og pladser, som er blevet ødelagt i den store Orkan
— en storm, vi havde herovre Paaskedag, og der var mange
Mennesker som Døde, saa her sender jeg dig en Bog. Ja, det var
et grusomt syn at se, det er som ting jeg aldrig har oplevet og
set. Ja, jeg tænker vel, at du har nok læst det i de Kjøbenhavnske blade. Det var ikke saa farligt langt fra vores hus, der var
blot 10 gader, saa vi kunde snart [være] blevet ramt ogsaa. Vi
har haft en 3-4 dages koldt regnvejr. / Det varer vist længe
inden vi faar Foraar. Min Petrine er da saaledes Rask igen, saa
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hun kan arbejde, og hun er ogsaa en god og flittig Pige. Hun
tilhører en Dansk Søsterforening og er asered [assureret] for 500
Dol., og naar hun er syg, saa det er meget til hjælp. Det er helt
skidt med Sidse Marie. Hun skriver hver gang, at hun føler
aldrig godt, og hun har endda altid været Raskere end jeg. Mit
Hovede er daarligt. Jeg er saa Nervøs i Hovedet - har piner ud i
mit højre Øre, saa jeg hører ikke noget med det Øre. Hvordan
føler du og din Kone? Min Mand gaar og føler ikke godt nogen
dag. Nu maa jeg slutte med en kærlig hilsen fra os til din Kone
og dig. Din Søsterdatter
Maren Marie.

57
Fra Maren Marie.
Omaha Nebr. 1914, August den 1

Kjære Morbroder og Kone.
Jeg kom til at tænke paa, at det var din fødselsdag i denne Dag,
- det husker jeg nu, at Moder har fortalt mig. Nu vil jeg lige
godt ønske dig tillykke paa [din] fødselsdag, som er over nu, og
jeg ønsker, at du maa være Rask og have det godt paa dine
gamle Dage, det er det bedste af alt. Jeg har været meget syg
her i Sommer, - havde nær troet, jeg skulle dø. Jeg er jo plaget
af Hjertesygdom. Det kommer jo saa haardt paa mig den ene
gang efter den anden. Docteren sagde, at der var 2 Nerver, som
gik fra Hjertet af, som var meget svage, saa det bliver naturlig
vis min Død. Min Petrine sørgede meget / over mig denne
gang, da jeg var syg, for hun bliver jo vildfaren om jeg Dør, for
Peter og S. Marie, de vil vel ikke tage dem af hende. De kan ikke
omgaaes hende, siger de, for Du ser, hun er af den slags, som er
for sig selv, og sygelig er hun, men i Guds Navn, det gaar vel.
Hun er en stræbsom Pige, gaar paa sit arbejde, enden hun føler
saa eller saa, men det var hendes Fader ogsaa. Jeg føler mig
ganske godt lige for tiden. Min Mand er plaget med fordøjelse,
daarlige Lunger. Vi har forskrækkeligt dyre tider herovre. Kød
er oppe til 23-25 c. pundet, Osten er lige saa - vi har gode
Køkkenurter i Aar, ja det er alt til hjælp, og näar vi saa bare
havde raad til at købe en lille gris nu til Efteraaret og salte ned
for Vinteren. / Den vej havde vi altid, da Lars, min første
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mand, var i live. Saa kunde jeg Koge og stege, som jeg ville.
Denne Mand lie ikke flæsk, og Petrines penge kan heller ikke
strække saa langt, men vi Lever til vi Dør med det, vi har. Ja,
nu lader det til, at vi skal have Krig over hele Verden. Tyskerne
erklærer jo Krig og Italien, England og Rusland slaas jo med
Tyskerne, og der er jo saa mange Tyskere og er skudt ned. Er
det ikke grusomt?, og efter, hvad vi læser i Avisen, saa vil
Russerne have Sverige, og bare da ikke Danmark kommer med
i Krigen. Jeg kan ikke vide om dette brev kan gaa til Danmark,
for de holder jo op Skibene paa Vandet, ja Gud ved, hvordan
det bliver til det sidste. Alting er allerede steget i prisen. Der
bliver jo sendt fødevarer / her from og til Danmark, ja vi faar
sulte. Jeg havde et brev fra Sidse Marie den anden dag. Hun
ville saa gerne have, at jeg og min Pige skulle komme derud paa
Landet og være for en tid, saa ville min Søster betale rejsen for
os tilbage igen, men min Petrine siger, vi har ikke raad til det.
»Saa fortjener jeg ingen penge i al den tid, vi er der ude.« Nu
har hun jo op til en 10 Doli. og skal betale i skat. Vi kalder [det]
her for Text [tax]. Petrine er jo Ejeren. Vel, S. Marie, hun er jo
ikke rigtig rask, lige for tiden [er] hun plaget med Bylder, og
hendes Hovede er daarlig ligesom Moders. Brok har hun, ja, vi
har alle som at plages med. Du begynder vel ogsaa og bliver
gammel og daarlig, men [vi] er glade ved at høre, at du og din
kone har det godt. Min Broder M. Peter har det ogsaa godt.
Han ville gerne høre fra dig. De er blevet Kirkefolk. Nu faar Du
og din Kone en kærlig hilsen fra din Søsterdatter. Maren Ma
rie.

Efterskrift

Som nævnt i introduktionen slutter brevene til Peder Madsen
ikke i 1914, men i 1921. Der er 37 breve fra perioden 1914-21.
Skulle man foretage en status over brevskrivernes situation i
året 1914, ja så beskæftiger vi os på dette tidspunkt med perso
ner, der er ved at nå over deres bedste alder. Maren Marie er
57, Sidse Marie 54 og Mads Peter 43. De to familier, nemlig
Sidse Marie - Jens Jensen og Mads Peter og familie, var etable
ret som selvejere på hver deres solide farm efter at have gen
nemgået trange tider som arbejdere i Omaha og slidt sig vejen
over forpagterfarmen til det selveje, som omkring 1. verdenskrig
var en ganske acceptabel og profitabel levevej. Maren Marie og
datteren Petrine levede derimod i fattigdom i Omaha sammen
med den nye mand, Christian Olsen, der snart blev en ny byrde
for dem. De havde kun Petrines løn at falde tilbage på, og
hendes arbejde blev undertiden afbrudt af sygdom eller ar
bejdsløshed. De sidste 37 breve blev derfor især præget af Ma
ren Maries nød og sygdom, både set af hende selv og af hendes
søskende.
Maren Marie havde giftet sig igen i 1906 med en Christian
Olsen. Man får ikke meget at vide om ham, men i starten må
han vel have hjulpet på økonomien. Imidlertid var han gammel
og kunne fra 1914 ikke bidrage til familiens indtægter. Han
svækkedes gradvis til sin død i 1921. » . . . han var til stor udgift
for min Datter«, skrev Maren Marie. Maren Marie selv plage
des af dårligt hjerte. Hun mente,' at det stammede fra hendes
mange sorger og bekymringer, hvilket vel er ganske sandsyn
ligt. Maren Maries breve kredsede som helhed meget om syg
domme, - der var ikke megen opmuntring at spore i hendes
beretninger. Mads Peter byggede et to-rumshus til dem i
Omaha, som de skulle afbetale, men det kneb altid med penge
ne. Petrine, der i brevene forbliver underlig anonym, var også
svagelig af helbred, men dog utrolig flittig og opofrende. Endnu
i sit 34. år boede hun i 1921 hjemme hos moderen. Da hun
udover sygdom også blev offer for arbejdsløshed i længere pe
rioder, var det kun med hjælp fra Mads Peter, Sidse Marie,
Peder Madsen, forskellige venner og lokale myndigheder at de
holdt »skindet på næsen«. Maren Maries breve 1914—21 var
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således en fortsat række af beretninger om fattigdom og syg
dom, der afspejler hvor ringe de svage var stillet i det ameri
kanske samfund i en tid hvor socialhjælp var et næsten ukendt
begreb.
Sidse Maries tilværelse var bestemt lykkeligere end Maren
Maries, men perioden 1914-21 gav også hende en række per
sonlige sorger. Hun og Jens Jensen sad på en tilsyneladende ret
solid farm. De havde fået deres to overlevende døtre godt gift,
og der var kommet børnebørn. Men helbreddet svigtede. Sidse
Marie plagedes af en svulst i nakken, som blev fjernet ved
operation i 1915. Hun kom sig, efter brevene at dømme, godt
ovenpå dette. Jens Jensen, derimod, svækkedes gradvis af en
mavesygdom, og døde under et besøg hos Mads Peter i 1917.
De havde i efteråret 1916 afviklet deres farm til den ene datter
og svigersøn, men endnu ikke forladt den. Efter mandens død
boede Marie skiftevis hos de to døtre. Hun talte om at købe et
hus i Omaha eller oppe ved Wausa, hvor de havde haft farmen,
- først i 1921 hører man, at hun har et hus i Laurel nær den
yngste datter og Mads Peter. I 1921 var den yngste datter
Christine syg og måtte opereres for anden gang. Et par måne
der senere blev Sidse Marie igen kaldt til Omaha, hvor en
datter var så syg, at de frygtede for hendes liv. Hvem af døtrene
det var, fremgik ikke af brevet.
Således havde Sidse Marie personlige sorger, men der
var blevet en lille formue til overs til hende, så det materielle
voldte ikke de store bekymringer. Sidse Marie bekymrede sig
iøvrigt meget for Danmark under 1. verdenskrig.
Mads Peter og hans svenske kone fik ialt 6 børn - den sidste,
en pige, i 1917. Det billede af fremgang og velstand, som tegne
de sig i 1914, fortsatte uforandret til 1921. Det gik ham så godt,
at hans to søstre havde svært ved at skjule deres misundelse.
Mads Peter nåede kun så langt ved hårdt slid og gældsætning,
men helbreddet holdt nogenlunde, og der var to interesserede
sønner til at hjælpe. Den ene af dem kom senere på land
brugs-college i Lincoln, Nebraska. I de sidste 7 år forbedredes
farmen med ny stald, nyt svinehus og nyt stuehus med elektri
citet, indlagt vand og centralvarme. Mads Peter opnåede i det
mindste ét offentligt hverv, nemlig som skolekommissionsfor202

mand. Han og konen blev endvidere grebet af det kirkelige liv.
Mads Peter skrev kun ét par breve ml. 1914 og 1921. Det må
skyldes hans travle hverdag og den kendsgerning, at han forlod
Danmark i en meget ung alder (som 11-årig) og derfor næppe
havde de samme længsler og minder som de ældre søskende.
Mads Peters person forbliver hele samlingen igennem mindre
klar i konturerne end moderen og de to søskende.
Hvad fik nu familien ud af sin udvandring? Vandt den flere
materielle goder end den kunne have opnået i Danmark? Hvor godt tilpassede den sig vilkårene i det nye land, USA?
Spørgsmålene er vanskelige at besvare, ja de er nærmest absur
de -for i svaret burde indgå overvejelser over de muligheder, de
ville have haft hjemme i Danmark. Nogle af de ulykker, der
ramte familien i USA, var af personlig karakter, såsom dødsfald
og sygdom, og de kan ikke regnes landet til last.
Aldersfaktoren spillede en betydelig rolle, hvad denne
familie angik. 1. generation, hvortil udover Jørgen og Karen
Marie Petersen også Lars og Maren Marie bør regnes, havde et
handicap alene i kraft af deres alder. Således var de to familiefædre henholdsvis 51 og 44, da de kom til Amerika. Da det
må formodes, at det var for stor gældsætning, der drev Jørgen
og Karen Marie Petersen afsted til Amerika, så havde de ikke
økonomiske forudsætninger for f.eks. at etablere et landbrug.
De blev, såvel som Lars Petersen, låst fast i gruppen ufaglært
arbejdskraft. Jørgen Petersen var ikke tilfreds med sin rolle, den bidrog til hans ulykkelige selvmord. Lars Petersen skulle
forsørge kone og to børn. Det var han udmærket i stand til, men
han kunne ikke komme længere end til de dårligt betalte jobs
ved anlægsarbejder o.lign., og så indhentede sygdommen ham i
en ret tidlig alder. Han akklimatiserede sig ikke særlig godt og
overvejede alvorligt mulighederne for at komme hjem.
For Sidse Marie og Mads Peter var situationen mere gunstig.
Udover en vis personlig robusthed havde de chancen for at lære
af deres nye samfund, og de havde tiden for sig. Sidse Marie var
gift inden 1886 og Mads Peter måtte forsørge moderen fra han
var 15, så de blev tidligt bundne i familieroller, men alligevel
skulle de først etablere sig erhvervsmæssigt i Amerika og kunne
derfor hente en del af deres erfaringsgrundlag i deres nye fæd203

reland.
Familiens omgangskreds i Nebraska synes at have bestået
overvejende af andre danskere, ja endog især af stevnsboere.
Karen Marie og Maren Marie synes at have koncentreret sig
meget om familiens kreds, men man får dog ikke meget at vide
om dette. Mads Peter brød med den stærke koncentration om
det danske ved at gifte sig med en svensk pige, hvilket forargede
Lars og Maren Marie. I tredie generation blev den etniske
enhed for alvor brudt op. Sidse Maries yngste datter ægtede en
tysker, og Madses to ældste sønner var i 1921 forlovede med
svenske piger. Men var det et brud med det danske, så holdt
bruddet sig dog inden for relativt nærtstående minoriteter.
Sproget siger også en del om tilpasningen til det nye sam
fund, omend alle var nødt til at tilegne sig nok til at klare sig i
hverdagen. Det er iøjnefaldende, at Sidse Maries og Maren
Maries dansk ikke undergik væsentlige ændringer i løbet af
den lange periode brevene dækker. Det beviser, at de brugte det
jævnligt. Der sniger sig enkelte amerikanske ord ind, og ordstil
lingen kan blive lidt amerikaniseret, men deres dansk er påfal
dende intakt, sammenlignet med f.eks. Janes i »Line-brevene«.
I 1920 indrømmede Maren Marie, at hun ikke kunne læse en
gelsk. Måske var hun her et særtilfælde. Datteren kunne klare
problemet for hende.
Efter Karen Maries død bevarede døtrene kontakten med
Danmark, ja Sidse Marie øgede sin korrespondance. De to sø
stre afslørede en stor interesse for hjemlige begivenheder. Gan
ske givet trak barndommens land i dem hele livet igennem.
Peder Madsen, som jo førte en ganske imponerende korrespon
dance med sine amerikanske slægtninge, blev en særlig fortrolig
ven, som de kunne forelægge deres personlige sorger og bekym
ringer. Desværre kan vi ikke få at vide, hvad han skrev til dem.
Dertil hjalp han dem direkte med penge.
Brevenes værdi er, at de er så umiddelbare og ukunstlede.
Der tales lige ud af posen, sådan at brevskrivernes gode og
dårlige sider blotlægges uden retouche. Det bør dog nok ikke
glemmes, at nogle af brevene har haft til formål at appellere til
Peder Madsens medfølelse. Der er ikke så mange realoplysnin
ger at hente i brevene om deres erhverv, deres naboer og det
lokale miljø. Deres værdi ligger nok i deres blotlæggelse af for-

204

skellige personlighedstypers reaktioner på et nyt og fremmed
miljø, og deres gradvise tilpasning til det.
Steffen Elmer Jørgensen.

Sine og Hans Chr. Nygaard Hansens
breve 1887-1910

»Havde der ikke været så grumme meget vand imellem os«.
Med disse ord udtrykte Sine Nygaard Hansen i et af sine tidlige
breve fra Amerika (nr. 12) sin og familiens længsel efter de
danske omgivelser, og bag ordene skimtes deres vanskeligheder
ved at etablere sig som amerikanere. Brevene forblev dog den
eneste kontakt, hun havde med sin familie i hjemlandet fra hun
udvandrede - 22 år gammel - i 1887.
For årene 1887-1910 er bevaret 103 breve skrevet af Sine og i
enkelte tilfælde af hendes mand - Hans - og nogle af deres børn
til Sines moder (og fader, død 17/12 1887) i Kerteminde. I det
følgende er familiens historie i Amerika gengivet, som de selv
fortalte den i brevene til Sines moder. Brevseriens omfang og de
mange gentagelser har gjort det naturligt at beskære - efter et
personligt skøn - hvad der føles at være mindre interessante
passager og breve. Det første bevarede brev er dateret San
Francisco den 14/8 1887, ganske fa måneder efter at parret
havde giftet sig og kort tid efter ankomsten til Amerika.
Igennem de 23 år samlingen strækker sig over, er brev
strømmen til fædrelandet ret konstant. Der blev i gennemsnit
sendt 5 breve hjem på et år, de første år i Amerika dog lidt flere,
og atter en mindre stigning i perioden 1900-1903. Med undta
gelse af årene 1890, 1894, 1899 og 1904, fra hvilke år der kun er
bevaret ganske fa breve (der har måske været flere), er der tale
om, at denne brevserie - den relativt lange periode taget i be
tragtning - giver et ganske dækkende billede af brevvekslingen
mellem Amerika og én gren af den danske familie. Der er
således gode muligheder for her at opleve en landbofamilies
udvikling i et nyt land, selvfølgelig set med brevskrivernes øjne
og formuleret til modtageren, således som de ønskede — bevidst
eller ubevidst — at denne modtager skulle opfatte deres verden
og situation. Med dette forbehold for øje er der tale om at
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opleve den dansk-amerikanske farmerfamilie »indefra«. Me
dens de skriver i nuet, kan vi med historikerens bagklogskab
følge et langt og her ret konstant hændelsesforløb, og selv med
nok så megen kritisk holdning til brevenes udsagn, kommer vi
ikke udenom, at vi her står med et enestående kildemateriale til
at følge en almindelig dansk familie i en fremmed verden.
Når denne serie i dag er bevaret, skyldes det den danske
forfatter Karl Larsens indsamling af udvandrerbreve (jfr. ind
ledningen p. 14 if.). I værket »De, der tog hjemmefra« gav han
flere steder udtryk for, at han søgte den typiske danske udvand
rerskæbne. Man kan derfor undre sig over, at en serie som Sines
og Hans’s breve ikke har fundet plads i hans bøger, selvom han
til dels havde bearbejdet deres breve.
Men kan man i det hele taget tale om én typisk dansk ud
vandrer? Emigrationen i det 19. og 20. århundrede er jo netop
karakteristisk ved det individuelle opbrud, der ikke kun styre
des af nød, dårlige sociale og økonomiske kår, men i høj grad
også af en vis folkelig rørelse, eventyrlyst om man vil, og for
ventninger om frihed og selvstændighed. Efter læsning af denne
samling far man da også det indtryk, at netop de to sidstnævnte
følelser spillede en stor rolle for parrets udvandring.
»Jensine« blev født den 25/12 1864. Hun voksede op i Ker
teminde blandt 6 søskende: 3 ældre brødre, Asgejr, Folke og
Uffe, tvillingesøsteren Ida og to mindre søskende Dagmar og
Karl. Faderen Eske Dalsgaard Pedersen var friskolelærer og
tilknyttet Kerteminde valgmenighed, der var blevet oprettet
efter valgmenighedslovens vedtagelse 1868, en lov som Dals
gaard Pedersen sammen med Sofus Høgsbro stod bag. Frisko
len havde han startet efter tilskyndelse af en af den danske
højskoles pionerer: Christen Kold (1816-70), der havde
grundlagt de to fynske højskoler: Dalby ved Kerteminde (1853)
og Dalum ved Odense (1862). Sines opvækst var utvivlsomt
præget af grundtvigske opdragelsestanker og højskolen, der
netop i årene efter 1864 oplevede sin blomstringstid. Hun blev
undervist af faderen på friskolen og kom siden på Olierup høj
skole på Sydfyn. Den var i 1882 flyttet fra Vester Skerninge til
Ollerup. Sines breve er overalt præget af tanken om den åndeli
ge vækkelse, ligesom de er skrevet efter den »grundtvigianske
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retskrivnings« principper: substantiver med små bogstaver og
»å«.
Hans Chr. blev født den 25/8 1851 i Ulbølle, nabosogn til
Vester Skerninge, hvorfra en anden brevserie i denne bog
stammer. Hans far ejede den store gård »Nygaard« i den sydli
ge del af sognet. Ved folketællingen 1870 bestod familien for
uden forældrene, der var født på Fyn, af Hans Chr.’s tre ældre
søstre (den ældste 25 år gammel) og fire yngre søskende, to
piger og to drenge (den yngste 5 år gammel). Dertil kom to
slægtninge, mormoderen og en friskolelærer, Morten Marcussen. Til husstanden hørte endvidere 7 tjenestefolk, hvad der er
ganske mange for den tids gårdmandsbrug. Ialt boede der 19
personer på gården, og der er med andre ord tale om en stor og
sandsynligvis ret moderne (mandskabskrævende) drevet gård.
Ved folketællingen 1880 boede de fleste af børnene stadig
hjemme, således blandt andet de to ældste søstre og Hans Chr.,
der var anført som »Forpagter og Lieutenant«. Der var 5 tjene
stefolk på gården.9
Sines næsten 15 år ældre mand kom altså også fra et - at
dømme efter gårdens størrelse - bedre stillet hjem, og der var
også her en vis berøring med det grundtvigianske miljø igen
nem friskolelæreren, der holdt skole på Nygaard.
Man kan formode, at Hans og Sine har mødt hinanden i det
sydfynske højskolemiljø omkring sognene Vester Skerninge og
Ollerup øst for Ulbølle, også de fa breve fra Hans bærer præg af
højskoletanker og den folkelige vækkelse. De blev gift den 22/5
1887 og udvandrede små 3 uger senere. Ifølge politiets udvan
drerprotokol for 1887 rejste de til Amerika på den danske
Thingvalla-linies skib »Geiser« med afsejling den 8/6 fra Kø
benhavn. Den 36-årige Hans Chr. Hansen var her anført under
massebetegnelsen »Landmand«, Jensine som hans 22 år gamle
hustru. Deres sidste opholdssted var Ulbølle - destination:
Omaha, Nebraska.
Geisers næste tur bragte endnu et familiemedlem til Ameri
ka, nemlig Sines ældre bror, den 33-årige mejerist Asgejr, der
afsejlede den 25/9 fra København. Hans mål var Denver, Colo
rado. Hans Chr.s advarende ord om Amerika skrevet i San
Francisco den 14/8 1887 (brev nr. 1) kom for sent til at bremse
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Asgejrs åbenbart længe planlagte udvandring.
Det blev indledningsvis antydet, at ønsket om selvstændig
hed var drivkraften bag parrets emigration. Dette er en slutning
draget på basis af brevenes egne udsagn, og det er jo i og for sig
heller ikke overraskende, at dette tema kom til at spille en
væsentlig rolle i mange udvandreres liv, især når det viste sig,
hvor vanskeligt det var at »få foden under eget bord«. I Sines og
Hans’ tilfælde blev det naturligvis ikke mindre vanskeligt af, at
de, da de havnede i en dansk mejeribrugskoloni i det nordlige
Californien, med en vis arrogance konstaterede, at »Vi ere jo
ikke som de Andre, og det kan de ikke taale, her er Forpagtnin
ger nok at faa, men vi har jo ikke Penge nok selv og Kavtion kan
vi ikke faa hos nogen af de rige Danske. Jeg tror, de ere misun
delige, og saa kan de heller ikke lide, vi ere saa gode Venner
med Præstens, og at jeg har lært Mejeri hjemme, og at jeg
mener man der er langt foran dem her.« (brev nr. 13). Heri
ligger det centrale i deres baggrund og i deres tilpasningsvan
skeligheder: deres rødder lå i en mere velstillet dansk bonde
stand i en opbrudstid, med de udtryk dette fandt i landbrugs
modernisering og højskolebevægelse. Men de realiteter, de
mødte i Amerika, svarede næppe til de mål, parret havde sat sig
hjemmefra.
I selve deres udvandring lå en konflikt. Når Sine skal overbe
vise sin mor om, at de ikke forhastede sig med at udvandre i
stedet for at blive hjemme og arbejde inden for andelsbevægel
sen, så forklarer hun deres beslutning med, at »Hans er selv så
frisindet, så det vilde blive ham et utåleligt tryk, at finde sig i at
tjene så mange herrer«, (brev nr. 12). De kom således til USA i
kølvandet på en åndelig vækkelse og fandt kun »åndelig fattig
dom«. - De kom til USA uden penge og med ønske om selv
stændighed og fandt, at selvstændighed kostede mange penge. De kom til USA med dansk mejeribrug som baggrund og fandt
en dansk-amerikansk befolkning, der hellere ville udvikle sine
selvlærte landbrugsmetoder end lytte til bedrevidende immi
granters medbragte erhvervserfaringer.
Ikke underligt at der kom til at gå mange år, før de kunne
»sætte stolen for eget bord«. Efter næsten 4 års vanskeligheder i
Ferndale tog de sydpå til byen Fresno omkring 200 km sydøst
for San Francisco. Her sluttede Asgejr sig til dem, og selvom
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han i Sines øjne manglede »at komme under indflydelse af en
stor åndelig magt« (brev nr. 22), er det dog tydeligt, at han har
magt til at hjælpe dem igennem mange økonomiske vanskelig
heder. Men heller ikke på dette sted svarede udbyttet til pla
nerne, og efter 4 år er det atter opbrudstid. Denne gang gik
rejsen mod øst, og i april 1895 lykkedes det endelig for lånte
penge at erhverve sig egen jord i den i 1894 grundlagte danske
koloni Danevang i Texas.
Her var der endog tale om, at det åndelige fulgte med i tilgift.
Kolonien var nemlig dannet af den grundtvigianske fraktion i
Amerika, der efter kirkestriden i den dansk-amerikanske kirke
havde udskilt sig i 1888. Frederik Lange Grundtvig var på
besøg i kolonien i 1895, og man håbede en tid, at han ville
nedsætte sig som præst dér. Var det åndelige således i orden,
var det mere problematisk med det materielle. Sydens land
brugsstruktur svarede jo ikke just til det landbrug, de fleste
kendte fra Danmark, og stedets bomuldsproduktion gav dem
sjældent det forventede udbytte.
Så sent som i 1906 tænkte den da 55-årige Hans på at bryde
op endnu engang, da plantageselskabet »Dansk Vestindien« i et
sidste forsøg på at give øerne et økonomisk opsving lokkede med
fri rejse dertil for danskere i Amerika med kendskab til bom
uldsdyrkning. De blev dog i Danevang, hvad der givetvis spa
rede dem for de økonomiske skuffelser, der blev følgen af dette
forsøg på at indføre dansk husmandskultur på de Vestindiske
øer.
Brevsamlingen slutter brat i Danevang 1910. Af Karl Lar
sens korrespondance med Dagmar fremgår det, at brevene efter
1910 (det år serien blev overladt til K.L.) blev brændt under
oprydningen efter moderens død i 1912. Dagmar selv havde
ingen kontakt med Sine. Tilsyneladende blev familien i Dane
vang resten af deres liv. Sine levede endnu i 1944, da hun i et
jubilæumsskrift for Danevang skrev en mindre artikel om kolo
niens første år. I samme skrift er Hans og datteren Ingeborg
nævnt på mindelisten over afdøde pionerer i Danevang.

1
Fra Sine og Hans Chr, Nygaard Hansen
til Sines forældre Dalsgaard Petersen,
Kerteminde
San Francisco D 14/8 1887

Kære Fader og Moder!
Nu er det snart længe siden jeg skrev hjem, men det kommer af
at der ingenting haver været at fortælle. Sidst jeg skrev havde
jeg jo nylig faet plads, nu er det godt otte dage siden jeg forlod
den, nu skal jeg fortælle hvorfor. I den tid jeg var der søgte
Hans stadig om arbejde men det kunde ikke lykes ham at få
noget, enten var det for langt borte eller det var for strængt.
Sidst han rejste herover var det bleven ham anbefalet at opsøge
en kaptajn Nielsen som muligvis kunde hjælpe ham, den gang
traf han ham ikke men forleden fik han tilfældig hans adr at se,
og han gik da op / paa hans kontor. Nielsen lod til at han gerne
vilde hjælpe ham til noget arbejde men fortiden vidste han
intet, havde han været sømand, kunde han bedre hjulpen ham
til en plads. Tilsidst spurgte han Hans, om han kunde have lyst
at tage ud til ham, han boede ikke her i byen men på den anden
side bugten, ude på landet, så skulde han passe hans heste, kør
og høns, jeg skulde så også med som pige hos hans kone, Hans
ene vilde han ikke have, men nu skulde han da først tage mig
med sig derover at hans kone kunde se og tale med os. De have
ellers et par kinesere som de så vilde lade rejse.
Vi blev da enige om at det var [det] rigtige at tage derover, da
det jo var højst usikkert at Hans kunde få noget arbejde, så det
[var] bedst jeg opgav min plads. Kaptain Nielsen havde sagt, at
det gjorde ikke noget, hvad dag vi tog derover, når vi blot ikke
kom Onsdag, for da var hans kone ikke hjemme. Vi tog da
derover Tirsdag, det var om Fredagen at Hans havde talt med
Nielsen. Vi blev modtagne af madammen, som ganske rigtig
var hjemme. Det var med nedladen venlighed vi kom jo for at
søge tjeneste hos hende, dog talde hun om alt andet end det, en
afgørelse skulde vi jo have, det var jo derfor vi var komne, Vi
spurgte hende / så om det, men så fortalde hun, at hun i lørdags
var bleven så desparat at hun havde sendt sin kineser bort, i
mandags var hun så taget til byen for at hyre folk og havde så
hyret sig et par franske som begge talde godt engelsk. Ja så
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kunde vi rejse tilbage med den besked.
Nu var Hans så heldig at han fik plads dagen efter på en
jernfabrik, det er hårdt arbejde, men når han blot kan tage det
så gør det jo ikke noget. Vi var glade fordi han havde faet plads,
og glade fordi vi ikke kom ud til Nielsens, for efter den måde
hun behandlede os på kunde vi da skønne at det er ikke løgn
[at] det siges om hende, at hun er en rabenskralde. /
Nu skulde jeg jo se mig om efter en anden plads, jeg var også
så uheldig at få en i Onsdags hos en tydsk, det var i ingen
måder heldig for man lærer naturligvis bedst sproget hos ind
fødte og hun kunde heller ikke finde sig i at jeg ikke kunde fatte
hvad hun mente, lige såsnart hun havde udtalt det, så efter at
jeg havde været der en time var jeg inderlig ked af det hele og
tænkte stærkt på at gå igen, men jeg slap da for at sige det
eftersom hun selv bad mig derom. Nu har jeg ikke mer at skrive
om denne gang - hils alle der hjemme og modtag selv de aller
fleste hilsner fra eders Sine.

Kjære Svigerforældre
Ja Sine har jo fortalt, hvad der er at sige om os selv, saa der har
jeg intet at tilføje. Hvis Asgejr ikke allerede er rejst herover, vil
jeg meget raade ham fra det, uden at han rejser til sine Bekjendte der var i Denver. Det er saa godtsom umuligt at faa
godt og stadigt Arbejde naar man ingen har til at hjælpe sig,
man maa da nøjes med det daarligste og til en lille Løn. - Der
hvor jeg har faaet Arbejde er Lønnen 10x/2 Dollars om Ugen.
(Det er Daglejerarbejde) Der hvor vi bo, koster det os 9 Doil om
Ugen for Kost og Logi og det er det billigste vi kan faa. I kan
saa selv skjønne, at der ikke kan blive / Noget tilovers. Hvis
Asgejr vil give Tid og være taalmodig til disse Folk i Denver kan
hjælpe ham, saa er der Intet i vejen for at komme herover, han
vil da hurtig kunne komme frem. Derimod er jeg sikker paa at
han vil blive skuffet, hvis han tager herover paa Lykke og
Fromme. Jeg har ikke ventet Forholdene anderledes end de er,
saa jeg er heller ikke skuffet, men med det Syn Asgejr har paa
Amerika vil han faa en stræng Skole at gaa igjennem, hvis han
som sagt ikke kan og vil lade sig hjælpe. Jeg haaber, at I ikke
misforstaa dette, det er ingenlunde min Mening at male Ameri-
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ka saa sort, at han skal blive kjed afat rejse, eller at I skal blive
bange ved at lade ham rejse, men jeg vil endnu en / gang
gjentage det. Hvis Møller Larsens kan og vil tage sig af ham, da
skal han vente til de finder Tiden gunstig, han vil ikke fortryde
det. Ja saa har jeg ikke mere at tilføje idag. Vi er raske og har
heller ikke tabt modet, men haaber at Lykken skal blive os mere
gunstig. Kjærlig Hilsen til Eder Alle Eders Hans

2
Uafsluttet brev fra Sine Nygaard Hansen
til foraldrene,
afsendt sammen med nr. 3.
Ferndale D. 26/9 1887

Sine og Hans erflyttet til Ferndale, harfået arbejde dér gennem en pastor
Madsen. - De sejlede dertil med en »stimer« og blev søsyge. - 1 side om de
store californiske træer.

3
Ferndale 18/10 87
[afsluttet 30/10]
Kjære Svigerforældre.
Vi har i lang Tid skullet skrive til Eder, men hidtil er det kun
blevet til Snak. Sine har jo fortalt hvordan det er gaaet til, at vi
kom hertil Ferndale. Det vilde ikke gaa for os i San Francisco,
saa var det, jeg kom paa den Tanke, at skrive til Pastor Mad
sen. Vi har heller ikke fortrudt det, men er meget glade ved, at
vi kom hertil og blev kjendt med Madsens; som de Mennesker
er imod os, det er helt forunderligt. Sine er endnu der, jeg fik
Arbejde et Par Dage efter vor Ankomst c. 7 eng. Mil1 derfra:
Hver Lørdag Aften kommer Madsen ud at møde mig og kjører
mig bort igjen Mandag Morgen. Sidste Lørdag kom min egen
lille Sine kjørende ene og hentede mig og hun kjørte ogsaa for
mig igjen / igaar. Indtil videre har vi vort Hjem hos Præsten,
men vi haaber at vi inden saa længe skal faa os et eget Hjem,
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det længes vi jo alligevel efter. Det bliver nok Mejerivæsenet, vi
skal have fat paa, da det er et stort Mejeriland vi er dumpet ned
i. De fleste Mejerifolk tror jeg nok ere Danske, mest Sønderjy
der, Den første Dansker har været her i 14 Aar han ejer nu en af
de bedste Gaarde her, der er til Gaarden 200 acres Land, 1 acre
= 6 Skp Land2, 120 ere Bjergland og 80 Sletteland, der holdes
80 a 90 Malkekøer, han gav 2100 Dollars for Jorden, nu faar
han i Forpagtning 2500 om Aaret. Hele Landet her omkring
har været og er tildels endnu bevoxet med Skov, saa her er en
stor Travlhed med at hugge ned og brænde Skovene. Stuppene
lader man sidde, da det hele skal saaes med / Græs. Ja nu er jeg
træt iaften og vil derfor holde op.
30te. I Dag skulde jeg see at blive færdig med mit Brev, det
har ogsaa ligget længe nok. Jeg er hjemme idag (hos Pastor
Madsen). Han er kjørt ud at holde Gudstjeneste hos en Dan
sker en 7 a 8 Mile herfra. Som Præst er han efter vor Mening
kun maadelig, han mener det saa godt, men han er saa mæget
lidt udviklet, han regner sig selv som Grundtvigianer, men er i
Virkeligheden Pietist, dog ønsker han at her vilde komme nogle
gamle erfarne Grundtvigianere over, det er saadanne Folk vi
trænge til, siger han og det tror jeg, han har Ret i. De fleste
Præster her kommer over ere efter hvad vi kan skjønne meget
grønne, og saa er det som de standse i Udvikling saasnart de
komme i Land /
Her i Ferndale er vist meget faa som der i Virkeligheden
bryder sig om at gaa i Kirke. Det gjør naturligvis Madsen ondt
at det er saa, men jeg tvivler om, at han kan magte den Opgave,
at samle en virkelig levende Menighed her, kan være det kan
gaa bedre . . . [ulæselig linie]. De danske Præster er fortiden
meget uenige, Grundtvig har, som I maaske veed, stiftet en
Forening »Dansk Folkesamfund«3. Han gaar ud fra, at skal
Danskheden bevares, maa den danske Folkeaand vækkes. En
stor Del Præster og Lægfolk er imod ham. Madsen kalder ham
en Sværmer, paa et stort Kirkemøde, der nylig har været i
Racine, har det gaaet værst til. Jeg vilde ønske, jeg kunde sende
Eder de Numre af »Dan[evirke]« hvor Mødet er refereret, saa
kunde I see / hvad det er for Fyre, der sendes herover som
Præster. Hvis det ikke allerede er skeet, vil der sikkert foregaa
en Splittelse i den danske Kirke, idet Nogle vil gaa med
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Grundtvig, og Andre imod ham. At de, efter de Udtalelser, der
er faldne i Racine, kan arbejde sammen, det er en Umulighed.
Der kunde skrives meget mere om den Sag, men I faa ikke mere
dennegang. Vi ere raske og har det godt og sende en kjærlig
Hilsen til Eder Alle derhjemme. Eders Hans.
/ Vi længes meget efter Brev, da vi ingen har faaet siden i
August, de blive nok borte i San Francisco. Vor Adresse er:
Hans Chr. Hansen - L. Box 169 - Ferndale - Humboldt Co. California.

4
Ferndale 8/12 1887
Kjære Svigerforældre!
[Fødselsdags lykønskninger.] - Vi har nu vort eget Hjem, idet
vi styrer Hus og Hjem for en gammel Mand. Her er 80 acres
Land til Gaarden, den var forpagtet ud, men Forpagteren kun
de eller vilde ikke svare Afgiften, saa han blev jaget bort, efter at
han solgt 24 Køer af Besætningen. Her er nu 30 tilbage, hvoraf
18 á 20 malker, mine Hænder ere om- / trent ødelagte af at
malke Saa mange, men det gaar vel over igjen, for Øjeblikket
kan jeg neppe holde paa Pennen. Sine har ogsaa nok at bestille,
men blot vi kan [for-] blive raske, er det jo kun Smaating, og saa
har vi dog et Hjem. Det har ogsaa varet længe, over 6 Maaneder inden vi naaede saavidt, vi kom her den sidste November [:
sidst i Nov.]. Ja jeg tror, jeg vil holde op, maaske Sine føjer et
Par Ord til. Næste Gang skal jeg skrive lidt mere. Kjærlig
Hilsen fra Eders Hans /

Sine klager over forsvundne breve fra forældrene. - Gennem et brev fra
svogeren har hun erfaret, at Asgejr er rejst til Amerika. - Styrede hus for
Madsen i 2*11 måned, hjalp til vedfødslen affru Madsens ottende barn. Lidt om »gamle Clark« der ejer deres nye »hjem«. - Sine er træt efter
dagens arbejde. - Jule- og fødselsdagslykønskninger.
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Ferndale D. 14/1 1888
Rare fader og moder!
Allerførst tak for eders breve som vi først fik lidt efter Jul, de var
kommen til Ferndale før, men det er ikke sådan her som hjem
me, at posten bliver brungen omkring, vi må selv hente hvad
der er til os på posthuset. Samtidig fik vi et gammelt brev, som
var sendt hjemmefra i Oktober og et fra Gejer [rAsgejr], han
lader til at have det godt, men mener ikke han får nok for sit
arbejde, dersom han ikke kan få mere, skriver han, så vil han gå
i bjærgene, det skulde han dog ikke, da han der vil komme til at
leve blandt udskudet af mennesker, og om han ikke tjener slet
så mange penge har det dog meget at sige at leve / blandt
skikkelige mennesker.

. . . Sine diskuterer en artikel af Bjørnson som både hun og moderen har
last4 //

Vi har jo nu på en måde vort eget hjem, om det just ikke kan
siges at vi sætter foden under eget bord, såvidt er vi ikke kom
men endnu men det kommer vel lidt efter lidt som amerikaner
ne siger. Vi er jo hos en gammel englænder han har rigtignok
været her i over 50 år, så han kan vel nok regnes til amerikaner
ne, og vi har det egentlig helt godt her om han nu kan være
noget urimelig engang imellem, så I kan vel tænke eder at det
var en ubehagelig efterretning vi fik nytårsdag: at han nu ingen
brug havde for os mere, han havde nemlig forpagted sin ejen
dom ud igen, dagen efter da Hans skulde ud for at finde et hus
vi kunde bo i og se at fa noget arbejde, var det et øsende
regnvejr, så han måtte finde sig i at blive hjemme, Clark trøste
de os endda med at det kunde / gerne blive sådan ved i over en
måned, dog den spådom slog ikke til thi næste dag var det et
dejligt solskinsvejr, efter middag travede så Hans af for at se om
arbejde, men han var ikke kommen langt på vej før han mødte
pastor Madsens som kom for at besøge os. Hans vendte så med
dem tilbage og de var her så den eftermiddag, de kunde som os
ikke rigtig forstå at vi nu igen stod uden hjem, men sandt var
det enten vi ret kunde fatte det eller ej, folkene som skulde have
det, (to mænd) var den dag kommen og gik og gjorde arbejdet,
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det var kun af nåde vi endnu var i huset. Men hvad sker, næste
dag da de var i Ferndale for at fa papirene i orden kom pastor
Madsen igen for at sige os, at Hans kunde fa arbejde for et år
hos en dansk / mand, og han havde et nyt hus på sin ejendom
som vi måtte bo i ganske frit, I kan nok tænke, at vi blev glade
og taknemlige. Noget efter kom Mr. Clark hjem, og til vores
store forundring ene, han bad meget stille Hans om han ikke
vilde hjælpe ham at malke, hvortil Hans naturligvis svarede ja.
Men da vi så spurgte hvor de andre var henne kan I tro at det
kneb for ham at fortælle at det hele var gået over styr, grunden
var den at da han forlangte at de skulde stille sikkerhed for hvad
der var her på ejendommen (,) vilde og kunde de ikke det. Han
forlanger nemlig langt mer i forpagtningsafgift en[d] der kan
svares, det havde de gået ind på, men så rimeligvis haft det bag
øret at de kunde / som gøre [: gøre som] den forrige forpagter:
sælge af de kør her fantes.
Han havde mødt pastor Madsen og anede at han havde være[t] her for at give Hans anvisning på arbejde (,) og da vi så på
hans spørgsmål herom svarede ja, kneb det jo lidt for ham, for
nu vilde han jo gerne beholde os, dog vilde vi, da Hans kunde jo
stadig [få] arbejde, ikke gå ind på at blive her, uden han vilde
love at beholde os en vis tid, men endelig, da det ikke kunde
blive anderledes, lovede han at beholde os i 6 måneder, så nu
har vi vort hjem her det første halve år.
I må ikke vente brev fra os så tidt da den ene dag går ligesom
den anden, så her igrunde[n] intet er at skrive om, og der jo,
som I ved, skal en egen lyst til eller[s] / vil det jo ikke gå. Så I
må ikke blive bange at der er noget i vejen med os, vi er bare
som somme andre dovne til at skrive, derimod kan det til hvad
tid det skal være passe os at læse breve.
Det er sandt, jeg skulde jo også fortælle eder, at det herovre,
ligesom hjemme, er min fødselsdag Juledag, så I kunde gerne
ønsked mig til lykke nu jeg er 23 år. Hils dem nu alle derhjem
me, gamle Dumpe Dis kunde også gerne skrive til os men alle
lider de nok af den samme syge, de vil have brev først. Såsnart
vi kan fa fat i et kort over Californien] skal vi sende det. Så nu
kan jeg ikke mere denne gang.
Kærlig Hilsen fra eders Sine og Hans Hansen
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Ferndale D: 28/1 1888
Kære lille mor!
Vi kan forstå at det har været tunge og dog milde dage, det er jo
ligeså for os nu, og dog kan vi ikke andet en[d] sige Gud Fader
tak fordi han nu har taget far hjem til sig. Jeg har flere gange
kommen til at tænke på de ord Jonas Lie lader Faustinia Strozzi
sige på sin dødseng. »Er Gud ej nådig at jeg nu far dø - som
Rom er tagen og mit virke endt«5 - hans virke var endt og ingen
ved det jo bedre end Dig lille mor, at han trængte til at komme
hvor vi alle engang skal ses igen. Det er tungt at være så langt
borte i denne tid, vi vilde så gerne hjælpe Dig / og råde Dig på
det bedste, men hvad Du nu skal er vel allerede afgjort inden
Du når at fa dette brev, og vi kan jo heller ikke så godt når vi er
så langt borte skønne hvad der er bedst. Dog synes vi at det må
være sværest for Dig at fa hjemmet opløst og begynde på hel bar
bund, og skal skifteretten opgøre boet bliver der sikkert intet til
Dig. For otte dage siden gik Hans til Ferndale for at høre om
brev og kom da hjem med et fra Hannibal og et fra Dig som Du
havde skrevet til os dagen efter at Far var rejst til København
med lille Karl6 og Du kommer i det brev til at spørge os, om vi
tror far har kræfter nok til at tage en anden gærning op eller om
/ han er slidt op------ og på samme tid læste vi i Hannibals brev
at Far var død, så nu havde Gud selv givet svaret, han forlangte
ikke mere, nu måtte far fa lov at hvile ud efter sin arbejdsdag7.
Og kære lille mor Du ved jo at hans natur var ikke så, at han
kunde slippe sit ungdoms ideal, han holdt fast derved om han
så skulde midste alt andet for det, så sikker var han på at det
var ret, tiden krævede noget andet, så han kunde jo ikke tage en
anden gærning op uden selv at lide alt for meget derunder. Ja
Gud er nådig at han nu fik dø, hans virke var endt. Og Du lille
mor står ikke ene. — Der er et arbejde for Dig. Du har jo dine
børn at leve for og / med. Og Gud fader vil sende os sin fred, så
vi fuldt ud kan sige ja til at Guds fred er mer en[d] englevagt, og at Guds fred overgår al forstand. Ja kære mor, gid Guds fred
ret må være over os alle, så har vi det godt hvordan det går og
lærer at sige tak for alle ting.
Kærlig hilsen til eder der hjemme fra Din Sine og Hans
Brevet har måtte ligge i otte dage, da det har været regn i fem
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dage så floden har gået over sine bredder så vi ingen steder har
kunde komme, til daglig brug ser vi aldrig vand; i disse dage
har det været som vi boede på en lille ø, dog skal I ikke blive
bange, husene ere byggede efter det og ligger temmelig højt så
vandet kan ikke gå ind.
Brev nr. 7-11 omhandler hovedsageligt Hans3 og Sines problemer med
Clark, deres første barns fødsel og familielivet. I breve fra 18/3 og 12/4
1888 beretter Sine om, hvorfor de forlader forpagtningen hos Clark, »det
gerrigeste og mest selvkloge menneske vi har funden på vor vej, så han
hverken vilde eller kunde komme over at købe, hvad der skulde bruges i
mejeriet eller i huset«, (brev nr. 7). De bor atter hos familien Madsen.
Hans arbejder nu et stykke derfra, så han er kun hjemme i week-end3en.
Sine er gravid og skal snart føde, derfor er hun hos Madsens. Sine
beskriver på moderens forespørgsel deres økonomiske situation. De sidder
hårdt i det på grund af gæld (lånte til rejsen fra San Francisco) og
løntilgodehavende hos Clark.
I brev nr. 9 (26/4 1888) forkynder Hans stolt, at Sine lykkeligt har
overstået fødslen (sønnen Uffe f. 13/4 1888). Hans undskylder, at han
skriver så sjældent, men han er en dårlig brevskriver, og han har ikke
megen »fritid« og »hjemmeliv«. Malketiderne skal passes to timers gang
fra Madsens. Han håber, at Sine og den nyfødte snart kan flytte hen til et
tomt hus på hans arbejdssted. Beretter om forlig med Clark om 45 $ i
betaling. Drengen er blevet døbt, og Hans var i den anledning »glad ved
Madsen, som Præst, det er første Gang jeg har været det«.
I Sines to følgende breve (nr. 10 og 11) af 10/5 og 1/7 1888 er det den
nyfødte Uffe og familien, der står i centrum. Sine beretter om glæden ved
at være nybagt mor, men også om de mange bekymringer og uforudsete
vanskeligheder med et spædbarn. Fødslen var let, en »engelsk kone« hjalp
til. Drengen var dog noget stor, 10 pund. Sines største problem er nu
amningen, hun har for meget mælk, og Uffe er urolig. Sine bekræfter, at
familien Madsen, der har fået rollen som bedsteforældre, har været ene
stående god mod dem; men ellers »er folk her hvad folkeligt og kristeligt
liv angår så døde, som de vel kan findes på de dødeste egne hjemme i
Danmark«, (brev nr. 10). Sine slutter med at takke for afskriften af
Lindbergs prædiken ved faderens begravelse3.
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Ferndale 22/7 1888
Kære Moder!
Vi haver i lang tid glædet os ved at vi til din bryllupsdag kunde
glæde Dig, ved at sende Dig et billede af lille Uffe, men har nu
måtte opgive det, da der på tiden ingen fotograf findes i Fern
dale, det var en skuffelse for os, for både Hans og jeg havde
tænkt, at det var det eneste vi på den dag kunde glæde Dig med,
og vi vilde så gerne gøre vort til, at den kunde blive en rigtig god
dag for Dig, havde der ikke været så grumme meget vand mel
lem os, skulde vi nok komme hjem til Dig alle tre, / for at se
hvordan Du har det, men da også for at Du kunde se og dele vor
lykke, se hvor godt Hans og jeg passer sammen og hvor godt vi
har det, hvor meget vi holder af hinanden og hvordan det spre
der lykke omkring os, så vi ikke savner alt det, vi mangler, men
er glade for det vi har og især for vor lille dreng. Jeg undre mig
tidt over, hvor det dog kan være, at vi kan holde så grumme
meget af et lille barn, ja, kunne vi bare besøge Dig, Du vilde
også komme til at holde af Uffe, og blive grulig stolt over at Du
er hans mormor. Det tror jeg, selv er jeg nok ikke fri for at være
det en lille bitte eller en stor bitte. /
Du må ikke lille mor, gå og tænke, at vi forhastede os med at
rejse her over, at vi skulde have ventet lidt, så kunde vi have
faet en god stilling hjemme, måske vi kunde det, men for det
første tror jeg ikke at vi bliver flyttede så langt bort uden at det
netop var Guds vilje, og når jeg ser på, hvor grumme åndlig
fattige folk her er, så vi, hvor lidt livsudvikling vi end har, dog
er langt rigere end dem, så kan jeg ikke lade være at håbe på, at
vi med Guds hjælp engang skal fa lykke til at hjælpe dem til at
fa. øje på lid[t] andet, som er noget værd end blot det at slide
som dyr for at tjene penge, såvidt vi kan se, har de ingen andre
interesser end netop det. For det andet tror jeg at min kære
mand vilde / kommen til at lide altformeget ved at være besty
rer for et af de mange Andelsmejerier, de har der hjemme. Hans
er selv så frisindet, så det vilde blive ham et utåleligt tryk, at
finde sig i at tjene så mange herrer, og Du ved jo nok lille mor
att alle sammen vil de være kloge og alle vil de råde.
Tak for Dit sidste brev, vi blev glade ved det, vi kan jo deri se
at Du nu kommer mere til ro, og at Du kan sige Gud tak fordi
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han vil og kan hjælpe os alle, ja mor jeg synes også at jeg bedre
og bedre kan lægge vor fremtid i hans hånd som allerbedst kan
råde for os, og som har givet os, at vi når vi ærlig og gerne vil
høre ham til at vi så også inden enden skal tro fuldt og fast på,
at vi har alle vore synders forladelse og engang skal [Fortsat i
margen] samles, som der står i bryllupssalmen, i vor herres stad
med alle dem, vi har kær. Til lykke kære mor - gid de mange
gode minder Du har fra Dit samliv med fader må glæde Dig,
intil vi engang alle samles, hvor glæden er fuldkommen. Jeg
tænker tidt på om fader kan se herned på Jorden, kan han, er
jeg sikker på det glæder ham at besøge os, vi har det så godt,
som kun fa. Hans er så god så god, deraf kommer nok al vor
lykke. Du kan tro Hans har ikke glemt, at han har lovet Dig
vort billede såsnart der kommer en fotograf til byen skal Du fa
det.
Lev nu rigtig vel, og hav det godt det ønsker ingen mere end
os her ovre! Din Sine Hansen. / [Hans fortsætter brevet:]
Han bekræfter deres gode forhold, og den »sande Grund til at vi har det
saa godt sammen, er fordi jeg har saadan en ejegod og sød lille Kone, saa
det vilde jo være helt umuligt ikke at være god ved hende igjen. Din Hans
Chr. Hansen«.

13
Fra Hans.
Ferndale 13 Septbr. 1888
Kjære Svigermoder.
I Dag er det tre Aar siden, at Sine lovede at ville være min
Kone. Du har maaske ikke før vidst, hvilken Dag vi blev forlo
vet, men nu ved Du det altsaa.
Der er meget skeet siden den Tid, meget som vi ikke den
Gang tænkte. Allermindst tænkte jeg, at vi skulde komme her
over og at Sines Fader saa hurtigt skulde kaldes bort. Men naar
jeg ret tænker tilbage, saa synes jeg, at Vor Fader i Himmelen
har været saa uendelig god mod os og at vi maa være meget
taknemmelige for al hans Godhed og Kjærlighed, men ogsaa at
vi desværre saa tidt glemmer det.
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Siden vi kom herover, har vi / jo i Grunden havt det godt og
havt Lykken med os, vi har ganske vist ikke fundet Rigdom, ja
ikke engang et Hjem, vi kan kalde vort Eget, men vi har da
heller aldrig manglet [noget], derimod været raske begge to og
har en velsignet lille Dreng, som aldrig et Øjeblik har været syg,
og saa har vi Pastor Madsens fundet saa gode Venner, som man
sjælden finder i det gamle Land. Synes Du saa ikke, vi har
Grund til at være glade og taknemmelige.

. . . Undskylder sin tidligere tavshed, skyldes at han ikke som forventet og
lovet kunne sende penge hjem. - Takker for bog til hans fødselsdag.
Sine og Uffe tog igaar over til Madsens og bliver nogle Dage,
saa jeg er ene i den gamle Hytte. Madsen / er nylig rejst til
Oregon i Missionens Tjeneste, samtidig vil han see, om der
skulde findes en Plads der kunde egne sig for en dansk Koloni.
Jeg tænker, at han er træt af Ferndale, han kan heller intet
udrette her. Folk bliver mere og mere vrede paa ham. Hvis han
kan være saa heldig at finde Noget, der passer for os, vil vi
ogsaa see at komme herfra, da jeg er klar over, at vi ikke kan
komme videre her. Vi ere jo ikke som de Andre, og det kan de
ikke taale, her er Forpagtninger nok at faa, men vi har jo ikke
Penge nok selv og Kavtion kan vi ikke faa hos nogen af de rige
Danske. Jeg tror, de ere misundelige, og saa kan de heller ikke
lide, vi ere saa gode Venner med Præstens, og at jeg har lært
Mejeri hjemme, og at jeg mener man der er langt foran dem
her.
Hvad det nu er eller ikke er, saa er / dog Resultatet, at vi har
opgivet at komme frem her og at vi maa see os om efter noget
Andet, men før Foraaret bliver det næppe, hvis jeg da kan faa
Arbejde i Vinter, der hvor jeg er, er jeg nemlig snart færdig.
Angaaende U.S. da betyder det United States, paa Dansk:
De forenede Stater. - Med Hensyn til Klimaet og Landet her,
da vilde jeg helst, at Sine skrev om det, hun kan gjøre det langt
bedre end jeg; men det vil hun desværre ikke tro, saa jeg maa
vel til det. - Langs Kysten strækker sig en Række lave Bjerge,
saavidt jeg ved, afbrydes de kun, hvor der løber en Flod igjennem dem, saadan er det her, her er egentlig to Floder, da den
deler sig i to et Stykke inde i Landet. Langs Floderne er her i
8
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Almindelighed lavt Land, eller Dale, som jo kan være brede
eller smalle. Ferndale er ikke saa bred, men Jorden / er de fleste
Steder overordentlig frugtbar. Det hele har i sin Tid vært be
vokset med Skov, Buske og Bregner, af de sidste har Dalen faaet
Navn, da Ferndale paa Dansk er Bregnedal. Jeg synes nu ikke
her er saa smukt, men maaske er jeg ingen upartisk Dommer.
Alt Landet bliver efterhaanden ryddet og renset for at nedsaaes
med Kløver og Græs. Her er endnu Enkelte som voxer Korn,
ligesom hjemme men de blive fære Aar for Aar, da Mejeridrift
betaler sig bedre, og saa er det jo ogsaa nemmere, man er da fri
for at pløje og arbejde Jorden. Der tages saa meget til Hø, som
man mener at have Brug for om Vinteren. Køerne kommer ind
om Vinteren Morgen og Aften og faar Hø, ellers gaar de ude
altid. Oppe i Bjergene kommer de aldrig i Hus, men uden selv
bjerger Føden baade Sommer og Vinter. /
Sommeren er ikke stort varmere end den er hjemme, saa
Ferskner f.ex. kun daarligt modnes her. Vinteren er egentlig
kun en Regntid, ikke saadan at forstaa, at det regner altid, men
dog er her temmelig fugtig, naar det begynder. Sidste Vinter
kaldtes ualmindelig stræng og dog laa her kun Sne i, saavidt jeg
husker, to Dage. Frost havde vi ogsaa noget af, men dog ikke
saa meget at Isen kunde naa at blive 1 (een) Tomme tyk,
derimod er her en Del Taage hel Aaret. Havet er næsten altid
gjemt i Taage. Ellers er Klimaet meget behageligt, og jeg tror
ogsaa sundt, dog skal det være endnu sundere oppe i Bjergene,
Luften er der klarere og mere tør. —
Landet er i meget høj Pris og følgelig er Forpagtningsafgiften
ogsaa høj, jeg skal nævne et / Exempel. En dansk Mand ejer en
Gaard paa 40 acre (omkring ved 30 Td. Land) han vil gjerne
forpagte den ud, og forlanger 1000 Dollars om Aaret. Om han
naar at faa det er en anden Sag, men Danskerne kan man ikke
faa Noget hos. Amerikanerne er ikke saa haarde, men som jeg
har fortalt, for os er her næppe Noget at gjøre. Ja nu ved jeg
virkelig ikke mere at skrive om denne Gang. Og saa faar Du en
kjærlig Hilsen fra os alle her. Din Hans Chr. Hansen
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14
Fra Sine.
Ferndale 15/2 1889
. . . Foto af Uffe nået frem til moderen. - Sine fortæller stolt om sit
»fremmelige« barn, der bl.a. kan sige »vov-vov og buue, her er nemlig
køer og en hund rundt huset«.
. . . Uffes brev morede os9, men hvor i verden »Store Dalsgård«
er hende, begriber vi ikke, for Du lille mor har jo intet fortalt os
om hvor han opholder sig. Har Du endnu ikke faet noget billede
af fader?
1/3 Dette brev har nu ligget meget længe, det har ventet på at
fortælle en god nyhed, og nu endelig kan det lade sig gøre. Vi
har nu forpagtet en lille gård på [: for] fem år, så herefter skal vi
ikke sådan ligge og flytte hver halvår. Du kan tro mor, vi er
glade for det. —
Manden som ejer pladsen er dansk, den første Hans arbejde
for da vi kom herop.

D. 19/3 . . . Undskylder forsinkelsen: De har været lukket inde på deres
plads uden for Ferndale i 14 dage som følge af en voldsom oversvømmelse

Jeg hørte af vor nabokone i aften, at pastor Madsen havde vilde
køre over [det oversvømmede flodleje], men havde sat hest og
vogn til og havde selv med nød og næppe svømmed i land. Han
rejser hverken til Utha [: Utah] eller Ramona10, men bliver her
i Ferndale. Hans familie rådede ham så meget fra [fortsat i
margenen], at han opgav det. Meniheden har også ønsket ham
til præst igen. Hans siger, at når de fem år er omme skal vi hjem
enten det nu bliver for at blive hjemme eller for at besøge eder.
— Uffe kan endnu ikke gå ene. Det er sandt Du skulde dog vide
at jeg nu har to drenge, den ene slap jeg rigtignok nemt til han
er nu fire år og er altså nemmere at pa[s]se end Uffe. Hans
moder døde for et år siden efter en lille pige11. Vi skal have ham
i fem år, det er mandens søn vi har forpagtet af. Kærlig hilsen
fra os alle tre din Sine.

8*
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15
Ferndale D 15 Juni 1889
Kære moder!
Vi kunde gerne synge »skade at Amerika ligge skal så langt
herfra«, dersom vi ikke var her, hvad jeg i øjeblikket ikke øn
skede, det er jo det gode gamle Danmark som er langt borte, og
en gang imellem er det trist, at vi ikke kan se inden for til slægt
og venner, jeg kan somme tider længes meget efter dog en gang
igen, at se alt hvad jeg holdt af der hjemme, men så lever vi jo i
håbet om at vi far lov engang at komme hjem.
Vi har det ellers godt, men med slid og slæb fra tidlig morgen
til sildig aften / og alligevel er vi jo glade for at vi nu har vort
eget hjem - og at det er os selv vi arbejder for, det gør det jo en
del lettere. Vi har nu faet os et lille køretøj, så vi behøver da ikke
længer at tigge os frem når vi skal nogen steder hen.
Du skulde ellers se hvor rask Uffe kan løbe omkring nu, det er
kun en måneds tid siden han slog sig rigtig løs, men så kom det
også lige på en gang, skade at de fa penge vi ligger inde med har
så mange steder ihænde, ellers skulde Du [have] faet et billede
af ham nu han er så sød, han begynder nu at blive morsom - Vi
har længe længe ventet på brev hjemme fra, og vi længes efter at
høre hvordan I alle har det. Du klager altid over at vi er så /
langsomme til at skrive, og det kan Du have ret i, men når Du
tror at Du i det stykke er bedre så tager Du på ære fejl, ialt fald
modtager vi ikke flere brev[e] end vi skriver, og hvad Ida angår,
så lyder det jo rigtig nok, at når man aldrig far svar, så bliver
man ked af at skrive, men til jeg bliver bedre under rettet, tror
jeg dog at jeg har skrevet lige så mange breve til hende som hun
til mig, siden vi kom her, men nok om det. Jeg er træt og søvnig
- og vil derfor nu nøjes med at sende eder alle derhjemme en
kærlig hilsen fra eders Sine, Hans og Uffe.

16
Ferndale D 4/8 1889

Kære moder!
Først vil jeg bede undskylde, at jeg har såret Dig med at skrive
at Ida12 og Dig tog fejl når I mente at I var bedre end jeg til at
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skrive. Det var ikke min mening og havde jeg tænkt, at det vilde
sætte Dig i dårlig humør havde jeg ikke skrevet det, jeg skrev
det mest som en spøg.
Så skulde jeg prøve om jeg kunde få held til at svare på alle
dine spørgsmål, jeg har rigtignok ikke været klogere end at jeg
havde skrevet og fortalt om det alt sammen.
Ja, raske er vi, lille Uffe med. Jeg tror han er en sjælden rask
og stærk dreng, han har så at sige aldrig været syg / men nu kan
vi vist vente kighoste med det første, alle naboernes børn har
den, men det er jo nu sommer, og vel den bedste tid de kan fa
den på. Pladsen vi for [: har] forpagtet er sået ned med græs og
kløver, ialt findes der 55 Td. Land hvoraf de 15 er bevokset med
skov, efterhånden som manden for det hugget og sået ned skal
vi havde det og betale 5 $ for 6 skp, og så skal vi selv skaffe køer.
Da vi kom her, var der tyve køer, af dem og det land her var til
at tage i brug straks, skulde vi betale 400 $ om året. Tidlig om
foråret far køerne kalv, og arbejdet som der så er på sådan en
plads er mest at malke og passe mejeriet. Jorden er der jo
ingenting at gøre ved indtil den tid / kommer, da vi skal høste
hø. Her var det i Juni måned, vi måtte da have hjælp, en mand,
ellers klarer vi det ene, om morgnen tidlig klokken fem ca må vi
op af køjen, somme tid kunde vi jo nok have lyst til at lure den
af lidt længer, men der hjælper ingen kær mor, vi skal op og
malke, køerne går løse ude omkring i marken, de skal så først
drives ind på en indhegnet plads, (corel) inden vi så er færdig
med at malke vore kør er kl. gerne 7^2, så må jeg ind og gøre ild
og lave noget mad til os, somme tider bager jeg pandekager,
den almindelige morgenret her omkring, eller også jeg koger
grød, kaffen skal vi jo altid have ovenpå, så har jeg hjulpen med
at skumme og vasket op oppe / i mejeriet, men det gør jeg da
ikke mere til stadighed. Den øvrige tid af dagen går med alt
mulig husarbejde, vi kan ingen brød få at købe, hvert stykke tøj
må jeg vaske selv, og lige så huset, det er ikke sådan at fa hjælp
her som hjemme, kl 4 er det igen malketid, når vi er færdig
spiser vi til aften og går så i seng dygtig trætte. Vi har haft det
uheld, at den bedste malkeko døde da den havde kælvet et tab
for os på en 10 $. Vi har lånt 300 $, de 200 til at betale manden
den halve afgift med og ellers har vi taget på regning alle steder,
i år kan vi ikke klare os, da det ingen godt år bliver, smøret
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koster ingen ting imod i fjor, men det bliver vel bedre ad åre,
foreløbig lever vi i håbet og / af vor gæld.
20/8 - Som Du ser har dette brev nu ligget i næsten tre uger.
Vi har i den tid faet vort hus gjort istand. Madsen har været her
i en 14 dage - og hjulpet os med det, de har nu igen [fået] en lille
dreng, han blev født d: 12, det er den 1 Ide, så de har en stor flok
- Du kan tro her var meget at gøre ved det gamle hus, det var
bogstavelig som en trækasse med vinduer og døre i hverken
malet eller nogen ting, nu har vi faet det lavet helt hyggeligt,
men det var også sort, her i Cal gror der en slags træ som der
bruget til at bygge huse af, det er rødt og findes ingen andre
steder end her. Der findes så store trær at der er træ i dem til
flere huse, det holder sig i lang tid uden at / rådne, jeg skal
lægge en lille stump i, så kan Du se hvordan det ser ud.
Her ser Du så en hastværks tegning af vort hus vi har fået sat
papir på vægene malet vinduer og døre og lagt gulv i stuen og
sovekammeret, køkkenet er der endnu intet gjort ved, men det
skal vi / også have lavet i stand, det er jo lidt ergelig for os sådan
at lave en andens hus i stand, men på den anden side var det
ikke til at udholde at bo så uhyggelig som det var. Huset består
kun af stue og sovekammer, køkken og spisekammer er senere
bygget til, det består kun af halvtag, Uffe kan nu omtrent sige
alle ord men endnu ikke i sammenhæng, han lærer naturligvis
dansk så godt som vi kan det; men det kan ikke undgås at der
kommer et engelsk ord ind imellem, han vokser godt og går
frem hver dag.
Brevet til Hanses fødselsdag har vi modtaget, det kom da
tidsnok da det først er d. 25. og ikke / som Du tænkte den 11kunde vi blot som Ida rejse hjem et par dage, vi længes tidt efter
det, gud give det måtte ske engang-----Det går helt godt med den lille Henrik, han er god til at lege
med Uffe, de to kan snart ikke undvære hinanden, dog føler vi
tidt at det er svært at opdrage andres børn. —

Beder om foto af moderen og søskende. - Hilsner.
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Ferndale 22/11 1889
Kære moder!
Endelig idag har jeg faet fat på penden for at fortælle Dig lidt
om hvordan vi har det, alle er vi raske, nu føler jeg mig rask,
hvad jeg da har gjort hele tiden og kræfterne er næsten alle
kommen igen, Marie Madsen rejste herfra 10/11 fjorten dage
efter at min lille pige blev født, den gang var jeg også rask, men
ikke så stærk som nu, så Hans måtte hjælpe mig en del med
husarbejdet, men nu kan jeg næsten gøre det ene igen.
Som Hans skrev til Dig skete fødslen meget hurtig13: da den
lille pige blev født var jeg ganske ene. Marie var løbet efter
Hans for at se om han endnu var/hos vor nabo. Uffe som hun
havde taget ud til sig i stuen begyndte at græde, (han lå hos
[mig] lige til jeg blev syg) og den lille pige skreg af fulde hals, jeg
kalde så på Uffe efter at have sat mig op i sengen og set at der
ingen ting var ivejen med den lille pige, da Uffe så kom ind til
mig, trak jeg ham op i sengen og Du kan tro han gjorde store
øjne, da jeg viste ham »lille søster«, der lå vi så til naboens kone
kom, men hun var ikke vidre glad ved det, hun havde lovet at
hjælpe mig,x når vi vilde hente dokteren itide, aligevel tog hun så
på min anvisning mod til sig og tog den lille bort og som Hans
fortalde var hun ved at vaske hende da han kom.
Skønt alt var gået så godt, og så hurtig var jeg ikke rigtig glad
/ for det lod ikke til, at det som kommer bagefter vilde komme,
og jeg tror nok at jeg heller vil føde ti børn en have nogen til at
tage det, det prøvede jeg nemlig da Uffe kom, uha! hvor det
gjorde ondt. Og nu lå jeg i tre timer og havde det at glæde mig
til, men til alt held og lykke for mig sad det ikke fast men løst

Tirsdagen den 12/11 var Madsens herover, og døbte vor lille
pige, hun hedder, Anna Hansen Nygård, hun blev ikke hjemmedøbt fordi hun var syg, men der er ingen her, som tager deres
børn i kirke for at få dem døbt, og da vi ikke har mærket, at
nogen havde vidre forståelse af hvad det er som sker foretrak vi
at være ene med Madsen og havde så en hygge- / lig dag
sammen med dem.
Anna har hele tiden været rask og god, langt bedre end Uffe
var da han var lille.
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Dette fik jeg skrevet medens Uffe og Anna sov men nu er Uffe
vågnet og freden forbi for den gang.
Glædelig Jul til eder alle der hjemme det ønsker vi og sender
eder vore kerligste hilsner Din Sine.
1 et udateret brevfra foråret 1890 (nr. 18) fortæller Sine, at de harforladt
deres forpagtning til fordel for en ny, de har fået på hånden, de kan dér
tjene 450 $ om året. Den ligger i »bjergene«, og da regn har gjort vejene
ufremkommelige, har de atter måttet ty til familien Madsen, hvor de nu
bor. Sine ræsonnerer, at de »jo så har været her i 4 år og aldrig tjent en
cent«, men forklarer ikke baggrunden for, at de nu skifter forpagtning.
Det næste brev (nr. 19) er dateret den 16/5 1890. Sine beklager, at de
først nu lader høre fra sig: »det erfordi at der ikke har været noget godt at
skrive om«. Forpagtningen i bjergene blev ikke til noget. Hun beskriver
»pladsen« som meget afsides liggende. Motivet for at tage den var håbet
om at kunne tjene nok til at betale deres gæld; men på grund af det dårlige
vejr kom de for sent frem og fandt pladsen besat med en anden familie.
Hans fortsætter: det var på grund af oversvømmelser, at de kom to uger
for sent frem. De havde fået forpagtningen gennem en købmand i Fern
dale, til hvem Hans også havde givet besked om forsinkelsen, men Hans
havde således ikke været i direkte kontakt med stedets ejer, og først da de
efter en lang og anstrengende tur var nået frem, fik de afslaget. Nu bor de
i et lille lejet hus, og Hans har ikke haft arbejde i over en måned. Han
slutter:

Du spørger, om jeg ikke tænker paa at faa Nogen til at hjælpe os
hjem. Nej! det gjør jeg ikke og Sine heller ikke. Vi faa blive og
kjæmpe os igjennem og med Gud Fader til Hjælp vil det ogsaa
nok lykkes for os. Kjærlig Hilsen.

20
Fra Sine.
Ferndale d. 29 April 1891
Ønsker om en »Glædelig Pintse« - Hans er rejst til Fresno ifebruar, men
har endnu ikke fået fast arbejde, så det har ikke været muligt at sende
rejsepenge til Sine. - Adskillelsen hård. - Om børneproblemer: »Du gør
Dig ingen begreb om hvor han [Uffe] kan være gnaven og urimelig, lille

232

Anna er derimod sød næsten altid«. - Beder om »ligeså mange blade og
breve I kan få råd til«.
Det er kedelig at bo så langt borte som vi gør, nu f.x. kommer
Pastor Brun fra Levring her over at holde foredrag14, ja Du ved
det naturligvis, men hvad Du ikke ved, er at så langt som ud til
California kommer ingen. Kunde her blot komme lidt åndeligt
arbejde igang herude / her er meget at gøre blot der var nogen
som kunde tage fat det rigtige sted, det vil sige arbejde så folk
kom med, vi kan intet gøre som vi er stillede, men kom der først
en dygtig mand som kunde samle folk, tror jeg ligegodt vi kunde
støtte ham på mange måder. I og omkring Fresno, hvor vi nu
vil prøve at få os et hjem, findes henved 2.000 danske. I al
denne lange tid vi nu har været ene har Pastor Madsens børn
besørget alt for mig, det vil sige bragt mig alt hvad jeg har
trængt til. Uffes Fødselsdag var de her oppe hele familien og
drikke kaffe. Hvad er der i vejen med Idas humør? Jeg ved ikke at det
var dårligere end mit, kærlig hilsen til eder alle fra eders Sine.

21
Fresno d 26. Maj 1891
Kære moder!
Jeg tænker at det vil glæde Dig at høre at vi nu er kommen ned
til Fresno til far, der var jo en lang tid det tog inden det nåede
sig, men nu er vi her og har det alle godt. Rejsen herned gik for
sig den 9.10. og 11 maj. Jeg skal nu fortælle lidt om den. Lørdag
morgen kl 10 kørte Pastor Madsen for mig og børnene ned til
dampskibet, vi havde været hos Madsens den sidste nat, og fru
Madsen havde sørget for en udmærket god frokost til os før vi
kørte, men det havde vi kun liden gavn af, for aldrig såsnart var
vi kommen godt og vel ud, før min gode frokost måtte ofres og
Uffe gik det ikke bedre / sørejsen varede godt et døgn og det var
strængt for mig, syg var jeg den hele tid, intet kunde jeg spise,
og så passe børnene til, heldig var det jo at kun Uffe var syg. I
San Fransisko skulde vi vente til næste dag, hvad der var godt
for os da vi var meget trætte og medtagne. Næste morgen kl 9
gik rejsen så videre med toget herned, vi kørte uden ophold, og
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nåede hertil kl 5 om eftermiddagen, straks toget begyndte at gå
troede jeg søsygen vilde begynde igen, men heldigvis slap jeg
med fornemmelsen. Da toget endelig holdt her ved Fresno kan
Du tro vi var glade - og vores far var nok ikke mindre at han
endelig havde os hos sig igen, adskillesen havde varet fra 21/2
til 11/5 altså knap tre måneder. /
Her i Fresno tænker vi så på at fa et hjem om det er guds
vilje, forreløbig må vi bo sammen med en anden dansk familie
som ikke er stort bedre stillet end vi, grunden dertil er, at det er
så grumme dyrt at leje hus, det har naturligvis sine vanskelig
heder, men forreløbig kan det jo nok gå, det er jo kun for en lille
tid. Det er ellers et rigtig rosinland vi nu er kommen til, istedet
for at avle korn avler de her, rosine, ferskner, melonie o.s.v. her
er varmt, men vi håber at kunde tåle det. Hans har da hidtil
nok kunde tåle at arbejde hernede, og så er her ikke sådan en
tåge som oppe i Humboldt15, det var så slemt for dem der
havde andlæg til gigt / som min kære mand, nu håber jeg den
vil forsvinde.
Nu må jeg slutte for denne gang, det er ikke nemt her at fa ro
til at skrive brev. Modtag så alle de kærligste hilsner fra os alle
her
Sine Hansen Nygård
Box 521 Fresno Calefornia U.S. Amerika.

22
Fra Sine.
Fresno d. 19/9 1891
Hans har haft fast arbejde som drueplukker de sidste 3-4 uger, men småt
med »fortjenesten«. - Sender foto af børnene. - Bor nu gratis hos en
enkemand mod at sørge for hans forplejning, de har en ko og ca. 30 høns
dér, »der er nok ikke noget at tjene derved, men vi tænker ligegodt det kan
gå for os da ildebrand16, husleje og mælk er meget dyrt her omkring.«
Fortæller om landet: varme, frugtavlen, meget tørt ørkenagtigt land.
Hilsner til familie og »gode venner«.

23
Fresno 18 Nov. 91
Hans meddeler, at Sine har født en pige [Margrethe] den 16/10. Fødslen
forløb vel med to koner til hjælp. - Madsens er rejst fra Ferndale, uden de
ved hvortil, Hans savner dem. Han undskylder, at han har været så længe
om at skrive. Sine fortsætter: Det er Hans3 »største skræk« at skrive brev.
Han kan kun tvinges dertil, »hvergang vi får et Baby«. Hilsner.

24
Fresno d 15 maj 1892
Kære moder!
Rigtig mange tak får både Du og Dagmar17 for eders breve, vi
havde længe ventet på brev fra eder, endelig kom det, det fornøjer mig at læse at mit sidste brev var så »kvikt« og »fornøje
ligt«18, og når du deraf slutter at vi nu har det bedre i økono
misk hensende, så er det dog en gal slutning, vi er endog så lidt
fornøjede med forholdene her så vi tænker på at rejse herfra
igen, vi er bange for den slemme varme og her er heller ingen
udsigt til nogen fremgang, knap nok til det daglige brød, det
koster jo meget sådan at flytte, men det kan jo koste mere at
blive, vi er kede af det men det kan næppe blive / anderledes,
kunde vi endda flytte på en gang, var det jo ikke så kedeligt,
men vi må nok gøre ligesom sidst, Hans rejse først, og vi andre
bag efter når det engang kan blive. Vi vil nu, om det kan lade
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sig gøre, lidt nærmere til San Francisko og så se at fa noget
igang med Høns, markedsprisen på små kyllinger er så høj så
får vi først begyndt kan vi let leve af det, vi fortryder meget at vi
ikke ifjor blev i omegnen af S.F., men en dansk familje som var
rejst hertil kort før os sagde at her var det nu såmeget dejlig,
dog vi finder det ikke så dejlig så nu vil vi gå efter vor egen næse
og efter høns, så nu både må og skal det blive til noget. Du
forstår kommer vi først / så vidt at vi kan fa en lille plads rentet
[eng: rent = leje] og købt en maskine til at udruge kyllinger i, så
behøver Hans aldrig at gå ud at arbejde for fremmede, så kan
han være hjemme hos os altid.
Forklarer i pristal de store fordele ved hønseavl, og når alt går godt, vil de
komme »hjem på besøg«. - Spørger efter bog til Uffe, som moderen skulle
have sendt, den er ikke modtaget. - »Misunder« søsteren Dagmar hendes
»fine nye kjole for jeg har slet ingen fine kjole«. - Hilsner.

25
Fresno 14 Juni 1891
De tanker på at flytte, skriver Sine igen; men lige nu har Hans arbejde
som fersken- og aprikosplukker, selvom han ikke er rigtig rask. Han har
taget alt løst arbejde, der tilbød sig, f.ex. har han en tid bygget stativer til
at tørre frugt på og »arbejdet i høet«. De har ikke haft råd til at forpagte
(rente) jord. Husleje og brændsel er dyr. Videre IV2 side om børnene.
»Vi har haft brev fra Gejer han lader til at have det hel godt,
men skriver forøvrigt ingen ting om sine sager. Jeg har nu idag
skrevet til ham og opfordret ham til at komme herud, nu får vi
se om han vil.«
Hilsner. - I margenen: Trøster moderen i anledning af tunge tanker om
kring faderens liv som friskolemand og hans død. Troen på opstandelsen
og et evigt liv må bære hende igennem sorgen.
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26
Fra Sine.
Fresno d. 4 December 1892
Undskylder hun ikke har skrevet før, der har ikke varet tid, og hun har
ikke altid følt sig lige oplagt til at skrive. - Er flyttet hen i narheden af
den plads, hvor Hans arbejder, så nu er han hjemme om aftenen. Hans
laser op af »Dannevirke vor kåre avis19« eller gamle bøger. - Oprems
ning af deres og børnenes fødselsdage, moderen bedes huske dem. - Lover
foto affamilien. - Beskrivelse af de 3 børn.

Hans har også været syg i efteråret men er nu rask igen, medens
han var syg arbejdede Asgejr i hans plads, og var da så heldig /
at få stadig arbejde en 1V2 mils vej herfra, så nu ser vi ham da
stadig. Jeg tænker at han har godt af at være kommen fra
Denver, han har nok der faet slemme vaner med hensyn til at
alt kun drejede sig om at more sig, og livet er jo nu engang
noget andet en[d] blot leg, Du skrev engang, Du forstod det ikke
men Asgejr tjente ingen ting, jeg forstod det heller ikke, vi tjente
heller ingen ting, men vi var jo nu engang kommen under særlig
uheldige forhold, nu forstår jeg nok hvorfor Asgejr ingenting
tjente: han tjente nok penge og ikke så lidt men de gik lige så
rask og let som de kom til fornøjelse og cigarer, lad dette blive
mellem os jeg tror / nok, at han er ved at tage skeen i en anden
hånd nu. Så nu forstår Du vel hvorfor jeg siger jeg tror det var
heldig at han kom fra Denver.
Han er ellers en hel god bror, men meget hensynsløs, mer en
godt er, men det er jo nu engang en familiefejl. Han trænger til
at komme under åndelig indflydelse, der er gode kræfter i ham
når de kunde blive udviklede, alt for gode til at gå til grunde i
pjit [pjat]. Vi trænger også og længes meget efter at komme
hvor der leves et mere dansk åndsliv end her, men så længe vi
lever under det timelige tryk som vi gør bliver det næppe an
derledes, gid det må nå sig engang især for børnenes skyld. Vi
vilde gerne de skulde vokse op under lidt andre forhold en dem
som her er, Gud give det må ske* /
Har fået brev fra Uffe og Folke, sidstnavnte skal vare soldat i Køben
havn2®. - Taler om Karl: »han var en lille godt dreng med et forunderligt
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blødt hjærte, jeg tror den mest hjærtensgode af alle vi søskende«. Spørger
om han skal gå til spil. - Jule og Nytårshilsener. - Regner med at Asgejr
selv skriver hjem til jul.

27
Fresno d. 28/12 1892
Sine fortæller om julen, som Asgejr tilbragte hos dem, han havde nogle
meget fine gaver med. Hans tjener nu 30 $ om måneden, men de 7^2 går
til husleje, og alt er dyrt her. Selvom de savner en menighed, er de dog
kommet Gud nærmere her i Amerika.

28
Fresno d. 28/2 1893
»Vi sidder meget småt i det, så småt at jeg engang imellem synes det ser
altfor sort udfor os, Hans er ingen ung mand længer . . .« Asgejr har dog
hjulpet dem meget, og bl.a. taget Hans’ arbejdefor ham, de gange han var
syg, men nu har Asgejr »modpå at komme til Chicago til udstillingen21 og måske han så rejser til Clinton22, vi vil da råde ham dertil, han har
interesser nok, men mangler i høj grad at komme under indflydelse af en
stor åndelig magt, som kan lede hans evner i en god retning . . . han har
som jeg skrev sidst brugt alt, hvad han har tjent, til at more sig for«.
De har fået en rugemaskine, og af 63 æg fået 60 kyllinger.

I et kort brev (nr. 29) dateret 12/3 1893 beder Sine moderen om en
hæklenål og sender samtidig et lommetørklæde til Dagmars konfirmation.
Brev nr. 30fra Sine (13/111893) indledes med en undskyldning for det
lange ophold i brevvekslingen, men Sine har fået endnu en søn den 29/10,
og 4 børn giver ikke megen ro til at skrive. Fødslen gik godt, og drengen er
»en god lille fyr som sjælden græder«. Asgejr, der nu arbejder i Fresno,
var og besøge dem for at se den lille. Sine er endnu ikke kommet helt til
kræfter igen. Hilsner.
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31
Fresno d 9 oktober 1894
Husk nu at det
vor Texasrejse.

ikke må omtales at vi har fået hjælp til

Kære Moder!
Sine undskylder, at hun har været så længe om at skrive. Moderen har
været meget syg efter et fald, Sine trøster hende. Asgejr er kommet tilbage
fra Fresno og bor nu hos dem:

Forleden dag tog han Uffe med sig ind til byen, og da de kom
tilbage kunde vi næppe kende vor egen dreng, han var nemlig
klædt i nye klæder fra top til tå, og det bedste var endda at
begges øjne strålede om kap, jeg håber at vi engang i efteråret
skal få et billede af dem alle fire. I denne måned holder jo de tre
af dem fødselsdag. Margrethe den 16 - Anna den 28 Hans den
29, og de er 5 - 3 og 1 år gamle, Uffe er 6^2 år, men Du forstår
måske bedst at han er en stor dreng når jeg siger Dig at hans
nye tøj var til en 8 års dreng Hans var så uheldig at slå sit ben slemt for en tre uger siden
nu er det nogenlunde kommen sig, men det var dobbelt / uheldig
da det ikke lader til at han kan få plads igen, han var lige
begyndt at arbejde for et Co som tager stilkene af og pakker
rosiner i kasser.
Du ved måske igennem »Kors og Stjerner«23 at der nede i
Texas er dannet en ny dansk koloni hvor danske kan få godt og
billigt land, vi ville gerne derned, men det er en dyr rejse,
alligevel tænker og taler vi tit og ofte om, hvordan det skulde gå
til at vi kunde komme derned, men endnu ser vi ingen udvej, en
ting er imidlertid sikkert, skal vi ikke alle dage sånt sige være
husvilde på jorden, må vi hen et sted hvor der er billig land, og
skal vore børn vedblive at være danske, må vi leve mellem
mennesker, som/er danske mer en af fødsel.

Se så langt kom jeg for nu mer end to måneder siden, brevet
skulle Hans skrive færdig, og fortælle om vore Texas planer,
men som du ser blev det ikke til noget. Som Asgejr skrev til Dig
fik vi hjælp hjemme fra, netop så meget at vi mente at turde
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rejse til Texas, Den aften vi modtog brev om, at De hjemme
vilde sende os penge havde jeg det ikke godt, og det stod så
underlig for mig, som om nu da vi kunde fa pengehjælp24 skulde
der komme andre hindrenger, og jeg kunde da heller ikke lade
være at sige blot jeg nu ikke bliver syg, Å! sagde Hans så, Du
kommer Dig inden vi bliver færdig til at rejse og det gjorde jeg
ganske rigtig, men næppe var jeg komme lidt til kræfter igen før
lille Anna, og dagen efter Hans blev syge. Sygen vi havde er en
meget høj grad af malariafeber. Nu er både Hans og Anna / be
gyndt at komme sig, de har ingen feber mer, men Du kan vel
forstå hvor hårdt den har taget på dem når jeg siger Dig at lille
Anna nu har siddet oppe i en stol i 5 dage, men endnu har hun
ikke så mange kræfter i sine små ben, at hun kan stå på dem
langt mindre gå. Hans har i længere tid siddet oppe i en stol
men jeg må da både hjælpe ham op og i seng, han er også
forfærdelig afkræftet, den medisin han og Anna nu får er for at
give dem appetit og kræfter.
Ä! moder Du kan tror at jeg mange gange har været glad ved
at jeg så hurtig kom mig så jeg kunde passe de andre da de blev
syge, det vilde været dobbelt svært om vi skulde ligget alle tre
på en gang. Ønsk Sine Jes og andre gode venner glædelig Jul fra
os her./
Du skulde jo haft brev fra os til Jul, jeg håber Asgejrs må
komme til jul og mit til nytår. Jeg vilde skrevet til Niels, men
har så svært ved at få det gjort i denne tid, da alt jo viler på mig.
[Hilsner]

32
Fresno d. 10/1 1895
Kære Moder!
Hjærtelig tak for Dit Julebrev og Julegaver alt ankom i god
behold både perler og bøger. Nu er vi da alle raske, lille Hans
og Margrethe havde også feberen men kun i et par dage, Hans
rejste til El Campo [Texas] for to dage siden, men da rejsen
derned varer i tre døgn antager jeg at han endnu kører, det er
frygtelig trættende således at køre både nat og dag. Det var
hans mening at han vilde købe 40 acer land af den nye dansk
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folkesamfunds koloniland25, Kolonien har nu faet navn den
hedder »Dannevang«, der-som pengene kan slå til er det me
ningen at/bygge et lille hus på landet, og så snart det er færdig
rejser jeg med børnene derned. Jeg vilde jo helst fulgtes med
Hans, men Mr. Evers, der er agent for landet, rådede os derfra
da der næppe kunne lejes hus på nogenlunde vilkår medens
Hans byggede, og vi jo skal spare alt vi kan, og bo på hotel er jo
alt for dyrt. —
Måtte nu Guds velsignelse følge os så vi måtte fa os et hjem i
en god kreds af kristne danske mænd og kvinder det er hvad vi
håber og beder om, ikke mindst for vore børns skyld. Vi modtog forleden et stort billede af Ida og lille Ester samt
et af fader, det var Niels som sendte det jeg tænkte / der var
kommen brev også men det gjorde der ikke.
Så Niels skal nu giftes igen, ja lille mor Du har ret i at det er
hurtig og jeg forstår godt at mange minder og tanker er vakt i
dig ved den nyhed, Jeg vil ønske dem lykke og velsignelse, det er
ingen let stilling at gå ind til vel er der ikke mange børn men
efter mit skøn bringer den kvinde et stort offer som kan og vil
være moder for andres børn, jeg vil ønske for hende at Niels ret
må komme til at holde af hende.
Asgejr bor hos mig, han har arbejde her tæt ved, det er godt
han er her ellers ville det bleven svært for mig nu Hans er rejst.
Sig til Dagmar at nu må hun holde sit løfte og skrive til os vor
adresse vil fra nu af være
El Campo - Wharton County - Texas - Amerika.
Kærlig hilsen fra os alle. Eders Sine.

33
Fra Hans.
Danevang 29 April 1895
Kjære Mormor!
Tak for Dit Brev af 3 April, som vi modtog for nogle Dage
siden. Sine mener stadig, at vi fortæller alt for Lidt, det kan
være Hun har ret, jeg skriver jo ikke, siges der, uden naar
Familien er bleven forøget, det er dog ikke Tilfældet denne
gang, men nu er vi jo kommen til en ny Plads og saa er der mere
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at skrive om. Desuden havde vi Brev fra Asgejer for en Tid
siden, hvori han beder os om at svare for ham paa et Brev fra
Dig. Jeg vil da først sige, at især det sidste Aar i Californien var
det meget strengt for os. Fra i Marts til hen i August tjente jeg
kun 7^2 Dollars paa egen Kost. Huslejen betalte jeg med 5
Dages Arbejde / om Maaneden. Det var mig ikke muligt at faa
Noget at bestille. Asgejer havde lettere ved at faa Arbejde, han
er yngre og ugift og det blev der set meget paa, desuden har han
den Evne, at han bore sig ind alle Vegne og tale med alle
Mennesker. Han er en underlig Een, han kan være saa ubarm
hjertig hensynsløs, men ved siden deraf, saa blød og elskværdig
og god, som kun Faa. Om Søndagen kunne han gaa ned paa
Hospitalet, som tillige er Fattiggaard og snakke med de Gamle
og synge for dem, han er en meget flittig Kirkegænger, men i de
amerikanske Kirker. Jeg tror nok jeg kan sige, at der er næppe
Spor af aandeligt Liv mellem Danskerne i Fresno og da Asgejer
følte Trang til at være med, saa gik han til Amerikanerne og
blev efterhaanden paavirket af dem og dem Alle, saa han kunne
gaa med Katoliker, Baptister, Metodister, Presbyterianer, Frel
sens Hær o.s.v. Du kan jo let forstaa, at alt denne Sammen
blanding i stedet for at give ham Lys, har skabt en Uklarhed,
som han lider noget under, han kan ikke tage bestemt Stande.
Lutheranerne hører han naturligvis ikke godt omtalt i de Kred
se, hvor han færdes, saa til dem vil han ikke høre, de gør ikke
Noget for de Fattige og Fortrygte, men rive sig løs kan han
heller ikke, han har det ikke godt, hvad han ogsaa selv har
udtalt engang. Vi kunne desværre ikke være Noget for ham.
Modstand eller Modsigelse driver ham blot længere bort, uden
den kan komme fra Een, som er ham saa aandelig overlegen, at
han maa bøje sig. / Vi har raadet ham til at rejse til Clinton,
Iowa, og faa Grundtvig at høre, ja han var slet ikke enig med
Grundtvig, det vidste vi nok, men vi sagde saa, at selv om han
var uenig med ham, saa var vi dog sikker paa, at Grundtvig
kunne klare og hjælpe ham med saa Meget. Det ville han saa
heller ikke nægte, han længes blot fra Fresno fra alt det Sam
mensurium, han er kommen ind i og vi tror, at han var ikke
imod at tage til Clinton, men vi tør ikke presse ham mere, for
saa kan han gøre Noget, som vil virke lige modsat. Du kan vel
nu let forstaa, at han under saadanne forhold, har meget lidt
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Brug for dansk Sprog. Dog er jeg sikker paa, at kunne han
komme til Clinton eller et andet Sted, hvor der virkelig leves et,
om jeg maa kalde det, dansk, kristeligt Liv, som / kunne tiltale
ham, saa vilde han blive saa dansk som Nogen af os andre. Nu
kommer jeg saa til, hvad der holder ham tilbage i Californien,
og det er, at vi har brugt hans Penge til at leve for saa han har
ingen, det er ogsaa Grunden til at Du ingen Billeder fik af
Børnene. Nu ved jeg meget vel, at han vilde have klattet en Del
bort om vi ikke havde faaet dem, men Lidt vilde han da have
haft alligevel.
Ja, det var om Asgejers Forhold, om du har kunnet forstaa
min Forklaring ved jeg ikke men det haaber jeg da. Asgejer har
det som sagt ikke godt, han trænger til megen Kjærlighed saa
naar Du skriver til ham vilde jeg gjerne bede Dig ikke at komme
med Bebrejdelser eller Bitterhed, det vil kun gøre den Virkning,
at han ikke svarer, men det gjør Du nu heller ikke / naar Du har
læst dette. Asgejer er sjælden god og hjælpsom, men for Øje
blikket trænger han meget til at føle, at vi holder af ham. —
17 Maj. Nu kunne Du have haft Brevet. - Ja saa langt kom
jeg 17 Maj, saa blev jeg afbrudt og saa har Brevet ligget til nu,
idag er det 19 Juni.
Vi ere alle raske og har det godt omend smaat, vi er glade, at
vi er kommen hertil. Vi har været særlig heldige i Valget af
Land, og her er Flere, som er ved at mene, at vore 40 Acres er af
de bedste her paa Kolonien.
Men vi mangler jo Besætning, saa jeg kunne arbejde paa vort
eget, det gamle Prairieland trænger til en god Brak og meget
Arbejde, men saa vil det ogsaa blive godt. Vi savner især vor
lille Ko, vi havde i Fresno, / det er jo ikke let at undvære Mælk.
Det skal dog ogsaa være det Første vi skal have, en Ko, vi har
faaet os tre Høns og 10 Kyllinger, saa vi faar da et æg engang
imellem. Beboerne er flinke imod os, men de Fleste har jo nok at
gøre med at klare den selv. Vi har da faaet to Acres pløjet, og
har prøvet 2-3 Gange at saa lidt Frø, for at faa lidt Grøntsager,
men Jorden er for sejg og død endnu. Vi har dog de første Roser
og nok ogsaa de eneste endnu vi havde nemlig nogle Stiklinger
med fra Fresno, som vi plantede her først i Februar og i Maj
havde vi fuldt udsprungne Roser. Søndag før Pinse havde vi den store Glæde at høre Pastor
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Grundtvig, han kom Fredag Aften, om Lørdagen havde vi Mø
de baade Formiddag og Eftermiddag og Søndag Gudstjeneste
og Altergang og Møde om Eftermiddagen, om Tirsdagen / hav
de vi bestemt at holde Fest i Skoven, men saa blev det et øsende
Regnvejr hele Dagen, der var saa nogle faa familier som samle
des om Eftermiddagen der hvor han boede, vi kom ikke med da
vi jo mangler Køretøj og Onsdag Morgen rejste han.

[Sine fortsætter] 21/6
Kære Moder!
Så nu er det jo grumme længe siden Du hørte fra os, nu har som
Du ved Hans skrevet et langt brev, til Dig som han vil at jeg
skal slutte. Vi er alle raske og lille Hans er så sød i denne tid, jeg
tror dog at børnene er aller sødest i den alder han nu har, det er
nu nogle gode børn alle fire, men de er jo meget forskellige - Vi
har nu i lang tid ventet brev fra Dig men da der intet kom slået
os til ro med, at når Iver Winds kone kom, så kom hun med
brev bud og hilsen, hun kom nu den anden dag, men Den pakke
var først kommen til hendes hjem da hun var rejst, hun havde
hilsen til os fra Folke, hvad vi naturligvis er meget glade ved,
men det var jo kedeligt at det skulle gå sådan med pakken. Nu
har du jo kun sorg i stedet for glæde deraf, jeg vil nu håbe at du
må finde en anden velvillig sjæl som rejser til Dannevang og at
vi så ligegodt kan fa vor pakke. Især for børnenes skyld vil jeg gerne have det, det er som om
du kommer dem nærmere når De ser ting Du sender herover til
dem Vi er som Hans skriver glade ved at vi er kommen hertil og
ønsker meget at vi måtte fa lov at danne os et hjem her. Gud
Fader give sin velsignelse dertil - Det er vort og fleres håb, at
om Nybygten her må trives og gå godt frem, at Grundtvig da vil
komme og sætte bo blandt os, som præst og højskoleforstander,
å! hvor vilde vi gerne have det især for børnenes skyld. Det
forrekommer mig at han forunderlig talte af den samme ånd
som var den rådende i vor hjemlige kreds - han er ikke så
moderne som mange af de gode præster derhjemme nu om
stunde, ja nu må jeg jo slutte elers bliver brevet for tungt. De
kærligste hilsner fra os alle og tak for pakke, som Du vel nu har
modtaget igen. Din Sine.
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Jeg har endnu ikke talt med mrs. Wind, hun har jo kun været
her en dag og i den tid har det regnet helt umenneskeligt.

De følgende 5 breve fra Danevang indeholder væsentligst familienyheder,
såsom hilsner til familie og venner, beretninger om børnene og taksigelser
for pakker og breve. De har med nogen forsinkelse modtaget en pakke med
søsterens og faderens aflagte tøj (brev. nr. 34, 7/9 1895). Kun det næste
brev af 20/11 1895 (nr. 35) er skrevet af Hans på grund af endnu en
familieforøgelse, deres femte barn, Ida Vilhelmine (f. 18/11). Sine fødte
hjemme, nabokonen, fru Vind skulle have hjulpet, men kom for sent. Hans
hjalp istedet: »Jeg er jo snart ikke så fremmet for det, så jeg fik den lille
navlet og svøbt og lagt over bag Sine«. Bortset fra mavebesvær er Sine
kommet fint over fødslen (nr. 36, 17/12 1895).
Der synes ellers ikke at have været de store ting at fortælle om. Der er
kommet nye mennesker til kolonien, men parret bryder sig ikke om deres
nye naboer (nr. 37,14/11896). Landbruget går noget trægt, de harfået en
urtehave og planlægger en bomuldsmark. Sønnen Uffe, der nu er blevet 8
år, går i skole i kolonien og bruger en læsebog, hans mormor har sendt.
Sine fortæller om skærtorsdag, som de tilbragte hos koloniens uordinerede
præst Henningsen26 (nr. 38, 11/4 1896).

39
Danevang d. 12 oktober 1896

Sine takker moderen for breve og spørger efter »de afsendte frø«, som de
endnu ikke har modtaget.
Hans har nu i to måneder været rejst herfra, han er i Galverston27 for at søge at tjene lidt men endnu er det ikke lykkes for
ham at få stadig arbejde, han har haft / lidt arbejde dernede og
vi troede at det var stadig men det var det desværre ikke, det er
ellers vor mening at rejse dertil i vinter dersom Hans kan tjene
noget dernede. Sidst han skrev, skrev han at jeg måske, dersom
jeg kunne få lært at lave kunstige blomster kunne hjælpe til det
er nok noget der tjenes helt godt på nu får vi se.
Kære mor! Det gør både Hans og mig grumme ondt for Dig
at Du skulle have den sorg med Asgejer vi har jo nok anet at det
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vilde komme, men stod aldeles hjælpeløse al modsigelse [.........]
det er dog endnu vort håb at han engang må få ende på sin
vilfarelse, men for tiden tror jeg ikke at vi kan gøre noget for
ham. / Vi har mange gange rådet ham til at rejse til Clinton for
at høre Pastor Grundtvig men fik stadig det svar at det kunne
være godt nok for os, men Asgejer var jo nu nået længere i sin
udvikling, så vort lille sprog, fædreland og kristendom passede
jo ikke for en amerikaner det er for snævert således kun at holde
på sit eget, nej vi må leve med de folk vi er iblandt. Men kære
mor, hvor bittert det end kan være, jeg tror at vor herre vil se
mildt til alle den slags vilfardser, og har han brug for Asgejr
herovre, skal han nok lede ham på rette vej, jeg har tidt tænkt
om Asgejr ikke netop skulde / gå den vej for senere af egen
erfaring des bedere at kunde bekæmpe alt sektvæsen, for jeg
tror ganske sikkert at han gerne vil tjene herren. —Jeg sidder
og skriver med min lille pige ved brystet, hun begynder nu at gå
rundt i stuen ved støtte.
Sine slutter med at spørge til hjemlige bekendte, hilser familien, og be
marker at hun nu »har ventet i år og dag« på brev fra den flittige søster
Dagmar.

40
Danevang November 22 - 1896
Sine indleder brevet med at rose sine to mindste børn.
Jeg har skrevet til Asgejr, men ingen svar fået, hvad jeg heller
ikke ventede, Du skriver at Du undre Dig over, at han ej har
rådført sig med Dig, det undrer igrunden mig at det kan undre
Dig. Grundtvig, Lutter o.s.v. det er et tilbagelagt stade, det er
noget som passer for små folk, som ikke har været uden for
deres mors stuedør, men ikke for så oplyste folk, som Asgejr nu
regner sig til. Så han vil til Danmark og omvende folk! det tror
jeg ikke rigtig på, han kommer der jo neppe før, de ej kan tage
ham til soldat, det en grund, og til den tid, har han nok rent
glemt at tale dansk han kunde idet mindste ikke / gøre det med
mig for to år siden, når vi talte om religiøse ting, idet hele talte
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han næsten aldrig dansk, og jeg tro ikke at han kan læse sproget
med noget udbytte, - Asgejr’s natur er jo desuden sådan, at vil
Du råde ham fra det netop nu så virker det netop modsat, nej vi
er uvidende snæversynede o.s.v., jeg kender det jo alt sammen
så nøje.

Sine fortsætter den 8/12: Hans er endnu i Galveston, men har kun løst
arbejde, så fortjenesten er ikke stor. Hun har nu fået et »meget langt brev
eller redegørelse fra Asgejr«, og hun har allerede svaret ham. Ejeren af
landet mr. Kunze har været i kolonien og givet de familier henstand, der
ikke kunne betale de forfaldne beløb. De har fået kontrakten ændret,
således at de forfaldne renter lægges til gælden og fordeles over de følgende
år. Det har lettet deres situation, og Sine håber nu, at Hans kommer hjem
til jul.

41
Danevang 3/1 1897
Kære Moder!
Mange kærlige tanker sender vi Dig idag da Du fylder 61 år og
ikke færre gode ønsker for det nye år, ja gid det må blive til
glæde og velsignelse for Dig!
Tak for dit julebrev og bøgerne til børnene, vi fik dem anden
juledag, det er jo en fryd for børnene, at få noget fra mormor dit
brev var jo kommen nogle dage før, så jeg kunde jo juleaften
fortælle børnene, at de var ivente, det er første gang i alle de år
vi har været her ovre, at din julepakke er kommen bagefter, den
plejer jo at komme ligeså sikkert som julen, så det vilde jo være
en stor skuffelse, om den ikke kom /
8/1
Men en anden glædelig, ja jeg kan vel ikke sige ting, bragte
Juleaften os. Hans kom hjem til os, han har nu været i Galve
ston i lidt over 4 måneder. Ingen af os kunde kende ham, han
havde nemlig taget skægget af. Ja Du tror det måske ikke, men
jeg tror ikke at jeg har bleven så bange for noget fremmed
menneske, som jeg den aften blev for min egen kære mand, da
han stod henne i den åbne dør og i halvmørket så mig lige ind i
øjnen uden at sige et ord, den tanke jog gennem hovedet, Hvor
dan slipper jeg dog af med det menneske, han ser så nærgående
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Fru Madsen. Sines »reservemoder« og
støtte i de første vanskelige år i Califor
nien.

Datteren Margrethes udlægning (1898) af tilværelsen i en
præriekoloni på »tærsklen« mellem Danmark og
Amerika (flagene).

Forsamlingshuset i Danevang, der indtil 1909fungerede som kirke. Forsamlingshuset - opført året eftei
koloniens start, i 1895 - var den første offentlige bygning i Danevang.

Kirken i Danevang, indviet i marts 1909.

Pastor Madsen, som præst ofte udskældt, men
brivat en ven i nøden.

Hans Chr. Nygård Hansen. Foto fra omkring
1915.

ud, dog i det samme da han hilste Godaften kente jeg ham,
Han kom desværre ligeså fattig hjem / som han rejste, men nu
var der overfyldt med arbejdsfolk og næsten intet arbejde, Han
havde arbejdet ved havnen, hjulpen til med at lade og losse
skibe han var uheldig et par gange og blev slået, så han har
måttet lige stille over den halve tid så al fortjeneste gik med
dernede.
Vi mangler jo hvad de hjemme kalder driftskapital, så skulle
vi nok fa os et hyggeligt hjem her, vi kan nok avle på jorden,
men ikke uden den bliver dyrket, hvordan det skal gå i år, kan
jeg ikke sige noget om, for jeg ved det jo ikke selv, men det er jo
vor tro at »han som har hjulpen hidentil han hjælper og heref
ter«.
Vi er alle raske, børnene vokser / godt alle sammen, Anna og
Uffe kan jo ikke hjælpe så lidt nu, alle er de nogen små vrøvl,
som næsten kan sætte huset på den anden ende. Du skulde blot
prøve at besøge os en regnvejrsdag, men får Du nu de legater
som Du skriver om så kan Du jo besøge os en sommer eller
vinter.
Du kunne vist have godt af en sådan sørejse, da vi rejste var
der en gammel dame som skulle over at se til sine børn hun
befandt sig udmærket, og det vilde Du også nok gøre. Modtag
nu de bedste ønsker fra os alle om et godt og velsignet nyår. Din
Sine

42
Danevang 8 Marts 1897
Kære Moder!
Tak for Dit sidste brev, som vi fik for en 14 dage siden. Du.
spørger om der ingen danske venner er i Amerika, som kan
hjælpe os, og at Du har tænkt at skrive til F Grundtvig om
sagen. Det må Du for alting ikke gøre, det kunde vi ikke være glade
ved, og Grundtvig ikke heller, nej gør ikke det, Vi har desuden
også fået nogen hjælp, En del af Danevangs beboere var her
nemlig en dag og pløjede for os, der var 10 eller 11 plove igang
med to eller fire heste for hver, det var en god hjælp og vi fik
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pløjet henved 11 acre/ den dag, så nu har vi en 15 acer pløjet
op. I de fire kan vi nok avle noget bomuld, men det øvrige
kommer nok til at ligge til næste år, for at græsset kan rådne,
Kunde vi få en 200 Kr at låne, kunde vi nok komme igang, men
det er jo mange penge derhjemme og de svinder desværre så
meget ved at blive omsat i amerikansk mønt, vi har regnet over
på det flere gange, men Hans siger at han tør ikke låne mindre
når vi skal låne, for mindre tror han ikke han kan gøre det. Du
mener at vi må have det småt siden du ej kan fa et billede af
børnene, men lille mor selv om / vi var lidt bedre ved mønten
end vi er, (for vi har det nu i virkeligheden meget småt) så fik
Du nok ingen billede, her er nemlig ingen fotograf og heller
ingen i El Campo. I fjor var der to familijer som kørte til
Wharton, over 5 danske mil herfra og da de kom der var der
heller ingen fotograf siden kom der en til El Campo, men han
lavede nogle grulige billeder, Du ser altså at det er ikke let at fa
et billede, når man lever så langt, vi må vel sige, sønden for lov
og ret.
Hvad er det egentlig Du har i panden, jeg ved aldrig at jeg
har hørt sådan en syge omtale, og Dagmar har bleg/-sot28, det
er da kedelig, det er da en syge jeg aldrig har haft, så deri ligner
vi da ikke hinanden. Den nådige frøken kunde ellers gerne snart
lade høre fra sig, ved jul var det et år siden hun lovede at skrive
snart, bed hende rigtig kønt skrive til mig, nu ligesåsnart I får
dette ellers er jeg bange det går i glemme igen. Hans er ikke
hjemme i denne tid, han er ude med en landmåler han blive
borte mellem 2 og 3 uger, det er let arbejde han er kusk og efter
forholdene her god betaling(,) men vi trænger også til mange
ting eller snart til alting. Vi havde alle en omgang La Grippe29
inden Hans rejste men er nu raske igen hils Sine Jes og andre
gode venner og skriv så snart til Din Sine. Vi har intet hørt fra
Asgejr.

43
Danevang 24 Maj 1897
Kære mor og søster Dagmar!
Dagmar får tak for sit brev, jeg vilde have svaret straks, men så
stod der til slut at jeg skulde snart høre fra mor også, og så
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ventede jeg på det men forgæves det kommer vel til bryllupsda
gen, men nej der kom ingen. Jeg har her uden for vinduet et
dejligt bed resenda af frøet hjemme fra men livkøjer og fluks
blev ikke til noget, vi har i år heller ikke så få havesager, igår fik
vi grønne ærter, så har vi kolrabi som vi også kan begynde at
spise af Hvidkål, Voksbønner, og Tomato, det/ [er] jo dejligt at
få lidt grønsager engang imellem, ja agurkerne er så store, at vi
kan få salad af dem.
Jeg tror ikke at jeg har skrevet til Eder siden vi fik vor ko, det
var en gave fra menigheden her, så I kan nok forstå at folk gerne
vil hjælpe os, men de fleste har jo så lidt at gøre med, da de nu
har boet hir så længe uden at avle noget rigtig, i år håber de
fleste på en rigtig god avl.
Hvad koen angår så er det en Texas ko, og det er nu ingen
dyd ved en malkeko, de er nemlig altid vant til at kalvene patter
så de vil jo ikke give melken ned, vor kalv patter nu ikke, den
står ved koens hoved så hun kan slikke den, men den har jo
ligegodt faet sin broder part af melken, den giver måske såme
get som en kande morgen og aften det er jo ikke så meget især
når vi skal dele med kalven, men det er ligegodt en hjælp i
huset, vor lille Ida Wilhelmine hun er bleven så tyk og fed siden
vi fik den. Vi har plantet tre acer med bomuld i år, næste år
skulde vi gerne have lidt mer, og også et par dyr at drive jorden
med, om det blot kunne lade sig gøre, vi har jo fået/ vor kon
trakt forandret, sådan at vi ikke skal afdrage på købesummen
før 1900. Men kan vi ikke fa jorden dyrket op inden den tid, så
er vi lige nær, men nu vil vi håbe det bedste.
Vi har ingen ting hørt fra Asgejr i lang tid, jeg skrev til ham i
februar, men brevet kom tilbage igen, så jeg antager at han ikke
længere er i San José.30 Har I hørt fra ham så fortæl os, hvordan
han har det og hils ham, dersom I skriver. Hils nu alle gode
venner, Kjærlig hilsen fra alle børnene og fra eders Sine.

I de tre følgende breve beretter Sine isar om børnene. Hun har vedlagt et
fotografi i brev nr. 44 (18/6 1897), der kommenteres indgående. Herefter
er der en brevlakune. Af naste brev (nr. 45, 10/3 1898) fremgår det, at
Sine har fået en datter, Ingeborg, den 6/1 1898. Sine taler om naboerne:
Henningsen og Ivar Vinds lille biindfødte pige. Hun fortaller videre om de
indkøb, de har foretaget for »vore danmarkspenge«, de har »fået et par

252

unge heste, bygget en lille stald, fået indhegnet et stykke land hvor dyrene
kan græsse o.s.v. men det sluger /jo mange penge, vi havde håbet at få en
vogn også, men må nu opgive det skønt det ikke er godt at undvære.«
I et udateret brev (nr. 46) fra marts/april 1898 spørger Sine til fami
lien i Danmark og fortæller om sin blomsterhave, hun beder om bøgefrø og
et bøgeblad.

47
Danevang 5 July 1898

Sine takker for et længe ventet brev og bebrejder moderen, at hun ikke
skriver oftere. -/ Hun fortsætter: »I dag er det også en mindedag for os,
da kom vi til San Fransidsko. Ja meget er gået anderledes end vi dengang
tænkte og meget har vi flakket omkring siden den tid.«-/ Moderen har
spurgt efter børnenes fødselsdatoer, Sine remser de 6 datoer op.

Du skriver at Du har fået det så hyggely - vægge og loft
vaskede og nye gardiner, jeg bliv hel syg efter at få det lidt
hyggelig også, Du ved ikke hvor vi længes efter at få bygget et
sovekammer til, så vi kunde få sengen ud, også lidt kønne
hjemlige billeder på væggene, men det har jo endnu lange ud
sigter, Ja alt det kan Du naturligvis ikke rigtig sætte Dig ind i,
men alligevel, sommetider kan både Hans og jeg længes efter
skønhed og hygge. Nu, det kommer måske engang. Det er næ
sten, som vi skal prøve alt, jeg har været bekymret for. Nu var vi
lige ved at miste den ene hest, knap/ er den ene kommen sig, før
den anden, går hen og vælter sig i hegntråden, nå den dør vel
ikke, men den står nu med nogle tykke boldne ben, så det ser ud
som det vil blive meget langvarig, det er jo en travl tid, vi skulde
jo netop nu arbejde jorden med dem, Alligevel må og vil vi ikke
klage, men sige tak at vi fik lov, at beholde dem, her er død og
dør endnu mange heste, af den sygdom, som ingen kender, vor
nabo mistede alle sine 3 heste, her er i det hele siden midt i maj
død en halv hundrede heste, en fem seks i hver uge det er jo et
stort tab for den enkelte, og også for selve kolonien, til og be
gynde med oprettede de en hestekasse, men den / gik jo i stykker
straks, alle de heste kunde jo ikke erstattes 253

22/7 Nu er der gået længe og brevet ligger her endnu, lad mig
så begynde hvor jeg slap med hestene, nu er de begge så vel at
Hans kan bruge dem. Vi skal nu se at få sået noget græs til hø.
Hans var igård ude at låne maskineri, og så skal vor nabo
hjælpe os, så hjælper vi ham til gengæld. Nu er vi jo i den varme
tid så det er et strengt arbejde at sætte hø op, Vor bomuld står
hel godt efter som det er nyt land det meste af det.
Som jeg skrev sidst holder vi skole lidt når lejlighed gives,
men det går ikke efter ønske, børnene er godt begavede, så
kunde vi blot arbejde lidt mer stadig med dem, gik det / nok,
Uffe er jo nu over 10 år og Anna snart ni så de kan jo følge med i
mange ting, Spørg bror Uffe, om han ingen bøger bruger som er
lette at fortælle naturhistorie efter, det er jo noget de gerne vil
høre, Dagmar har måske sådanne bøger. Holms Danmarkshi
storie har jeg tænkt på at købe den har været meget anbefalet31,
men vi kender den jo ikke og sådan mangler vi jo mange ting,
men nu må det vente til vinter, nu kommer snart den tid vi skal
til at plukke bomuld og så bliver der ingen tid til skolegang.
Kommer dette hjem til bryllupsdagen32, skal det fortælle Dig at
vi tænker på Dig og om alt går vel holder vi et lille gilde måske i
skoven.
Jeg havde lovet børnene at vi skulde derned til vor bryllups
dag, man da var vor hest jo så meget syg, så de har jo en tur
tilgode - Jeg syr i denne tid tøj til børnene jeg har fået lov at
låne min nabokones maskine, jeg har haft den en lille tid, og
godt er det, at jeg kan få lov at låne den, skønt den syr dårlig,
den har den slemme fejl at den ikke er let at spende enten
springer under eller overtråden eller også taber den sting, så
skønt jeg er glad ved den kan den nok gøre mig gnaven i hove
det.

Sine slutter brevet med at fortælle, at en af deres venner i kolonien har
giftet sig, og hun beder moderen hilse omkring.
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48
Fra Sine.
Danevang d. 19/10 1898

Det er stadig småt forfamilien, men de har ikke tabt troen på bedre tider,
»og hvor skulde vi også gå hen? Hans er nu 48 og er ikke stærk nok til at
arbejde for fremmede, her har vi dog vort hjem og/ vel med Guds hjælp
ogsåføde og klæder«. -/Høsten er endnu ikke afsluttet, men der tegner sig
ikke noget overskud, Sine frygter, at de kommer til at mangle penge til
renter og afdrag. / Hun fortæller videre om koloniens skole, børnene er delt
i to hold, store og små, der bliver undervist på dansk og kun den halve dag.
-/ De der ikke kan betale Mr. Kuntze afdrag dette år, de er blevet tilbudt
nye kontrakter, Sine mener det kommer til at gælde for langt de fleste i
kolonien. -/ Brevet mangler afslutning.

49
Danevang 7/12 1898
Margrethe indleder brevet med en lille hilsen. -/ Sine fortsætter med at
takke for en bog som moderen havde sendt og ønsker glædelig jul.

//. . . Nu er den engelske skole begyndt og Anna har idag for
første gang været i skole Uffe skulde også have begyndt nu, vi
har jo kun skole disse fem vintermåneder, men han har plukke
bomuld for to unge karle »Hansen-brødre« / de er de samme
han arbejde for i fjor, og de er ikke færdig endnu, og da Uffe selv
gerne vil arbejde for dem, og vi hårdt har pengene nødig bliver
det nok ikke til noget med skolegangen før efter Jul. Det er ellers
en fattig skole vi har, kun lige regning, skrivning og læsning, og
lidt Texas historie engang imellem når der er tid, ingen sang
ingen historie hværken Amerikas Bibels eller Danmarks, vor
lærer må efter Texas lov undervise en time om dagen i et frem
med sprog, og intet lå da nærmer en at have en times dansk,
men det havde de ikke sidste år og får det vel heller ikke i år. Vi
har/ talt om at fa et møde istan[d] angående den sag, men der
er ikke megen udsigt til at »spidserne« er inde for sagen, så det
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bliver næppe gennemført, men jeg skal ikke nægte, at den ting
ofte gør mig gal i hovedet men det hjælper jo ikke.-----Vor avl er som jeg sidst skrev til Dig slået fejl iår og det har
voldt os mange bekymringer og gør det fremdeles, da vi ingen,
aldeles ingen udvej ser til at betale Kuntze nu 15. Jan. han giver
måske henstand, men vor gæld bliver jo for stor til næste år, iår
skulde vi betale en c. 26 dollar hvilket kun er renter, næste år
skal vi betale afdrag og det bliver da nogle og treds, kommer de
26 så til / samt vor gæld hos vor købmand så bliver summen for
stor, men nu får sagen gå singang, vi har jo før kommen igen
nem hvor der ingen vej var, men nu børnene trænger til så
mange ting er det ofte svært ikke at have lidt skilling. Ja nu er
den klagesang vel lang nok.

Sine slutter med hilsner og efterlyser brevkontakt med søskende i Dan
mark.

50
Fra sønnen Uffe.
Danevang 10/7 1899
Kjære Mormor, jeg siger dig tak for de bøger og blade du sende
med paster Christensen herover til os33. Nu haver vi lige faet 13
tommer rejn, som havde nær drugne bomulden ud. og der på
den plads hvor jed tjenede, var det nær ved at gå ind i huset til
os, jeg måte blive dernede i otte dage foren jeg kunde komme
hjem igen. Og og der er hvist nok flere stæder hvor bomulden er
drugnet ud, og nu er der to familier som vil flytte herfra for det
samme skyld./ For en tid siden såede vi nogle avstralsk silke-eg
men der grode kun en af dem, og her er nogle blade af den, som
de kan fa at se. og nu skal vi snart til at plukke bomuld igen, og
så skal vi også til at lave sirup, og så skal vi også til at høste
majs, og så bagefter så skal vi til at gå i skole igen, men det
varer en måneds tid enud [endnu] og i den tid vil Christensen
holde skole, han vil fortæle danmarks historie og bibels hisorie
og læse med børnene, og så skal/ Anna og mig til at gå i skole
hos ham. Og nu vil jeg sende dig nogle præsede blomster, og
der er sadan en køn vild hverbene som gror her, som jeg vil
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sende dig noget frød af den.
Kærlig hilsen fra Uffe Hansen Nygård.
Sine fortsætter: De forventer et meget ringe høstudbytte og har store
økonomiske problemer, »varmen ødelagde ligeså meget som regnen havde
gjort. Der er mange her, som synes at nu kan de ikke mere, især dem som
bor på de lave pladser«.

De to følgende breve omhandler pastor Christensens besøg i Danmark.
Christensen har besøgt Sines moder og nu bragt en lang række gaver med
tilbage tilfamilien i Amerika. Sine takker og slutter brev nr. 51 (efteråret
1899, udateret) med at spørge til den »store arbejdsstandsning« i Dan
mark. 34
Udover at omhandle nogle bøger, Christensen havde fået af moderen,
drejer brev nr. 52 (9/12 1899) sig om deres økonomiske vanskeligheder,
der selvom bomuldsprisen er god dette år, er uløste. Høsten falder sent, og
de har atter en gang fået henstand af Kuntze.

53
Danevang 18/2 1900
Kære moder!
Den ene dag går efter den anden uden at jeg får skrevet til Dig,
for at fortælle at nu er jeg igen rask og at vor lille pige også har
det godt. Jeg burde vel egenlig skrive store pige, for hun er
meget støre end Ida og Ingeborg var da de blev født, hun er en
rigtig lille bolle kan Du tro igår var hun fire uger, Du kan tro at
vi er glade og taknemmlige over at alt er godt overstået og at jeg
er rask igen. Børnene går nu hver dag i skole. Bomulden fik jo
da ende engang, den er i en god pris iår havde vi blot haft lidt/
mer af den og lidt mindre gæld. Faster Marie, sendte os en
julegave som vi slog sammen med de 10 kr. Kristensen havde
med over til os fra Dig af, og for dem skal jeg nu have mig en
symaskine, som jeg er umådelig glad ved, vi har sendt efter den,
en håndmaskine den vil omtrent koste 10 Dollar med fragten, så
skal jeg have min ny kjole syet, og meget meget andet. Ja dette
er kun et lille brev for at fortælle at vi alle har det godt. Er Sine
Jessen rask igen.
9

Brev fra Amerika
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Om en fjorten dags tid tænker jeg at vi kan fa vor lille pige
døbt, Vi har i disse dage koldt vejr koldere end det har været før
i vinter. Kærlig hilsen fra os alle Din Sine.
Mon Dagmar aldrig kan fa tid at skrive lidt til os?

54
Danevang 4 Juni 1900
Kære moder.
Allerførst må jeg sige Dig, at jeg længe ikke har kunned være til
for bare samvittighedskvaler, fordi jeg ikke har skrevet hjem
sålænge, men sagen er at jeg snart aldrig føler mig oplagt til at
skrive breve, og her er jo så godt som aldrig ro. Min lille pige
heder ikke Marie men Ellen.
Hun trives rigtig godt, Hun er meget større og sværere end
Ida og Ingeborg men de er nu også to små piger. Jeg blev glad
overrasket ved at fa brev fra Dagmar lige efter påske, jeg havde
jo ikke ventet at høre hjem/ [me fra] så snart igen. Jeg måtte le
af din bemærkning om at mødre nu til dags ikke kunde begribe
hvorledes Du slap igennem med syv børn uden barnevogn, jeg
forstår det nu ganske godt, jeg har nemlig heller ingen barne
vogn, og der er mange andre ting jeg savner ganske anderledes,
men kommer tid kommer råd, skønt udsigterne er endnu ikke
de aller beste, foråret har været så vådt at vi endnu ikke har
tilsået, bomuld er jo en plante der gror hele året, men jo før den
bliver plantet, jo mere kan man jo avle, og jeg synes jo nu at vi
snart trænger til en god avl, det har været/ så vådt at snart alt
hvad vi har plantet i dette forår har rådnet i jorden, majs bom
uld og kartoffler, bomuld bliver vi jo ved med at plante men de
andre ting er jo nu forsent. Lille Uffe fik rigtig »Julestjernen« til
sin fødselsdag han var glad ved at Du huskede hans fødselsdag,
men nu må Du ikke misforstå mig fortællingerne der var deri er
jo for voksne mennesker og altså ikke for en dreng som Uffe, jeg
havde gået og været så ked af at vi ikke kunde købe en bog og
give ham som han både kunde have gavn og glæde af at læse
f.c.s. (f.eks.) Ingemands Romaner elle[r] andre fortællinger / og
det gjorde mig ondt at se drengen lægge bogen bort, der er
netop nu vågne en læselyst hos ham, som jeg gerne vilde styrke.
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Nu nok om det misforstå mig nu endelig ikke kære mor. Dag
mar må Du hilse og sige tak for brevet. Christensen er os en stor
skuffelse, men derom en anden gang. Når Du nu snart skriver
igen fortæl mig så lidt om hvordan de har det hos Guldagers,
omgår Du ikke dem så meget som i gamle dage. Spørg Fru
Guldager om hun ikke kunde have lyst at fortælle mig lidt om
alle børnene. Jeg vilde være glad ved brev fra hende. Nu en
kærlig hilsen fra os alle Din Sine.

55
Danevang 13/8 1900
Kåre moder!
Imorgen er det jo Din bryllupsdag, Du holder den vel endnu
som en af dine gode mindedage. I Dit sidste brev skriver Du
om, at Karl har besøgt Dig, at Du venter Dagmar og Niels
Larsen, og tanken, kunde vi dog engang besøge de kære der
hjemme, bliver mere levende, men må jo holdes tilbage det er jo
en umulighed. Vor »prøvetid«, som Du ønsker snart må være
forbi, har det lange udsigter med, den varer sagtens hele livet,
Vi er alle enige om at oversvømmelsen i fjor var / for intet at
regne mod det stadige regnvejr som vi nu har haft i, jeg havde
nær sagt en evighed, i over halvanden måned har det nu regnet
mer eller mindre næsten hver eneste dag. Bomuld Majs og alt
har taget umådelig skade, idag ser det klart ud i vejret og vi
ønsker at det nu måtte blive tørvejr, men er så ofte bleven
skuffet at det ikke er let at tro derpå, Uffe er ikke rigtig vel idag
al den fugtighed fører jo feber med sig, Nu er Dagmar vel i fuld
arbejde igen og jeg håber at ferien har bekommen hende vel,
Vor Præst har også haft sig en temlig lang ferie, som lod til at
have opfrisked ham sværdt, vi står ellers på en temlig spændt
fod med hinanden. Grunden ja, jeg tror nærmest at det er den
at han ikke tåler kritik, men hvad skal man sige-----Det glæder mig at Du hører fra Asgejr, til os skriver han så
godt som aldrig, jeg vilde gerne hører fra ham for at vi og
børnene ikke skulde blive helt fremmede for hinanden. Det må
jo være en pige med ben i næsen Anna Simonsen, sådan hun
kan rejse verden rundt, det må være morsomt at have midler
9*
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der/ til, hun kommer vel ikke til Danevang?
Hvad Du skriver om Guldagers gør mig meget ondt, jeg
tænker altid på dem med glæde og taknemlighed, for al det gode
jeg mødte i deres hus i min barndom, jeg vidste ikke at Guld
ager var kommen tilskade med sit ben, det har Du aldrig skre
vet om, Du skrev engang om Marie, er hun kommen sig igen?
Det var ellers noget tidlig Du skrev og ønskede Hans tillykke
der er endnu 14 dage til hans fødselsdag 25 Avgust. Vi har i al
den regntid selv holdt skole for vore børn. Kærlig hilsen til eder
alle derhjemme fra os her Din Sine.

Defølgende to breve omhandler en orkan, der hærgede det sydlige Texas og
især Galveston, hvor flere tusind omkom35. Danevang blev også berørt af
stormen uden at nogen mennesker kom noget til, men kornet og bomulden
blev svært beskadiget. De har - »skønt modstræbende« - taget imod et
pengelån fra pastor Christensen til køb af en vogn (brev nr. 56, 17/9
1900). På moderens spørgsmål oplyser Sine, at de fik vognen til særpris,
fordi det var deres nabos, 25 dollars, mod normalt 45-60 dollar (nr. 57,
12/11 1900).

58
Fra »lille« Hans/Sine.
Danevang d. 7/12 1900

Kære mormor!
Alle de andre skriver til Dig så vil jeg rigtignok også. Jeg vil
fortælle Dig noget, som ingen af de andre har skrevet om. Vi
laver sirup selv, vi præsser saften af stokkene og så koger vi den
lige til det er sirup, Du kan tro at det er god sirup. Mor har syet
mig noget nyt tøj idag og imorgen skal hun sy mig en ny hat. En
rigtig glædelig jul ønskes Dig fra din lille Hans. Nu har jeg
hjulpen lille Hans at skrive et lille Julebrev til Mormor. Jeg
holdt ved hans hånd men selv har han skrevet sit navn/
Kære Moder.
Allerførst må jeg fortælle Dig at vi alle har været mer eller
mindre syge, men er nu godt på vej til at blive raske igen. Det
var en slags halssyge lille Ida var den værst ved lille Hans var
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først syg, havde en del feber på visse tider af dagen og mens den
varede lå han gerne på sengen, ellers var han nogenlunde rask,
Ida derimod lå stadig i sengen i over otte dage halskærtierne
(halskirtlerne) var så opsvulmede at vi frygtede for at hun skul
de kvældes, mærkelig var det at der slet ingen smærter fulgte
med, derimod var hun øm i sine led. Vi havde doktor til hende
men vi tror ikke han ved hvad hun fejlede / da han var her
havde hun meget stærk feber, og det havde hun hver dag i lang
tid nu er hun rask men hævelsen i halsen svinder ikke, jeg har i
de sidste 3-4 dage brugt varmt vands omslag, ded har faet dem
til at svinde udvendig, men indvendig er de ikke svunden den
højre går helt hen til drøvlen, ja lidt er de dog svunden for da
hun var meget syg gik den hen bag drøvlen nu er hun tilsynela
dende rask, men grulig afpilled er hun rigtignok bleven, vi er jo
glade ved at vi fik lov at beholde vor lille pige, flere gange
medens hun var syg turde jeg ikke tro at hun ville komme sig.
Den sygdom har sat mig så meget / tilbage med min vintersygning - og da der ingen nyt er råd til, må der så megen tænkning
til, jeg havde en stump nyt fra i fjor som lille Hans far sig et
pænt sæt tøj af, men så er der den lange Uffe og Far o.s.v. Som
Du ved har vi jo så godt som ingen avl iår Majsen har Hestene
og Grisen ædt og Bomulden fik vi en c. 18 dollar for, så det så
ikke aller best ud for os, men når nøden er størst er hjælpen nær.
Pastor Christensen kom med 35 dollar til os, han havde skrevet
til enkelte menigheder i samfundet og bedet dem støtte dem der
særlig trængte til hjælp, for at få det daglige brød. Det var en
god hjælp som vi var glade ved at tage imod, men mor, jeg
længes/ [Brevets slutning mangler.]

59
Danevang 8/1 1901

Sine takker for julebrev med penge og bøger til børnene i, også Asgejr
sendte penge til dem. Alle er nu raske. - 10/1: De har varet til en af
kolonien arrangeret fødselsdagsfest hos pastor Christensen. Sine håber, at
Grundtvig vil vende tilbage til Amerika og besøge Danevang. Hun for
tæller om nogle risplantager i nærheden, der giver stort udbytte, men kræver

261

overrisling, beboerne i Danevang har forhørt sig hos Kuntze om mulighe
derne for et overrislingsanlæg i kolonien.

60
Danevang 14 marts 1901

Sine fortæller om forberedelserne til næste års produktion, de pløjer og sår
for tiden og håber dette år at få nok til føden. De voldsomme regnskyl
volder de største problemer. Familien sender hilsner til familien og be
kendte på hjemegnen.

61
Danevang 26 Juni 1901
Kære Moder.
Hvordan mon Du har det? det er længe siden vi hørte fra Dig.
Nu har Du jo forlænge siden faet en ny pige og vi håber at hun
må passe godt for Dig og din forretning. Den er nok en hel
anden nu end da vi var hjemme. Grunden hvorfor at jeg ikke
har skrevet så længe, var at jeg trods at alt groede så velsignet
på marken ikke turde tro på, at vi skulde høste noget, og det
gjorde at jeg ikke kunde fa mig selv til at skrive da det jo så kun
vilde blive en klagesang / som jeg har skrevet før er der en lille
bille, som ødelægger alle blomsterknopperne fra bomulden idet
den først borrer et fint lille hul ind i knoppen og derefter lægger
sit æg der, tre uger efter er den ny yngel færdig til at begynde sit
ødelæggelses værk og da den enkelte kan lægge c. 100 æg, for
står Du at i en ganske kort tid myldre der med biller, og hidtil er
det ikke lykkes at finde noget råd imod den, det sikkerste midel
er at samle alle de ødelagde blomsterknopper og brænde den
samt æget eller larven som findes deri, det har vi gjort / og gør
fremdeles og så håber vi at vore anstrengelser må lykkes, alting
har ellers i sommer smilet til landmanden her — vejret har været
bedre end noget foregående i den tid vi har været her og som
sagt Majs og Bomuld vokser og trives, så vi kan ikke andet end
glædes ved at se det. Børnene har haft lidt klimafeber i den
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sidste tid og Hans er heller ikke rigtig rask, men vi håber ikke at
det er noget af varighed. Lille Ellen har i den sidste tid lidt
meget for tænder, jeg kan da ikke huske at nogen af de andre
har været iden / grad urimelig ligesom hun er, jeg har bogstave
lig ingen ting kunde gøre andet end passe hende, de sidste dage
har hun været bedre så vi håber hun er over det værste, men
hun far også otte tænder på en gang.
Brevet slutter med hilsner til familien og venner hjemme.

62
Danevang d. 11/11 1901

Sine beklager, at hun ikke har skrevet så længe, men hun synes ikke, der
har været noget nyt at skrive om. - Høsten er overstået, og udbyttet var
godt. - Børnene skal nu til at begynde skolen, de har fået en ny lærerinde,
og Sine håber, at skolen så vil blive bedre. -/ Sine beder moderen sende
nogle hækle-skafter medjulepakken i år, idet de ikke kan fås i Amerika. Sine spørger til sine brødre, hun ønsker, at de ville sende hende billeder af
sig selv og deres familie. Brevet har ligget nogle dage, og Sine fortsætter
med at takke for endnu et brev, hun netop har modtaget. Hun kommenterer
et fotografi, der var indlagt her.
. . . Hans skal begynde at gå i skole imorgen jeg har ikke haft
hans tøj i / orden før, og så var vi også lidt i tvivl om vi skulde
sende ham i år eller ej, han er nu fyldt 8 år, så det er jo ikke
fortidlig at han lærer noget men efter skoleloven her må børne
ne ikke komme til skole før de er 8 te år, men det skal de være
før 1 september, men da Hans jo er født 29 oktober, har han
ingen ret til at gå i skole før næste år, men den stedlige skoleko
mission, hvori Hans er, har givet lov til at alle må sende børn så
tidlig de vil, og da børnene jo ikke kan lærer noget, før de får det
engelske sprog lært, al undervisning foregår jo på engelsk, gæl
der det jo om at de får sproget lært og jo tidligere de kommer i
skole jo før far dejo fat på sproget. Med Hensyn til at flytte med
Dagmar forstår jeg godt, at der er meget / som taler derfor og
meget imod og vi ønsker inderlig for eder begge, at når tiden
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kommer, I da må træffe den afgørelse som må blive til størst
velsignelse for eder begge. Det gør mig så ondt at fru Guldager
skulde fa det så svært på sine gamle dage. Er Sofus helt et offer
for den skrækkelige drikkesyge? Hvad blev Marie til, jeg husker
ikke om Du nogensinde har skrevet om hun kom sig efter at hun
var bleven sindsyg. — Hans er ikke bleven ret meget sværrere
end da vi rejste, han kan da endnu bruge bryllupsklæderne,
Amerika er i det hele taget ikke et land hvor folk bliver fede, jeg
ved ikke om det er kosten eller luften hvori det ligger eller
måske begge dele. - Vi har haft et dejlig efterårs/ vejr, ja året
har helt igennem været godt. Sidst i Oktober havde vi nogle
gode dage sammen med en af præsterne oppe nord fra Strand
skov. I »Dannevirke« vel Du se fortalt derom. Hans er i disse
dage henne at hjælpe en nabo med at flytte hus. Du ved vi lever
i træhuse som står på blokke eller pæle, sådan et hus kan jo
løftes af pælene og flyttes, her er mange sådanne gode huse som
står forladt så hvem der har råd dertil køber dem istedet for at
bygge nye, da de gamle ejere heller vil sælge dem billig end lade
dem stå, da de så bliver ødelagt af løsgående kreatuere, vi
havde håbet at kunne købe et sådant i efteråret men måtte
opgive det og meget andet/ De kærligste hilsner til Dig Dagmar
og eder alle derhjemme fra os alle Sine.

63
Danevang d 9/12 1901

Julehilsen. - Sine kommenterer igen moderens planer om at flytte fra
Kerteminde til søsteren Dagmar, men vil ikke give råd. Hun syr tøj til
børnene i sin fritid. De fire største går i skole for tiden, de små, Ellen og
Ingeborg leger godt sammen imedens. Uffe, den ældste, går på jagt, han
har lånt naboens bøsse og har skudt »en gås«, Sine mener dog han er for
ung til den slags. Hun slutter med at spørge til et uvejr, hun læst om i
»Fyns tidende«.
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64
Fra Hans.
Danevang 4 Januar 1902

Kjære Mormor!
Du bliver vel ikke forskrækket, ved at se mine Kragetæer. Men
det er vel alligevel bedst, at jeg skynder mig at fortælle Dig, at vi
den sidste Morgen i det gamle Aar fik en lille Pige. Det gik saa
godt og Sine har det saa godt, som vi kan tænke os. Den lille
Pige er egentlig en stor Pige og hun er nu ogsaa en god pige, saa
vi er glade og taknemmelige, hvad vi har god Grund til. Sine
blev syg omtrent Kl. 3. Jeg fik saa Anna, Margrethe og Ida
afsted hen til Iver Winds, vor Nabo. Ingeborg bar jeg ned til
Drengene, som sover nede i et lille Hus, vi har bygget i Efteraaret / til Majs og Bomulds frø. Lille Ellen blev inde. Iver
Winds Kone kom saa og hjalp os og Kl. 5 var det Hele forbi, saa
Signe Wind gik hjem igjen Kl. 5V2. Hun er saa kommen en
Gang om Dagen for at vadske den Lille, sidste Gang i gaar. Sine
gjorde det selv i Aftes og i Morges, saa vi klarer os ene nu. Anna
har været hjemme fra Skole i denne Uge for at hjælpe mig. - Vi
havde egentlig ventet en Dreng denne Gang, Men vi er alligevel
glade ved den lille Pige. Det er Drengene ogsaa, skjøndt de var
ved at mene, at fem Piger kunde være nok, men nu har vi altsaa
sex. Jeg haaber at Barselsvisitterne er forbi. Det er gaaet godt,
men i Tirsdags var det næsten for meget af det gode. Da var her
4 Familier paa / en gang hver med to Børn, Mændene med
naturligvis, saa Du kan tro vor lille Stue var fuld, og Snakken
gik lystig, det var næsten erí Barselsstue lig Holbergs. Sine var
naturligvis træt da de var kjørt, men ellers gik det godt. - Naar
undtages lidt Forkjølelse har vi det godt. Børnene voxer og
trives godt, de fire gaar nu i Skole. Vil Du hilse Dagmar hun
skal rigtig have Tak for de to Bøger og Tak skal Du selv have for
Julehæfterne. Børnene er jo meget glade ved dem. I Vinter
læser jeg Ingemanns hist. Romaner for de tre ældste, Hans
kan ikke følge med endnu, han vil helst nøjes med et / Æventyr,
men han er glad ved at gaa i Skole, Det kniber meget med at faa
Børnene lært at læse og skrive Dansk. Vi havde ventet os saa
meget af Præsten men det er saa Lidt, saa grumme Lidt, han
kan give, saa vor Skuffelse var meget stor og meget bitter. Nu
ser vi saadan paa ham, at vi tror, han gjør det saa godt han kan,
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men det er som sagt kun meget Lidt, selvom han ogsaa mener
det godt.
Vi fik da Brev fra Asgejer til Jul, han sendte Lidt til Børnene
og fortæller om sit Bryllup, men Intet om hvad han tager sig
for.
Brevet slutter med en fødselsdagshilsen og ønsket om et godt nytår. Der er
vedlagt et lille brev fra Anna, derfortæller om deres lillesøster og husdyre
ne.

65
Danevang d. 6/2 1902

Sine har svært ved at få skrevet, der er ikke meget ro i huset med de mange
børn. Og »skønt jeg har været rask kan mine kræfter kun lige slå til, til det
daglige vrøvl«. Sine fortæller om de julegaver Asgejr sendte dem og bekla
ger, at hun ikke fik skrevet til hans bryllup, »det skulle jo have været
medens jeg lå i sengen, og vi havde da så mange fremmede, at vi var lige
ved at ønske dem hen hvor pebberet gror, det grorforresten her eller kan gro
her.« Hilsner.

66
Danevang d. 18 Marts 1902
Kære Moder!
Tak for dine gode ønsker for os og vor lille pige. Hun blev døbt
2 Marts og hedder Sigrid Marie.
Vi havde jo fjorten dage forud bestemt at hun skulde i kirke,
men så blev jeg syg, jeg havde så stærke smærter hen over min
lænd, det gik så over i løbet af en 8 dage, de 4 første måtte jeg
holde sengen, nu tror jeg at det var gigt men straks var jeg
bange at det havde/ [været] nyrerne, der var noget i vejen med,
nu er jeg rask igen. Du spørger hvad et af de mange ledige huse
kan købes for, det er jo ikke nemt at sige, en af vore nabor købte
et, der fulgte så en stald og hegnstråd med, det var hvad der var
af verdi på den forlate plads, for 40 dollar, men det siges at være
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meget billig om vi kunde være så heldige ved jeg jo ikke, men så
mange penge vilde det koste at bygge et eneste værelse til til
vort hus. Nu vil Pastor Christensen rejse, grunden han giver er
at han trænger dertil for sin egen udviklings / skyld, han længes
efter at komme »ud over de høje fjælde«. Nå, nu får vi se, her er
tale om at fa Madsen vor gamle Madsen ude fra Ferndale
hertil, han er den eneste der kan være tale om vil gå herned,
men om han kan og vil ved vi endnu ikke, om han er den rette
mand her, tør vi ingen, mening have om, men kommer de vil det
være os en stor glæde at mødes med dem igen, her er rigtignok
nogle stykker som sætter både himmel ogjord i bevægelse for at
Chr. skulde / blive her, men det håber jeg ikke vil lykkes, da jeg
ikke tror at det vil være til gavn hværken for ham eller menig
heden her.
Brevet fortsattes 7/4. Hans til svigermoderen. Menigheden har sendt
kaldebrev til Madsen i Ferndale. Hans håber, at Madsen vil tage imod
embedet og at kolonien vil kunne skaffe penge til rejsen, da Madsen intet
ejer selv. - Om Pastor Christensen mener Hans, at han kunne vare en god
prast, men at han har fået »Pavenykker« og derfor vil have godt af at
forlade kolonien et stykke tid. - Familien har varet i El Campo og blevet
fotograferet. De sender 3 eksemplarer, som svigermoderen må fordele til
Sines søskende. - Hans hilser Dagmar og ønsker at hun må have bestået
sin eksamen. - Ellen har varet syg af malaria og var desuden uheldig at
blive bidt af et giftigt insekt. Hans og Iver Wind måtte bringe hende til
lagen i El Campo en aften, de varførst tilbage kl. 3 om morgenen. - Sine
afslutter brevet med tak for et brev fra moderen, de lige har modtaget. Der
er vedlagt et lille brev fra Uffe 7/4. Uffe fortaller, at Ellen har varet
meget syg og at hans lille søster er blevet døbt. - De har nu 4 kalkuner, og
Uffe har fundet 2 harekillinger, som han giver malk.

67
Danevang d 24 Juni 1902

Sine mener ikke moderen har ret i, at hun på trods af de 8 børn stadig ser
godt ud: fotografen må have glattet hendes rynker ud på fotografiet, som
de sendte moderen. »Ja Hans fortaller mig ofte at jeg er en køn kone
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endnu, men enhver tror sine egne øjne bedst og spejlet fortæller mig noget
ganske andet.« De penge, moderen tilbød dem til at købe etforladt husfor,
vil de da gerne have selvom det omtalte hus er blevet solgt. De kunne i
stedet tænke sig at bygge til deres eget hus. Pastor Madsen vil gerne
komme, og kolonien har nu ladet bygge en præstebolig. Brevet fortsættes
den 26/6 med småno titser fra børnene, især om deres husdyr.

De to næste breve indeholder jule- og nytårshilsner. I brev nr. 68 (8/12
1902) har hvert familiemedlem skrevet en lille julehilsen.
I nr. 69 (18/12 1902) takkesfor modtagne gaver, julehæfter til børnene
og højskolebladet. De har intet hørt fra Asgejr siden hans bryllup.

70
Danevang d 24/3 1903

Kære Moder!
Ja jeg havde så småt gået og tænkt på at skrive til Dig, men jeg
synes jo, at jeg skulde haft brev først, og så kom det i lørdags, på
samme tid fik jeg brev og billeder fra Ollerup højskole, hvad vi
jo var glade ved. Esters brev fornøjede det mig også at læse, vi
lærer jo lidt om hendes forhold, som vi ellers ikke får noget at
vide om36, Asgejrs brev ja det gør mig ondt at han idet han helt
går op idet fremmede glemmer sit eget, hans brev er jo ikke
andet end en, en simpel oversættelse af engelsk. Hvad arbejder
han med? / Vi modtog igår Højskolebladets 5. numer, og jeg
blev jo meget overrasket deri at finde en artikel om fader af
Morten Eskesen og en efterskrift af Dig.
Nu Morten Eskesens vilje har vel været god, men hvorfor har
Du dog ikke fået det at læse igennem inden at det blev trykt, så
vilde alle de usanheder ikke være kommen med, han må jo dog
have alle oplysninger fra Dig, og Din efterskrift godkenner jo
hvad han skriver, havde Du ikke levet vilde jeg sandelig være
kommen med en protest - Lindbergs37 børn har jo / Aldrig gået i
friskolen og det var hværken faders sygdom eller mit giftermål
som slog friskolen ihjæl, men vel snarere det forsøg der omtales
med at slå bro mellem realskolen og friskolen38. At Fader sit
ungdomsideal tro ikke kunde blive realskolelærer synes mig kun
er til hans ære. Husker Du ikke hvad Købmand Hans Christen268

sen sagde til fader, de vilde tage ham på prøve et år for at se om
han var fulgt med tiden, for nu var de voksede fra grundtvigs
skoletanker, ja jeg husker godt, at fader hån- / lo af sådan tale,
men var den bedre værd? jeg synes det ikke, og Du gør vist ikke
heller.
Og så hvor mange andre kønne træk må Du ikke mindes fra
friskolens første dage - Så står der jo også, at »Lindbergs efter
mand Poul Boiesen39 kunde Pedersen ellers også med«, det er jo
ikke sandt, det nagede jo og pinte for meget hans sidste år, at
han havde arbejdet så meget for at fa Bojsen til Kjerteminde,
han kunde jo slet ikke med Bojsen og Du skrev jo selv til mig, da
far var død, at Boj sen spurgte Dig derom, og Du måtte sige
ham, at han var en stor skuffelse for Fader. Vi har det alle godt
men længes snart efter tørvejr. Kærlig hilsen fra os alle Sine.
Brev nr. 71-74 drejer sig hovedsagelig om familien i Danmark, især
søsteren Dagmar. Sine opfordrer Dagmar til at søge lykken som skolelæ
rerinde i Amerika, hvis hun ikkefår en stilling i Danmark*® (nr. 71,24/3).
- Madsen er ankommet og Fr. Lange Grundtvig er død, Sine sender en
afskrift afpastor Hoffs tale ved begravelsen (nr. 71, 28/3 1903). - Sine
beretter om en Vilh. Christensen, der skal på besøg i Danmark. Hun
takker Dagmar for en bog om Grundtvig (nr. 72, 14/6 1903). - I år
tegner bomuldshøsten lovende, økonomien er i bedring (nr. 73,14/9 1903).
- Sine takkerfor brev, men vil godt høre mere om Vilh. Christensens besøg
hos moderen, og bomulden gror fortsat godt (nr. 74, 20/9 1903).

75
Danevang d. 7/12 1903
Kære moder og søster
Nu nærmer vi os jo igen julen, og da jeg tænker at I holder Jul
sammen vil jeg skrive til eder begge. Jeg havde håbet på at høre
lidt derhjemme fra inden jeg skulde skrive dette julebrev, men
nu har jeg opgivet at høre fra eder før til jul, Uffe er vel hel rask,
ellers havde vi vel nok hørt noget derom han har vel nu længe
været i sit arbejde igen? og Dagmar og Du er vel nu også frisk
som en fisk? og så Mormor selv er du rask i vinter? og gamle
Sine Jes/ I kan da glæde hende med at jeg alligevel ikke er
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tykkere end at jeg fik Jersylivet til at nå om mig. Anna flotter sig
med alle de lyse liv, der er jo for i dem, så er de for varme for
sommerbrug her. Hvis I nu kom og så ind af døren til os vilde I
finde os alle ifærd med at skrive julebreve, men børnene er nok
bleven for søvnige, de har i dag for første gang i år været i skole,
det er jo en stor begivenhed nu efter 7 måneders ophold, vi har
nu fem som går i skole så I må tro at der skal en ordenlig
mellemmad med. Skolen varer fra 9 til 4, vi bor en god stor
^ærding vej fra skolen / så i disse korte dage går hele dagen jo
med, for dem de er ellers meget glade ved at begynde igen, nu
har dejo arbejdet i marken siden skolen holdt op i foråret, først
med at rendse bomulden og siden med at plukke den, da vi ikke
selv har avlet så meget har de foruden at plukke vort eget også
hjulpet vore naboer lidt og det hjælper jo altsammen til. Vi har
haft det dejligste vejr i dette efterår som ønskes kunde, hele
tiden bomuldshøsten har varet har vi kun haft 2. a. 3 tordenby
ger, og høsten strækker sig over et længere tidsrum fra 3 til 4
måneder, nu pløjer folk rask og de håber jo så på at foråret ikke
skal blive så vådt som sidste / år. I dag var det første gang at Ida
var i skole, så var det en begivenhed for de andre, var det jo ikke
mindre for hende, Uffe far sig en violin i år, han måtte vælge
mellem en sådan og en bøsse, men nu er det sådan at han har
brugen af en gammel bøsse af vor naboes - og han kunde fa
lejlighed til at lære lidt musik i venter, som han måske ikke kan
fa næste år, så valgte han violinen. Anna og Margrethe har faet
dem vær en stor dukke, som de er meget glade ved, jeg havde
lovet dem den når de vilde være flinke til at plukke bomuld, og
jeg fortryder heller ikke på det for nu er dejo så ivrige til at sy
dukketøj, og det skal syes så fint så fint og de trænger jo meget/
til lidt øvelse i syning, da det meget markarbejde jo tager meget
af deres tid. Lille Sigrid er nu en sød og morsom lille en, det var
helt sært for mig idag kun at have de tre små herhjemme--[Hilsner]
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76
Danevang d 12 Juni 1904
Kære moder og søster Dagmar.
Ja jeg skriver til jer begge på engang så kan Du Moder jo sende
brevet til Dagmar. Nu har hun vel forlænge siden tiltrådt sin
plads i Esbjerg og så vil jeg jo håbe at den lille ferie hun havde
og den 8 dages køjetur må have hjulpet så hun har været stærk
nok til at begynde den skole. Så kommer jo ferien jo snart at
hun kan kom hjem til moder, kunde jeg bare fa en lille ferie og
komme hjem til moder men ak det kan jeg nok ikke, der er ingen
som kan tage min plads så længe og selv om / jeg kunde undvæ
res en lille tid, så har vi jo ingen penge, Så gamle bestemor er
død nu, hvor gammel blev hun, hun havde det vel godt på sine
gamle dage, det er ellers underlig at kende så lidt til sin egen
slægt, ja jeg kende jo ikke engang mine egne søskende —
Hils farbror Karls fra os her. Det var jo morsomt nok at fa en
lille arv efter bestemor, men havde den bare været noget støre
fex., til et nyt hus, vi tænker på om det ikke på en eller anden
måde kan lade sig gøre at få lidt bygget til, det er næsten en
tvingende nødvendighed for os / men vi har jo ikke en øre at bygge
for og selv om vi kan låne, er renterne jo meget høje her fra 7-10
p.c. Men nu far vi se, endnu er det kun snak-----Konfirmationsdagen var hel hyggelig, folk blev sammen hele
dagen, oppe i forsamlingshuset, vi har jo nemlig endnu ingen
kirke, men benytter det hus til al mulig. Tak for jeres gode
ønsker i anledning af dagen. Nu kan I snart vente besøg herfra
igen, Hans Christensen rejser om en 14 dages tid, og han vil
gerne besøge eder som hans broder gjorde i §ord. Louise Mad
sen og en anden ung pige Kirstine Krog / er også på besøg i
Danmark, om De far lejlighed til at besøge Dig ved jeg ikke.

Sine slutter brevet med at fortælle, hvor og hos hvem de to piger skal bo.
En pastor Dorffra Nysted vil besøge kolonien. - Det tilføjes på en ekstra
lap papir, at Asgejr har sendt en hilsen i anledning af konfirmationen.
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Fra Hans.
Ombord i Dobbeltskrue
Postdampskib et »United States«
den 22 Febr. 190541

Kjære Mormor.
Det bliver ikke noget langt Brev Du faar denne Gang. Jeg har
nemlig ikke meget at fortælle. Rejsen har været meget lang, vi
skulde have været i New York senest Mandag, men kommer der
ikke før imorgen Torsdag. Lige siden vi gik fra Kristiansand har
vi haft Modvind, med Storm og somme tider med Sne eller
Regn, saa Skibet / mange Gange kun har gået med »Halv
Kraft« og et Par Gange endogsaa »Langsomt« eller med andre
Ord vi laa stille. Naa, nu er det jo overstaaet, eller da næsten,
jeg har haft det udmærket paa hele Turen, har spist for to eller
tre, saa jeg har jo da faaet noget for mine Penge, som en Mand
sagde til mig forleden Dag. Her er lidt over 50 Passagerer paa 2
Kahyt, men vi har det efter min mening rigtig godt. Det er
alligevel noget Andet end paa 3’ Plads. Jeg synes næsten der er
formegen Forskjel/ Nu har jeg saa længe gaaet og længtes efter
at komme i land, men enden jeg er naaet saavidt, længes jeg
allerede efter at komme ud at sejle igjen. Jeg skal denne Gang
sejle til New Orleans i stedet for Galveston og kommer jeg saa
ombord i det Skib, ja saa vil jeg straks ønske, at vi var saa langt
fremme, at jeg kunde komme i land igjen. Sagen er jo den, at jeg
længes saa forskrækkelig meget efter min lille Sine og alle vore
Børn. Ja bare jeg var hjemme, men der er jo ikke andet at gjøre
en at være taalmodig. Kjærlig Hilsen og Tak fra Din Hans
Nygaard. Hils alle vore Venner.
De to næste breve drejer sig om Hans’ hjemkomst. Han tog toget fra New
York i stedetfor dampskibet til New Orleans. Sine takkerfor tingene, han
havde med og beretter videre om den senest tilkomne søn Valdemar (f.
27/10 1904). Hun kunne ikke samle sig om at skrive, medens Hans var
væk (nr. 78, 6/3 1905). - I det næste brev (nr. 79, 26/5 1905) beklager
Sine, at Hans ikke nåede at møde hendes brødre Uffe og Folke, da han var
i Danmark. Sine spørger til Dagmars sygdom (blegsot), der truer med at
forhindre hende i at arbejde. Flere hilsner og tak for gaverne til børnene,
som Hans bragte med.
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80
Danevang 8/12 1905

Kære Mor!
Hvordan mon Du nu har [det], nu det igen er vinter, Jeg længes
lidt efter at høre lidt oftere fra Dig, men forstår jo også at den
lange afstand og lange adskillelse er en naturlig årsag til at
brevene bliver med længre mellemrum end der egentlig burde
være, jeg tænker ofte at en gang kommer der et brev som en
anden har skrevet udenpå, og at Du da har fulgt fader, Da fader
var Død, gjorde det mig så ondt at tænke på, at jeg ofte havde
såret ham, og aldrig bedet ham tilgive mig, det / var visselig ikke
fordi jeg vilde gøre ham fortræd men kun uforstand, og lille mor
sådan var det også når jeg sårede Dig, men jeg ved Du tilgiver
nig gerne, hvad jeg har såret Dig med i min ungdom, aligevel
føler jeg trang til at bede Dig tilgive mig medens Du endnu er i
live og kan sige mig at alt som har været imellem os er glemt og
tilgivet af et oprigtig hjærte — Vi sender Dig alle vore bedste
ønsker for den tilstundende Julefest Gud give os alle at vi rigtig
måtte holde Jul i Jesus Navn./ Børnene har i den sidste tid
været syge af feber, men er nu over det, Margrethe var den der
var mest syg, årsagen er vist at vi i sidste måned har haft det så
reng[regn]fuldt, og råkoldt. Det er nu over en måned at vi har
haft sådan et dårlig vejr, nu håber vi at det snart må blive
bedre, og at vinteren ikke skal blive som sidste år, for da var det
langt fra behageligt.
Lille Valdemar traver nu lystig omkring han er alles kæle
potte./ Ingeborg har begyndt at gå i skole i år, hende og Ida går
hos Louise, hun kom ikke for tidlig hjem for at tage examen,
hun kom hjem torsdag aften og fredag morgen måtte hun afsted
hun tog sin examen med glans. Uffe har arbejdet en del på
Risfarmene i efteråret først hjalp han med at sætte risen samme,
og siden arbejdede han ved en tærskemaskine han slæbte sække
fra maskinen det var næsten for hårdt arbejde for ham, han er jo
kun ung endnu, men han satte en ære i at blive ved da han have
faet begyndt, da det var et arbejde de betalte V2 dollar mer for
om dagen end andet tærskearbejde, han så så forslidt ud i den
tid, men / nu har han været herhjemme en god månedstid og
ikke bestilt ret meget da vejret ikke har været efter det, men nu
er han også kommen over det igen. De store børn er nu ve[d] at
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plukke den sidste bomuld, vi far en bedre avl end vi turde håbe
fra foråret af vi får 6 baller bomuld, og hver vejer c 500 # [pund]
prisen er jo god i år, vi har solgt de to til godt 10 cents pr «• og en
til 11 cents pundet, nu er det lidt over 11 cents ifjor ved denne
tid kostede det kun c 7 cents pundet, men selv om prisen er god
er det jo kun en lille intægt til så stor en familie. Uffe har nu
hjulpet os godt i år, næste år skal han dyrke 24 acer for egen
regning han er jo en ung forpagter, landet / han skal dyrke
tilhører den mand han har arbejdet for nu en 2-3 år. Manden
lægger alt til. Heste, maskiner, frø o.s.v. og så skal Uffe have sin
kost hos ham i den tid han arbejder og det halve af udbyttet,
bliver det et nogenlunde godt år kan han vel nok fa en hel god
løn.
Anna og Margrethe og Hans går jo også i skole men har
måtte være hjemme i den sidste tid for at plukke den sidste
bomuld og jeg tænker næsten jeg må beholde Anna hjemme til
efter Jul, jeg har så meget at sy og det bliver ikke til noget når
jeg må passe børnene og huset, jeg er jo nu ikke længer så stærk
som i min ungdom / det føler jeg ofte men det er jo kun naturlig
efter at have haft en så stor børneflok.
Hils nu gamle Sine Jessen fra mig og ønsk hende en glædelig
Julefest, ja hils alle gamle venner og mine brødre derhjemme.
Dagmar har jeg også skrevet til i dag og nu håber jeg at I må fa
mine breve til Jul. Jeg kan ikke vide om Dagmar ikke kommer
hjem til Dig i Julen, gør hun det så ønsker jeg, at I må have en
rigtig god Jul sammen, og kommer hun ikke, at Du da ikke må
føle Dig for ensom.
Hans og alle Børnene sender Dig deres bedste ønsker for Jul
og Nytår/ Det glædede os meget at Du havde en sådan fornøje
lig tur til Svendborg og Ulbølle. Louise bragte mig en sølvnål
ligesom Annas et bomuldsforklæde. Den gamle sølvmaskine og
»Spejlet« hvilket vi alt sammen siger tak for. Der er jo nu så
mange ting her som minder os om eder derhjemme, jeg ved ikke
om jeg nogen sinde fik sagt tak for de fine pudevår Du sendte
mig jeg fik jo så mange gaver dengang, at det var lige ved at
løbe rundt for mig. Strømperne Du og gamle Sine Jessen sendte
mig, har jeg begyndt at slide på. Ja så fa I de kærligste hilsner
fra os alle Din Sine.
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81
Brudstykke fra Sine til moderen
[Foråret 1906]

Det glæder mig meget at Dagmar er så rask, så er der jo håb om
at hun kan blive helt rask engang.
Det var jo fornøjelig at Du havde det så festligt på Din fød
selsdag, vi skulde blot også kunde have besøgt Dig —
Vi har i den sidste tid tænkt og talt en hel del om at flytte,
men det er nu noget som, selvom det bliver til noget, ikke bliver
før til næste år, Hans har fra Plantageselskabet Dansk Vestin
dien fået tilbud / om fri rejse derover frit ophold og fri tilbagerej
se for at se om vi synes om forholdene derovre, Selskabet vil nu
dyrke bomuld på de gamle ødelagte sukkerplantager og ønsker
meget folk derover som kender til bomuldsdyrkning, og de me
ner også at kunde byde gode vilkår i timelig henseende og at det
skulde en god fremtid for børnene, måske Hans tager mod til
budet og rejser derover engang i sommer når markarbejdet
tillader det.42 Vi har det alle godt, det er nu tørt nok til at pløje /
så Hans har travlt og børnene er jo i skole hver dag Kærlig
hilsen fra os alle.

Den røde tråd i de øvrige brevefra 1906 er tilbuddet fra plantageselskabet
»Dansk Vestindien« til danske bomuldsfarmere i Nordamerika om at
komme til St. Croix for at starte en bomuldsproduktion dér. Sine melder i
brev nr. 82 (4/61906), at Hans er rede til at rejse for at se påforholdene
på øerne. Han venter blot på, at selskabets administrator skal komme
tilbage fra Danmark. Sine beroliger moderen med hensyn til jordskælvet i
San Francisco: Asgejr bor i Fresno, og denne by er ikke blevet berørt af
jordrystelserne, men i øvrigt har hun ikke hørtfra broderen længe. Børnene
har kighoste, og det har de stadig den 26/7 (nr. 83), ellers er det mest et
brevfra moderen, med etfotografi af Folkes børn sammen med »mormor«,
der optager Sine: »Du er bleven gammel siden jeg så dig sidst«, men det
»er jo ikke så underlig, det er jo snart tyve år siden«. Brev nr. 84 (19/8 1906) er fra den ældste søn Uffe, han takker for
fødselsdagsgaver og fortæller, at han nu arbejder med at plukke bomuld
for at få råd til at rejse til Danmark og gå på højskole.
I næste brev beretter Sine, at Hans’ rejse til Vestindien er blevet udsat
til efteråret efter bomuldshøsten, som tegner lovende. »Forløbig går Uffes
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intægter i vorfars lomme«, men han skal nok komme til Danmark engang,
lover Sine (nr. 85, 27/8 1906).
Så er det atter juletid. Uffe forsøger stadig at tjene penge til sin rejse.
Brevet slutter med julehilsner og spørgsmål til Asgejr (nr. 86, 10/12
1906). Det nye år indledes med, at plantageselskabet trækker sit tilbud om
gratis rejse til St. Croix tilbage, Hans regner nu med at blive i Danevang.
Uffe er nu på fast månedsløn hos en bomuldsfarmer. Sine takker for
julegaver (nr. 87, 20/1 1907). Herefter er der en brevlakune.

88
Fra Hans.
Danevang 6 Sep. 1907
Kjære Mormor!
I Sines Brev skrev jeg, at vi ventede en lille sidst i August. Men
han trækker Tiden ud. Jeg skriver »han«, jeg tænker nemlig det
bliver en Dreng, men selv om det bliver en lille Pige, skal hun
være velkommen. Blot vi havde haft det vel overstaaet og min
lille Sine rask igjen. Hun har det efter Omstændighederne godt,
og det er vi jo glade ved. Børnene har det godt. Uffe er paa
en / Risfarm, han har hidtil faaet 25 Dollars om Maaneden, i
denne Tid faa han V2 Dol. i Tillæg om Dagen. Uffe er meget
høj, men rank, og bredskuldret, han er akkurat 43M Tomme
højere end mig, eller med andre Ord, han er 753M Tommer høj,
det er jo engelsk Maal men alligevel er det en antagelig Højde,
ikke sandt.
Anna er nu hjemme hun er ogsaa stor, men mer drøj, ikke saa
slank som Uffe. De har nu meget travlt med at plukke Bomuld.
Vi havde jo 37 acres saaet, men Lus tog det Hele paa c. 5 acres
nær, 15 naaede vi at faa saaet om, men Resten kom der Intet i,
saa vi har vel c. 20/ acres, men paa dem vil vi faa en god Avl saa
vi faar maaske alligevel mere Bomuld end nogensinde før. Ja,
dette er kun et Par Ord, for at Du ikke skal gaa og være urolig.
Kjærlig Hilsen fra os Alle Din Hans Nygaard.
Kan Du skaffe os en Vielsesattest fra Bojsen. Sagen er, jeg er
ikke Borger her, og efter en ny Lov vil jeg ikke kunne blive det
før om flere Aar. Jeg ser nu i et Dansk Blad, at der ogsaa er
kommen en ny Lov hjemme, hvorefter alle, der har [været] 10
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Aar borte, slettes som / danske Borgere, medmindre de inden 1 ’
April 1908 afgiver Erklæring til den danske Gesant eller Kunsul, at de vedblivende ønsker at bevare deres danske Borgerret.
Da jeg nu ikke ønsker, at blive hjemløs, ønsker jeg at sende en
saadan Erklæring og dertil behøves ogsaa vor Vielsesattest.
Lille Valdemar er saadan en sød Dreng, men han er ogsaa
alles Kjælebarn, saa han har nok bedst af, at der nu kommer en
Mindre.

89
Fra Hans.
Danevang 24 Sept. 1907

Kjære Mormor!
Ja, det blev saa en lille Pige, hun blev født 10 Sep. og vejede
godt 11V2 Det var meget svært for Sine, saa vi sendte Bud
efter Doctor, men han naaede ikke at komme. Her var to Nabo
koner til at hjælpe os, vi havde meget Besvær med at fa bundet
for Navlen saa det kunde holde, det sprang op for os to Gange,
saa den Lille mistede ikke saa lidt Blod, og vi blev ikke saa lidt
nervøs. Den 3e Nat var hun meget syg af Kolik. Vi havde
begyndt at give hende Komælk / og formodentlig har Koen ædt
en eller anden Plante, der har skadet Mælken. Sine havde jo
ikke Mælk til Valdemar, saa hun tænkte det vilde blive ligedan
nu. Men det lader til, der er nok til den Lille. Jeg gik med hende
den Nat hun var syg, Jeg kunde ikke engang sætte mig ned. Om
Morgenen kom de to Koner, og saa fik vi Bud efter Præsten og
hun blev døbt. Hun hedder Asta Elisabeth, hun har været rask
siden og er saadan en lille god Pige med meget svært sort Haar,
hun vejer nu godt 12 w-, og vi er jo alle saa glade / ved hende.
Hans [Junior] mente rigtignok, at der var ingen Mening i det 7
Piger og 3 Drenge, men nu er han måske den der holder mest af
hende. Sine har det forholdsvis godt. Hun var oppe i Søndags
første Gang, men Kræfterne er jo kun smaa endnu. Uffe var
hjemme et Øjeblik i Søndags, han havde nok ogsaa ønsket en
lille Bror, men han skulde jo da hen at snakke med hende, de
andre Børn har travlt med at plukke Bomuld, de plukker paa
den 5 te Balle, hvormeget vi faar ved vi ikke endnu. Kjærlig
Hilsen Hans Nygaard.
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90
Fra Sine.
Danevang 3/10 1907
Kære Moder!
Tak for Dine gode ønsker for os. Vi har det rigtig godt i alle
måder, kun mangler jeg at komme rigtig i skik igen, og det vil
sikkert tage nogen tid, jeg er jo ikke så ung længer og den sidste
lille har taget meget på mine kræfter i det hele taget, jeg var før
hun blev født (de sidste 3-4 måneder) så hævet op over hele
kroppen så det er vel rimelig at det tager lidt tid før alt kommer
i den / gamle gænge igen. Den lille Asta Elisabeth trives godt,
hun var jo tre uger i tirsdags, idag er det torsdag, som Hans
skrev til Dig, mistede hun en del blod, men vi kan ikke mærke,
at det har gjort hende ret megen skade, hun var jo også et
ualmindelig stort og kraftig barn. Alle børnene er så glade ved
den lille søster, De har travlt med at plukke bomuld nu og det er
os en stor glæde engang at mælde at vi i år trods alle besværlig
heder har udsigt til den største avl / vi nogensinde har faet, ja
dette er kun et par ord i hast, men Du længes jo efter at høre fra
os. Det glædede os at høre om Din lange udflugt.
Hils dem alle derhjemme selv far Du mange hilsner fra os
her Din Sine.

[Hans fortsætter:]
Børnene plukker nu paa den 7’ Balle, jeg har gjort Regning paa
10, men Børnene siger 11 og de begynder at snakke om den 12’,
det bliver der nu ikke, men alligevel, det er en god Avl og da
Prisen er god, haaber vi at kunne betale en Del af vor / Gjæld.
Prisen er nu 12 Cent pr «, men vi haaber at faa 15, eller 75
Dollars pr. Balle. Om godt 14 Dage venter vi Præsten Thorvald
Knudsen herned, han er Forstander for Danebod Højskole43,
han bliver her 2 Søndage, saa vi haaber at faa nogle gode Dage
sammen med ham. Du ved maaske, han er en Søn af den Knud
Rasmussen44, der var i Sødring. Han skal være saadan en rar
Mand og er vel den betydeligste af de danske Præster herovre.
Kjærlig Hilsen Din Hans Nygaard.

De næste to breve præges af en større optimisme med hensyn tilfremtiden.
Høsten har været god, og de store børn har alle god fortjeneste ved at
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arbejde på nabofarme og i El Campo (Anna).
Sine konstaterer i brev nr. 91 (6/4 1908): »Prærien er så køn i år som
den aldrig har været i den tid, vi har boet her, det er alle enige om. Det er
underlig at se sådan en grøn frodig mark som stræker sig langt længer end
synet kan nå, ja der ligger jord nok endnu til mange mange hjem«. Optimismen er ikke mindre i det følgende brev (nr. 92 28/4 1908): De
håber snart at kunne besøge Danmark, hvis deres held fortsætter. Sine
mindes - i anledning af Sine Jessens død - den gode tid, da hun tjente i
Fru Jessens hus.

93
Fra Hans.
Danevang 22 Juni 1908

Kjære Mormor.
Ja, nu skal Du ikke blive bange, naar Du ser mine Kragetæer.
Sine har det godt og det har vi da Allesammen, men Sine vil
have, at jeg skal skrive et »Oliebrev« til Dig. Det kan Du natur
ligvis ikke forstaa, skjøndt det er helt naturligt. Sagen er den. Et
Selskab har i de sidste Maaneder boret efter Olie (Petrolium)
og nu har de funden en god Brønd c 4 eng. Mil Sydvest for os.
Den blev aabnet 6 Juni og Olien sprang c 90 Fod højt. Dagen
efter var Sine og jeg nede at se den. Der var lavet en stor
Beholder / afjord c. 150 Fod i Firkanter, Der laa et Rør (4
Tom.) vandret indover Volden og ud af det suste Olie og Gas i
Stødvis. Den gav 3500 Tdr i Døgnet at begynde med men gav
siden mere. Nu er den lukket, da Beholderen ikke kunde holde.
Værdien af den raa Olie regnes til c. 2000 Dollars daglig. Du
kan tro, her har været Uro og Færdsel gjennem det ellers saa
fredelige Danevang. Der er nu en lille By, jeg var der i Formid
dags og solte lidt Smør. Der er to Kjøbmænd flere Resturanter
»Hoteller«. Barber, en St........ Apotek osv. osv. Alt paa 14
Dage. Der er allerede stillet Stilladser til Boremaskiner paa 11
ny Steder. Her har været flere andre Kompagnier som ogsaa
vilde bore. Men det første havde været saa / forsigtig, at sikker
sig Retten til at bore paa alt Land i Nærheden, saa de ny
Selskaber maatte længere ned, og Flere her i Danevang har
givet dem Lov. Du forstaar disse Boreselskaber ejer ikke selv
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Jord, de faar Lov at bore, finder de Olie faar Ejeren afjorden
Vs Part frit, han er fri for alle Udgifter. Somme har faaet Lidt
for at give dem Tilladelse. Vor Nabo I. Wind har faaet 25
Doliers, hvis de ikke kommer inden 3 Maaneder faar han 50
mere for de næste tre. En Mand er her dog som har gjort det
godt, det er en dansk Risfarmer, Uffe har arbejdet for ham, han
bor c 1 eng. Mil sydøst for Brønden, han har lejet eller givet
dem Ret til at bore paa 3 Stykker af sit Land for 9.000 Dollars
som han fik udbetalt straks / hvis de ikke begynder at bore inden
3 Maaneder, skal han have 300 Dollars om Maaneden, og hvis
der findes Olie faar han Vs Part og saa skal de desuden give
ham 2000 Dollars for Bygninger, han vil da ikke bo der. Om det
nu vil faa nogen Indflydelse paa Danevangs Fremtid ud over
det, at vi faar en By nær ved. Ja det er ikke let at sige Noget om
endnu, findes der Olie omkring os vil Landet jo stige i Pris, hvis
vi saa kan sælge for en god Pris, saa gjør vi det. Give Nogen Ret
til at bore, vil vi ikke, da det saa ikke er saa let at sælge. Det
kunde jo tænkes at der er Olie ikke langt fra os, men ikke paa
vort, Hvis det saa har været undersøgt, kan Du / jo forstaa, at
det saa vil være omtrent uden Værdi og det tør vi ikke udsætte
os for. Men som sagt. Vi ved intet om det. Maaske nogle faa
Maaneder frem vil afgjøre det. Her er Adskjellige som har mere
eller mindre Feber, det har vi slet ikke, vi kan saa godt tage det
Hele roligt. Ja det var saa mit Oliebrev, maaske Sine fortsætter.
Kjærlig Hilsen fra os Alle til Eder Alle Din Hans Nygaard.

Sine slutter brevet: fortæller om børnene og spørger til familien i Dan
mark.

94
Fra datteren Ida.
Danevang d. 4/9 1908
Fortæller om bomuldsplukningen, foreløbig to baller i hus, Anna er til
freds med at være i huset i El Campo, og Uffe arbejder stadig hårdtfor at
tjene til at »rejse nordpå«.
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Danevang d 22/9 1908
Kære Moder!
Det er snart længe siden vi hørte fra eder. Jeg havde ventet et
par ord enten fra Dagmar eller Dig efter at de alle havde været
samlet hos Dig i ferien. Jeg håber at Du nu er rigtig rask igen og
at Ingeborg også helt er kommen sig. Vore tanker er meget
hjemme i vort lille fædreland i disse for Danmark så tunge dage,
å! hvor dog en eneste mand kan gøre en stor ulykke, vi har jo
kun enkelte telegrafiske meddelelser at bygge på men / efter dem
er det jo næsten utænkelig. Hvor kan et menneske bære et
sådant ansvar som det der nu hviler på Alberti45?
En anden ting derhjemme fra, som også en del har optaget
mine tanker i sommer, er højskolen som nu bygges ved Kjerteminde. Jeg har så småt talt med Uffe om at rejse hjem på skole,
men den store afstan og de mange penge, meningen var jo at
han skulde til Minesota til Danebod højskole til vinter, om vi
kunde skaffe pengene dertil. Uffe trænger til at kom[me] ud nu,
at se lidt og høre også andet end hvad der / kan ses og høres her i
Danevang, så jeg håber at det må lykkes at fa ham et eller andet
sted hen hvor han kan fa lidt af det, som han nu trænger til.
Det vilde have været mig en stor glæde, om det kunde bleven
til Danmark, så han samtidig kunde færdes mellem sin slægt,
jeg tror at både han og I alle derhjemme vilde have megen
glæde der af. Nu lille mor, skal Du ikke glæde Dig til at han
kommer hjem, for det bliver sagtens ikke til noget, alligevel kan
jeg ikke lade være selv at drømme derom. Nu ventet vi snart at
Johan/ ne skal bringe os en mundtlig hilsen fra eder derhjem
me. Det er sandt, Du vil vel også gerne have lidt petroliuns
snak, men foreløbig er alt stille, der ømtes om at, det store
oljeselskab, som controlere oljesalget hele verden over, søger at
komme i besidelse af denne oljemark, også i så tilfælde vil det
hele blive i jorden endnu i mange år, da man ikke har brug for
ojien endnu mindre for en konkurent, ja det er en stor skam den
store magt de »trust« har, skriv nu snart vi længes efter at høre
fra eder alle, og så hilses I alle fra os alle her. Din Sine. Bed
Dagmar skrive lidt, jeg længes at høre fra hende.

281

96
Danevang 7 December 1908
Kære Moder.
Ja Du må undskylde, men vi har været uhældige idet vi har faet
noget blæk, som ikke duer, jeg må altså skrive mit Julebrev med
blyant. Du ved jo at jeg gerne opsætter med at skrive til det
yders te øjeblik, vi har så længe længtes efter at høre fra eder
derhjemme, men nu venter vi ingen breve før vi får nogle jule
breve. Ja iår har vi jo da en rigtig juleoverraskelse til Eder alle
derhjemme/ Uffe er jo nemlig rejst hjem for at bringe Eder alle
vor Julehilsen, for at lære sin slægt at kende og for at gå på
højskole i vinter. Planen herhjemme fra var, at han først tog til
Dig, dersom farmor da ikke var syg, efter at have hilst på Eder i
Kjerteminde, skulde han holde Jul i Ulbølle, for derefter at rejse
tilbage til Kjerteminde for at deltage i højskoleundervisningen
der i vinter. Forholdene derhjemme er jo meget / forskjellige fra
dem her, men vi ved jo at I vil hjælpe ham tilrette hvor I kan se
at han trænger til hjælp. Vi ønsker at dette besøg må blive til
megen glæde for os allesammen, men især er det jo vort håb at
Uffe vil fa godt udbytte af sin tur. Han rejste fra Galveston
Mandag 30/11 over Bremen, Skibet tilhørte Norddeutcher
Linjen og hed Chemnitz, måske han vil være i Danmark lige så
tidlig som dette brev. Vi har det alle godt og ønsker Eder alle en
glædelig Julefest, vi vil jo savne vor store dreng, det/ er jo den
første Jul han ikke er hjemme. Uffe vil jo nu fortælle Eder alt
hvad I har lyst at vide.
Kirken nærmer sig sin fuldendelse, men før efter Jul far vi
den jo ikke indviget, hvor vil det så blive anderledes hyggeligt
for os end hidtil.
Vor avl er iår ligeså god som i fjor så vi håber at klare os
nogenlunde trods de mange udgifter, det er jo slemt at have
gæld her for renterne er jo så store 7 a 10 pre. Ja nu Må du hilse
Uffe fra os, vi længes efter at høre at / han lykkelig og vel er
landet i Danmark. Vi glædede os over at han fra Galveston kom
til at rejse sammen med en dansker vi håber jo det var en god
kammerat.
Hermed det kærligste hilsner og ønsker om en god Jul og et
godt nytår fra os alle her til eder alle derhjemme fra eders Sine
Nygaard født Dalsgaard Pedersen.
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Hans afslutter brevet med hilsner og håbet om, at Uffes højskoleophold
kommer at svare til familiens kirkelige holdning.

I et kort brev (nr. 97, 3/1 1909) fortæller Ingeborg mormoderen om
familien, og slutter med at spørge til sin bror Uffe i Danmark.

98
Danevang 3/6 1909
Kære Moder!
Hvordan mon Du dog har det, det er så længe siden vi hørte
noget fra Dig men vi håber da at Du er rask, Uffe fortalte os om
den lille Ellen, som Du havde fået, til Dagmar bliver rask.
Hvorfor kunde hun ikke være hjemme. Uffe skriver også, at han
jevnlig hører fra Dagmar og at hun har det bedre, nu skriv lidt
udførlig til os om Dagmar og hvad håb hun har om at blive rask
i en nær fremtid. Jeg sidder med lille Asta på skødet og skriver,
hun har lige fået sin middagssøvn, og er lidt gnaven da hun er
lidt forkølet, de store børn er i marken. Vi har ikke / kunne
komme der i de sidste 2 uger på grund af regn, nu har vi rigtig
fået varme og så gror ondt og godt omkabs der ude så det
gælder om at hænge i. Vi har det alle godt. Anna håber at tjene
så mange penge at hun kan komme hjem til næste sommer. Vi
taler jo også en gang imellem om vor sølvbryllupsrejse og glæ
der os på forhånd, om det kan lade sig gøre er jo en anden sag
men glæde os til det har vi da lov til, ikke sandt! Det værste er jo
at Du vel ikke kan kende mig, da jeg nu ikke mer har en tand i
munden og snart er lige så tyk som jeg er lang, men nu har jeg
jo da forberet Dig.

Sine spørger til familie og venner i Danmark. Hun har læst om bekendte i
Fyns Tidende og spørger moderen om flere oplysninger. De har ikke hørt
fra Asgejr længe, hun beder moderen skrive og fortælle, hvis hun har hørt
noget.
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Fra Anna til »alle«
[Brevet er skrevet af Anna
i El Campo, til Sine og Hans
og derefter vedlagt Sines brev
af 29/7 til moderen]
El Campo Texas, 22 Juli, 09
Kåre Allesammen!
Her var en meget slem Storm igaar.
Udbygningerne ligger spredt over hele Gaardsplassen, men
Huset blev staadende, syv Vindus Rudder blæste ind, hele
Huset segiede i vand ikke et tørt Rum eller Seng, men alle var vi
jo glade vi slap med det. Hønsehus, to lillehuse, Vindmøllen
Koshade (halvtag) en del af Stalden, det store Derick, En af
Mændene / ligger herinde i Sengen, han vilde gaa fra Maskin
huset til Huset da han blev ramt af nogle Planker fra Koshadet,
og slynget et stykke ud, han slap med et daarlig Ben først mente
vi at Benet var brækket, men Doctoren mente Nej, at det var
meget forvredet. Vi kan se nogle af Nabohusene som er blæst
om hvordan Folk ellers har det her omkring ved jeg ikke. Grant
sagde da han var her / at det var den første Person han havde
hørt af som var kommen til skade.
O jeg haaber i har det godt Hjemme, for naturligvis har det
stormet ude hos jer, lad mig vide saa snart i kan, jeg tænker
Thompsom skal til Byen i Dag saa kan han faa at vide hos
Jensen hvordan det staar til ude i Danevang.
Huse inde i Byen er blæst om (,) Skolehuset Ellevator og
mange flere / , Ja her er tusend af thing at gøre, at dette er
skreven i hast men i kan vel læse det, skriv saa lige med det
samme.
De kærligste Hilsner til jer alle fra Anna
Jeg er glad det ikke gik verre end det gjorde vi havde alle overtøj
paa færdig til at forlade Huset hvert Øjeblik, det er det værste
blæsevejr jeg har været i, bare jeg vidste hvordan i havde det.
A. N.

Sine har skrevet nogle få bemærkninger i randen af brevet.
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Danevang d. 29 Juli 1909
Kåre gamle Mor!
Rigtig tak for brev og brevkort. Det glæder os af sidstnævnte at
erfare at Du begynder at komme til kræfter efter din sygdom. O
moder jeg vilde jo gerne endnu engang mødes med Dig på
denne jord. Dog det råder kun Gud for, for tiden kan jeg ikke
rejse, og hvad fremtiden vil bringe ja det ved vi ikke, Mennesket
spår, men Gud råder. Ja det har vi her i Danevang nylig haft
bevis for. Alting så så lovende / ud som aldrig før, om en 14 dage
skulde høsten begynde og vi glædede os meget, for vi syntes vi
trængte til den rigelige høst vi nu havde udsigt til, Gælden
skulde blive mindre og vi skulde få lidt af det vi synes at trænge
til. Men så kom Orkanen den 21 July, vi har oplevet uvejr her i
Danevang, men dette var det frygteligste endnu, stormen rase
de og regnen piskede huset rystede og alt som stormen tiltog i
styrke så det mer og mer truende ud, Huset rustede så skor/
stenen faldt ned, to udhuse væltede tre træer blev rykked op
med rod og et lige uden for vort vindue splintret, men alt som
uvejret tiltog i styrke så sendte Gud også sin fred til os og vi var
rolige, og vi bevarede alle, vort skrøbelige hus blev stående og
alt hvad stormen berøvede os, ja det kan vi jo undvære. Tabet
for Danevangs vedkommende er ellers meget betydelig, her er
ødelagt en mængde bygninger og vindmøller, men avlen var
sikkert endnu meget meget mere (ødelagt) / Ja denne storm var
langt være end den som ødelagde Galveston.46 Vor kirke har
lidt meget den er blæst skæv så hverken vinduer eller døre kan
lukkes i (,) Forsamlingshuset er tildels ødelagt. Jeg sender Dig
Annas brev [brev nr. 101] så kan du se hvad hun skriver. Det
glæder os at Dagmar er blevet så meget bedre, mon hun skal
holde ferie hjemme hos Dig. Fra Uffe har vi jo hørt, at han var
Folkes gæst medens han var i Århus. Vi havde glædet os til at
kunde hjulpet ham til en højskole tur til vinter, men nu er der
ikke megen udsigt til vi kan. Kærlig hilsen til Ingeborg Uffe og
børnene X.
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Danevang d. 8/12 1909
Sine håber brevet når frem til juleaften. - Det glæder hende, at moderen
har broderen Uffe og dennes kone Ingeborg samt deres børn boende, så hun
ikke skal være alene i julen. - Sønnen Uffe er på Ågård, og Sine harfået
flere breve fra ham.

Om Anna kommer til Danmark spørger Du. Ja vi håber det må
ske en gang til sommer. Hun tjerner jo nu på et Hotel og får 25
dollar om måneden Margrethe er også der hun får 15 / dollar,
men hidtil har vi faet hvad de har tjent. Efter jul håber vi så at
kunne undvære Annas penge så hun kunne sparer dem sammen
til den Danmarksrejse hun så længe har glædet sig til, Anna er
en dyktig pige, og vi håber at hun ikke bliver skuffet, når hun
kommer hjem, hun glæder sig så meget til den tur. Så det vilde
gører os meget ondt om hun skulle blive skuffet. Vi er alle raske
nå undtages en slem forkølelse lille Sigrid havde den anden dag
men hun er nu rask igen. Ingeborg og Valdemar har begyndt så
det vil sagtens gå omgangen rundt, men / det bliver vel overstået
inden jul. Anna og Margrethe er jo meget bunden og kan ikke
komme hjem til Jul men vi kan jo køre ned at besøge dem. Asta
er en lille sød en og alles kælepotte hun taler nu hel tydelig, hun
er vel næsten også i den morsomste alder nu. Jeg har mit Hoved
så fuldt af sytøj i denne tid, jeg skal inden jul se at faet syet en
kjole til Ida og en til Ingeborg, men til sådan arbejde er Asta
ingen hjælp. Vi vilde glædet Dig med et lille billede af os nu til
Jul men som Du ser er det bleven utydelig. Jeg sender det
alligevel i mangel af et bedre. [Hilsner]

Ingeborg har skrevet en lille hilsen til mormor. Hun fortæller, at de snart
får en ny nabo. -/Anna har købt nye vinterhatte til Ingeborg og Ida. Også
Ida sender en hilsen med.
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Danevang d. 14 April 1910

Det bekymrer Sine, at broderen Uffe og hans kone ikke længere bor i
Kerteminde, hvem kan nu hjælpe moderen, hvis hun blev syg.
Med hensyn til Uffe, ja da ved Du jo hvorledes han skal tilbrin
ge somren, vi vilde jo gerne at det skulde nås, at han kom til
Askov til Vinter, men det er jo de penge. Vi vilde jo så gerne
hjælpe ham, men foreløbig er der aldeles ingen udsigt for at vi
kan, med al sparsomlighed så koster det jo meget for så stor en
familie at leve, men vi håber jo ligegodt på en udvej for Uffe.
Jeg forstår nu ikke hvorfor Uffe ikke kan fa understøttelse. Kunsul Søgård mente netop at det måtte være en anbefaling / for
ham at han var dansk americaner. Uffe skulde aligevel prøve en
gang endnu at søge hos Amtet. Uffe er jo nok født herover men
har dansk borgerret eftersom hans fader endnu er dansk borger.
Sine sender hilsner til Dagmar og Ester. - Anna har været hjemme på en
lille ferie i anledning af Hans’ konfirmation. - Brevet slutter med en
hilsen til Guldagers.
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Danevang D. 26 Maj 1910
Kære Mor!
Det er i den sidste tid gerne gået sådan med mit skriveri hjem til
Dig at når vi far brev fra Dig, så bliver vi glade men svare på
det far vi ikke før vi igen begynder at længes efter at hører fra
Dig. Nu denne gang vil jeg skrive med det samme. Først tak for
brevet til bryllupsdagen, det kom lige lørdag aften som det / var
bryllupsdag søndag - Hils lille Ester fra os og ønsk hende tillyk
ke, når hun som vi ønsker for hinde er bleven en lykkelig lille
mor. Hvad Uffe angår ja så er han naturligvis pligtig at blive
soldat, dersom de vil have ham, med rettighederne som dansk
borger følger jo og så pligter, Ja jeg forstår jo igrunden ikke,
hvordan han skal klarer sig selv om han får understøttelse både
fra elevforeningen og amtet — men han vil / jo nu vove det, og så
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må der vel også blive en udvej for ham. Det glæder os at Du var
glad ved hans og Helgas besøg i Påsken, og at Du synes godt om
Helga47.
Ja lille mor nu vil jeg jo ønske at somren, som vel snart har
holdt sit intog hos eder, må med sin sol og varme hjælpe til at
gøre Dig rask igen så Du må kunde færdes lidt ude omkring.
Hvad Anna angår. Ja så/ har hun på grund af stormen sidste år
måtte hjælpe os så meget med alt hvad hun har tjent, at hun nu
ikke kan komme hjem. Det er ikke let at tage børnenes penge,
det vilde jo være anderledes fornøjeligt om vi kunde hjælpe
dem! Men da både Anna og Margrethe har hjulpet os med
glæde, ellers kunde vi jo heller ikke taget derimod og uden deres
hjælp forstår jeg ikke, hvordan vi skulde kunde kommet igen
nem.
Kærlig hilsen fra os alle Din Sine Hils slægt og venner.

Efterskrift

Efter al sandsynlighed blev Danevang deres endelige hjem i
Amerika. Om de så fik deres forventninger opfyldt dér, er en
svær vurdering. »Amerikanere« blev de aldrig, deres danske
statsborgerskab beholdt de, og det danske sprog og traditioner
blev holdt i hævd, som det fremgår af brevene. Kolonien var og
forblev en »dansk ø« i Amerika, et forhold, der finder stærke
udtryk i jubilæumsskriftet fra 1944.
Det er klart, at denne brevserie først og fremmest viser den
side af familiens liv, som de mere eller mindre bevidst ønskede,
at brevmodtageren — Sines moder - skulle se. Spørgsmålet er så,
hvor ærlig og fortrolig brevskriveren er i sit forhold til modtage
ren. Dette hænger igen sammen med spørgsmålet om, hvorfor
brevene er skrevet - hvornår og i hvilken forbindelse (jfr. indi,
p. 23 ff.).
Sine skrev hjem ikke blot for at holde kontakt med moderen,
men også for at bevare fornemmelsen af et fædreland . Hun fik
tilsendt bøger, aviser, billeder og mere sentimentale ting som
blomsterfrø og bøgeblade, og til tider skinner det igennem, at
parret har modtaget økonomisk støtte fra hjemlandet, deres
klager er ofte en bøn om hjælp. Private breve har ganske særlige
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signaler parterne imellem, som det kan være svært eller umuligt
at gennemskue for udenforstående. Vi kender kun Sine gennem
disse breve og de få oplysninger, vi kan spore i kilderne. Hendes
moders personlighed kender vi intet til, brevene den anden vej
er jo desværre ikke bevaret. Men netop den religiøse holdning
og nationalfølelsen, der er så markante i brevene, fortæller må
ske mere om Sines moder og den folkelige vækkelse i Danmark
end om Sine selv. Sines retfærdiggørelse af parrets udvandring i
de tidlige breve må også ses i denne sammenhæng. Nogle ting
forventede moderen direkte, at Sine skulle udtrykke, og her især
de mere åndelige aspekter ved deres liv i Amerika.
Kontinuiteten er denne brevseries styrke, de mange breve dækkende en periode på 23 år - giver os mulighed for bedre at
kunne vurdere seriens tendenser. Vi kan følge den personlige
udvikling gennem årene, Sines opfattelse af sig selv som ung
pige og nygift, som moder og hustru, og som aldrende farmer
kone. Den mest spændende side i immigrant-kvindens liv
kommer måske frem her: hverdagen, det hårde slid i marken og
huset, de mange børnefødsler, opdragelsen af børnene i et nyt
land, de nære ting, små og store problemer i en kvindes liv på
den tid, lige fra kødgryden og barselssengen til hendes opfattel
se af det samfund, der omgav hende og hendes familie.
Brevene rummer mange eksempler på den konflikt, immi
granterne stod i i forholdet til det nye land, fædrelandet og den
efterladte familie. Savnet og fædrelandskærligheden er de gen
nemgående temaer i Sines breve, og netop det, at familien slår
sig ned i en udpræget dansk koloni med et fast religiøst mønster
og grundtvigianske traditioner, og her arbejdede aktivt for at
bibeholde danskheden, viser et ægte savn og tillige de vanske
ligheder, den havde ved at tilpasse sig i »deres« nye land.
Anne Lisbeth Olsen

10

Brev fra Amerika

Hans

ost

Marie Jørgensens breve
1892-1922

Efter den danske udvandrings kulmination i 1882 med 11.000
emigranter nåede udvandringen sit sidste højdepunkt 10 år se
nere i 1892. En af de 9.000 danskere, der forlod deres hjemland i
dette år, var en fynbo med det gode danske navn Hans Jørgen
sen. Livet i det amerikanske berettede han om i breve til sin
ældre broder Jacob, der førte slægten videre herhjemme.
De følgende 41 breve fra Amerika er skrevet af familien Jør
gensen (Johnson) og dækker en 30 års periode fra 1892-1922.
Hovedparten, ialt 30 breve er skrevet af Hans, medens hans
kone Marie har skrevet 8, de resterende er skrevet af deres børn.
Samtlige breve er stilet til Hans’ to år ældre broder og dennes
hustru (død 1901) i Vester Skerninge; brev nr. 2 var dog i første
omgang tiltænkt Marie, medens hun endnu opholdt sig i Dan
mark. Der er ingen grund til at tro, at de har skrevet mange
flere breve til Jacob end de her bevarede. Derimod fremgår det
tydeligt, at der har været en sideordnet brevveksling med Hans
og Jacobs forældre i Vester Skerninge (faderen død 1900, mode
ren 1906), dette skaber det problem, at flere meddelelser og
forhold behandles som bekendte, men fremstår for os i dag som
uoplyste, selvom Hans også et sted beder broderen gå til for
ældrene og gengive Hans’ brev, da han ved, at »de har lidt
svært ved at læse det« (brev nr. 10).
Hans Jørgensen blev født i 1855 i Vester Skerninge sogn på
Sydfyn som anden søn af »husmand og skipper« Jørgen Jacob
sen og hustru Anna Kristine Pedersdatter. Deres ældste søn var
Jacob, som var født i 1853 og opkaldt efter bedstefaderen. Både
deres far, der i 1860 var 41 år, og moderen på 37 år var ifølge
folketællingen født i Vester Skerninge. Slægten stammede dog
fra den nærved liggende Avernakø i det sydfynske øhav, hvor
både farfaderen og farmoderen var født henholdsvis 1788 og
1795. De to gamle boede i 1860 som aftægtsfolk hos Hans og
Jacobs farbroder, husmand Peder Jacobsen i Vester Skerninge.
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Ved folketællingen 1.2.1870 boede familierne dør om dør i to
husmandshuse, den gamle fisker Jacob Jørgensen, der i mel
lemtiden var blevet enkemand, boede stadig hos Peder Jacob
sen, der nu blev betegnet som sømand. I nabohuset boede skip
perfamilien Jørgen Jacobsen, der var blevet udvidet med en
datter, Karen, der nu var 6 år gammel. Den 16-årige Jacob var i
mellemtiden blevet sømand, medens Hans på 14 år stadig
måtte nøjes med at være »Barn« i den officielle registrering, dog
nok ikke mere barn end at han allerede havde faet øje på den
18årige tjenestepige på Peder Møllers nabogård: »Bondepige«
Anne Marie Nielsen blev i begyndelsen af 1880’erne gift med
Hans. Hun var også født i Vester Skerninge.
I 1880 var den nu 24årige Hans møllebestyrer på vandmøllen
Vestermølle i sognet. Der var 11 andre unge ansat på denne
arbejdsplads. - Endelig havde ved folketællingen 1.2.1890 beg
ge Jørgens sønner etableret sig med familie: Jacob i fødesognet i
Syltemaden (sådan hedder stedet faktisk). Han forsørgede sin i
sognet fødte hustru Marie Kristensen, to døtre og en søn på et
husmandssted og supplerede husmandens indkomst med lidt
fiskeri. Hans, der var blevet gift med Anne Marie og allerede
havde 5 børn fra Viggo på 7 år til Oskar på 8 måneder, var
derimod i slutningen af 1880’erne flyttet til nabosognet Ulbølle
og havde slået sig ned som fisker i Strandhuse.
Selv om folketællinger og andet statistisk kildemateriale sjæl
dent kan oplyse meget om personerne bag tallene, springer et
par karakteristika dog i øjnene ved familiernes optræden i Sta
tistisk Bureaus registreringer af den danske befolkning. Der er
tydeligvis tale om et meget statisk familiemønster - geografisk
som socialt. Centrum for familiernes tilværelse var Vester Sker
ninge, og fiskeri- og søfartserhvervet gik i arv fra far til søn,
heller ikke når det gjaldt giftemål, blev sognegrænsen overskre
det. Men karakteristisk nok er det netop Hans, der bryder dette
tilværelsesmønster. I modsætning til familietraditionen tog han
som ung mand arbejde på en mølle, og da han endelig overgav
sig til fiskeriet, flyttede han fra sognet, dog ikke længere end til
nabosognet Ulbølle. Den næste flytning blev jo noget længere
for den mere urolige Hans.
Amerikas tillokkelser var sikkert velkendte i dette område,
der ifølge Kr. Hvidt (»Flugten til Amerika« 1971) havde en
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udvandring på omkring 5% af befolkningstallet 1880. Uden at
der fra nogen af parternes side antydes noget om kendskab til
hinanden, er det dog bemærkelsesværdigt, at brevskriverne til
en anden samling i denne bog, Hans Christian og Sine Nygaard
Hansen i 1887 netop udvandrede fra Ulbølle. Da Hans Jørgen
sen som 36årig den 1/2 1892 tog det store skridt væk fra hjem
egnen, lå der således en vis tilskyndelse i det omgivende miljø.
Andre fra pmrådet havde før ham prøvet »Rejsen til Amerika«,
deriblandt hans kontakt i Chicago - Kapt. Hansen - der efter
omtalen i brevene at dømme er en fælles bekendt af familien fra
Sydfyn. Hans’s datter Cornelia antyder i et brev til Jacob fra
1938, at Hansen var Hans’ og Jacobs fætter.
Selvom Hans efterlod sin kone og 6 børn hos sine gamle
forældre i Vester Skerninge, rejste han dog ikke ud på egen
hånd. Han deltog nemlig i en større gruppeudvandring af syd
fynske og ærøske håndværkeremigranter plus en arbejderfami
lie med 8 børn fra Nykøbing-Falster. 4 af de 11 voksne havde
billetter til Chicago, medens det øvrige selskab agtede sig til
Iowa.
Det fremgår af brevene, at Hans ikke var fast besluttet på at
blive væk for altid, men tværtimod håbede han på at vende
hjem efter 2-3 år noget rigere, end da han tog ud. Endnu i dec.
1894 vaklede han mellem at tage hjem eller blive i Michigan. Et
problem var også, at udgiften til at få familien over ville blive
betydelig; men den 3. sept. 1895 var beslutningen taget og pen
ge og billetter til New York åbenbart fremskaffet. Marie, der
ifølge Hans ikke var videre begejstret ved tanken om at rejse til
Amerika (brev nr. 3), afsejlede denne dag fra København med
de 6 børn på dampskibet Norge, og selvom turen ikke forløb
uden problemer (brev nr. 5), nåede de alle efterhånden frem til
det sted, der kom til at danne rammen om resten af deres liv:
Ford River i Michigan.
Om udvandringsmotivet er allerede antydet de mere social-psykologiske forhold i Hans’ baggrund, men disse er natur
ligvis forbundet med de materielle forhold, bortstødningsfakto
rer eller »push«, som det kaldes i den mere teoretiske del af
emigrationslitteraturen.
Det er sjældent, at udvandrerne selv forklarer grunden til
deres skridt i brevene hjem, som regel af den grund at de hjem295

meblevne udmærket var klar over, hvorfor deres slægtninge
havde forladt landet. Der bliver derfor ofte tale om »læsning
mellem linierne«, når motivet skal forsøges klarlagt. For Hans’
vedkommende er der tale om ret klare økonomiske motiver. Et
usikkert og stadigt mindre udbytterigt ålefiskeri fra den fynske
kyst og samtidig konstante krav til investeringer i redskaber
betød en tilværelse uden udsigt til økonomiske forbedringer.
Hans skriver enkelte gange om denne onde cirkel: i brev nr. 4
hvor han glæder sig over at være gældfri her i Amerika modsat i
Danmark, og i brev nr. 20, hvor han logisk konstaterer, at uden
redskaber intet fiskeri - og med redskaber på gæld et ringe
udbytte, og »det var jo altid Ulykken hjemme, jeg blev aldrig
færdig med Gjælden, men er først Nettene betalt, da er det
Fiskeren kan vente lidt for sin Del og for sit Arbejde«. Den for
en fisker lidt underlige bemærkning om, at han ikke er søstærk
nok til at gå ud på større dybder og fiske, viser lidt om hans
begrænsede muligheder inden for slægtens traditionelle erhverv
i Danmark.
Nu rejste familien jo som sagt ikke til Amerika på lykke og
fromme, der er givetvis også tale om, at U.S.A, frembød en vis
tiltrækningskraft - »pull« - over for Hans, dels havde han kon
takter dér, dels, som det synes, blev det tidligt planlagt måske
endog hjemmefra, at han skulle »gaa til Ford River«. Bortset fra
det første og det sidste brev er samtlige breve fra Marie og Hans
afsendt fra Ford River. Her er det ikke stedet at foregribe bre
venes fortælling, men det er dog værd at bemærke, at netop den
stabilitet, der kendetegner denne samlings ophavssituation,
samtidig er et kendetegn for familiens tilpasning i Amerika.
Skønt Hans ernærede sig og sin familie ved en lang række
sæsonbestemte arbejder som skovhugger (lumberjack), sned
ker, mølleriarbejder og ved jagt og fiskeri, var udgangspunktet
for deres tilværelse og lykke det jordstykke og hus, som Hans
først lejede af savværket i Ford River og siden købte. Ikke blot
blev det en særdeles værdifuld grund, men det var jo heller
»ikke saa vanskeligt at faa noget at spise her naar vi har Skoven
på den ene Side og Søen paa den anden« (brev nr. 38).
Selvom Hans, da han udvandrede i 1892, fejlagtigt blev an
ført som 22årig i politiets udvandrerregistre, kunne dette ikke
skjule den realitet, at han som 36årig i udvandringssammen-
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hæng var en »gammel« mand. Set udfra denne aldersmæssige
baggrund var det heldigt for familien, at Hans så hurtigt fandt
sig til rette i Amerika og allerede i udvandringsåret fandt et
blivende sted i Ford River.
Den lille by Ford River var et eksempel på en lykkelig blan
ding af industri og traditionelle erhvervsmuligheder. Den første
mølle ved floden blev anlagt så tidligt som i 1844. I 1866 gik en
række »claim holders« på stedet sammen og dannede Ford Ri
ver Lumber Company. På sit højdepunkt kort før år 1900 be
skæftigede kompagniet omkring 1000 mand i skovene, på møl
lerne og transportskibene på søen. Ford Rivers faste indbyg
gertal nåede dog sjældent op over 1000. For en stor del betjente
industrien sig af sæsonarbejdskraft. De fleste af disse arbejdere
var som Hans første generations immigranter. I kompagniets
300 rum store boardinghouse var næsten alle nationaliteter
præsenteret. Byen selv havde en stærk svensk islæt, men også
nordmænd, irlændere, danskere og tyskere satte deres præg.
Samtidig gav kompagniet, der stort set ejede hele distriktet,
folkene mulighed for at leje eller købe jord på stedet. Det var
dette tilbud Hans tog imod, og her kom hans medbragte fiske
rierfaringer ham til gode. Ved at kombinere arbejdet for sav
møllerne med et til tider givtigt fiskeri blev han i stand til at
skabe en fremtid for familien i Amerika.

1

Fra Hans Jørgensen
til broderen »Fisker Jacob Jørgensen,
Søndermark pr. Vesterskjerninge«.
Chicago d. 5te April 1892

Kjære Broder
Jeg begynder at faa Samvittighedsnag fordi jeg endnu ikke har
skrevet Dig til, og der er allerede gaaet over 14 Dage siden jeg
velbeholden ankom hertil, jeg maa derfor skynde mig at oprette
det forsømte. Rejsen her over har jeg givet min Kone en Om
stændelig Beskrivelse af, og hende kommer I jo nok til at tale
med, saa maa hun gjengive den1, forresten gik den jo saa godt
den kunde, naar man undtager 3-4 Dages Søsyge, og det var
297

enda ikke saa slemt, men vi havde rigtig nok ogsaa frisk Kuling,
den kolossale store Damper kunde sætte Snuden under lige til
Fokkemasten, og tage Vandet helt hen over promenadedækket,
den var nemlig Overbygget lige fra Stævn til Stavn, dog jeg
fortryder ikke paa nu det er overstaaet, at jeg fik Atlanteren at
se i Skjorteærmer, hvad Du har set saa mange Gange2, vi mødte
2 Barker et hundrede Mil vest for Irland, de kom / lænsende for
hvert et Mersejl og et Slagsejl paa Spryget, de signaliserede til
os, hvorom, ved jeg naturligvis ikke. Rejsen fra Nevyrk [New
York] til Chicago som varede 2 Nætter og P/2 Dag var meget
interresant, vi kom igjennem Bjergrige Egne paa en stor Del af
Strækningen, det var henrivende smukt at se Landskabet vexle
Udseende, med Skove Bjerge og Afgrunde for hvert Øjeblik.
Da vi kom til Chicago gik vi ind paa et Boadinghus for en 8
Dagstid og det var ganske rart at udhvile sig et par Dage ovenpaa den lange Rejse. Jeg har nu været ombord paa den trema
stede Skonnert siden i Søndags ottedag, den hedder »Bertie
Calkins« og er for Resten et ganske smukt og godt Fartøj trods
sine atten Aar, jeg arbejder paa den med at sætte Sponds i den
hist og her, lægge Gulv i Lukaffet, reppare paa Skandseklæring,
og saa videre, der er forresten ikke saa lidt at gjøre. Vi skal
vistnok sejle herfra paa Lørdag op til Savværket »Fourt River«
der haaber jeg saa at faa Arbejde, Captainen er nu / aldeles
sikker derpaa. Jeg har forhørt om Mølleriet og kan muligvis
ogsaa nok komme til det om en Qorten Dags tid, men Begyndel
seslønnen er kun P/2 Dollar om Dagen, og Kost med Logi i
Chicago koster 3*72 a 4 Dollar om Ugen, saa foretrækker jeg
heller at gaa til Savværket. Vi lever ellers herovre omtrent som
vi aldrig skulde dø, der spises jo som Du ved kun 3 Gange
daglig, og det bestaar om Morgenen af Steg med Kartofler,
Kaffe Hvedebrød og Smør, Æg, Kage, Kiks, og til Dessert en
ten, henkogte Ferskner, Æblegrød, eller Pay, (en slags Æbleka
ge,) den hele Komedie gjentager sig igjen Middag og Aften,
med lidt Variationer af Beuf, henkogte Makræller, der bruges
slet ikke 01 eller Spiritus ved Bordet, men Kaffe eller The bliver
serveret saa snart man er sat ned. Det er jo i Grunden ikke saa
underligt at der beregnes store Kostpenge herovre, jeg vil slet
ikke sige det er formeget for saa- / dan Anretning; der siges at
naar en Mand holder sig selv med Kost oppe ved Savværket,
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faar han udbetalt 13 Dollar om Maaneden i Godtgjørelse,
saameget har vi ikke til os selv og hele vor Familie at leve for
Hjemme. For øvrigt er jeg ved rigtig godt Mod, fuldstændig
rask i alle Maader, og sikker paa at det med Guds Hjælp nok
skal gaa herovre, det er langt heldigere at komme herover om
Foraaret endsom om Efteraaret3. Jeg slider svært i det engelske
saa snart jeg har Lejlighed, jeg kan godt gaa i Byen og gjøre
Indkjøb paa egen Haand, og undertiden ler de ogsaa af mig
»when I speek Englichs« men saa ler jeg med for Selskabs
Skyld, ellers kan jeg godt gjøre mig forstaaelig og ogsaa forstaa
en Del. Vi har en gammel gemytlig Kok ombord han sigter
stadig efter at komme i Lag med mig. Naa Brevet er fuldt,
derfor de bedste Hilsener til Din Hustru og Dine Børn og Dig
selv fra Din hengivne
Broder Hans.

Hils de Gamle mange Gange og skulde Du træffe min Hustru
da hils ogsaa hende, jeg havde den Fornøjelse at faa Brev fra
hende for et par Dage siden.
[På bagsiden af kuverten:]
Hans Jørgensen
CareJ. J. Wulff
322 Milwaukee ave, Chicago
Ill. U.S.A.4

2
Ford River d. 9e Oktbr. 1892
Min Kjære Hustru!5
Min ærede Partner Mr. Ole Sørensen fra Kristianssand kom
Hjem i Aften med en svær Kæffert, ja det var en vældig Bjørn,
men nu sover han sødt paa sine Laurbær i Bevidsthed om at
have bragt en vigtig Sag i Orden6. Jeg maa benytte Lejligheden
for at se om jeg kan opfriske Mindet om et af mine første Even
tyr i Amerika.
Altsaa - to Dage efter vor Ankomst til Chicago i Foraaret
kom en ung dansk Mand ind paa Boadinghuset Dannebrog i
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Milwaukee Ave. hvor vi fire Rejsekammerater logerede Otto,
Jens, Rasmus og Undertegnede7, de to førstnævnte kom først til
at tale med Manden, og han sagde til dem at de straks kunde
følge med ham ud til Gartner Johnson hvor han selv arbejde,
der kunne de faa Beskjæftigelse og det Tilbud tog de imod, men
saa var vi andre tojo tilbage og da vi kom paa Talen forsikrede
han at han med Lethed kunde skaffe os Arbejde, Gartneren
skulle bruge flere Folk og der var flere Farmere deromkring som
han kunde skaffe os ind til; det lød dog ikke til at han vilde have
os med den Eftermiddag, men han vilde skrive ind til os, og vi
kunde selv rejse derud om vi vilde saa var han til Tjeneste. Naa,
vi to tilbageblevne var just heller ikke saa forhippet paa at
komme med ham, jeg for min Del syntes han saa noget fordæg
tig ud, og han drak al det Beer han kunde faa fat i. Jeg vilde
desuden ogsaa se mig lidt om efter Møllerierne. Der hengik saa
3 a 4 Dage, men der tilbød sig ikke noget Arbejde i Byen, den
var oversvømmet med ledige Arbejdere, vi kunde godt komme
ud paa Farme som laa ca 80 eng. Mil fra Byen men det holdt vi
ikke af, vi søgte jo kuns arb. for kortere Tid, Rasmus vilde jo
sejle og jeg gaa til Ford River saa snart Skibsfarten blev aaben,
det tav vi dog stille med, for hvis Arbejdsgiveren vidste at vi
vilde stikke af igjen for saa kort Tid, vilde han aldeles ikke have
med os at bestille, Jorden var jo frossen endnu, det var blot for
at sikre sig Arbejdere at han tog dem i Tide.8/
Der hengik som sagt en 3 a 4 Dage, saa en Torsdag beslutte
de vi os til at gaa en Tur ud til Norwood Park hvor Gartneren
boede - det var ca 12 a 13 eng. Mil fra Chicago; jeg havde
undersøgt et Kort og havde set at Milwaukee Ave gik omtrent
ligefrem ud til Stedet, det var saa vor Mening at tage Stritkarren saalangt som den gik og Resten tilfods. Vi begav os saa
afsted lige straks efter Middag, men ak Sporvognen gik ikke
meget langt, kun højest et Par Mil saa var det forbi og de
amerikanske Veje begyndte at indfinde sig, dog der var et smalt
Brædefortorv ved Siden ellers var Vejen da ogsaa aldeles
ufremkommelig for Fodgjængere paa denne Aarstid, vi spadse
rede saa rask væk, der laa temmelig mange Huse langs Vejen
dog ingenlunde tætpakkede, saa med et var der en der raabte
»Logh out for the Tri . . .« vi gav ikke agt paa det, vi var vant til
at høre Raab og Skrig i alle Hjørner, men saa sprank et par
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Mænd frem og greb fat i os og rykkede os tilbage, idet samme
båsede et stort Træ ud over Vejen, det var det de var i færd med
at fælde, og som de vilde advare os for, nu forstod jeg godt
Raabet, men det var jo bagefter; ja saadan gaar det naar man er
ukjendt med Sproget, man kan læse det i Bøger, naar man saa
hører det, er Udtalen forandret eller ogsaa har man glemt hvad
det betyder9. Well, vi traskede videre og kunde omtrent være
naaet 8 a 9 Mil ud hvem møder vi saa andre end Niels, Karlen
som havde skaffet de andre derud, naa - hvor vi skulde hen? ja
vi vilde da ud og se om han kunde sige os hvor der var arbejde,
ja det kunde han da magelig, men nu skulde han rigtignok først
ind til Chicago og besørge et Par Ærinder, men han foreslog os
at vi fulgte med ham tilbage til Byen, og saa kunde vi tage med
Toget til Norwood Park, - vi havde nu gjort klogere om vi
havde fortsat vor March til Parken for egen Regning, istedet for
at vi gik med ham tilbage til Byen; men Aftalen blev da at han /
skulde hente os paa Boadinghuset efter at have besørget sine
Ærinder i Sydchicago. Og Tiden gik og Kl. blev omtrent 5^2
inden han kom og ved [s]Lag 6 før vi kom til Banegaarden; vi
steg ind i Toget - man kan løse Billet i Coupeerne; Niels paatog
sig at ordne de Sager, han skulde magelig skaffe os derud for 10
Cent hver (det kostede ellers 30 Cent) jeg protesterede idet jeg
paastod at vi vilde løse ordentlig Billet, men han tyssede, det
skulde han nok passe, og vi gav ham saa hver 10 Cent som han
gav Konduktøren tilligemed 10 Cent for sig selv idet han sagde
»næste Station« det var altsaa kun Betaling til første Station vi
kom til. Vi rullede afsted og naaede Stationen, men hvem der
ikke stod af det var os, og efter at vi var kjørt igang forlangte
Konduktøren at se Billetten, vi havde naturligvis ingen, for den
første vi fik afleverede vi jo straks ved Chicago; Niels paastod
dog at vi havde givet Billetten, det blev imidlertid ikke taget for
gode Varer, Niels kunde ikke sige andet paa engels end »bay
got« en Forvrængelse af »ved Gud« og det endte med at han hev
Pungen op og betalte 30 Cent — ved næste Station vi naaede
paasaa Konduktørene at vi stod af Toget, men - da det gik
igang sprank vi op igjen og placerede os paa en Platform bag
den sidste Vogn, men ak vi var snart opdaget, Konduktørene
skjældte ud for Alvor, og vi maatte rykke ud med yderligere
hver 15 Cent; den næste Station vi naaede hed Eyvind St. her
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blev vi ligefrem smidt af og to Konduktører løb ved Siden til
Toget var godt igang for at paase at vi ikke sprank op tiere, de
havde jo opdaget forlænge siden at det var Køterstreger, naa
der stod vi det var akkurat Halvejen og vi havde betalt 5 Cent
til hver mere end hele Turen derud vilde have kostet og det var
begyndt at blive mørkt. Vi begav os saa paa Vej, det vil sige vi
fulgte Banesporet, det maa man nok, men vi maa hytte vor eget
Skin, det var ogsaa højst Uhyggeligt, hvert Øjeblik susede et
Tog forbi os snart kommende bagfra snart forfra, der var Dob
beltspor, selvfølgelig kunde vi jo nok høre naar Togene kom og
ogsaa se det røde Koøje, men hyggelig var det ikke, man fik
næsten Føleelsen af at være ført herud af en Forbryder / for at
plyndrer. Nu fortalte Niels os at han ikke arbejdede længere for
Gartneren, der var opkommet lidt Uenighed imellem dem, og
han var stukket derfra om Natten, men det betydede intet for
vor Sags Skyld han skulde nok skaffe os Arb, vi kom saa langt
om længe ud imod Norwood Park, saa skulde vi til at skyde
Gjenvej over Markerne for at komme til nogle Farmere som han
vidste skulde have Folk, vi kravlede saa over et højt
Staaltraadsfletværk som indhegnede Banen, øverst oppe var det
besat med Pigge, saa der skulde næsten Held til at slippe Hel
skindet derover ved Nattetide, jeg fik da ogsaa revet et lille Hul
paa den ene Flig af min Overfrakke. Men Mage til den Fodtur
der nu forestod os skal der ledes længe efter. Jorden var overalt,
bogstavelig talt en ren Vælling, en halv Alen dyb, saa var der
frossen Bund under dette Pløre, vi vadede saa over flere Mar
ker, og kravlede over Indhegninger og Grøfter til vi naaede en
engelsk Farm; men den Mand vilde ikke have Folk som ikke
forstod engelsk, han havde tidligere havt Skandinaver i Tjene
ste, og havt Ulejlighed med at lære dem Sproget, og naar de saa
kunde tale var de stukne af. Vi gik videre til den næste Farm,
det var en Dansker, en god Ven af Gartner Johnson, han vidste
alt at Niels var desserteret, og da Niels meldte sig med os, blev
han omtrent smidt ud, hurtigere end han var kommet ind, han
sluttede sin opbyggelige Præriken med de Ord, at han hværken
vilde have med Niels eller hans Folk at bestille. Et Par andre
Steder var vi lige saa uheldige. Kl. var nu omtrent 9 om Aftenen
og der var ikke andet tilbage end gjøre et sidste Forsøg hos
Gartner Johnson, fra hvem vi ene ikke var ret langt borte, men
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der turde Niels ikke at gaa med ind, og han havde indstrueret os
om at vi ikke maatte omtale, at han havde fulgt os derud, vi
kunde sige vi var gaaet for egen Regning, og Aftalen blev saa at
han skulde vente et Kvarterstid udenfor i Nærheden af Huset,
for det Tilfælde at vi ikke kunde faa Arb. eller blive der Natten
over, for derefter at følge os til den nærliggende Banestation
hvorfra vi kunde gaa til Chicago med sidste Train.
Uafsluttet. Med anden hånd (hans kones) vedføjet på den resterende
plads:

Kjiere Svoger!
Jeg fandt dette en Dag i min Mands Gjemmer. Det er egentlig
skreven til mig, men han har ikke ment det var værd at sende,
det er en Fortælling om hans første Arbejdssøgen i Amerika. Du
ved han arbejdede en lille Tid hos en dansk Gartner. Jeg synes
det er ganske godt fortalt og derfor sender jeg Dig det, selvføl
gelig bag min Hr. Gemals Ryg.
Saa har jeg ogsaa glemt at fortælle Dig, hvad en enbenet
Slæde er, det har vi jo før brudt vore Hoveder med at udfinde det er - ja - naar Du tager Hjulet af Din Hjulbør og sætter en
Slædesko i Stedet, saa har Du én. Hils Svigerinde, hun faar bide
mig i Næsen denne Gang, jeg haaber hun har modtaget mit
Brev gjennem Kristine. Glædeligt Nyaar.
Marie10

3
Ford River den 21 e Maj 189411

Kjære Broder!
Jeg føler at det er en Skam at vente længere med at skrive til
eder, endskjønt jeg nok ved at I hører fra mig fra andre Sider
saa bør Forbindelsen imellem os dog ikke afbrydes. Jeg gjorde
et Forsøg paa at skrive nede paa Møllen sidste Nat, men var saa
søvnig at jeg ikke kunde holde Tankerne samlede naar jeg satte
mig ned, og besluttede derfor at opsætte det til i Eftermiddag.
Naa hvad mig angaar da har jeg det saadan ved det gamle, med
et godt Helbred, et godt Humør og jævnt Arbejde, om Natten
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paa Møllen, og nogle Timer om Dagen paa mit Hus. Huset
nærmer sig saa temmelig sin Fuldendelse, blot jeg faar lidt
Papir paa Væggene og lidt Maling hist og her saa er det kom
plet. Saa mangler jeg jo blot Familien, men hvad det bliver til
ved jeg jo ikke rigtig endnu, Min Hustru synes jo ikke videre om
at rejse her over, og heller ikke har jeg Rejsepenge før ialtfald til
Efteraaret, det koster jo nok en ca 700 a 800 Kr. og det er ikke
saa lidt Penge. /
Det er vel derfor ikke umuligt at jeg vender Hjem igjen,
maaske engang hen i næste Sommer, om jeg da kan faa Huset
her ordentlig betalt, og kan jeg ikke det maa Familien vel rejse
over til mig. Det er jo ellers lidt betænkeligt at tage dem her
over i disse forskrækkelig daarlige Tider, hvor Tusinder og atter
Tusinder gaar arbejdsløse12, vel mærker vi det ikke saa meget
her, da her ingen Arbejdsstandsning har været, men Lønnen er
dog sat ned, særlig for i Vinter var det føleligt, kuns 20 Doli. om
Maaneden imod 26 Dol i fjor Vinter13. Og saa blev vi tilmed
drevet usædvanlig haardt sidste Vinter. I Sommer kan jeg jo
bedre lave lidt Penge, idet jeg jo omtrent kan spare alt hvad jeg
faar udbetalt af Compagniet14, jeg har jo nu fra første Juni 6
Doli. i Husleje om Maaneden, og mere bruger jeg ikke til Mad.
Det koster mig ikke halvt saa meget at leve nu som det gjorde
paa Boardinghuset. Jeg har jo 3 unge Danskere som lever sam
men med mig her under neden, foruden den danske Familie
som lever ovenpaa. / Det har været usædvanlig koldt og stygt
Vejer i de sidste tre Uger, det regner og stormer om Dagen og
fryser om Natten og nu er vi snart i Slutningen af Maj Maaned,
ja det er ikke saa fint Klima her i det nordlige Michigan. Hvorledes gaar det ellers vor kjære Svoger med sine Penge transactioner, er det en Millionær fallit han spekulerer paa,
eller er han maaske ifærd med at gjøre sit Mesterstykke15. Jeg
faar kuns lidt sparsomme Efterretninger angaaende de Sager
hjemme fra, de gamle fortæller ikke meget, og det kan jeg jo
heller ikke vent at de gamle Mennesker skal kunne udvikle
deres Tanker paa Papiret. Ialtfald er det en kedelig Historie om
Kautionisterne skal komme til at betale Beløbet da jo baade Du
og Faer er med, og ingen afjer kan egentlig taale det. Tro mig
det er sikkerlig ikke hans J.M. Mening at betragte de Penge
som paa denne Maade bliver betalt som Arvepart fra vort Hjem
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- Hvis Sagerne ikke bliver ordnet før et af de gamle dør / saa er
det sikkert at han tager sin Part af det tilbageblevne med, om
der da ellers bliver noget, og det skulde dog egentlig forhindres,
der er da ingen Mening i at det hele skal gaa den Vej.-----Naa vi kan jo ikke hjælpe det foreløbig. - Jeg har bygget mig
en Pram, fladbundet, noget lignende som Dine men ikke saa
smuk, kavelbygget16, jeg skal have den i Vandet i Dag, saa har
jeg bundet en Torskeruse med Kar, og redt 35 Kroge ud, og
endvidere har jeg et Slags Medetøj, og nu skal Fiskeriet til at
gaa for sig, bare der nu bliver noget af det.
Hvorledes gaa det med Fiskeriet? har Du havt en nogenlunde
Fortjeneste i Vinter og hvorledes er det i Foraaret? kan Du ikke
for en Gangs Skyld tage over tværs og skrive mig til snarest
mulig, jeg længes efter at vide hvorledes det gaar jer. Er Du
tilfreds med Huset ogjorden? avler Du noget af Korn Græs og
Frugt? fortæl mig lidt af alle haande. Og saa til Slutning min
bedste Hilsen og Lev vel til eder alle fra
Broder Hans. Hils de gamle.

4
Ford River den 8/12 94
Kjære Broder!
Du tror vist snart at jeg rent har glemt Dig, det er dog ingen
lunde Tilfældet, jeg sender saamænd mange Tanker hjemad til
det lille Danmark til dem jeg forlod der. Ja nu var det jo ved den
Tid jeg efter Bestemmelsen skulde have været tilbage igjen Vh Aar er gaaet - men endnu er jeg ikke rig nok, jeg ejer ikke
mer end Halvdelen af den Sum, jeg før Afrejsen drømte om at
skulde eje nu. Ja saadan gaar det man skal altid slaa det halve
af paa sine Beregninger og mange Gange kan det enda ikke slaa
til. - Naa - jeg kan jo ikke hjælpe paa Tidenes Daarlighed, min
gode Villie har det ikke manglet paa, og det er jo forresten ikke
alene her i America at Tiderne er daarlige, I andre spinder jo
ikke Silke heller. Egentlig bør jeg jo ikke klage, jeg kunde jo
sikkert ikke have gjort det saa godt hjemme som her, men her er
jo det i Vejen at jeg stadig er skilt fra min Familie. /
Her i America vil nu sikkert komme bedre Tider igjen, men
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der kan maaske godt gaa to Aar endnu før det bedres. Det hele
beror jo paa Pengemændene og paa de store Fabrikker og
Compagnier, om de vil sætte Pengene i Cirkulation og aabne
Driften af Miner og Fabrikker, da vil med det samme Arbejds
løsheden være som blæst bort17. En meget stor Del af disse
svære Foretagender holdes lukket ikke paa Grund af at Vårene
ikke kan afsættes men for ved Arbejdsløshed at tvinge Folk til
ved næste Præsidentvalg at stemme for en Republikaner18. Naa
det er vel ikke værd at jeg afskriver et Stykke Politik, men det er
dog den almindelige Mening her at den daarligste Tid skulde
være ovre nu med denne Vinter. Jeg har endnu ikke taget nogen
Bestemmelse om jeg skal blive her ovre for bestandig eller jeg
skal vende tilbage efter endnu en Stunds Ophold her, men en
Afgørelse maa vel snart staa for Haanden da min Hustru næppe
vedblivende finder sig i Skilsmissen. Egentlig tror jeg nok jeg
gik helst Hjem igjen, naar jeg blot vidste hvad jeg skulde tage
mig for, men Fiskeriet giver jo saa lidt af sig at jeg vel næppe
kan forsørge min Familie derved uden at sætte / Penge til. Rigtignok er der jo da den Forskjel nu, at jeg ikke skylder noget
bort; thi det var jo altid det gale ved det hjemme at saa snart vi
fiskede saa røg Skillingerne Øjeblikkelig til højre og venstre, og
saa havde man ingenting for Vinteren; men nu vil jeg vente til
Foraaret for at se hvorledes det gaar med Skoven i Vinter, det
er jo et ualmindelig stygt Arbejde og kuns daarligt betalt, vi faa
næppe mere end 16 a 18 a 20 Dol. om Maaneden, og Tanken
om at skulde tilbringe endnu adskilligere Vintre i Skoven det er
omtrent nok til at drive én fra America19. Var jeg enda ikke
mere end 24 Aar saa kunde det være All right men jeg er lige
ved 40 Aar og der er dog en væsentlig Forskjel. Om ikke Ar
bejdsløsheden var saa jammerlig overalt, da forlod jeg denne
Plads og gik længere Syd paa hvor der kunde findes andet Arb
om Vinteren. Men det gaar ikke med saadanne Tider at forlade
den Plads hvor man engang er antaget som fast Arbejder og
hvor man faar Arbejde fremfor andre nye Mænd saafremt Ar
bejde findes. Endnu er jeg da forresten ikke gaaet til Campene /
de er propfulde allesammen, der maa først nogen kvitte, men
sandsynlig kommer jeg nok op i Løbet af et Par Ugers Tid.
-Ja Svoger Jens og Søster Karen slap jo saa af med deres
Hús, og Moer sagde jo at »det var da godt« men hvor blev deres
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Arveparter af? det var jo dog ikke saa faa Skillinger, det er i
Grunden kjedeligt at tænke sig, men det faar jo blive deres egen
Sag20.
Jeg haaber paa at inden et Aar er gaaet da enten er jeg
hjemme eller ogsaa jeg har min Familie herovre, om vi da lever
paa begge Sider.
Lad mig se kjære Broder at Du skriver mig til inden saa lang
Tid og fortæller mig lidt hvorledes det gaar med Fiskeriet og
hvorledes i har det og saa til Slutning de bedste Hilsener og Lev
vel til Dig og Din Familie fra Din Broder Hans

5
Fra Marie Jørgensen.
Ford River 28 Sept. [1895]21
Kjære Svoger og Svigerinde.
Nu har jeg været i Ford River 5 Dage, vi kom her til Mandag d.
2322 - om Tirsdagen var det 3 Uger siden vi forlod Kjøbenhavn. Vi havde 17 Dages Sejlads, det kom af at vi havde Mod
vind hele Vejen og saa kryber det Skib som en Snegl; der sejlede
en Bremerdamper forbi os en Aften23 - Skibene hilsede hinan
den med Raketter - den sejlede dobbelt saa hurtig og var forbi
os som en Høg. - Vi havde ikke nogen egentlig Storm efter
Sømændenes Mening - »nej jeg skulde bare se« sagde de »naar
Bølgerne gik 32 Alen højt« - jeg kaldte det dog Storm et Par
Dage da Vandet gik over Forenden og vi maatte holde os fast
for at kunne gaa hen over Dækket. Jeg var ikke søsyg men
meget ubehagelig tilmode, det er dog væmmeligt at gynge
saadan uafbrudt. Viggo og Ejler var heller ikke Spor af søsyge. /
Ejler var næsten ikke til at holde Styr paa, fordi han var rask
og havde for lidt Tumleplads, han vilde hele Tiden hjem igjen
til Karen Ibs og Maren Ladefogeds. Pigerne var meget søsyge især Nanna - hun laa næsten paa hele Turen over Atlanten,
hun begyndte allerede paa »Fivna«, og Cornelia og Eva var
ogsaa lidt paa den Tur.24 Oscar var heller ikke Spor af søsyg gid han blot havde været det - og kastet op i det uendelige. Der
hændte ham nemlig noget værre, den lille Stakkel - han var
glad og fornøjet, morede sig meget over Dyrene i Zoologisk
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Have og over alt, hvad han saa og vilde slet ikke som Ejler hjem
igjen men blot fremad. Saa Dagen før vi naaede Kristianssand,
klagede han sig i Halsen, jeg pakkede ham bedre ind og han laa
om Eftermiddagen, men den Dag vi naaede Kristianssand var
han tilsyneladende bedre - han gik paa Dækket i godt Solskins
vejr og spiste helt godt, jeg spurgte dog efter Doktoren om
Morgenen for at faa lidt til at lindre / Halsen, men Doktoren
var gaaet i Land, jeg traf ham saa ikke før Skibet var klart til at
sejle; han undersøgte Drengen, og hans Ord lød for mig som
Domsbasunen, jeg glemmer dem aldrig i hele mit Liv: »Dren
gen har Differitis, han skal bringes i Land i Kristianssand!” Jeg græd og bad om han dog maatte blive ombord, men forgjæves, jeg maatte gaa i Land med de andre Børn, men vor Bagage
kunde vi ikke faa og jeg maatte i ingen Tilfælde faa Adgang til
Drengen under Sygdommen. Saa blev der sendt Bud til Land
efter Overlægen ved Hospitalet, han erklærede det ogsaa for
Differitis men trøstede mig og sagde »Vi har Midler derimod
Frue!« - saa gik han i Land og telefonerede efter en Mand fra
Hospitalet, der kom og hentede Drengen. Men hvor var han
ulykkelig det lille Skind, han græd og bad: Lad mig dog blive i
Skibet, de raader ikke over mig, Du raader over mig!« Jeg
fortalte ham, om Sørens Jens, der kom paa Sygehuset i Fjor / og
blev helbredet, jeg forestillede ham, at hvis han blev paa Skibet
vilde han dø og blive puttet ned i Atlanterhavet. Til sidst blev
han dog rolig, for jeg maatte love, at vi vilde vente paa ham,
han skulde blot i Land og smøres i Halsen. Saa gik han med
Manden og nikkede op til mig. Jeg saa efter ham saalænge jeg
kunde øjne ham og saa græd jeg-ja jeg græd, da jeg sejlede fra
Norge, fordi jeg ikke havde grædt ved Afskeden fra Danmark.
Ja det er rigtignok forfærdeligt at skilles fra et Barn saa hoved
kuls og saa at skulde sende ham fra mig med en Løgn! - »Jeg vil
ikke i Seng der!« blev han ved at gjentage. — Gud give dog, at
hans sidste Seng ikke maa blive redt der. - Lægen ombord
sagde, at Sygdommen vilde vare ca 10 Dage, der blev skrevet til
Thingvalla Agenten i Kristianssand, om at sende Drengen med
næste Thingvallaskib. Det er gaaet 14 Dage senere og førend jeg
har været her mindst 14 Dage kan jeg altsaa ingen Efterretning
faa.25
Det var lige paa et hængende Haar nær, at jeg ikke havde
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truffet Lægen før Skibet var kommen i Gang, saa havde Lægen
været nødt til at behandle ham, men jeg maatte ikke være
kommen til ham og jeg tror nu, at det havde været den visse
Død. De har næppe Midler ombord mod en saadan Sygdom.
Nu har jeg dog Lov til at haabe endnu nogle Dage. Rejsen kan
han nok gjøre alene, saadan en lille ensom Fyr finder Venner
overalt og jeg har talt med Agenterne i New-York og Chicago
om ham og de har lovet at sørge for ham. Bare som sagt han er
levende. Vi andre blev i Skibet puttet ned i et Hul for os selv i
en Uge for det Tilfælde, at vi skulde være smittede. Vi boede da
forresten en Smule bedre der, for vi kunde lukke i for den skarpe
Kulde ude midt paa Havet, det kunde de ikke i Familiekahyt
ten26, der var saa mange smaa Børn og saa mange søsyge at
Luften vilde blive aldeles forpestet. /
Ja I kan vel nok tænke, at det var ikke allerbedst med Humø
ret. Pigerne var søsyge, men det var jeg glad for, jeg tænkte at
saalænge de kastede op var Halsen ikke groet sammen, men
Viggo, Ejler og jeg kastede ikke op, og vi fik intet Middel mod
Smitte, det eneste jeg gjorde var at jeg tyggede en Cigarette,
som jeg røg den første Aften, jeg havde jo været ham nærmest
baade Nat og Dag. Omsider fik den Sejlads da en Ende, vi kom til New-York
Lørdag Morgen - om Fredagen var det 14 Dage fra Kristianssand - det var en forfærdelig Hede og vi blev drevet om fra et
Sted til et andet og svedte og tørstede - det var en strængere
Dag end nogen Høstdag - to Gange skulde man søge sin Baga
ge ud og faa nyt Mærke Chek paa den, og saa slæbe vor
Haandbagage med igjennem saa lange og besværlige Veje, at
det ikke er til at beskrive.27 Nogle af Blomsterne lod vi staa der,
men nogle har jeg bragt hertil, svært medtagne men dog er der
Liv i dem. /
Vi var selvfølgelig dødtrætte, da vi om Aftenen kom i Toget
og saa gik det med en Fart, som man ikke i Danmark gjør sig
noget Begreb om, Vi fulgte en Rute syd for de store Søer - Du
kan se det paa Kortet - Søndag Eftermiddag skiftede vi Tog i
Buffalo og kjørte paa et Stykke saaledes at vi kunde se Erie Sø
lige i Nord28. Saa gik det med Lynets Fart til Chicago, hvor vi
kom Mandag Morgen og opholdt os den Dag, kom saa med
Michigan Toget Aften Kl. 8 og var i Escanaba29 Tirsdag Morgen
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K. 8, hvor min Mand og Vilhelm Nielsen hentede os, — Det
var Fejl jeg skrev i Begyndelsen af Brevet at vi kom hertil
Mandag, - Her boer vi i en stor flot Villa, det er et Hus, som
private Folk har bygget paa Ford Rivers Grund og senere for
ladt, det koster intet i Husleje, men Dørene var stjaalne her ud
af og Vinduerne slaaet itú, saa det har min Mand kostet, her er
10 Fag store Vinduer 2^2 Al. høje og halvt saa brede - 4 Gange
3 Ruder i hvert Vindue, saa er Vinduet delt saaledes, at man
aabner det ved at skyde / den nederste Halvdel op eller den
øverste Halvdel ned, en saadan Facon har jeg aldrig set i Dan
mark. Vi har rigtignok god Plads, en stor Dagligstue - Hjørne
stue - med 3 af de store Vinduer ud mod Søen, en Spisestue Entre - 2 Sovekamre Kjøkken og Spisekammer, samt Brænde
hus ud fra Kjøkkenet; - og saa er her endda Lejlighed ovenpaa,
som Jeppesen - der hidtil har boet i det Hus min Mand bygge
de, gjør i Stand og vil bebo. Der er ikke saa megen Rift om
denne Plads, fordi den ligger 20 Minutters Gang fra Ford River,
Vejret har været straalende og Skoven er smuk, i Dag har det
dog regnet og stormet. Vi har 2 Kakkelovne til Favnestykker og
et Komfur, som hver Mand i Danmark vilde betakke sig for, jeg
har vist allerede brændt 2 Læs Brænde i det; men den ligger her
i Massevis - dog kun gammelt - vi skal have nogle Læs ud fra
Savværket af frisk Træ. Komfuret staar paa Ben men har alli
gevel Ovn. Der er fire Huller halv saa store som i Eders Kom
fur, ingen Ring kun et Laag til hvert Hul alting skal staa oven
paa og koge, saa skal det hele jo være gloende. Hilsen til venner
og til Eder fra min Mand og Børnene, samt Marie Jørgensen.

6
Fra Hans Jørgensen til broderen
»Fisker Jakob Jørgensen - Syltemaden
Vesterskjerninge - Danmark - Evropa«.
Ford River 26e Debr. 95
Kjære Broder!
Der var engang en Mand, som kjørte med Jernbanen og en
anden Medrejsende, som havde et helt Læs med sig af Pakker,
kunde ikke finde Plads nok ved sin egen Side men lagde nogle
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paa Hylden over Hovedet paa den førstnævnte; og lidt efter
ramlede Pakkerne ned i Hovedet paa ham, den sidste gjorde
mange Undskyldninger og Beklagelser, men lagde dem atter op
paa samme Plads, snart dumpede de ned igjen og Manden med
Pakkerne gjorde atter Undskyldning, det gjentog sig tredie
Gang men saa svarede førstnævnte »Nu behøver Du ikke læn
ger at gjøre Undskyldning, for nu er jeg vant til det«. - Jeg
antager at Du vil sige det samme til mig fordi jeg som sædvanlig
har ventet med at skrive, og jeg vil derfor ingen Undskyldning
gjøre.
Ja jeg er endnu ikke gaaet i Skoven men om jeg kan sige det
samme for hele Vinteren ved jeg ikke endnu, jeg arbejder med
min gamle Proffision laver smaa Borde og sælger til Godtfolk
dog mest til Escanaba, der er just ikke mange Penge i det men
naar jeg hænger lidt i kan jeg nok have 1 Dollar om Dagen. Du
ser altsaa at jeg har det godt, staar og snedkre30 i en varm Stue
om Dagen og om Aftenen kravler i Seng til Mutter, se det er
noget andet end Skoven. /
Nu har vi jo holdt Jul et Par Dage saa godt vi kunde, gode
Venner har været her ude og vi har drukket ud til Bunden, ja
det sidste havde vi nu rigtignok ikke saa svært ved, jeg havde
kuns kjøbt en lille Flaske Whischy og en endnu mindre Flaske
Portvin og en saadan lille Portion koster over 5 Kr. i danske
Penge og det syntes jeg kunde være nok ad den Kant. - Naa lad
mig hellere fortælle Dig lidt om Stranden her, det er nok det
som interesserer Dig mest. Stranden her har slet ingen Lighed
med den kjendte Strand hjemme, den første store Forskjel bestaar i at her afgiver Stranden stadig nyt Land idet Vandet Aar
efter Aar bliver lavere i Søen, i de sidste 7 a 8 Aar er det end
ogsaa blevet 3 Fod lavere og det er jo meget betydeligt. Kysten
er oversaaet med Drivtømmer af alle mulige Slags, hele Trær,
oversavede Ditto, store Stubber Planker Brædder Affald fra
Savmøller, ja paa mange Steder hvor der findes en lille Bugt
ligger det aldeles pakket over hundrede Alen ud i Stranden saa
tæt at man ikke kan se om der er Sten eller Grus under neden.
Vi boer her paa en lille Odde og her er da nogenlunde frit for
Tømmer paa den ene Side saa jeg har god Adgang til Søen.
Inde ved Land findes store flade Sten i Bunden, saa store at et
lille Hus godt kan finde Plads paa en, det er den saakaldte
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»Roch«, her er ikke knopdybt, man behøver / at komme et
almindelig Rusetøjs Længde ud for at faa 10 a 12 Fod Vand, og
denne Vandstand holder sig over en halv dansk Mil ud i Søen,
saa bliver der paa en gang temmelig dybt nemlig 80 a 90 Fod
Vand (Jeg har det fra danske Fiskere som lever her paa Ky
sten). Kysten er forresten ikke ens paa hele den Strækning jeg
har set, somme Steder findes der Revler af Grus 2 a 3 uden for
hinanden og paa andre Steder grundere Vand end her udfor.
Der er adskillige Gange længere »over til Øerne« end som
hjemme hos Dig, i klart Vejer kan man se Vassington Island
det er en meget høj 0, jeg tror nok, den er en ca 8 danske Mil
borte31. Der er saaledes god Plads til at sætte Sø paa med en
Sønden Storm, men jeg synes dog det just ikke ser ud til at Søen
her er højere end hjemme, men det kommer jo nok af, at her er
lavere Vand saa langt ud. For Øjeblikket ligger den og dynger
med Grødis saa langt som Øjet rækker, Stranden har været
tillagt for over en Maaned siden, men den brækker op igjen med
Storm, driver til Søs, og kommer atter tilbage. Sagen er vi har
ikke haft hvad man kalder haard Frost endnu men det kommer
nok. Naar Isen ligger fast skal jeg Prøve at trække Garn under,
jeg har kjøbt / 2 »Torskegarn« med Tilbehør, Capt Hansen32
havde dem med op fra Chicago i Efteraaret, de kostede 4^2
Doli. og saa maa jeg selv rede dem ud; det er fine Hørgarn 20
Masker høje, jeg har ikke havt dem i Vandet endnu men de ser
ud til at de kan nok fiske. Jeg har nok fortalt Dig engang at jeg
havde en Torskeruse, den mistede jeg sidste Foraar efter at den
kuns havde været i Vandet en halv Snes Dage, den var sat ud
ved Siden af den ene Dok i F.R. og Slæbedamperen har saa
sikkertnok taget den paa Skruen og escperet den ud af Verden,
men i de faa Dage den var ude kunde jeg røgte den hver Dag, og
den var saa fuld af Fisk, at jeg ikke kunde løfte den ind i min
Pram. Dog skal jeg tilføje at det var ikke af den bedste Fisk; thi
Døre og Whitfisch lader sig ikke godt fange i Ruse, derimod
gaar de villig i Gilinet, »Torskegarn«, der var nemlig nogle
andre Lystfiskere som brugte Gilinet og de havde Garnene
propfulde af god Fisk hver eneste Dag i lang Tid. Fiskernængten
her har dog vistnok tabt sig en betydelig Del men dog er her
sikkert mere end 10 Gange saa megen Fisk endnu som hjemme
ved Din Strand. En anden Gang skal jeg fortælle Dig lidt mere
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om Resultatet jeg opnaar, denne Gang faar jeg nok ikke mere
Plads til min Raadighed thi Moer vil ogsaa skrive. Sluttelig de
bedste Hilsner til Dig og Din Familie fra Din hengivne Broder
Hans.

7
Fra Marie Jørgensen.
Ford River d 27/12 189533

Kiere Svigerinde!
Min Mand skriver, at her er nogenlunde frit for Tømmer her
ved Stranden, det vil dog ikke sige, at her slet intet er; hvis her
laa saadan en Masse Brænde ved Eders Strand, skulde Du bare
se, hvor der blev Travlhed med at slæbe op, Min Mand savede
forleden 3 store Trær - 2 Aske og 1 Ceder — der var mindst en
halv Favn Brænde i hver. Til Sommer skal vi - Mrs. Jeppesen
og jeg - have indrettet Kogested nede ved Vandet, saa at vi kan
staa der nede og vaske, saa har vi baade Brænde og Vand ved
Haanden, for der ligger en forskrækkelig Masse baade større og
mindre Træstykker og vi er ikke bleven saa kræsne endnu som
Kaptejn Hansen ellers siger, at Folk bliver naar de har været
her i længere Tid, saa duer et Stykke Brænde ikke, uden det er
kønt lige, naar det er kroget eller knastet saa rører man det ikke.
Vi er ellers raske allesammen og har det godt, Oscar bliver
noget betænkelig ved at blive mindet om Fisken til Maren La
defogeds34. Han spurgte mig,* om den ikke raadnede, før den
naaede Danmark, og da jeg mente »jo« - sagde han: »Ja men
saa kan Katten da faa den!« - saa Du kan hilse M.L. at Fisken
kommer nok en skjønne Dag. - Mælk ser jeg dog undertiden for
Jeppesens her i Huset holder Ko, men den giver just ikke meget
Mælk, for den skal kælve i April og desuden bliver Køerne ikke
passet saadan som i Danmark. Jeppesens har det dog forholds
vis godt, de kjøber Hø til den — det koster 1 Cent pr (pund) — og
saa faar den Klid, Køerne faar intet Straa her - de gaar ude
næsten hver Dag, de skal have frisk Luft mener man, Jeppesens
lukker ogsaa deres ud, men de maa give den en tung Klods at
slæbe paa, for ellers løber den til Ford River til sit gamle Hjem.
Her boer en gammel Irlænder et Stykke inde i Skoven ud til
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Søen, han lever af at fiske Tømmer op, som han tilligemed Træ,
han hugger i Skoven kører til Escanaba og sælger, sa dyrker han
ogsaa nogle Mosepletter i Skoven, vi har kjøbt Kartofler, Roer
og Hvidkaal af ham, men jeg vilde fortælle, at han har 3 Køer
og et Par Kalve, som kommer her hver Dag / det er de magre
ste, jeg har set, de faar ikke andet end, hvad de samler op selv
og saa lidt Hø som Irlænderen har bjerget her i Sommer, de
boer i et Skur, som de kan gaa ud og ind af ligesom de vil; de
gaar tit ude om Natten, man kan høre deres Klokker, især
maaneklare Nætter. Mælken her koster 10 Cent pr Quarter, det
er en god Potte - 10 C =36 Øre - vi bruger mest kondenseret
Mælk - dog ikke til at koge i, men til Kaffe og Kager, hvortil der
skal bruges Mælk, men der er mange Slags Kager, hvortil man
ingen Mælk har nødig. - Ja Kager maa man have i Huset altid
det er Skik her. Man skal bage sit Brød ogsaa; vi bruger at ælte
halvt Flormel og halvt Rugsigtemel sammen og komme lidt Salt
og Sukker i Vandet og hæve det med en Slags Pulver, det bliver
ganske udmærket Brød, jeg har ikke smagt det bedre i Dan
mark, og jeg vilde ikke finde det behageligt, om jeg skulde
begynde paa Rugbrødet med Skallerne i igjen. Af Grød koger
jeg kun Risenvandgrød med Rosiner i til at komme i Suppe; og
saa Havregrød kogt i Vand; med Smør i og Sukker paa, er det
en Behagelig og let fordøjelig Ret, for hvem der kan lide den,
men det kan jeg ikke, min Mand er derimod særlig glad ved
den, og nu synes alle Børnene ogsaa godt om den; jeg, som sagt,
har ikke vænnet mig til den endnu.
Kjød og Flæsk og Fedt og Smør er ikke dyrt her! Vi faar saa
mange gode Indpakninger oven i Kjøbet; naar man kjøber
Smør faar man en Stenkrukke med, kjøber man Fedt, faar man
en brunmalet Blikspand med Laag og Hank, de bruges mest til
at plante Blomster i, skal det være til Hængeplanter lader man
Hanken sidde, ellers tager man den af Store lette Træspande,
hvori der er kommen Brystsukker hjem til Storen35, faar man
gratis, de kan bruges til Vandspande; Daaser og Kasser faar
man for et godt Ord, her sendes ingen Indpakning retour; Me
let faar man i Poser af godt ubleget Tvistlærred, der jo sagtens
kan bruges.
Mine Blomster blev slemt medtaget paa Rejsen, men jeg
reddede dog nogle Stykker af de kønneste / og de gror godt i et
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stort Vindue, hvis Karm er lavet til Blomsterbord, lige ved
Kakkelovnen og i Solskinnet; saa har jeg nogle i Kælderen af de
som skal hvile om Vinteren; jeg har nemlig faaet en Del foræret
af min Mands bekjendte. Det er rart at Du sendte mig Kaalfrø
med herover, for Grønkaal er en sjælden Plante her i Landet,
min Mand har ikke faaet det mere end en Gang og det var
forleden da Jeppesens havde faaet noget ude fra en Farm og vi
delte det. Vi skal have indrettet Hønsehus til Foraaret og en
Have, her er Plads nok og mange gode Pletter Muldjord. Jeg vil
være taknemlig for nogle faa Frøkorn af hvad Du har, men Du
maa putte det tørt i Brevet, Indpakning fylder formeget. Et
Brev maa kun veje 3 Kvt. men 2 Ark Papir af de danske er ikke
fuldt saa tunge som 2 af de amerikanske. Jeg kan sagtens skille
Kornene ud fra hinanden. Jeg har mine danske Kartofler og Løg
i Kælderen til Lægning. Mit Sengetæppe er med herover, og
Skilderierne i god Behold, men Foden var revnet to Steder paa
min Symaskine saa at et Stykke var løst, det er dog gjort i Stand
igjen og jeg har syet meget paa den. De tre Sække som jeg fik
med herover maatte jeg betale 3 Dollars for Overvægt i
New-York - Kisterne kunde lige passere - Sækkene fandt jeg
først bagefter; alt Godset laa imellem hinanden - den fjerde Sæk
fandt jeg jo slet ikke - jeg vidste ikke, at de amerikanske «
[pund] ikke saa store som de danske, et & her vejer kun 907/io
danske Kvt.
-Ja jeg skriver saa smaat, at Du vel næsten ikke kan læse det,
men ellers kan her jo ingenting staa, hils Kristine, at hun maa
skrive mere smaat i Amerika Breve, for hun maa fortælle os
meget mere, enhver Nyhed bliver modtaget med Taknemlig
hed. Jeg besøger Eder tidt i Drømme; min Mand lo af mig i
Morges, for jeg fortalte ham, at jeg havde været i Danmark og
hørt Dig sige, at Jakob laa paa Sygehuset af Tyfus; »Ja Du kan
nok skaffe os at vide, hvordan de har det!« sagde han. Du
behøver saamænd ikke at gjøre Undskyldning for din Skrift, jeg
har set Breve der var langt daarligere end dit, for Du skriver
naturligt, ligesom Du taler og det er rigtigt, der er somme der
mene, at et Brev skal stiles højttravende, et helt andet Sprog
end vedkommende taler. Stavemaaden har / intet at sige, naar
man blot kan forstaa det og det kan jeg let - der er jo saa mange
Maader at skrive det danske Sprog paa, nu om Stunder. - Jeg
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glemte at fortælle, at Huset er ret godt forsynet med Indbo, her
var en Familie, som rejste og min Mand kjøbte en Del af den,
bl.a. 3 store Senge og en lille alc [alkove] med Fjedermadradser
og en hel Del vatterede Tæpper og Hovedpuder, han kjøbte
ogsaa Køkkentøj, Tallerkener, Fade, Potter og Pander, samt en
Kødhakkemaskine, - Hils dine Nabokoner og Mændene om Du
vil, ogsaa Karen Kristiansen, og vær selv hilset med alle Dine
og ønsket et glædeligt Ny-Aar fra Marie Jørgensen.
Børnene fortsætter til fætter og kusine:

Kære Jørgen
Tak for dit Brev, jeg ser ikke meget til de vilde Dyr, de kommer
ikke saa nær til Huset jeg har set nogle Agerhøns og en Væsel.
Men der var en Dreng der Skød min ene Træsko i Stykker en
Dag den stod paa en Sten, imens jeg løb paa Skøjter paa Søen.
Jeg har et par lange Støvler som jeg gaar i Sne med. Glædelig
Nyaar Fra Viggo Jørgensen.
Lidt længere hilsen fra Nanna Jørgensen til Kristine: Om dukker Kristines kommende konfirmation - Nannas lange vej til skole, kører med
kane, sjovt at lære engelsk - er gladfor at være i Amerika, »men jeg kunde
dog nok have Lyst til at se Danmark endnu en gang og naar jeg bliver rig
kommer jeg over og besøger eder« - om juletræ.

8
Ford River d. 12te Juli 96
Kjære Broder!
Det er min Kones Skyld at Du faar Brev i Dag, hun piner paa
hver Dag og har gjort snart i fjorten Dage, at vi stakkels
Mandfolk saa bliver overvundne til sidst er jo en velkjendt Sag.
Forresten har jeg meget travlt i Sommer, jeg arbejder jo om
Natten paa Møllen og næsten den halve Dag herhjemme. Først
gjaldt det om at faa et Par Haver indhegnede og gravede og
plantede, ja i Parantes sagt, vil min Kone nok sige »undskyld
min ærede Hr. Gemal jeg tog nok min Part af at grave og
plante.« og det skal jeg heller ikke benægte, / men nu da det er
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bleven en stegende Hede er hun dog saa doven at hun næppe
gier røre sig.
Endvidere har jeg bygget et stort Hønsehus 16 Fod langt og
12 Fod bredt, der er Plads for en hel Mængde Høns som man
ikke har endnu. [Tilføjet i margen: »Vi mangler da ikke alle
Hønsene, som jeg skrev til de gamle, men der er Plads til flere
end vi har i det nye Hus«] Og nu skal jeg til at bygge en Kostald
ovenikjøbet, vi staar nemlig i Begreb med at kjøbe en Ko, Du
tænker vel som saa, vi har ingen Jord, jo her er saamænd i
hundretal af Tdr Land hvor hver Mand lader sine Køer gaa ud
om han har nogen, paa den Maade har man jo Græsningen frit
om Sommeren. Fiskeriet har jeg stoppet med i denne Varme,
Fisken trækker ud paa lidt dybere Vand og der kan jeg ikke
godt følge den i min lille Pram, / dog om en Maaneds Tid skal
jeg sætte Garn igjen, ja Du ved jo nok at jeg har fisket godt i
Foraaret det fortalte jeg jo Faer. Om jeg paa nogen Maade kan
faa Tid dertil skal jeg bygge en ny Fladbundet Jolle i Efteraaret,
den skal være atten Fod lang og passende bredde dertil. Jeg
tænker jo paa at komme ud til Fiskeri igjen hvis Arbejdet skulde
stoppe i Ford River, og derfor vil jeg sikre mig nogle Fiskered
skaber i Tide.
Tiderne er forresten meget daarlige her i Amerika for Arbej
dere, vi som har stadig Arbejde føler det jo ikke, men hvem der
er uden Arbejde føler det godt nok. Om Tiderne skal blive
bedre i nogen nær Frem- / tid er jo ikke godt at sige, det bræn
dende Møntspørgsmaal staar uafgjort og nyt Præsidentvalg
skal der snart være; under saa danne Tilstande resikerer Rigmændene ikke deres Penge i Spekkulation derved staar en hel
Del Arbejde stille, og andre forviklede Spørgsmaal lader Resten
gaa i Stykker eller ogsaa i staa. Forhaabentlig bliver det bedre
næste Aar36.
Naa Du faar nøjes med dette denne Gang, min Kone vil
skrive ogsaa og hun faar saa tage det andet Ark, jeg tænker hun
glemmer ikke at give mig paa Hattepullen for hvad jeg har
skrevet. I Haab om at jeg faar høre fra Dig inden længe slutter
med Hilsen til Din Kone og Børn, Dig selv Faer og Moer,
Søster og hendes Mand fra eder hengivne Hans.
[I marginen tilføjet:] Om 14 Dage maa vi have skrevet igjen for
at der kan indtræffe Brev til »Farfars« Fødselsdag; det er dog
317

det mindste vi kan gjøre for ham, og næsten ogsaa det meste.
Smaating kan vi ikke sende og Penge er ikke nemme at faa ret
mange af Sted.

9
Fra Marie Jørgensen.
Ford River 17 Juli - 1896

Kjiere Svigerinde!
Ja jeg fik dog min Mand narret til at skrive i Søndags, han er
ellers vanskelig at drive til Pennen, han mener, at jeg nok kan
besørge al Brevveksling for ham nu, men til sine Forældre og
Sødskende skal han virkelig skrive selv, ja Karen er det nu saa
temmelig nemt med, for hun har ikke svaret, hverken paa hans
det sidste, et Aarstid før vi kom her over eller paa mit; og blive
ved at plage Folk med Brev, naar de ikke svarer, er der jo ingen
Mening i. - Naa jeg vilde ellers have skrevet, mens min Mand
sov i Søndags, men der kom - ikke en Mand med en Slæde —
men en hel Del Mænd paa Bicykler og en Del unge Damer med
— i Vejen. De holdt nemlig Picnik her med Bajer og Tilbehør
og da det blev Regn, saa de ikke kunde danse paa Grønsværet,
maatte jeg lade dem danse i mit »Frontrom« - Stue ud til
Forsiden - derved fik jeg hele Huset sølet til, saa jeg maatte
holde Lørdag igjen om Mandagen; og, naar man saadan bliver
forstyrret i sine Planer er det ikke saa nemt at faa fat paa
Skriveriet igjen, vi vil jo alle hellere modtage Brev end skrive.
Forresten kom den »Picnik« lidt uventet, her var afholdt en 8
Dage forud, nemlig den 4 Juli »Frigjørelsens Dag«, da er her
Helligdag over / hele Amerika;---- Ølmanden kom kjørende
med ikke mindre end 8 Ankre »Bier«; et Anker det kaldes her
»en Kagge Bier« [eng: beer keg] men er paa Størrelse som
Ankerne hjemme. De tyller 01 i sig som de var gale, naar de
saadan en enkelt Gang slaar sig løs; det er ikke just forbudt at
drikke her, men møder nogen beruset til sit Arbejde, bliver han
jaget væk med det samme37, og Kompagniets Udsalg fører ikke
Spiritus, hvilket skyldes den Omstændighed, at her skal en
Vært, der skænker en Mand fuld, svare for, hvad Ulykker, han i
sin Fuldskab kommer til. Hvis Kompagniet nu skjænkede Spi318

ritus, kunde en Del af de Ulykker, der indtræffer i Savværket let
skydes ind under at vedkommende havde drukket for meget, og
Erstatningen blive temmelig følelig. Forresten smager Øllet af
skyeligt her, nej havde man da en »Tuborg« ell. »Carlsberg« en
Kagge Bier koster en Dollar. Visky drikkes ikke meget, det er
for dyrt. Folk kjøber sig en lille Flaske, naar de kommer til
Staden og naar de har hentet den frem af Baglommen saa tit, at
der ikke er mer i den, smider de den væk, Børnene har fundet
over 30 saadanne Flasker hist og her, de var gode at komme
Saft i, jeg vilde gjærne forære Dig nogle Stykker af dem - for jeg
faar nok ikke megen Brug for dem, vi kan nok faa alle Slags Bær
at kjøbe paa Storet [eng: Store], men de er dyrere end at kjøbe
Syltetøjet, - Vi kan nemlig her faa en / Spand Frugtgélé for en
halv Dollar, det er Affald af alle Slags Frugt der er kogt til Gélé,
det smager dejligt - Spanden er en fin Træspand med tæt Laag
- den er halv saa stor som en almindelig Vandspand. - . . .

Afsnit om en fælles bekendt der bor ved Erie-søen. Det erfor langt væk til
at gøre et besøg muligt.
Cornelia sejler for øjeblikket ude paa Michigan Søen hun er en
Tur med Skonnert »Bertie Calkins« i Chicago, saa bliver hun
der i Capt. Hansens Hus, mens Skibet gjør en Tur frem og
tilbage, der er en dansk Sypige i Captejnens Lejlighed, for Fru
en selv sejler jo med som Kok38. Det kan nok være Cornelia var
i den syvende Himmel, Viggo skal med en Omgang ogsaa sene
re. Om vi lever til næste Sommer, skal jeg følge Oscar en Tur
derned, han skulde gjærne hilse paa dem paa Thingv. »konto
ret«, hvor de var saa glade ved ham og saa flinke imod ham. Til
Vinter, naar Christian Hansen kommer til Danmark, saa tager
han Svendsens Marie og en af Hans Madsens Piger med her
over. Jeg haaber, at Du sender mig lidt Grønkaalsfrø til Vinter,

. . . Om det populære kaal som amerikanerne og svenskerne ikke kender. Om blomster og frø samt græshoppernes angreb på blomster og træer.
Blomsterfrø fra Danmark er et tilbagevendende ønske.

Hils dine Naboer, det skulde være mig en stor Fornøjelse om I
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alle vilde komme her over til »Picnik« en Dagstid ell. tre. Hils
Kristine og de andre Børn og vær selv hilset fra Marie Jørgen
sen

10
Ford River den 31 Dcbr 96
Kjære Broder!
Min Kone fortalte mig i Eftermiddag at vi havde en hel Bunke
Brevpapir og hun havde fundet en ny Pen saa der var ikke det
ringeste i Vejen for, at jeg godt kunde skrive Hjem. Man ved jo
nok at i 9 af 10 Tilfælde faar Kvinderne altid deres Vilje, det er
altsaa min Kones Skyld, at Du faar Brev. Det er jo snart tem
melig længe siden jeg modtog Dit Brev, for hvilket jeg takker
meget; Dit Fiskeri i Efteraaret gik jo kuns saadan middelmaadig, jeg fik jo ikke høre Slutningen men forhaabentlig var
den bedre end Begyndelsen. Du skrev angaaende Faers Hus, at
det var paa Tale at Maren Jacobs Hans skulde have det for at
forsørge de Gamle, men det kan jeg nu ikke tro! desuden er en
saadan Fremgangsmaade neppe lovlig da der findes vosee og
myndige Børn. Jeg skrev Hjem til de Gamle, at jeg kunde ikke
se nogen bedre Vej for dem end, at Du sælger Dit Hus og
overtager deres, og naar I da har saa mange gode Aalestader
maatte I vel kunde klare udgifterne [ved at forsørge forældre
ne]39, / og for deres eget Vedkommende trænger dejo haardt til
Afløsning og Hjælp. Jeg har ikke hørt fra dem siden, og ved
altsaa ikke mere om det. Naa hvad os angaar, da har vi det godt
vi er alle raske, Møllerne stopper jo som Du ved hen sidst i
Novb og dermed er Arbejdet slut i F.R. medmindre man vil gaa
til Campene i Skoven, men det har jeg nu faaet nok af40. Jeg
passer for det meste Koen, Kalven, Grisen og Hønsene, slæber
Brænde Hjem fra Skoven og bærer Vand, saa laver jeg ogsaa
nogle smaa Borde at sælge i Escanaba og har undertiden ogsaa
andet Arbejde, i næste Uge skal jeg lave en stor Skovslæde til
Capt Hansens Gaard. Naar Isen kan bære, fisker jeg lidt med
Garn og Kroge, vi bruger Sild til at sætte paa Krogene, endnu
har vi ingen haard Vinter haft, saa der findes ikke andet end
Drivis i Søen. Jeg kan godt sige, at jeg fører en ganske behagelig
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Tilværelse om Vinteren, naar jeg saadan arbejder for egen
Regning men Fortjenesten er jo ikke saa stor, saa hvis jeg ikke
havde lidt fra Sommeren at holde imod med kan det jo gjerne
være at Tilværelsen blev mindre behagelig. /
Det er i det hele taget ikke nemt at blive en rig Mand i
America i disse elendige Tider, isærdeleshed naar man skal
tjene sine Penge ved almindeligt Arb. Men jeg spekulerer heller
ingenlunde paa at blive en rig Mand thi det maatte blive et
Slumpetræf, om jeg blev det. Hvad jeg tænker paa, det er, at faa
et Stykke Land og en Besætning af et Par Køer nogle Grise og
en stor Hønseflok ogjorden maa ligge ud til Stranden saaledes,
at jeg kan drive Fiskeri ved siden af. Hvorledes jeg antager at
naa dette Maal skal jeg fortælle Dig. Jeg vil først se at faa
Besætningen pillet sammen. Jeg har jo rigeligt baade med Plads
og Land her hvor jeg er, og saalænge jeg arbejder for Compagniet kan jeg benytte det gratis. Jeg har jo en Ko og en Kviekalv,
om et Par Aar har jeg vel nok to Køer, jeg har noget over 20
Høns, næste Sommer haaber jeg at de vil formeres til henad et
Hundrede, nogle Fiskeredskaber faar jeg i Stand efter haanden,
har jeg da Besætningen om 2 a 3 Aar kjøber jeg Landet, et
Stykke Land er nu ikke saa slemt at faa fat i her, for 100 a 200
Dollar kan jeg faa alt det Land, jeg behøver. Veil, saa mangler
jeg endnu / et Hus. Men ser Du, i dette Hus, som jeg boer i, er
baade Vinduer og Døre mine, her er 10 Karme Vinduer og 9
Døre dem tager jeg selvfølgelig med mig naar jeg gaar, og en
Mængde bræder kan jeg samle op ved Stranden, jeg kan mage
lig i løbet af et Par Aarstid samle nok til at bygge et Hus af, jeg
har allerede over 1500 Fod liggende foruden at jeg i Sommer
har bygget en Stald 30 Fod lang og 12 Fod bred hvor der mindst
er brugt lige saa mange Brædder, altsammen samlet op ved
Stranden. Altsaa vil Materialet til Huset ikke koste mig noget
ud over Arbejdet.
Ja hvis jeg var i Danmark da kunde dette ikke lade sig gjøre
med saa smaa Penge som jeg har, og i den Henseende har
denne Plads dog en Fordel. Selvfølgelig ved jeg jo heller ikke om
det kan gjennemføres, jeg har ikke beregnet Sygdom eller andre
Uheld, som kunne hindre; men vi haaber jo alle paa det bedste.
Desuden maa jeg jo ogsaa kunne tjene en Del Penge om Som
meren for at naa mit Maal.
11

Brev fra Amerika
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Savmøllen ved Ford River omkring 1895. Det var et af denne fabriks jordlodder Hans overtog i midten af
90’erne.

»Ford River Boarding House« omkring 1895. Et immigrantopsamlingssted, hvor også Hans boede i den
første tid som skovhugger ved Michigan-søen.

Skovhuggere (Lumberjacks) i arbejde på Ford River ved århundredskiftet.

Postkort, okt. 1904, fra datteren Cornelia til
fætteren Hans i Vester Skerninge.

Hendes tilføjelse på kortet lyder:
»Den Sparkende Bjørn«. Dette er en
virkelig levende Indianer til lille Hans fra
Cornelia.
ii*

Foto af Hans ved huset i Ford River, oprindelig trykt på et postkort fra juli 1910.

Cornelia og hendes mand, fiskehandler og skipper Georg Jensen omkring 1910.

rer er der ikke mere noget dansk flag. Det er den gamle dansk-amerikaner Hans Johnson og datteren
ranna med børn og amerikansk flag foran huset i Ford River 1917.

Ja nu vil jeg overlade til min Kone at skrive om Børnene og
hvad der ellers kan være af andre Nyheder,41 men jeg vil bede
Dig om at gaa om og hilse Faer og Moer og fortælle Dem saa
temmelig udførlig hvad jeg nu har fortalt Dig om mine Frem
tidsplaner; jeg kan nemlig ikke godt skrive saa meget til dem
selv fordi jeg ved de har lidt svært ved at læse det. Saa til
Slutning kjærlig Hilsen til Dig selv Hustru og Børn fra Din
Broder Hans -

11
Fra Marie Jørgensen.
Ford River d. 15 Aug. 1898

Kjære Svigerinde!
Brevet indledes med spørgsmål til de hjemlige bekendte, »Mine Tanker
gjør mangen en Sviptur, der ned omkring til Eder alle, ikke at jeg saameget ønsker nu at komme tilbage for at bo der, men jeg vilde ønske, at se en
god Del af Eder her ovre, her er Plads for mange, her kan man nok røre
sig uden at gaa sin Nabo for nær, Folk trættes ikke om, hvor Hegnet skal
staa, nogle Kvadratalen Jord til eller fra siger intet.«
Om blomster og træer i haven, tilbagevendende efterspørgsel efter frø
fra DK., bla. »Guldregn og Jasminer, det findes ikke her, vi har et stort
Syrentræ her paa Farmen, men det er en Sjældenhed.« - Om vejret: Juli
måned meget varm med torden, »Folk her er saa vante til Torden, at det
falder ingen ind at være bange, de staar ikke op af Sengen for det. Jeg kan
dog ikke vænne mig til det, jeg staar altid op, naar det tordner i Nærheden
om Natten.« - Et kortvarigt uvejr dræbte 30 af deres kyllinger.
Slutning mangler.

12
Ford River 23 Juni 99
Kjære Forældre og Sødskende!
Jeg maa nok skynde mig at skrive, eller tror i vist jeg er død og
borte. Vi er alle raske og har det godt i vort nye Hjem. Somme
ren er kommen og den lange strenge Vinter fik da endelig Ben
at gaa paa, det var ellers den haardeste Vinter jeg næsten har
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oplevet, i Begyndelsen af April laa Isen 2 Fod tyk og dyb Sne.
Men nu har vi som sagt Sommer og den kan blive 2 Gange saa
varm som hjemme hos jer. Vi skal fiske i Sommer Viggo og jeg
og vi haaber paa at gjøre det ret godt . . .
Resten af det 4 sider lange brev: om fiskeriet på »Lake Michigan« præget af en lang række faglige forklaringer og gode råd til broderen vedr.
det »langt bedre« amerikanske fiskeudstyr, bla. en nydelig tegning af en
»Mølle« til at tørre garnet på.

. . . Hvad vi mest fanger i Ruse er Gjedde Aborre og Black bass,
den sidste er en Fisk mest lig en Suder — Vægt fra 1 til 4 &
[pund] og koster ca 22 Øre &. Gjedde 10 Øre - Aborre 5 0. Vi
holder ikke Fisken levende her, men pakker den ned i Is i
Kasser. Hver fisker har her sit Ishus fyldt med Is med Sangspaan [savspån] over og ved Siderne. 3 Gange Ugendig kom
mer en lille Damper rundt og tager Fisken.
Jeg haaber at Faer og Moer har det ved det gamle, mine
kj ærligste Hilsen til dem og Eder alle fra Eders Hans -

13
[Ford River, sommeren 1899.]42
Kjære Svigerinde
Udateret brev fra Marie Jørgensen til svigerinden - Takker for tilsendt
blomsterfrø fra Danmark. - Hilsner til bekendte i DK. - Fortæller om
børnenes leg ved søen i en lille jolle. - Den 1. maj begyndte Oscar og Ejler
i skolen. - »I Søndags havde vi fremmede en dansk Fisker, der boer i
Nærheden . . ., han kom sejlende i sin lille Damper og lagde stolt til
herude ved Broen, han havde naturligvis en god Del bekjendte med om
Bord, det var jo morsomt, men morsommere var det dog, om der kom nogle
af vore egne engang imellem.« - Om Pigerne: Nanna i huset hos en
familie i Ford River, Cornelia og Eva går endnu i skole. - Fortæller om
indkøbstur til Escanaba. - Undskylder de få breve fra Amerika, »men det
er Hans Skyld, han er kjed af Skriveriet, han har for længe siden antaget
Cornelia til Skriver.«43 Hilsner. - Spørger om Kristine kommer til Ame
rika som planlagt.44.
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14
Ford River den 12te Jan. 1900
Kjære Broder!
Tak for Dit Brev, jeg modtog det lidt før Jul, og her har Du nu
mit igjen: Hele familien er allright i bedste Velgaaende. Jeg og
Viggo arbejder i Skoven i denne Tid for vor omtrentlige Nabo,
lydende Navnet Mike Baker, han sværger den dyre Ed til hvert
andet Ord »by ginggers Crebs« [ginger’s Christ?] som i Over
sættelse lyder »ved Ingefær Christus«, alt hvad han siger gjentager han 3 eller 4 Gange efter hinanden, og alt tales igjennem
Næsen, han forstaar dog godt at pine alt det Arbejde ud af Folk
som er muligt, men det er han jo ikke ene om, det forstaar
enhver i dette Land. Vi har hyret os ud for kuns 1 Maaned, med
1 Dollar Dagen til hver og Kost. /
Naar vi er færdig med ham skal vi tage Is ind for Sommeren,
Du ved jo vi pakker alt Fisken i Is, Fiskerne rundt her hjælper
hinanden at fylde Ishusene, . . .
Yderligere 6 sider om Jiskeriet: Rusefiskeri, vanddybde, fangst, samarbej
de med naboerne hvorafflere er danske fiskere, om efterbehandlingen af
fangsten, opkøberen fra Escanaba, om dybvandsfiskeriet som Hans ikke
vil deltage i, da han »ikke er søstærk nok for den Rulling som det sætter
ind med her«. Problemet med drivtømmeret på søerne, det tabes af de store
»Dampere«, der sejler med træ fra skovene til papirmøller ved Michigan-kysten. Træet ødelægger bundgarnene. Slutter med betragtninger om
vintertemperaturen. Marie uddyber med en længere matematisk udredning
om forholdet mellem at måle i Reaumur og Fahrenheit.

15
Ford River den 5 Aug. 1900
Kjære Broder:
Tak for Brevet, det er modtaget med Glæde; jeg ser I er alle ved
Helsen, og det samme er Tilfældet med os. Hvad Udkommet
angaar saa slaar vi os ret godt igjennem, vi laver just ikke Penge
til Overskud, Du ved jo det tager temmelig meget for at leve,
naar Familien er stor, og vi bruger mere for at leve her end i
Danmark. Naar vi gaar til en Butik for at kjøbe ind saa faar vi
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slet ikke saa forskrækkelig meget for 20 a 30 Kr. alting er steget i
Pris iaar. Men vi faar være tilfreds naar vi enda kan leve godt. /
I Amerika har en Mand 10 Chancer paa Haanden hvor han i
Danmark har en, for at faa Udkommet forudsat at han da er
rask; her er Plads til Overflod, her er store Strækninger hvor
ingen boer, her er vel næppe 30 Beboere i dette Sogn, vi boer jo
ikke i selve Ford River, altsaa mange af Beboerne indhegner
blot deres dyrkede Land og lader Kreatur gaa uden om hvor
det vil og passe sig selv. Kan en Mand saa avle Kartofler lidt
Korn og Hø for Vinteren, saa kan han for at faa Kjød sætte
Snarer i Skoven og fange Harer eller vilde Kaniner som findes i
Tusindtal.
Og vil han endnu gjøre det bedre tager han sin Riffel og
prøver paa at skyde et Dyr / som her er temmelig mange af.
Men der maa han være lidt mere forsigtig, thi det er kuns en
kort Tid om Efteraaret de maa skydes Resten af Aaret er der
stor Mulkt for at dræbe dem, 200 Kr. første Gang og Statsfæng
sel anden Gang. Her er af og til flere Dyr i vor Skov, jeg har
strøet Salt for dem, der vil de saa holde sig til for at slikke, Du
ved maaske at Dyr, særlig Hjorte er rent gale efter Salt. Jeg skal
dog prøve paa at faa et eller to til Efteraaret. Ja, og saa fisker vi
jo og salter lidt Fisk for Vinteren. Jeg hugger Cidertræ paa
Strandbreden som sælges til Tagspaan og Jærnbanesveller, og
for Resten er her Arbejde nok at faa paa an- / den Maade, saa vi
kan saamæn nok komme igjennem, naar vi da ikke er altfor
grønne. Ja Amerika har mange gode Sider frem for Danmark
men det har selvfølgelig ogsaa nogle ubehagelige, men dem vil
jeg ikke tale om denne Gang. Der er jo intet Sted paa Jorden
hvor alt er lutter Solskin, thi da vilde det jo være et Paradis. Du
ønsker at vide hvorledes min Baad er — her er Konstruktionen:
15 Fod lang, fladbundet men rejser begge Ender ud afVandet,
pasende højde til Størrelsen. Centerbord i Midten af Baaden til
at skyde ned gjennem Bunden istedet for Kjøl. Cavelbygget af
3/4 Tom. Bord, har selv gjort Arbejdet, men havde en gammel
norsk Søulk til at hjælpe mig med Faconen. Den er smuk paa
Vandet og let at ro. Sluttelig de bedste Hilsener til Din Hustru
Dig selv og hele Familien fra Din Broder Hans.
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16
Ford River d. 14 Dcbr 1900
Kjære Broder!
Jeg har idag med Sorg og inderlig Deltagelse modtaget Bud
skabet om vor kjære Faders Død - stakkels kjære Faer der nu
ligger i sin Grav. . . .
Trøstende ord tilfamilien i DK. Jacobs kone har også været alvorligt syg.
Forberedelserne til forårets fiskeri er startet.

17
Fra Marie Jørgensen
til svigerinden,
afsendt med nr. 16.

Kjære Marie!
Det gjør mig ondt at høre at Du har ligget syg saa længe, det
maa være strængt at gaa saadan et Sygeleje igjennem; godt er
det dog at I kom i den Sygeforening45, det hjælper jo i økono
misk Henseende, men Pinen maa jo lides alligevel. - Og Farfar,
der saadan lagde sig til at dø, da Aalefisket var slut; ja det var jo
ikke uventet for os at høre; men det er dog underlig at være saa
langt fra det hele, at man først faar det at vide en Maaned efter
at han er begravet. Der var jo for saa vidt ingen Sorg: hans Død,
naar man er 82 Aar, tænker jeg ikke, at Livet har meget at byde
paa. Vil Du hilse Farmor fra mig og os alle, jeg tænker meget
paa hende, det maa være et stort Savn for hende, at miste et
Menneske, som hun i saa mangfoldige Aar har delt ondt og
godt med, og saa brat det kom tilsidst, intet langt Smertensleje,
jeg synes hun maa have svært ved at forstaa, at han er gaaet. /
Vi har det ret godt endda, jeg er jo som Du ved i samme Periode
som Du og lider ogsaa noget derunder, jeg har en Del Hovedpi
nen og føler mig lidt utilpas sommetider, men hidtil har det dog
været til at udholde. . . .
Afsluttende om den kommende vinter og kort om børnene.

Glædelig Jul og god Bedring Marie Jørgensen
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18
Ford River den 3 Marts 1901
Kjære Broder!
Vi har med Sorg og dyb Beklagelse modtaget Budskabet om
Din Hustrus Død.
Det kom os meget uventet, især da vi troede hun maatte være
i Bedring; vi er ogsaa aldeles forbavsede over alle de Stadier
hun har gjennemgaaet i Sygdommen, hun maa have lidt frygte
lig stakkels Kone, og det maa rigtignok have været et haard Tur
for Dig kjære Broder at være alene om hende.
Med Guds Hjælp haaber vi at Tiden maa mildne Sorgen for
Dig, det er ikke nemt at finde de rette Ord / til Trøst, - hvis Ord
i det hele taget kan trøste, - men vær overbevist om at vi alle
føler stor Deltagelse for Dig i Din Sorg46. . . .
Sædvanlig hard vinter -fisker med garn under isen, men med ringe udbytte
»næppe for 100 Kr.« - reperation af redskaberne, opfyldning af »Ishuse
ne« og andreforberedelser til sommerensfiskeri, somforegårfra en ø, hvor
Hans og Viggo har bygget et hus til at bo i medens fiskeriet er igang. Anbefaler broderen at fiske med en bestemt type net: »det bedste Net Du
nogensinde har set«.
Marie fortsætter: udtrykker sin sorg og medlidenhed med hensyn til
svigerindens død. - Sender et foto af Nanna og hendes Mand.47 Hilsner.

19
Ford River den 9 - Januar 190243

8-sider langt brev fra Hans. - Takker for brev. - Opmuntrer broderen til
at komme over konens død. - Maries ben dårlige, de to hjemmeboende
piger klarer huset. - Indsamler og sælger drivtømmeret, regner med en
fortjeneste pa ca. 60 dollars. - Om fiskeriet: Forberedelser til dette år. Sidste år middelmådigt fiskeri, tjente ca. 500 dollars. - Fiskearter og
behandlingen affangsten, især fangstteknik vedr. støren. - Viggo er med
hjælper. - Bundgarnsfiskeriets fordele. - Indgående beskrivelse af bund
garn og brugen af dem, incl. tegninger. - Hilsner, beder om søsterens
addresse.
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20
Fra »Hans Johnson, Ford River,
Delta County, Mich.«
Ford River d 4 Februar 03

Kjære Broder!
Idag er det en af disse forrygende Sneveirsdage hvor det neppe
er muligt at stikke Næsen udenfor Døren, Vinden hyler rundt
Husene og jager Snen foran sig i Gud ved hvormange Miles
Fart, der er knapt nok at jeg kan komme ned i Stalden og fodre
Hest og Høns, ja det er sikkert nok, at paa en saa lille Øe som
denne49, hvor der ingen som helst Læ findes, faar man altid
Storm og Uvejer med »full speed«; men lad det storme, vi kan
sidde lunt inden Døre, vi mangler Gud ske Lov intet og i Mor
gen bliver det maaske godt Vejer igjen. Jeg har netop siddet og
tænkt paa i Dag, at nu er det netop elleve Aar siden jeg be
gyndte at forberede mig paa Rejsen til America, fattig som jeg
var, næsten bange for alt og alle, og aldrig glad, altid en knu
gende Fornemmelse over sig, altid gjøre sig selv det / samme
Spørgsmaal, hvor skal Du faa Føden fra, hvorledes skal Du
klare Dig? Disse elleve Aar som nu er gaaet har været fulde af
Slid, men har dog stadig bragt os mere og mere paa fode og
endskjønt jeg mange Gange har savnet Danmark, saa kan jeg
dog ikke fortryde at jeg har slaaet mig til Ro i dette Land. Naa dette er jo egentlig ikke noget at skrive om, men naar jeg kom
mer til at tænke paa det kan jeg ikke lade være.
Jeg maa vist hellere fortælle Dig lidt om Fiskeriet, det har
mere Interesse for en gammel Fisker; vi fiskede med 4 Bund
garn sidste Sommer, de 3 var mine og et var Viggos. vi. fik tidlig
aabent Vand om Foraaret (1te April) og fiskede sent i Efter
aaret til Midten af Decembr, altsaa 8V2 Maaned, i det Tidsrum
fiskede jeg for noget over 3000 Kroner og det var et meget godt
Resultat. I September Maaned satte jeg nye Sildepotter i de to
Net og fiskede saa Sild for Resten af Efteraaret, jeg fik dog ikke /
synderlig mange; Silden stod paa dybere Vand i Efteraaret. Jeg
fiskede ialt ca 50 Halvtønde som var værd lidt over 100 Dollar,
saltet Sild har været dyr i den senere Tid og det har forresten
alle Levnetsmidler ogsaa været.
Siden jeg fik Nettene i Land har jeg havt travlt med at hugge
nye Pæle i Skoven, faa Ishuset fyldt og kjøbt Savspaan og
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Brænde og ikke at forglemme Proviant og Hø og meget andet,
men jeg tænker at blive færdig med Kjørselen i denne Uge, og
saa er det til at arbejde med Net siden. Jeg har et særskilt Hus
med Kakkelovn, hvor jeg kan staa at sy paa Net og er altsaa
uafhængi af Vejret. Til Foraaret vil jeg faa 5 Bundgarn for min
Part og den største Del af det er nyt, men saa har det ogsaa
taget saa vældigt paa mine Skillinger fra sidste Sommer, at jeg
næppe tror jeg vil have 300 Kr tilbage af de 3000 - men Du ved
jo nok, at har vi ingen Redskaber saa kan vi ikke / fiske og saa
lang Tid vi skylder noget paa dem, bliver der kuns lidt til os
selv, det var jo altid Ulykken hjemme jeg blev aldrig færdig med
Gjælden, men er først Nettene betalt, da er det Fiskeren kan
vente lidt for sin Del og for sit Arbejde.
Jeg modtog Brev fra Dig omkring Jul. Du beklager Dig lidt
over Fiskeriet og over Tidernes Ugunst og Uheld, - ja jeg vil
gjerne tro, at det er svært for en Smaamand at komme igjennem
Hjemme i Danmark, det var jo netop, hvad der drev mig her
over. . . .
Videre om det »lunefulde« fiskeri ved de sydfynske kyster. - Læser i
»Avisen« om de lokale forholdfor fiskeriet ved Fyn. - Har også læst i
avisen om en orkan, der i DK 1. juledag forårsagede store skader5®. Spørger » hvordan Folk i Almindelighed har det, jeg mener om de klarer
sig godt eller om hele Klatten er forgjældet«. - Mild vinter dette år. Beder om snarligt brev. - Marie slutter med en kommentar til et foto »af
Nannas Baby«.

21
To postkort fra
Cornelia Johnson Jensen
til Jacobs børn.51
Poststemplet: Escanaba 5 oct. 04
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22
Fra Hans Johnson.
Ford River d 14 Maj 1905
Første 4 sider (af 6): Hans søger at bilægge familieuenighed og misfor
ståelser i anledning af en strid mellem broderen og søsteren, om hvor den
gamle moder skal bo. - Dernæst om fiskeriet: Udlæggelsen af bundgarn
vanskeliggjort af uvejr. - Om den foreløbige fangst og dens værdi, sild og
»Suckers« som han har fanget mest er faldet i pris. - Slutter med de
økonomiske fremtidsudsigter: » . . .jeg har at betale 280 Dollars til Ford
River Co til Midten afJuli. . .«, og i 1906 ventes sidste afdrag på landet
betalt, »men er det først betalt saa er det en værdifuld Ejendom.«

23
Fra Hans Johnson til
Husmd. Jørg. Jacobsens Enke,
Vesterskjerninge (Søndermark)
Ford River 11 Dcbr 05
Kjære Moer og Broder!
Jeg maa skynde mig at skrive om Brevet skal naa Hjem til Jul,
allerhelst var jeg kommet selv men Pengene er for smaa. Vi har
det som sædvanlig ved det gamle, er alle raske unge og gamle og
Gudskelov for det, især her i dette Land hvor det gjælder om at
hjælpe sig selv er Helbredet noget af det vigtigste. Fiskeriet har
været temmelig daarligt i Aar, saa vi tog Nettene ud afVandet
for omtrent 2 Maaneder siden og begyndte strax at arbejde i
Skoven, jeg har kuns Ejler til at hjælpe / mig i Vinter men han
er dygtig til at Arbejde, vi hugger Jernbanesveller og naar vi
rigtig strammer os op kan vi lave en 25 Stykker om Dagen.
Viggo arbejder for en dansk Farmer i Skoven i denne Vinter,
det er omtrent 50 Mile herfra, vi har nylig haft Brev fra ham da
var han »alrigth«.
Oscar arbejder for George Jensen (Cornelias Mand) de skal
fiske paa Isen i Vinter, men endnu har vi da aabent Vand, men
Isen lader nok ikke vente længe paa sig. Eva har Plads i Esca
naba hos en Norsk Familie.
Jeg har kjøbt en Hest for nylig, en stor svær / Tamp, den
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vejer over 1600 « (,) det er en, der kan trække, men det behøves
ogsaa i Skoven. Skovene her er jo ikke saa civiliserede som
hjemme i Danmark, de ligner nok mere som de var paa Adams
og Evas Tid. . . .
1V2 side om sønnernes jagt, især på vilde kaniner, og om et nybygget
hønsehus. - 1 side om Captain Hansens død, »den Mand som jeg rejste
med herover«, deres gode ven i Amerika52. - Sidste side: Spørger til det
hjemlige: Moderens helbred og Jacobs søn - Jørgens planer om at rejse til
Amerika. - Juleønsker.

To postkort fra Cornelia
til Jacobs søn Hans.
Poststemplet: Escanaba 6.2.06

Fra Hans Johnson.
Ford River 28 April 1906

Brev i anledning af arveskifte53. - Indeholder en officiel påtegnet kvitte
ring til broderen for 250 kr. iflg. et skøde. - Fiskeriet begyndt. - Oscar
har været alvorligt syg af Tyfus, han er stadig på hospitalet i Escanaba,
men i bedring.

Fra Hans Johnson.
Ford River d 27 Jan. 1907

Hans kvittererfor modtagne penge5*. - Det er ikke kun Jacobsfiskeri, der
har været dårligt, også Hans har haft problemer, havde kun Ejler til
hjælp, da Oscar var syg. - Må supplere indkomsten med skovarbejde. Om »Statens Udklækningsanstalter« der sørger forfiskebestandens vedli335

geholdelse, modsat de danske myndigheder. - Har fået værksted til både
byggeri. - Skal have motorbåd, har bestilt motor til 520 kr. i Green Bay.
- Viggo fiskerfor sig selv og gør det godt, ligeledes Cornelias mand Georg
Jensen, som driver storfiskeri. - Føler »at Alderdommen begynder at gjøre
sig gjaldende hos Mor og mig, men det følger jo med Tiden«.

27
Udateret jule-postkort
fra Marie Johnson til Jacob.
Ford River. [Julen 1908-1909]

Viggo i Danmark. - Marie spørger om Viggo som planlagt vil »gaa med
Tietgen \fra DK] lige efter Nytaar«.

28
Fra Hans og Marie Johnson.
Ford River Jan. 31. 1910
Hans takker for langt brev. - Viggo har også berettet om bekendte på
hjemegnen. - Hans konstaterer (aviser), at fiskeriet i DK stadig bliver
dårligere, mangel på stats dreven udlægning af småfisk, som i USA. - 1
side om sidste års fiskeri. - /

. . . Jeg tænkte en gang at jeg skulde faa Lov at sidde ned naar
jeg blev 50 Aar, men nu er jeg snart 55 og jeg har aldrig haft
mere travlt end nu, og jeg begynder at tvivle paa om den Tid
nogensinde kommer, da en gammel Fyr kan faa Lov at sidde
ned. Vi var allerede for gamle den Gang til at flytte til America
og havde for lang en Hale, hvis jeg havde rejst i 20 Aars Alderen
og ikke kommet her og drattende naar man er omtrent 40 — saa
havde Resultatet sikkert været bedre nu. Men det kan jo ikke
nytte at snakke, det er Ting der ikke kan gjøres om igjen, men
det har været følt som en lang række slidsomme Aar i den Tid
hvor man begynder at blive ældre. Vi har det jo ogsaa godt nok
nu, jeg tænker undertiden paa at der Millioner of Mennesker
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som savner det, at vi daglig / nyder godt af.
Jeg undrer paa om alting hvad man skal spise er saa dyrt
Hjemme i Danmark som her, det er ganske enorme Priser der
forlanges her for Kjød, Flæsk, Æg Smør og kort sagt alt hvad
man skal spise. For en Mand med 1V2 Dollar dagen og som har
Familie er det et helt Kunststykke at faa Pengene til at slaa til.

Spørger til søsteren Karen. - Eva har været syg. - Foreslår hyppigere
brevveksling.
Nytårshilsen fra Marie med ønsket om, »at der maa blive vældigt med
Torsk og Rødspætter og Aal ikke at forglemme, ved den gamle kjære
Strand derhjemme.«

29
Postkort fra Marie Johnson.
Ford River July 24. 1910

Marie kommentererfotografiet af Hans på postkortet, og hun fortæller om
de mange skovbrande i Michigan denne sommer.

30
Ford River Decbr. 5 - 1910
Kjære Broder!
Ja nu faar Du Brev igjens det forrige fik Du omkring Februar,
det bliver altsaa to Gange om Aaret, det kan da ikke være
formeget.

. . . Hans har i foråret ligget på hospitalet i 3 uger, brokoperation. Store udgifter i anledning affamiliens sygdomme. - Fisketfor 800 $, skal
også til at fiske når isen bliver bæredygtig.
... Jeg tænker paa at faa et godt stykke Land dyrket op, vi har
næsten ingenting gjort ved Avlsvæsenet og vi ligger jo inde med
saadan en Masse Land. Men Udgifterne har jo hidtil været saa

337

store at vi har maattet sætte alt ind paa Fiskeriet og Tømmer
fra Skoven, for at faa kontante Penge ind. / Nu er imidlertid
Landet betalt og om der da ikke skal komme mere Sygdom saa
kan vi vel nok afse noget til at dyrke Land op for. Hidtil har alt i
denne Del af Landet drejet sig om Skoven og Tømmeret, men
det begynder at tynde slemt ud, og paa denne Tid begynder
Interessen at rejse sig for Agerbrug mere og mere, her avles
store Mængter af Kartofler og Hø, der avles Sukkerroer og
anlægges Sukkerfabrikker Slag i Slag og alle bliver revet med i
Dandsen, det er jo Amerikansk.
Viggo har haft 2 Bundgarn i Sommer, det ene var 46 Fod
dybt det andet 30 Fod, det er jo svære Net at handle for 1
Mand, men Viggo er jo stærk og hvor han faar fat der hænger
han ved, - han har gjort det temmelig godt, men venter enda
paa bedre Lykke næste Aar, han tænker svært paa en Gasolinbaad. /
Oscar og jeg har passet vort Fiskeri i Sommer, for øjeblikket
hjælper han Georg at faa de sidste Net ud deroppe.
Ejler har jo sejlet en stor Gasolinbaad for Hansen & Jensen.
Baaden henter Fisk og dens daglige Tur er omtrent 70 engelske
Mil. De er nu færdige for i Aar, han har været Hjemme en otte
dagstid, — i Dag rejste han igjen, han gaar paa Skovarbejde
sammen med et Par Kammerater her fra Egnen, de gaar et godt
Stykke Nord paa med Toget, - Ejler lider godt nok at styre en
Baad, eller passe Gasolinmaskiner, men Fiskeri lider han ikke,
han er stærk endogsaa meget stærk, hans Legemsbygning nær
mer sig noget Viggos med den Forskjel dog at han er rank og ret
som et Lys. /
Oscar driver lidt Jagt engang imellem, i Efteraaret skjød han
en Daad[yr] og for ikke længe Siden skjød han en Buk til et par
Hundrede pund, saa har han 3 »Maarkatte« i et Bur, og 3
Grævlinge i et andet, vi fodrer dem med Fisk, ved Nytaartid
skal de slagtes og Skindene sælges, han har fanget fire Harer i
Snarer, dem faar vi nu nok af hele Vinteren igjennem, han
kommer sommetider Hjem med 3 a 4 Stykker ad Gangen, de er
forresten gode, lige saa gode som Høns, vi spiser dem selv
allesammen.
Vi har lige slagtet vore to Grise, de var gode nok men ikke saa
meget store, omtrent 125 « Stykket, og Viggo har bragt Hjem
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100 « store saltede »Whitefish«, / saa der bliver antagelig slet
ingen Mangel paa Proviant i Winter. Jeg vilde ønske Du kunde
gjøre en lille Afstikker herover en Vinters Tid saa skulde vi have
det rigtig rart. Du kommer jo selvfølgelig ikke, men Dit Foto
grafi vilde jeg sætte megen Pris paa. Eva er Hjemme og er
meget vel i enhver Henseende55, vore andre Piger har det som
sædvanlig. . . .
Hilsner, har ikke hørt fra søsteren i »Aarvis«,

31
Ford River Jan. 3 - 1912
Kjære Broder!
Dit Brev modtaget, Tak for det, nu skylder jeg 2 Breve saa jeg
maa skynde mig. I Aften er de tre Boys til Møde; Moer, Eva og
jeg allene hjemme, saa maa jeg benytte Tiden og Stilheden. Vi
er alle ved det gamle, undtagen Eva, som Du jo nok ved fik
Tuberculose.
2 sider om Evas meget alvorlige sygdom, hun har været på sanatorium i det
sydlige Michigan, men er nu hjemme og bor i et værelse som Hans har
bygget, »et Slags Sanatorium« . . . vi haaber imidlertid det bedste og tro
mig, der vil blive gjort for hende, hvad vi kan.

Vor Moer har tabt en hel Del i de sidste Par Aar, hun er bleven
saa rent smaagaaende og hendes venstre Haand kan hun ikke
gjøre meget med, - hun passer dog Husholdningen endnu og
malker Koen, og det er slet ikke saa lidt, da vi er 4 store Mand
folk her hver Dag, naturligvis hjælper jeg hende med at bære
Brænde og Vand og hvad ellers jeg kan gjøre for hende, men jeg
ser nok at den Dag er ikke saa meget fjern da hun kommer til at
sidde i sin Gyngestol. Alderen har gjort sin Ret gjældende paa
hende allerede. Jeg derimod, ja jeg / kunde saamænd magelig
springe over Træhesten med tre Sadelpuder og et Støvleskap
paa Toppen endnu, særlig om Vinteren føler jeg mig let til
Bens, om Sommeren derimod i den rigtig varme Tid kan jeg
føle træt enten jeg saa bestiller noget eller ej - Humøret er saa
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som saa - jeg har været meget kjed over Eva. Resten af Famili
en er raske undtagen Nannas to Smaapiger der har Skarla
gensfeber, den ældste er omtrent rask igjen, den yngste er lige
bleven syg. det er en meget slem Sygdom.
- Fiskeriet har ikke været godt iaar, det var langt under
Middelaar.
Vi har bygget et nyt Hønsehus i Sommer 40 Fod langt 20 Fod
bredt, vi har 125 Høns den største Part unge fra i Foraaret, de
har begyndt at lægge Æg nu, vi faar omtrent 1 Dusin daglig. /
Vi har faaet Lynafledere sat paa Huset i Sommer og faaet
indlagt Telefon, Lynafledere kostede 35 Dollars og Telefon 38
Dollars foruden 10 Dollar om Aaret for Service, Beboerne her
ude syd for Ford River dannede et Kompagni, kjøbte saa Mate
riale og byggede selv Ledningen til Escanaba, den blev atten
eng. Mil lang, vi er 20 Mand i Kompagniet og hele Foretagen
det kom paa 760 Dollar.
Nu telefonerer vi altsaa i mellem hinanden herude og til de
omliggende Byer, ja vi kan endogsaa Telefonere helt til Chicago
som er omtrent 300 eng Mil herfra. Vi taler daglig med Nanna
og Cornelia som henholdsvis [bor] 6 og 10 eng Mil herfra; det
var jo temmelig dyrt at faa den, og 10 Dollar om Aaret er jo
ogsaa Penge, men jeg er glad for at vi har den alligevel / - Om
en Maanedstid eller saa faar vi et Kjørende Postbud, der har
ellers ikke været Postbude her, han faar en Vejlængte af 30 eng.
Mil at tilbagelægge hver Dag, det vil ogsaa blive en stor Beha
gelighed for os at faa sin Post leveret hver Dag. Jo vi kommer
saamænd godt med men det tager paa Skillingerne og dem er
det undertiden haart nok at faa fat i. — Vi arbejder lidt i Skoven
og forresten har the Boys begyndt at fiske paa Isen, der er ikke
meget endnu, men tænker det bliver bedre imod Foraaret. Vi
har haft en umaadelig haard Frost de side [sidste] fjorten Dage.
28 Grader Rheaumuer [Réaumur] og andre Steder i Landet
meget mere. Det fryser 4 Tom. Is paa en Nat.
Lad mig slutte for denne Gang tænker at skrive igjen inden
saa længe. Bedste Hilsen til Venner og Bekjente, Din Familie og
Dig selv fra din heng. Broder Hans
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Ford River Dcbr. 2 - 1912
Kjære Broder!
Ja nu er vi nok bleven et Aar ældre siden vi sidst skrev, Tiden
gaar og vi bliver gamle og graahaarede. Jeg for min Del er
alrigth, lidt Gigt her og der har jeg jo, og nogle af Kræfterne har
jeg tabt men ellers intet i Vejen. Vor Moer har tabt betydelig i
Kræfter og hendes Gang er meget daarlig, hendes ene Fod
hovner op en Del og det smerter hende at gaa, hun kan dog
endnu koge Mad og bage Brød, og saa maa vi jo hjælpe med
andet arbejde.
Med hensyn til Børnene - ja nu skal jeg tage Dem i Række
følge. Viggo arbejder for øjeblikket for en Franskman, det er
Skovarbejde og jeg tror han faar 35 Dol. om Maaneden, han er
rask som sædvanlig men hans Fiskeri har været lig Nul for i
Sommer. /
Nanna er som sædvanlig og Cornelia ligeledes; Eva ved Du jo
nok er syg af Tubercolusis, og opholder sig paa et Sanatorium i
Colorados Bjerge 4500 Fod over Havfladen, hun har været der
siden 17 April og det er Meningen at hun skal blive der i Vinter,
og muligvis længere, det er en slem Sygdom at faa bugt med,
men hun bedres betydelig, Saarene paa hendes Luger [:Lunger]
er begyndt at læges og tørre op, hun skriver at hun hoster
næsten ikke mere og føler ingen Smerter, Oscar besøgte hende
paa sin Hjemrejse fra Montana og han siger at hun ser godt ud,
hun spadserede med ham til den nærmeste By som hedder
Brush56, og havde lidt Fornøjelse der og saa gik han med hende
tilbage igjen, Byen er nu ikke mere end en fjerding Vej fra
Sanatoriet. Jeg haaber at vi faar hende rask igjen, men om hun
kan gaa tilbage [eng: go back = vende tilbage] til Michigan
bliver maaske et Spørgsmaal, men hellere vil jeg se hende / leve
i Colorado end død i Michigan, bliver hun først rask derude kan
hun nok tjene til opholdet og mere til. Det koster os jo en Masse
Penge, men det vil vi nu slet ikke tænke paa om vi blot faar
hende rask. Forresten er en Dollar om Dagen - billigt, men
Sannatoriet er Dansk, og ikke beregnet paa optrækkeri. Saa got
som alle Sanatorier i Landet tager fra 18 til 24 Doil. om Ugen
og der er ogsaa dem der tager 5 Dol. om Dagen, saa Du kan
forstaa at Sanatorier her er ikke for Smaafolk, der er altsaa en
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Ting hvor America er langt tilbage for Danmark. Det kunde
interressere mig at høre Dig fortælle lidt om Sanatoriet ved
Nakkebølle, om nogen bliver cureret, om de lever godt, hvormeget det koster og saa videre, jeg tænker dog ikke paa at sende
Eva der men det vilde interressere mig aligevel.57
Oscar er rask som sædvanlig, han kom hjem for en Maaneds
tid siden fra Montana, det er jo en Bjergstat langt ude Vest /
han arbejdede paa en stor Farm, Manden var Sønderjyde, og
Oscar havde det meget godt, han fik 40 Dol om Maaneden,
derude er det Skik at Manden fodrer en Hest for sin Karl gratis.
Oscar havde dog ikke nogen Hest, men Manden havde 3 ride
Heste og han gav ham Lov at vælge hvilken han vilde naar som
helst han gik nogen Steder enten Aften eller Søndag, der er
Amerika foran Danmark ikke sandt. Oscar har forresten set en
hel Del; han kom jo over Andesbjergene »the Rocky Mountain«
og der er en hel Del Guld og Kopper Miner i Montana.
Ejler har sejlet hele Sommeren med en Damper, Lastdrager,
og har set en Mængde Byer ved alle de store Søer, han har nok
haft den bedste »Job« meget lidt at bestille, udmærket Kost, og
stor Løn, om Sommeren 52 Dol. om Maaneden om Efteraaret
65 Dol Md. Mandskabet hjælper ikke til, hverken med losning
eller ladning58. Den sidste Rejse de gjorde var oppe paa Øvre
søen »Lake Superior« det var en meget haard / tørn, Damperen
som var 2500 Tons, var ladet haart og en Orekanagtig Storm
ramte dem, og de havde næsten alt ovenborde slaaet i Stykker,
men den klarede sig ind under læ Land ved Canada siden, men det jo den Slags Ting Du selv har været udsat for, - nu er
han hjemme og befinder sig vel. - Ja nu ved Du jo hvordan
Familien befinder sig og det er jo den væsentligste Ting.
Fiskeriet har ikke været godt i Sommer, det er længe siden vi
tog Redskaberne iland, vi fiskede kun for 300 Doli. Viggo hjalp
mig et Par Maaneder.
Nu arbejder vi i Skoven og Oscar stringer Net »reder Garn
ud«, vi venter at fiske med et halt hundrede Garn under Isen.
Sidste Vinter gjorde vi det næsten bedre med Fiskeriet, om
Vinteren er Fisken meget dyr, vi kan faa saa højt som 6 a 7
Cents for « of Suckers og det var ikke saa sjældent at vi kunde
hæve 3 a 400 « i et løft / og det giver jo lidt Skillinger.
For engangs Skyld haaber jeg Du har haft Lykken med Dig,
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og gjort et godt Fiskeri i Efteraaret, kan Du ikke faa Raad til at
komme over at besøge mig. Du kan tro Du vil være meget
velkommen, Du kan jo prove om Du ikke kan faa Niels Peters
med, det vilde blive en storartet Tur. Nu, det er sent paa Afte
nen og jeg maa slutte med bedste Hilsener fra Familien og
ønsket om en glædelig Jul og godt Nytaar for jer allesammen
derhjemme Din Broder Hans.

Adr. Hans Johnson Bark River59 R.F.D. Box 66 Michigan
U.S.A.
Kom nu ikke med Undskyldning at Du ikke vidste min ny Adr.
jeg vilde faa Brevet efter den gamle aligevel.

33
Ford River July 8 - 1913

Kjære Broder!
Marie svagelig. - Eva endnu på sanatoriet. - Ejler sejler med »Steam
boat«. - Viggo ved kuldok, »vilprøve paa at blive Fyrbøder paa Lokomo
tiv«. - Oscar hjælper med jiskeriet. .. .
Jeg har nok før fortalt Dig at Vejen fra Escanaba gaar lige her
forbi til næste Kjøbstad syd for os som er Menomenee60, denne
Vej vil nu blive lavet til en reguleret Landevej, lige saa god som
mellem Svendborg og Faaborg, hvilket igjen har til følge at
Landet langs med stiger meget betydeligt i Værdi, saa jeg er for
Øjeblikket slet ikke kjed af at vi har vore 100 Tdr Land liggende
langs med Søen og Landevejen paa langs igjennem det. . . .

Moskitoer plager dem. - Godt vinterfiskeri. - Jordbær i haven. - Skriver
atter med søsteren. - Hilsener.
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Ford River Novbr 23 - 1914
Kjære Broder!
Jeg længes efter at høre hvordan det gaar jer i det gamle Dan
mark, jeg har intet hørt fra Hjemmet siden den store Krig
udbrød, jeg antager at Jørgen er indkaldt til Marinen, men
forhaabentlig faar Danmark lov at være i Fred. Vi har det saa
nogenlunde, men det er ogsaa alt, vor Moer er næsten helt
aflægs, hun kan ikke klæde sig paa eller af ved egen hjælp og
kan knap nok gaa over Stuegulvet, hendes Hænder og Fødder
ryster og det er særlig den ene Side det er galt med. / Hun faar
Medicin men det synes ikke at hjælpe noget.
Eva lever endnu ude i Bjergene, til 1ste April er det 3 Aar
siden hun rejste men nogen bedripg er der egentlig ikke tale om,
det har bestandig gaaet tilbage og siden July Maaned sidst, har
hun uafbrudt ligget i Sengen til sine Tider saa Syg, at vi ventede
at høre om hendes død naar som helst, nu er hun bedre igjen,
endogsaa saa vel at hun kunde gaa ned i Byen Denver Colorado
og faa en Tand gjort i Stand.
Men jeg tør slet ikke gjøre mig Forhaabninger om hendes
helbredelse, dertil er Sygdommen for vidt fremskreden, men vi
kan jo ikke hjælpe det, vi har gjort for hende hvad vi kunde. /
De andre Boys og Giris er da raske og i bedste velgaaende og
det samme er jeg selv, naar und tages at jeg har lidt svært ved at
holde Humøret oppe men det gaar jo, det skal gaa, Cornelia har
faaet sig en Søn mere, saa nu har hun to, begge er raske. Nanna
er som sædvanlig, og Viggo er lige kommen Hjem fra en Tur
ude ved Stillehavet, det var hans Mening at prøve Fiskeri der
ude, men paa Grund af Krigen tør de store Fiskeskonnerter ikke
gaa ud, han tog andet arbejde for en Tid, men det betales
daarligere derude end her, det vil sige det koster saa meget at
leve og saa vendte han hjem / efter igjen, mere rig paa Erfaring
end paa Penge.
Oscar er i Montana hvor han har arbejde i Sommer, vi havde
brev fra ham forleden hvor han siger at han kommer Hjem til
Jul. Ejler har sejlet en Del af Sommeren, men er for øjeblikket
oppe at hjælpe George61, han kommer ogsaa Hjem til Jul. Saa
har vi jo alle the Boys igjen for Vinteren, hvor vi saa fisker paa
Isen.
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Jeg har forresten faaet indrettet et overmaade godt Værksted,
det er omtrent 40 Fod langt, i den ene Ende staar en 6 Heste
kraft Gasolinemaskine, som trækker 2 Cirkelsav, et paa hver
Side, det ene Sav skjærer Træet paa tvers, som brænde og saa
videre, og det ande saver Træet paa langs, / som Bræder og
saadant, vi kan dog ikke haandtere større Tømmer kun saadant
som er fra 4 til 10 Tom. tykt, jeg tænker paa at lave Kasser til at
sende Fisk i, ikke allene for os selv men ogsaa sælge til andre,
saa trækker Maskinen endvidere Slibesten og et Smergelhjul,
med et saadant Hjul kan man slibe Pokker et Øre af.
— Og saa forresten taler vi om Krigen, hvad der sker paa
Slagmarken igaar det ved man i Dag ved Middagstid, saa i maa
ingenlunde tro at vi er otte Dage bagefter fordi vi er i Amerika,
og hvordan det end gaar eller ikke gaar, saa er det saa velgjørende at vide at 9/io Dele af Amerikas, ja det vil da sige de
Forenede Staters Befolkning / ønsker Preuser Kaiseren og hele
hans Junkerregimente al Landsens Ulykke, derimod er der in
gen, der har noget imod den jævne tydske Befolkning, og disse
ønsker sikkerlig helst at have Fred.
Nu maa Du hilse Dine Børn fra Onkel og Tante, de skriver til
os engang imellem vi havde endogsaa et portrait fra Marie
sidste Sommer, min Kone plejer jo at svare paa disse Breve,
men hendes Hænder ryster saa hun ikke kan---- og - ja saa
kommer Du vist til at fortælle Dem, at Du troer nok det er en
skit Onkel de har her ovre som ikke kan svare paa et Brev, men
ikke destomindre haaber han de vedbliver at skrive. Ja jeg tæn
ker undertiden paa om det nogensinde bliver mig forundt at
tage Dem i Favn en for en, intet ville være mig kjærere. Gud
give eder alle en Glædelig Jul det ønskes af Familien og Din
hengivne Broder Hans

35
Ford River,
Juledag [25/12] 1915

Hans takker for tilsendt foto af Jacob og hans børn: »Min Nabo Mr
Wellman saa paa det, uden at jeg fortalte ham hvem det var, efter at have
betragtet det lidt sagde han »I cant understand how the Devilyou er gotten
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into that Bunch«, han troede det var mig som sad i Midten og Resten
kjendte han jo ikke«. - Om Maries sygdom: hjertefejl og gangbesvær,
siden maj har hun været »aldeles hjælpeløs«. - Eva er kommet afkræftet
tilbage fra Colorado. Hun er nu kun ude af sengen om eftermiddagen og
har »saa godt som slet ingen Change til at blive veil«. Men trods alt har
de haft »en prægtig Juleaften i hinandens Selskab; men den Tanke sniger
sig bestandig ind, Gud ved hvorledes alt ser ud til næste Jul, men det er vel
best, at vi ikke ved det.«

36
Ford River Mai 27 - 1917
Kjære Broder!
Jeg vil hermed meddele Dig at vor kjære Datter Eva er gaaet til
Hvile. Hun døde stille og rolig den 21 Mai om Morgenen og
blev begravet den 23e fra Hjemmet. Hun har lidt meget i den
senere Tid med undtagelse af den sidste Nat.
Vi har kjæmpet en haard Kamp i Aarvis for at beholde den
Pige, særlig det sidste halve Aar har vi flere Gange ligefrem
revet hende ud af Dødens Tag, jeg havde alle nødvendig Medi
ciner lige til stærk Gift »Stricknine« for at holde Hjertet i en
rolig Gang til Morfine for at stille Smerterne, og naar hun fik
svære Anfald da gjaldt det om for mig at være ved hende. Vi har
haft en god Doctor hvis Vejledning jeg helt igjennem har fulgt,
og dertil haft Telefonen ved Haanden, saa jeg strags kunde faa
Underretning, om jeg vilde vide noget. Kjære Broder. - Hun
var en god Datter og vi vil savne hende. /
Vor Moer er ved det samme endnu, og for den Sags Skyld
kan hun godt leve flere Aar, men hvis noget skulde støde til kan
hun ogsaa død naar som helst. Resten af Familien er raske, jeg
selv er ikke saa helt vel, jeg har ikke været af Klæderne nogen
sinde siden tidlig i Efteraaret, altid paa Pletten Nat og Dag og
jeg føler træt, træt.
Ja nu er vi jo i Krig med der Kaiser ogsaa paa denne Side62,
men der er jo da en lille Rendesten imellem os endnu. Mon den
halve Verden skal sulte ihjel før Krigen hører op?
Skriv engang ved Lejlighed til din hengivne Broder Hans.
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Ford River Novbr. 11 - 1918
Kjære Broder!
Jeg skal prøve at skrive endnu en Gang, Krigen er maaske forbi
før dette Brev naar over Søen, ellers kunde det maaske blive
liggende paa Havets Bund.63 Vor Moer døde den 4e November
og blev begravet den 6te. - Det var en lang Prøvelsens Tid for
hende, man kan næsten ikke forstaa hvad det vil sige at være
aldeles hjælpeløs i 3^2 Aar, de sidste 14 Dage hun levede kunde
hun ikke saa meget som løfte en Finger, knap nok et Øjelaag
ikke sige et Ord ikke engang hviske det ud, og dog var hun ved
Bevis thed, og der kan ikke siges andet end at det var en Velsig
nelse til hende at hun endelig fik Ro.
Jeg kjøbte en smuk Kiste til hende, en lignende som den Eva
fik og fra Slægt og Venner var sendt en Masse fine Blomster
(Novemberblomster og Nelliker) og nu hviler hun i vor egen
Gravplet ved Siden af Eva. Viggo var her til Begravelsen, han
arbejder i Marinette 50 Miles herfra64, de to andre Boys er jo i
Tjenesten og er saaledes undskyldt.
»Onkel Sam« betaler ellers sine Men en hel Del bedre end da
jeg [var] med, en almindelig Soldat faar 30 Dollars om Maane
den, 2 Sæt Uniformer / 2 Sæt Overalstøj 2 Par Sko, en Kappe,
en Regnfrakke, flere Par uldne Strømper, Undertøj kort sagt alt
fra inderst til yderst, og dertil saa megen god Mad han vil spise
- naa det var noget andet end mine 55 Øre om Dagen og et
Rugbrød hver femte Dag.
Oscar er Korporal, Ejler er i Marinen.
Det har været Begivenhedsrige Aar siden Krigen begyndte,
mangen Gang har det set sort nok ud for de Alierede men de
stemte imod trods alle Tab, og dog havde det nær gaaet galt om
ikke de Forenede Stater havde kommet med, den elendige Kai
ser og hans hele Slæng troede jo at de godt kunde have Raad til
at gjøre Nar af Amerika, men der forregnede de sig, som godt
var. Du ved maaske at der er 48 Stater i de Forenede Stater, og i
den største Stat »Texas« kan hele det tydske Rige magelig finde
Liggeplads, de Forenede Staters samlede Indtægt om Aaret er
over 40 Billioner Dollars, saa det gjør saamænd ikke saa nøje til
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Sagen om der skal spenderes en 20 eller 30 Billioner Dollars for
at brække Nakken paa det storsnudede barbariske Tyskland,
Pengene vil ikke blive savnede, men de Mand som maa dø for
det er jo en anden Sag. Idag kommer her Telegrammer at
Tyskland er i opløsning, det bliver nok enden paa Sagen og de
vil sikkert faa deres velfortjente Straf. Hils dem allesammen
dernede omkring og sig dem at jeg nok skal skrive, jeg sidder jo
nu alene i min Residens, og i de lange Aftener vi nu har for
Haanden maa jeg fordrive Tiden med at sende et Brev hist og
her og saa naar de ogsaa nok ned til Syltemaden. Jeg er saa
temmelig rask, her er ellers en forskrækkelig Masse Influenza,
men det har i jo jeres Part af i Danmark ogsaa.
Saa til Slutning bedste Hilsen til Dig og Familie fra Broder
Hans.

38
Ford River Marts 6 - 1919
Kjære Broder!
Har modtaget Dit Brev i Dag som meddeler, at Din yngste Søn
er død65, Hans war jo gift, havde de nogen Børn? ja det er
sørgelig Jacob, som det gaar, og det er sikkerlig et haart Slag for
Dig og Familien.
Jeg kan tale med derom, for min yngste Søn Ejler er ogsaa
død . . . [Ejler, derpå det tidspunkt var i marinen, blev syg af »Rosen«66i
Detroit. Han kom på hospitalet, hvorfra Hans fik besked om, at hvis
sygdommen blev værre, hvad man dog ikke mente der var fare for, ville de
telegrafere} - . . . »men næste Dags Aften blev jeg paa engang saa
urolig so nervøs, so bedrøvet at jeg ikke vidste hvor jeg skulde
gjøre af mig selv, jeg ligefrem følte at der var noget galt. Jeg
satte mig ned, formede et tellegram til Hospitalet - bad dem
svare / mig straks hvorledes Ejler var og Tellegraf til mig paa
min Regning, jeg phonede Tellegrammet til Stationen i Esca
naba, so det blev sent, med det samme. Jeg skal aldrig glemme
som jeg var den Aften, Klokken var bleven halv ni, og jeg gik
ind i mit Kammer og bad en Bøn for Ejler, og det var bestemt
paa den Tid han døde, Tellegrammet kom næste Dag. Men jeg
laa vaagen hele den Nat, ikke en Blond fik jeg, det var som
noget havde hændt, der berørte mig dybt.«
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Ejler døde af »Cellulites« - Hans beretter detaljeret om begravelsen fra
den norske kirke i South Ford River. Hele Ejlers kompagni var mødt
frem:

»Det var Ejlers sidste Parade«. »Men hvor er det dog haart
Jacob at se sin Hustru og sine Børn blive sænked ned, egentlig
burde vi jo ikke græde, thi der er bedre hvor de gaar hen end
her paa Jorden, men vi er jo egenkjærlige, vi vil ikke gjerne give
slip paa hvad vi har.«

Hilsner til søsteren Karen / Oscar er i Frankrig (Nantes) ved et motori
seret kompagni. Sejlede konvojfra USA i 1918 på en erobret tysk damper
»Fatherland« / Viggo fisker, mens Hans de sidste 4 år ikke har fisket på
grund af sygepasningen, han har hovedsageligt levet af jagt i skoven.
Hilsner.

39
Ford River Jan. 28 - 1920
Hans takker for brev. - Kommenterer Jacobs dårlige ben, alderdom som
maskiner, der bliver gamle. - Oscar er kommet hjem. - Idag årsdagen for
Ejlers død, modgang er den bedste beredelse for det hinsidige. - Krigens
tab og nytteløshed. - Den spanske syge hærger området.67 / Spørger til en
lang række bekendte i Danmark. - »Nej, Oscar tænkte ikke paa at gaa til
Danmark paa Besøg, han var jo saa lille da han kom hjemme fra, at han
ikke husker nogen afjer tydelig63, naturligvis ved han at I er der - men naar de er groet up i America, saa længes de tilbage til det land igjen, og
længtes vel nok efter at lave nogle Penge.« - Oscar skal giftes med en
Martha Larsen. - Hans mindes det fynske ålefiskeri. - Hilsner.
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Escanaba Mai 19 - 1920
Kjære Broder!
Takker for brev med de efterspurgte oplysninger om bekendte i DK.
. . . Jeg er som sædvanlig temmelig vel, jeg tog Arbejde i Esca349

naba for en halv snes Dage siden, det er jo lidt Underlig paa
sine gamle Dage at begynde at gaa efter Dampfløjten, men naar
vi tager os sammen saa gaar det jo. Det var næsten ikke til at
undgaa, at jeg maatte gaa i lidt Gjæld ved al den Sygdom og det
er nu den jeg maa see at faa af igjen. / Jeg har jo nok Ejlers
Assurance men det er ikke nok til at betale Gjæld med, og da
der tilbød sig en Job som Vagtman paa en af de store Dokker
om Natten saa tog jeg den. Jeg faa $ 75 om Maaneden, og det er
jo ganske godt for en Mand i min Alder, jeg vil prøve paa at
beholde Bestillingen i Sommer saa kan jeg nok klare ud min
Gjæld. Men Du ved jo at naar man arbejder for et stort Kompagny, saa kan man let faa Kvit.
Beskrivelse af dokkerne »de største i Verden«. - Vagten erfra kl. 10 aften
til ó1/! morgen. - Om vagttørnen. - / Bor hos Nanna. - Viggo og Oscar
fisker.
Oscar har en lille Ford, som han tager Fisken til Byen paa. Nu
faar Du nøjes med dette Skribleri for denne Gang, og jeg skal
gjøre det om igjen ved Lejlighed. Dig selv med Familie hilset
paa det bedste fra Broder Hans
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Fra Viggo Johnson.
Bark River Maj den ...69 1922
Kjære Farbror [Jacob Jørgensen.]
Jeg vil skrive dig et par ord og lade dig vide at Far er Død. Han
døde den 3je April af et Hjærteslag, han sad og spidste mid
dagsmad da han døde - han var paa Sindsygeanstalten. den
Spretulism gik til Hovedet paa ham, vi kunde ikke forhindre
det, naar vi bad ham om at lade det være saa blev han vred paa
os, han bildte sig in, at der var forgiftede i maden, saa skrev han
et Brev til Poletiet om at komme og undersøge, de kom men Far
var ikke hjæmme da de var her, han var paa Hospitalet i Esca
naba, men kom sig igen og han kom / hjæm, men det varede
ikke længe før han fik et anfald igen, saa skrev han til Govanø
ren af Michigan og anklagede politiet i Escanaba, saa fik poli350

tiet et Brev fra Govanøren, de fik nok en rigtig Overhaling, saa
en Aften kom Politiet ud efter Far, før vi viste noget af det, før
den næste dag, han blev undersøgt af en Læge og blev erklæret
sindsy, den næste dag blev han sendt til Sindsyeanstalten og der
var han i 8 Maaneder, han var bleven god igen før han døde,
havde han levet en uge til, wilde han havde / være hjæmme
igen.70
Gud være med Ham Viggo Johnson

Kontakten til Danmark blev dog ikke helt afbrudt med Hans3 død. Frem
til 1941 er der bevaret 7 breve til den efterhånden 88-årige Jacob (1941).
Bortset fra 2 breve fra Nanna, et fra 1923 skrevet på et meget vanskelig
låseligt dansk-amerikansk og etfra 1934 på engelsk, er det den næstældste
datter Cornelia, der på et udmærket dansk har bevaret forbindelsen med
Danmark.71
Hans3jordstykke blev delt mellem Oscar, Viggo og Nanna. Oscarførte
fiskeriet videre og klarede sig hæderligt. Viggo havde sværere ved at falde
til ro. Efter i en kort årrække at have forsøgt fiskeri solgte han sin del af
jorden og købte landbrugsjord et stykke inde i landet. En tid lang var han
stærkt påvirket af »Syvendedags Adventist«-bevægelsen. Han blev gift i
1937 med en 21-år gammel pige, og han levede siden afforskelligt fra
skovarbejde til vejbyggeri omkring Ford River. Nannas mand var skole
lærer i Escanaba. På deres jordstykke i Ford River byggede de et sommer
hus. George Jensen, Cornelias mand, arbejdede for »Hansen og Jensen
Oil Co.« - et ret stort benzinfirma - og var samtidig fiskeopkøber med
hovedsæde i Chicago.12
Cornelia søgte gennem breuene til Jacob at samle oplysninger om sin
danske slægt og hjemegn. 11973 var hun medforfatter til en bog om Ford
River.13 Hendes afsnit handler dog udelukkende om distriktets tidlige
historie.74
Hans3 og Maries børn blev således en del af det amerikanske samfund.
Vi kan passende lade Nanna (1934) få det sidste ord: » We are all getting
along well, no one is making very much money, but we are all well and
happy.«
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Efterskrift

Den harmoni og lune, denne samling breve fra fiskerfamilien i
Michigan udtrykker, kan sammenfattes i 3 linier, Hans skriver
til broderen ved juletid 1895: »Du ser altsaa at jeg har det godt,
staar og snedkre i en varm stue om Dagen og om Aftenen
kravler i Seng til Mutter, se det er noget andet end Skoven.«
Den harmoniske historie om en husmandsfamilies opbrud fra
Danmark, indvandringen og tilpasningen i et fremmed sam
fund kan ikke fordunkles af en noget tragisk afslutning. Døden
er altid sørgelig, især når man som her har lært at kende perso
nerne og fulgt dem så at sige fra vugge til grav. Men tilværelsen
stillede de ikke større krav til, end hvad der realistisk kunne
opfyldes, og deri skabte de et grundlag for en solid fremtid i
Amerika, som vel nok først og fremmest, som det så ofte gik 1.
generationsimmigranterne, kom deres børn til gode, men som
de også selv høstede nogle af frugterne af.
Hvis man kan tale om et begreb som »fynsk lune«, må Hans
og Marie være indbefattet af det: Hvorfor skulle man ikke selv
fa et billigt grin med, når de andre ler over ens første forsøg på
at »speek Englichs« - Eller tage historien med Niels, der »drak
al det Beer han kunde faa fat i«, ovenfra og ned? - Og Marie
stod ikke tilbage, når hun fik sin »Mand narret til at skrive«.
De 15 år fra Maries og børnenes ankomst i 1895 til omkring
1910, hvor Evas og Maries sygdomme for alvor bliver mærkba
re, synes, som det fremstår i brevene og på trods af dagligda
gens slid for små penge, at have været den lykkeligste tid for
familien, også selvom Hans først i 1910 (brev nr. 30) kunne
skrive hjem til Jacob og fortælle, at jorden nu var betalt; men da
var det et stykke værdifuldt land, især nu hvor interessen vendte
sig fra de udtyndede skove mod jordbruget, »og alle bliver revet
med i Dandsen, det er jo Amerikansk«.
Der er næppe grund til at søge dybere liggende motiver bag
Hans og Maries breve. De skriver for at bevare kontakten med
familien og vennerne, og det er tydeligvis i sig selv et problem at
få tid og energi nok til at skrive regelmæssigt. Ganske vist ud
tales flere steder lokkende toner om Amerika og ønsker om at se
Jacob og børn i dette land, hvor man kan »røre sig uden at gaa
sin Nabo for nær«, og hvor folk ikke trættes om »hvor Hegnet
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skal staa« (brev nr. 11). Men realitetssansen fornægtede sig
ikke: »Du kommer jo selvfølgelig ikke, men Dit Fotografi vilde
jeg sætte megen Pris paa« (brev nr. 30). Og når energien var
tilstede, var skriveglæden det også. En evne til at fortælle mor
somt og dramatisk (som i Maries fremstilling af rejsen til Ame
rika) besad de begge. Selv ikke da sygdommen begyndte at
blive deres dagligdag, fornægtede Hans’ humør sig, når han i
1912 skulle beskrive sin egen helbredstilstand: »jeg kunde
saamænd magelig springe over Træhesten med tre Sadelpuder
og et Støvleskap paa Toppen endnu«.
Men de sidste år af deres liv blev tunge, brevene fra den tid
kan dog ikke gøre krav på at give et fuldstændigt billede af
udviklingen. Omgivelserne bliver skudt mere i baggrunden, og
sygdom og død bliver de centrale temaer, der som sådan giver
et noget tragisk afslutningsindtryk. Det er da også helt oplagt,
at de tre dødsfald i 1917, 1918 og 1919 tog hårdt på Hans og
sikkert var årsagen til, at han endte sine dage på et sindssyge
hospital. Men generelt vurderet vandt de kampen, når det
gjaldt tilpasning til nye forhold og en materielt tilfredsstillende
tilværelse »i dette Land hvor det gjælder om at hjælpe sig selv«
(brev nr. 23). Og Hans glemte da heller ikke, da han sad på
sindssygeanstalten - efter at have pudset guvernøren på Escanabas politi - at give én et smil med på vejen.
Niels Peter Stilling

12

Brev fra Amerika

føu/w&føn /lå /i/wetáen

Christian Asks breve
1902-1912
I en fortegnelse over danske sagføreres »curriculum vitae« har
Christian (Jensen) Ask også faet sin spalteplads. Efter en læn
gere udredning af hans danske karriere afsluttes spalten med en
lakonisk konstatering: »Forlod Danmark o. 1900. Senere skæb
ne kendes ikke.« - Han havde tilsluttet sig skaren af anonyme
udvandrere, der siden 1840’rne i en stadig mere omfattende
bevægelse forlod Danmark som følge af et hjemligt pres og
oversøiske tillokkelser, en bevægelse der ikke mindst forstærke
des af, at modtagerlandene før første verdenskrig sjældent inter
esserede sig for indvandrernes europæiske fortid. Hovedparten
af den store »tavse« flok kunne man - som i Christian Asks
tilfælde - godt have givet et officielt stempel med påtegningen:
»Senere skæbne kendes ikke.« Set fra et nutidigt synspunkt må
man undres over, at man fra politisk hold så godt som fuld
stændigt ignorerede udvandringen og overlod flere hundrede
tusinde arbejdsduelige danskere til en uvis skæbne i en frem
med verdensdel. Men selvom der fra officiel side blev taget
afsked med danskeren, når hun eller han forlod sit udvandrer
skib, var der for den hjemmeblevne familie som regel en fort
sættelse på historien, dette gælder også for Christian Ask.
På privat hånd er bevaret en række breve fra hans tid i Ame
rika strækkende sig fra 1902 (året efter hans ankomst) til 1940
(hans dødsår). I kvantitet er der tale om en forholdsvis lille
brevserie, 18 breve. De første 11 numre dækker årene
1902—1907, derefter følger et spring frem til 1912, fra hvilket år
der er bevaret 3 breve. De sidste 4 breve ligger så sent som
1929, 34, 38 og 1940. Christian har næppe været nogen flittig
brevskriver; men der er dog ingen tvivl om, at brevvekslingen
har været mere omfattende end de her omtalte breve. De 18
breves modtagere fordeler sig således:

Halvsøsteren Kirstine Jensen 5(6)breve,nr. 1,3,4,9, (10), 12.
Moderen Marie Jensen........ 5 breve, nr. 2, 7, 11, 13, 14.
Broderen Vilhelm Jensen . . .2 breve, nr. 5, 8.
Søsteren Marie Knudsen . . . .4(5) breve, nr. (10), 15, 16, 17,
18.
Svogeren Christian Knudsen 1 brev, nr. 6.

Efter al sandsynlighed har der også været korrespondance med
den anden bror Thorvald. Christians testamente fra 1940, der
med udenrigsministeriet som eksekutor blev afviklet efter kri
gen, er stilet til denne broder i vendinger, der antyder en nær
kontakt mellem Christian i Amerika og Thorvald. Der er såle
des grund til at pointere, at de bevarede breve ikke kan gøre
krav på at give et dækkende billede af Christians kontakt med
det hjemlige og dermed hans holdninger og selvopfattelse. På
den anden side er det næppe tilfældigt, at de fleste breve er fra
hans første år i Amerika: tiden læger mange sår, men den svæk
ker ofte kontakten bagud.
Seriens ringe omfang og uensartede struktur opvejes dog af
den ubestridelige kvalitet, at de 5 forskellige brevmodtagere
med deres varierende relationer til brevskriveren giver os gode
muligheder for at konfrontere disse privatforhold med Christi
ans meddelelser. Typisk for den personlige brevskrivnings psy
kologi er således en bemærkning i det første brev til halvsøste
ren: »I Moders Breve tør jeg jo ikke skrive andet end, at jeg er
godt tilfreds og har det godt . . .«. Skønt de to temaer - håbet
om succes og klager over det hårde manuelle arbejde - beher
sker de fleste af Christians breve, er der dog en tydelig forskel
på den fortrolige holdning til halvsøsteren og de mere neutrale
beskrivelser af hans oplevelser og dagligliv til moderen, brode
ren og svogeren.
Et andet karakteristisk træk ved brevenes ophavssituation er
den tydelige indikation af, hvordan Christian flakkede frem og
tilbage mellem de forskellige midtvestlige stater. Det viser noget
om de vilkår, der mødte den besiddelsesløse immigrant, efter at
jorden fra Atlanterhavet til Stillehavet i vidt omfang var lagt
under ejendomsrettens plov. Tilpasningsvanskeligheder og ar
bejdsmulighederne betød en vekslen mellem landarbejder om
sommeren og fabrikstjanser om vinteren, afbrudt af perioder
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som jernbanearbejder. De første 14 breve stammer således fra 5
forskellige stater: Wisconsin, Kansas, North Dakota, Minne
sota og Nebraska, og han fortæller selv, at han udover disse
steder arbejdede i Colorado som landarbejder og i Iowa og
Oklahoma som en slags daglejer (brev nr. 6). Minneapolis sy
nes at have været et knudepunkt for ham, han kom dertil i feb.
1902 (jernbanearb.) - var der igen 1905 (som kusk/hotelkarl),
og han havde tilsyneladende slået sig ned dér i 1912.
Christian blev født i maj 1871 i Vissenbjerg sogn, Odense
amt, som første søn i gårdejer Claus Jensens andet ægteskab
(hans første kone var død i 1867). Faderen, der var af en gam
mel østfynsk gårdejerslægt, flyttede i begyndelsen af 1870’erne
med sin familie til Sjælland, hvor de slog sig ned på en større
gård i Gentofte. Af en række bevarede breve til »Gaardmand i
Gjentofte, Claus Jensen« fremgår det, at han havde en vis poli
tisk position inden for Venstre. I foråret 1881 blev han opfor
dret af vælgerforeningen i Sønder Broby kredsen til at stille op
mod Sophus Høgsbro i stedet for den iltre Vilhelm Birkedal,
der i lokalstriden om det »forenede Venstre« siden 1876 havde
været Høgsbros modkandidat. Det fremgår dog, at den gode
gårdmand ikke ønskede at være kastebold i foreningens bestræ
belser på at blive Birkedal kvit.
Mellem 1881 og 1886 er familien atter brudt op, denne gang
for en kortere flytning til en proprietærgård i Bagsværd ved
Hareskoven. Endnu ved folketællingen 1890 var familien samlet
på den store gård i Gladsaxe sogn, hvor husstanden foruden
Claus Jensen og hans hustru samt deres fem børn (heraf en
datter af første ægteskab) bestod af 6 »tjenestetyende«, 4 af
disse repræsenterende en anden i historien ofte negligeret mo
bilitet: den svenske indvandring til Danmark i 1800-tallet.
I 1894 forlod familien proprietærgården, og flyttede ind i et
hus i Lyngby, til hvilket sogn familien tilsyneladende længe
havde haft nær kirkelig og social kontakt. Ved datteren Maries
bryllup i Lyngby kirke i 1895 er Claus Jensen, der optræder
som forlover, betegnet som »fliv. Proprietær«. I marts det føl
gende år døde han, 54 år gammel. 5 år senere, 1/2 1901, boede
hans enke, sønnen Wilhelm der nu var stud.jur., samt den
ugifte datter fra Claus Jensens første ægteskab, der nu var lærer
inde på Lyngby Døtreskole på Sorgenfrivej, endnu i huset i
359

Lyngby. Til husstanden hørte også en tjenestepige.
Christian derimod havde flere år forinden etableret sig som
sagfører og ægtemand. Efter forberedelseseksamen fra Lyngby
Realskole var han nogle år kontorist på Nordre birks sagfører
kontor. I 1893 erhvervede han exam.jur. graden, og karrieren
fortsattes i form af ansættelse som fuldmægtig hos to af Køben
havns kendte overretssagførere 1893-1896, indtil han i efteråret
1896 blev ansat som underretssagfører med speciale i foged- og
skiftesager i Lyngby. I 1898 blev han gift med en vestjysk præste
datter.
Alt syntes således tilrettelagt til en pæn borgerlig karriere
inden for retsvæsenet; men det blev istedet den ensomme om
flakkende arbejdertilværelse i det mid tvestlige USA, der kom til
at danne rammen om Christians liv i de første 10-12 år af det
nye århundrede. Som det fremgår af brevene fra hans første år i
Amerika, var det ikke den fremtid, han selv havde drømt om,
da han med baggrund i et velstående hjem og en god uddannel
se tjente sit solide udkomme ved skifteretten i Lyngby.
Men hvilke forhold var det, der drev ham væk fra Danmark,
og som endnu i 1912 (brev nr. 12) kunne fa ham til at nævne
frygt for sine »Kreditorer«? - Brevene i sig selv giver ikke man
ge oplysninger om baggrunden for hans udvandring. Indirekte
fremgår det af brevenes tone, at der ikke blot er tale om åndelig
gæld til moderen og halvsøsteren, hans gentagne løfter om pen
gebidrag (nr. 1, 2, 3, 4) synes udsprunget af mere end en almin
delig forhåbning om hjælp på moderens gamle dage, og til halv
søsteren tales direkte om at betale hendes penge tilbage (nr. 1).
Siden fremgår det, at han mere eller mindre regelmæssigt har
sendt moderen penge, fra 25 $ 1903 (nr. 5) til 40-60 kr. om
måneden omkring 1912 (nr. 13). Karakteristisk for brevene til
disse to personer er en blanding af taknemmelighed og dårlig
samvittighed. Det tilbagevendende tema er Christians håb for
fremtiden med hensyn til at blive en økonomisk støtte for dem.
Gælden skal betales tilbage.
Hvad er det da for en gæld der tilsyneladende har kostet ham
hans ægteskab, fremtid som sagfører, social position og hjem
land? Herom siger brevene intet, og ved første blik har han
heller ikke efterladt sig mange spor i de hjemlige kilder. - Efter
endt læsning af brevene sidder man uvilkårligt med en fornem-
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melse af, at dette er den gamle traditionelle historie om famili
ens sorte får, der havde alt, men ved spil eller spekulation for
møblede formuen og ad bagdøren forsvandt til Amerika. Men
at den fornemmelse i den grad skulle holde stik, som tilfældet er
her, forekommer alligevel på en eller anden måde utroligt.
I efteråret 1896 blev Christian efter ansøgning til Justitsmini
steriet bestaltet som sagfører ved Københavns amts nordre
birk. Forudsætningen var udover exam.jur. graden, at han
havde »raadighed over eget Bo i Lyngby«, og at han »med Flid
og Troskab . . . samvittighedsfuldt vil opfylde Pligten som
Sagfører«.
Den første forudsætning blev opfyldt med købet af et hus ved
Lyngby sø. Prisen var den nette sum af 3000 kr. med 500 kr. i
udbetaling og resten på en panteobligation. Dette var start
skuddet til en lavine. I løbet af efteråret 1897 lykkedes det
Christian på et hus, han havde købt for 3000 kr., at låne 15.000
på 3 panteobligationer, og et yderligere lån på 5000 kr. i maj
1901 bragte panteobligationsbeløbet op på 22.500 kr. på samme
hus, som året i forvejen var blevet vurderet til en værdi af 6000
kr.
Hvad skulle han da bruge de mange penge til? - Ja, ved den
som følge af sådanne forretninger uundgåelige konkurs i som
meren 1901 blev hans ejendomme opgjort til 7 parceller i Lyng
by og Gladsaxe, 2 med hus, 5 hvor ejendomme var under opfø
relse, dertil en stor gård ved Ålborg og en ubebygget parcel i
Esbjerg. Med undtagelse af 2 parceller i Lyngby, hvor pante
breve i halvsøsterens navn gjorde ejendomsforholdene usikre,
var de øvrige besiddelser lige så håbløst forgældede som hans
første ejendom. I løbet af efteråret 1901, efter at skifteretten
havde overtaget sagen, rejste 71 kreditorer krav om en samlet
sum lydende på ialt 168.767 kr. og 76 øre: beløbskrav spænden
de fra 2,75 for renovation til 27.060,96 til en bank. Bankens
sagfører-repræsentant var dog ikke mere ihærdig, end at han
som regel dukkede op V2 times tid efter, at retten var sat, og i de
mange sagsakter vanligvis har fået betegnelsen: »Nu kom Lütgen.« Sagens behandling varede godt V2 år.
Christian havde dog forlængst følt jorden brænde under sig.
Over for en kollega, som han i dec. 1900 havde sluttet et dubiøst
og af Justitsministeriet ikke anerkendt interessentselskab med,
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foregav han, at han rejste 4 dage til Berlin i forretningsanlig
gender. Han forlod landet den 20. juni 1901. Da han 8 dage
senere ikke var dukket op, indgav kompagnonen sammen med
en af byggeforetagendets kreditorer, en tømrermester, kon
kursbegæring med den begrundelse, at Ask var »undveget af
Riget uden Hensigt at vende tilbage, og Grunden til denne hans
Undvigen kun kan formodes at være den, at han er saa forgæl
det, at han ikke har set nogen Udvej til at fyldestgøre sine
Kreditorer«.
Skifteretten antog næsten ordret det samme og sendte dagen
efter konkursbegæringen politibetjent B.5 Mortensen ud til
Christians moders hus for at undersøge sagen, men hverken
student W. Jensen eller enkefru Jensen havde nogen »Anelse
om hvor Ask nu for Tiden opholder sig«. De havde ikke set ham
siden »forrige Uge, da han efter Udsagn rejste bort i nogle
Dage«. - Heller ikke på posthuset kunne nogen meddele noget
af betydning for sagens opklaring. Den ihærdige B.5 Mortensen
fortsatte derfor til Christians egen bopæl ved Lyngby sø, hvor
husbestyrerinden kunne oplyse, at hun, »saavidt hun mindes«,
sidst talte med ham om fredagen, da han meddelte, at han
rejste væk i nogle dage »med Toget 622 fra Lyngby samme Dag.
Han medtog ikke Rejsetøj for længere Tid. Inden han tog af
sted, aabnede han Døren ud til Køkkenet og sagde til hende:
»Farvel saa længe«.«
Afhøring af Christians kone på hendes moders bopæl på Fre
deriksberg gav ikke noget resultat. Hun havde uvist af hvilken
grund ikke boet sammen med sin mand fra efteråret 1900.
»Farvel saa længe« blev bogstavelig talt Christians sidste ord til
det land, han forlod for altid for uden om politiets udvandrerre
gistrering at drage til Amerika.
Efter mange og lange forhandlinger, udregninger og tvangs
auktioner over løsøre og ejendomme kunne inkassatoren i sin
indberetning til Nordre Birks skifteret i begyndelsen af 1902
meddele, at »Boets vidtløftighed«, betydelige omkostninger ved
behandlingen og gældens størrelse taget i betragtning ville der
ikke være tilstrækkelig dækning til de privilegerede krav (dvs.
løn til tjenestefolk på de forskellige ejendomme og gården i
Jylland), og til den personlige gæld ville der sikkert intet være.
En enkelt kreditor fik dog lidt valuta for de tabte penge, nemlig
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den stud.jur. der i maj, tilsyneladende noget naivt, lånte Chr.
13.000 kr. mod panteobligationer i i forvejen bundløst forgæl
dede ejendomme. Stud.jur.’en, der senere blev overretssagfører,
blev i 1906 gift med Christians fhv. hustru.
Den kloge inkassators konkluderende slutbemærkninger
fortjener at blive gengivet i deres helhed:
»Med hensyn til Aarsagerne til Konkursen skal anføres, at
Fallenten, der er gift men uden Børn, har været Sagfører siden
1896. Han har vel havt ret gode Betingelser for at skabe sig en
Forretning i Lyngby, men han har indladt sig paa forskellige
Byggeforetagender og desl. uden at raade over den fornødne
Kapital. Dette i Forbindelse med Hang til at spille en fremtræ
dende Rolle, og navnlig i de senere Aar Lyst til Fornøjelser, Spil
paa Væddeløbsbanen og ødsel Levemaade, hvad atter har
medført Mangel paa Interesse for hans Forretning, maa anta
ges at have været medvirkende Aarsag til Falitten. Der er vel næppe Tvivl om, at Fallenten har forbrugt betro
ede Midler, men der er ikke fra nogen Side begært kriminel
Undersøgelse, og af Hensyn til Skiftebehandlingen findes ej
heller Grund hertil.
Fallenten antages at opholde sig i Amerika.«
»Farvel saa længe,« sagde Christian og ombyttede vædde
løbsbanens overfrakke og sorte hat med den besiddelsesløse
immigrantarbejders »jorlige Ejendom ... i et Stykke Papir«
under armen (brev nr. 1).
I det følgende er brev nr. 1-4, 6, 7 og 10-12 gengivet i den
form, de er bevaret, medens brev nr. 8’s indledning er udeladt.
De øvrige otte breves indhold er kort refereret på deres kronolo
giske plads.

1

Wisconsin 19/5 1902. afsendt 24/5
Kåre lille Søster.1
Netop som jeg strejfede omkring Dagen efter min Fødselsdag i
meget traurigt Humør, droppede jeg ind paa Postkontoret og
fik Dit rare Brev, som jeg herved strax bringer Dig min Tak for.
I tre Maaneder har jeg nu skyldt Dig Brev og Tak for Dit Brev,
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som jeg fik i Vinter, men Du gør dig ingen Forestilling om, hvor
vanskeligt det er at skrive Brev, naar et Menneske føler sig
ensom, nedtrykt og ulykkelig over sin / Tilværelse. Det har i
Sandhed kostet mig megen Anstrengelse at skrive nogenlunde
tilfredsstillende Breve til Moder de sidste 3 Mdr., og Du har
selvfølgelig ogsaa bemærket Forskellen siden i Vinter, omendskøndt jeg dog haaber, at de har haft et nogenlunde tilfreds
Præg. I Moders Breve tør jeg jo ikke skrive andet end, at jeg er
godt tilfreds og har det godt, da den kære gode Sjæl jo har Sorg
nok at bære forud, men jeg kan ikke modstaa efter Dit rare
Brev, som ligefrem bragte en / Bølge af venlige Ord over til mig,
at lette mit Hjærte for Dig. Rent ud sagt: dette Aar, som jeg nu
snart har tilbragt i et fremmed Land, har været en forfærdelig
haard Prøve for mig. Du maa vide, at her i U.S.A, er det ganske
umuligt at opnaa en Stilling i Kontor eller lignende, medmin
dre man kan tale og skrive Sproget aldeles perfect og stenogra
fere og maskinskrive.2 Og jeg tror ikke at jeg vil være i Stand til
at magte det dannede engelsk i Mund / og Pen førend efter
endnu et Aars Forløb. De øvrige Færdigheder kan jeg tilegne
mig paa nogle faa Uger. Jeg er altsaa nødsaget til endnu i et
Aar, som jeg har gjort det i den forløbne Tid, at ernære mig ved
manuelt Arbejde, leve og bo blandt Arbejdere. Du kan rimelig
vis forstaa, hvad dette vil sige for mig, som nu i mange Aar har
levet et sorgfrit Liv (m.H.t. det daglige Brød) og har beskæftiget
min Hjærne fra Morgen til Aften og altid kunnet tilfredsstille
min Trang til sjælelige Nydelser, eller aandelige skulde jeg vel
sige. /
Jeg vil ikke tale om de fysiske Lidelser, som det haarde Ar
bejde har været og daglig er for mig. Mit Legeme var jo stift og
Musklerne uudviklede, og her i Amerika arbejdes der for Alvor
fra tidlig Morgen til sen Aften og Arbejdet er dobbelt saa
haardt som hjemme. Mangen gang har jeg misundt vore hjem
lige Arbejdsmænd, de ved ikke hvad Arbejde er. Vi arbejder her
overalt fra 6-12 og 1-6 eller 7 uden Ophold, og i al den Tid
er der en Formand hængende over en og vogter hver Bevægelse
for at se, at en Mand / gør sit yderste. Man ser derfor ingen
gamle Mænd paa Arbejdspladserne her, jeg aner ikke, hvor de
er, men lutter unge stærke Fyre. Jeg tager mit Læs nu saa godt
som nogen, ellers kunde jeg ikke tjene min Føde, men Du kan
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forstaa, at det tager al min Energi, at Udvikle den samme Kraft
som disse Fyre, der har trænet sig til haardt Arbejde fra Barns
ben. I Vinter havde jeg det jo let i Dacota, men jeg tjente ikke
meget heller, og det kunde jo ikke vare evigt. Den Tur, jeg / har
haft her i Wise, paa Jernbanen har været haard. Du husker
maaske at jeg for mange Aar siden var i Paris og der døjede i
mine Arme af det haarde Arbejde.3 Denne Skavank kom igen i
Efteraaret, da jeg sled i Tærskningen i Dacota, men gik over i
vinter, men saasnart jeg begyndte paa Jernbanen, begyndte
Pinen paany. Mine Hænder »sover« fuldstændig om Natten og
holder mig vaagen lang Tid og naar jeg skriver Brev, »sover« /
den højre Haand ustandselig saa jeg maa pavsere hver 3 eller 4
Linie. Dette er Grunden til at jeg ikke har skrevet lange Breve
til Moder for en lang Tid. Nu Arbejder jeg i en Fabrik, det er
ikke saa haardt for Armene, og jeg ferierede 17-19 ds., saa i
Aften gaar Haanden let igen.
Men ved Siden af de fysiske Besværligheder, hvilke jeg allige
vel forholdsvis let underkaster mig, fordi jeg tror, at denne
Træning af Musklerne er udmærket skikket til at opretholde og
konservere / det gode Helbred, som jeg nyder, og som jeg ofte
takker den gode Gud for, fordi det er en Hovedbetingelse for
min Existens og for Moders i Fremtiden, - Ved Siden heraf maa
jeg jo underkaste mig Savnet af blot et dannet Menneskes Sel
skab, Savnet af Litteratur, Kunstnydelser, mit Modersmaal og
-Venner! Ene, altid alene, føj dette til alt det andet, og Du har
min Situation. Selvfølgelig, jeg taler med mine Arbejdskamme
rater, og jeg er altid blandt dem behersket af et vist Galgenhu
mør, som har / gjort mig afholdt paa de forskellige Steder, men
det er en forfærdelig haard Situation, og det er en Straf, som
sandelig har kureret mig for alt Letsindighed. Jeg staar op KL
5, spiser Frokost, arbejder i en Køre til 12, spiser Middag og
arbejder saa til 6, spiser Aften, og fra 7-9 trækker jeg frisk Luft.
Du maa ikke tro der er noget der hedder »Drik« paa Arbejds
stederne her. Hvis en Arbejder nyder Spiritus i Arbejdstiden
bliver han uigenkaldelig jaget bort,4 men vi har udmærket Is
vand paa enhver Arbejdsplads. Tænk hvilket / gode for Arbej
derne! Sparer Pengene og Helbredet! Jeg er uhyre glad for det,
for det er sandelig en Fristelse i varmt Vejr og haardt Arbejde.
Vi har nu omkring 100° Fahrenheit her5, det maa være c. 20 gr.
365

Reaumur, og jeg »sveder« umaadelig. Jeg gaar gærne om Afte
nen hen og tager mig et Glas 01, det er den eneste »Forlystelse«
jeg hengiver mig til. Restaurationer kendes ikke, men alt nydes i
de saakaldte »Saloon«er, en Beværtning uden Stole, Borde,
men blot med en høj Disk, hvor Va-/rerne serveres. Der nydes
kun »Beer« 5 Cent og »Whisky« 10 Cent. Det sidste er almin
deligvis Gift og for dyrt for mig, saa min Udskejelse er Øllet.
Jeg sluger mit Glas’ indhold og gaar saa ud og trækker frisk
Luft til Sengetid. I de store Byer er der selvfølgelig Vinre
stauranter, men det er jo kun for Velhaverne. Det er tragiko
misk for mig at tænke paa de Tider, da jeg ejede en Overfrakke
og en sort Hat. En gammel Arbejdstrøje, en do. Bulehat et Par
Bukser til 50 Cent 3 Par Sokker á 5 Cent, det / er, foruden et Par
Skjorter al min jorlige Ejendom, som jeg fører omkring i et
Stykke Papir, naar jeg »flytter«. Selvfølgelig har jeg sparet lidt
Penge sammen, men finder det overflødigt at holde »Stadstøj«,
og hvem skulde jeg pynte mig for? Det forundrer ingen at se en
Mand i Arbejdsdragt i Kirken eller andre Steder, og jeg ligner
jo mine Omgangsfæller.
Naa, lille Søster, nu har Du hørt alle mine Sorger, men lad
dem nu ikke give Dig nogen Bekymring for mig. Du har jo altid
været Fa-/miliens »Skriftefader«, saa Du maa finde Dig i min
Fortrolighed ogsaa, og det gør mig umaadelig godt at øse mit
Hjærte ud blot en Gang nu efter saa lang Tids Forløb. Som
sagt, hav ingen Bekymring for mig; jeg ved, at Du vil have
medlidenhed med mig, og det vil gøre mig godt at tænke, at et
Menneske i den hele store Verden har det, men Du behøver
ikke at nære nogen Frygt for, at jeg skal tabe min Energi eller
Ansvarsfølelse og prøve at kaste Korset af mig. Jeg ved, hvad /
jeg skylder Moder og allejer andre, og jeg skal være trofast mod
min Pligt, saalænge jeg Lever. Forfalde til Drik, kan jeg ikke, da
det er mod min Natur at drikke til Overmaal, og jeg er nødt til
at blive i Trædemøllen og arbejde for at leve. Hvorlænge jeg
bliver her, ved jeg ikke; min Fortjeneste er ikke stor, men sikker,
og jeg vil rimeligvis staa nogle Maaneder. Min Plan er foreløbig
at blive her og at gaa til Dacota i August, naar Tærskningen
begynder. Jeg kan der faa 2 Dollars om Dagen / og Kosten,
hvilket vil blive gode Penge i et Par Maaneder. Jeg maa jo
absolut sende Moder Penge næste Vinter, som jeg har lovet
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hende, og jeg kan ikke spare tilstrækkelig op af min nuværende
Fortjeneste til at sende hende saa mange Penge, som jeg har
bestemt. Fra Dacota vilde jeg saa til Vinter gaa til en af Byerne
og igen arbejde i Fabrik ell. lignende, og jeg haaber da til næste
Efteraar at have saa mange Penge, at jeg kan undvære tilstræk
kelig til at ekvipere mig som en gentleman / og spendere et
Kursus i Stenografi og Typewriter, saa jeg kan komme ind i en
Forretning og faa Brug for mine virkelige Evner. At jeg skal
være i Stand til atter at komme paa den grønne Gren og tjene en
god Del Penge, tvivler jeg ikke paa. Saadan er min Plan, men
meget kan jo ændre sig. Farme vil jeg ikke, da jeg, som Du vel
har set af tidligere Brev6, mod min Forventning ikke kan faa det
Land i Dacota, jeg tidligere troede at være sikker. Hvordan det
end gaar, jeg skal / nok klare mig og med Guds Hjælp hvert Aar
skaffe et Tusind Kroner til Moder og om et Par Aar haaber jeg
at være saa vel stillet, at jeg ogsaa kan begynde at betale Dine
Penge tilbage, lille Søster. Du forstaar at dette første Aar er
vanskeligt for mig, uden Kapital, Venner eller de fornødne Ev
ner til at kunne komme i en Forretning. Det tager i Virkelighe
den lang Tid at lære Sproget fuldkommen, og det Sprog Arbej
derklassen taler er kun meget simpelt og / sammensat af faa
Ord. Den amerikanske Arbejder anvender kun 300 Ord i sin
daglige Conversation! Jeg læser saa ofte jeg kan faa en Avis eller
Bog, og det har hjulpet mig meget. Foreløbig skal I ikke sende
Breve til de gamle Adresser, eller rettere sagt ikke mere, men
efterdags til: c/o ja, Navnet er jo det samme, men Adressen:
NEILLSVILLE - Wisconsin - U. S.A.
(Naar jeg flytter, sender Postmesteren Brevene efter mig.)
Hvis Du skriver til mig, send Brevet af fra Kbh, vil Du?7 Jeg
var i Chicago i Lørdags og Søndags for at se Forholdene der,
men fandt det saa uli- / delig varmt og støvet og ækelt at jeg
vendte hjem til min Plads her paa Fabrikken. Det var et Trip
paa c. 400 engelske Mil, men her er Distancerne jo altid store og
jeg rejser altid paa Fragttræn for en Bagatel eller paa Fripas,
naar jeg arbejder paa Jernbanen. I foraaret da jeg tog fra Min
neapolis til Camp Douglas8, gik jeg hele Vejen, 192 engelske
Mil i 5 Dage og Nætter for at spare Pengene. Jeg havde foresat
mig at gaa, til jeg fandt Arbejde, og til ikke at bruge Penge. De
tre Nætter sov jeg i Hølader, men de andre 2 gik jeg. Det var en
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I ret interessant Tur, som en Sportsprøve betragtet. Den første
Nat (jeg startede om Aftenen) og Dag gik jeg 48 Miles; den 2 og
3 Dag var jeg saa ømfodet og træt at det var en forfærdelig
Lidelse at holde ud, men 4 og 5 Dag var jeg vældig kvik og
kunne godt have holdt ud længere. Jeg tegner paa en Lap et lille
Kort over Landskabet jeg har bevæget mig i, selvfølgelig meget
ufuldkomment, men nok til at givejer et lille Begreb om mine
Rejser og mit Opholdssted. En Ting vil jeg da ogsaa fortælle
Dig: Kosten her er forholdsvis god. Der serveres udelukkende
Vand, Kaffe og The til Maaltiderne, men man faar rigeligt at
spise.
Nu vil jeg slutte for i Aften efter at have tegnet dette udmær
kede Kort, som vel vil være et vældigt Plus til din Dine geografi
ske Kundskaber, vil det ikke?9 Jeg leger jo med Staterne og
Floderne lidt flot uden meget Hensyn til Størrelsesforhold eller
Verdenshjørner, men Skitsen giver dog et lille Begreb. Naar jeg
returnerer til Dacota, bliver det nok til den gamle Plads, Grand
Harber10, men indtil videre kan i godt sende / alle Breve her til
Neillsville.
Nu vil jeg slutte dette lange Brev med de kærligste Hilsner til
Dig, lille Søster og Tak for Dit Brev. Se bare at holde Modet
godt oppe alle sammen og at hjælpe Moder. Jeg skal nok klare
min Part, det er jeg sikker paa, og naar jeg kommer i bedre
Stilling efterhaanden og kan hjælpe forhaabentlig ogsaa Dig, vil
Forholdene jo blive lysere. Hils Thorvald og Vilhelm mange
Gange.
Din Broder Christian.

2
Kansas, Kansas City 24/1 1903
Kære lille Moder.
Som jeg formodede fik jeg ganske rigtig Dit Julebrev og Julero
ser11 2 Dage efter Jul, og jeg sender hermed Eder alle Tak for
Brevene. Det har været en stor Nydelse for mig at læse Julero
ser, ganske vist læser jeg afog til en god engelsk Bog, men der er
dog ingen der kan skrive saa godt for et dansk Øre som en
dansk Forfatter. Henrik Pontoppidan stiller Menneskets inder-
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ste Svagheder til Skue, analyserer dem og viser Vejen til at
kurere dem. Men jeg holder næsten mere af Sophus Bauditz12;
han skriver saa hjærtens elskværdigt om Menneskets smaa
Svagheder, og samtidig fremdrager han altid det gode i Perso
nerne, saa at ingen kan værge sig for at fatte Sympati for hans
Personer. / Min Arm er fuldstændig rask, lille Moder, og det
samme kan jeg sige om min hele Person. Jeg kan godt love Dig
ikke at tage Jernbanearbejde mere, da jeg selv ikke skotter me
get om det og desuden er sikker paa, at jeg altid kan faa Be
skæftigelse andetsteds. Jeg arbejder stadig i »Armours Pack
inghouse« som fabrikken hedder. Det eneste jeg har at udsætte
paa Arbejdet er, at jeg ikke tjener ret meget. Fabrikken kan ikke
beskæftige dens Mænd hele Dagen i Vintertiden, og vi arbejder
derfor kun fra 8^4-x/2. Dog er Betalingen tilstrækkelig til at leve
af og spare nogle faa Dollars extra en Gang imellem. Jeg er
flyttet for 2 Uger siden og har faaet et lyst Værelse paa Solsiden,
som jeg deler med en særdeles dannet og flink ung Mand. Han
er en af de faa Mænd med Opdragelse / som man træffer blandt
Arbejderne og vi har megen Fornøjelse af at tale sammen om
Aftenen. Vi spiser ogsaa sammen, og da vi er tilstrækkelig Sel
skab for hinanden, er vi fri for at have Omgang med andre. Vi
betaler 10 Cents for hvert af vore tre daglige Maaltider, som
bestaar af: Frokost: Havregrød, 2 Æg og Kartofler, Middag:
Beuf, Kartofler og et stk. Kage, Aftensmad: Æg, Kartofler og
Kage. Til alle Maaltider nydes af Amerikanerne Kaffe, en
skrækkelig daarlig vane, som ødelægger manges Helbred13. Vi
drikker lige saa meget Vand eller Mælk og føler meget bedre,
naar vi indskrænker Kaffedrikningen til Frokosten. Lørdag er
vor Betalingsdag og Lørdag Aften vor ugentlige Festaften. Der
spiser vi en extragod Aftensmad, køber en Kande bayersk 01 og
tager med os hjem / og sidder saa oppe til Kl. 11-12 og spiller
Kort eller læser.
Om 1V2 Maaned er det Foraar, og saa bliver det vist Alvor
med min St Louis Rejse, men før den Tid rejser jeg næppe, saa
Du kan godt vedblive at skrive hertil. Det glæder mig meget at
høre, at I alle var samlede i Julen, saa har I nok haft det
hyggeligt og rart. Det er dejligt, at Du er glad og tilfreds med
Din Lejlighed.14 Naar Foraaret kommer og Kirkegaarden ligeoverfor grønnes, maa der jo være en dejlig fri og smuk Udsigt
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fra Dine Vinduer. Jeg haaber da, at ingen af Jer led nogen
Skade under den frygtelige Storm, der var i København for
nogen Tid siden. Det har vist ogsaa rusket slemt i Dit Hus den
Dag? /
Vinteren har været skikkelig her i K.C., og Vejret mildnes
allerede nu. Idag staar Solen lige paa mit Vindue, saa jeg har
maattet lade Ilden gaa ud i Kakkelovnen. Jeg længes meget
efter Foraarets Komme, da det sikkert vil bringe med sig bedre
Vilkaar for mig og dermed Udsigt til inden saa længe at kunne
hjælpe Eder.
Dine kære Breve, lille Moder, er en ubeskrivelig Glæde for
mig, og det giver mig Kraft og Lyst til Arbejde, naar jeg af Dine
Breve ser, at Du er saa fortrøstningsfuld med Hensyn til Frem
tiden, og at Du føler Dig saa vel i Dit lille Hjem. Saa tidt om
Aftenen beder jeg Gud bevare Dig og give Dig Styrke og Livs
mod og Dine Breve viser altid, at han vil gøre det. De kærligste
Hilsner til Dig, lille kære Moder, og dem alle.
Din Søn Christian.

3
Kansas City 24/1 1903
Kære lille Søster Kirstine.
Tak for Dit Brev og Dine Juleønsker. Du vedbliver at være det
samme gode, opofrende og uegennyttige Menneske, som Du
har været lige fra den første Dag min Erindring om mit Barn
domshjem kan gaa tilbage til. Jeg haaber at Vorherre vil give
mig Hjælp til at give Dig tilbage noget af al den Godhed, som
Du har ødslet paa mig. For en stor Del er Forstaaelsen af Din
store Selvopofring for Familien gennem mange Aar først kom
men til mig, medens jeg har været her i Landet, og naar jeg
tænker paa, hvor stor en Part deraf jeg har nydt og uden Ve
derlag til Dig, maa jeg græde lille Søster; for jeg kan aldrig
betale Dig tilbage. Maaske jeg ved / stadig Arbejde og lidt Held
kan blive i Stand til at lette Tilværelsen for Dig, naar Du bliver
ældre, det beder jeg Gud om Hjælp til. Men jeg har gennem
Aarene taget saa meget godt af Dig uden at tænke paa hvor
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meget godt Du gav mig, modtaget fra Dit ejegode Hjærte, hvad
jeg var aldeles uværdig til. Disse tanker har nu i mere end et
Aar fulgt mig, og jeg meddeler dem nu til Dig, fordi sent er
bedre end aldrig. Men det er saa trøstesløs for mig at leve her
saa langt borte, hvorfra jeg kun kan tale til Dig i nogle faa
Linier, medens jeg dog, hvis jeg var hjemme, kunde overbevise
Dig i Ord og Gærning om min ubeskrivelige Taknemlighed til
Dig, mine kærligste broderlige Følelser for Dig og min Beun
dring for Dit store og gode Hjærte./
Lille Søster, jeg har Haab for Fremtiden for os alle, og jeg
føler Trang til at meddele dette til Dig, fordi det for Øjeblikket
er det eneste gode, jeg kan gøre for Dig. Jeg beder Dig bevare
Dit lyse, kærlige, Sind og lade Dit gode fortrøstningsfulde Hu
mør smile over dem alle derhjemme. Og naar Du om Aftenen,
træt af Dit Arbejde, sætter Dig til Hvile i Dit Værelse og tunge
Tanker trænger sig ned paa Dig om, hvorledes Du vil være i
Stand til at udholde Arbejdet om 5 eller 10 Aar, og jeg tror, at
saadanne Tanker kommer til Dig, da haab paa det bedste, lille
Søster, bed Vorherre give Dig Helbred og Mod og bed ham give
mig det samme, og Du skal se, at alt vil vende sig til det bedste,
og at det vil lykkes for mig endnu en Gang at faa noget godt ud
af mit Ar-/ bejde og, hvad enten jeg kan komme hjem eller maa
blive her, blive i Stand til at gøre Tilværelsen lettere og lysere
for Dig, naar Du føler Dig træt og ude af Stand til at røgte Din
Lærerindegærning. For det vil jeg sige Dig Søster, at der er to
Mennesker, hvis Tilværelse og Lykke er stadig i mine Tanker,
og for hvis Tilværelse og Lykke jeg skal sætte min Energi og mit
Livsarbejde ind - og det er Moder og Dig.
Din Broder Christian.

4
Kansas City 31/3 1903
Kåre lille Søster. [Til Kirstine.]
Sidste Søndag fandt mig udenfor Posthuset i Byens Hovedgade,
hvor masser af velklædte og veltilpadse Mennesker promenere
de, og jeg var i et miserabelt Humør, for jeg var selv hverken
veltilpads eller velklædt. Jeg klarede imidlertid betydelig op, da
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Sagførerfuldmægtig Christian Ask i
slutningen af 90’erne. Man kan gætte
på, at den bortklippede kvinde med de
ternede pufærmer har været hans kone.
Billedet er taget hos Marie Budtz i
Gothersgade, der var den første
professionelle kvindelige fotograf i
Danmark.

Dette kunne for så vidt godt være Christian, da fotoet udtrykker noget centralt i hans liv og i den
dogmeprægede »drøm om Amerika«.

jeg fik Eders Breve: Dine Breve er lige saa gode til at sætte
Haab og Humør i en Mand, som i gamle Dage Dine mundtlige
Opmuntringer var. Tak for Dit Brev, Søster, og skriv igen, naar
Du har Lejlighed. Jeg har haft det noget sløjt de sidste Maaneder, en lang Forkølelse, og det haarde Arbejde har derfor været
dobbelt haardt. Nu er det imidlertid overstaaet, da vi har faaet
Foraar, men jeg fik for nogle Uger siden Blodforgiftning / som
har været meget haardnakket at komme over. Den er omtrent
kureret nu, og jeg vil være fuldstændig rask, haaber jeg i en
Uge eller to. Fortæl intet til Moder, hun ængstes jo over en
Bagatel, og det kunde ikke falde mig ind at skrive om Sygdom
til hende.15 Af hendes Brev forstaar jeg, at hun tror, jeg er ikke
ganske rask, fordi jeg vil forandre Klima og gaa til Denver i
Stedet for St. Louis. Denne lange Forkølelse gjorde mig ked af
Klimaet her (som er det samme som i St.L.), og da jeg af flere er
raadet til at gaa Vest i Stedet for Øst, bliver det vel nok Resul
tatet, at jeg gaar Vest. Jeg rejser dog i det tidligste ikke førend
om 4-5 Uger, da Sommeren kommer senere i Colorado end her,
og jeg kan ikke vente nogen god Beskæftigelse derude, førend
det er Sommer. Det er umaadelig haardt stadig at være aim.
Arbejder. Mine Muskler / har jo aldrig været trænede, og det
tager Aar, førend de bliver hærdede efter 30 Aars Slaphed. Men
værre er det, at Tiden falder saa forfærdelig lang under dette
ensformige Arbejde, hvor jeg ikke kan bruge min Hjærne, men
hvor Tankerne skal være ledige hele Tiden. Det er utroligt, saa
lang Tid, det tager at lære at tale dette Sprog korrekt. Udtalen i
de danske Skoler af det engelske Sprog er det mest ufuldkomne,
Du kan tænke Dig. Dersom Hr. Thyssen16 vilde tale til en Mand
paa Gaden her, de vilde ikke forstaa et Ord af hinanden. Jeg
har dog nu ved ivrig Læsning og Studering i det praktiske
advanceret saa meget, at jeg haaber inden Aaret er omme at
kunne kaste Arbejderens Klæder og komme ind i noget mere
lukrativt. Hvis jeg ikke kan faa en velbetalt Bestilling i en By i
Sommer, / vil jeg gaa ud paa Landet og tage Høst og Tærskearbejde og til Efteraaret for mine opsparede Penge begynde en
lille Forretning i Denver. Jeg ved, at jeg skal komme ovenpaa
igen, naar jeg bare kan faa en Lejlighed til at begynde, men det
piner mig forfærdelig, at det tager saa lang Tid, førend jeg kan
hjælpe Moder.
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Jeg skrev til Moder igaar17, og jeg skriver igen, førend jeg
rejser.
De kærligste Hilsner til Dig lille Søster fra Din Broder
Christian.

5
N. Dacota 16/12 1903
[Til broderen Vilhelm.] Kort brev med bankanvisning på 25 Dollars til
moderen. Chr. anslår det til knap 100 kr. — Takkerfor brevefra familiens
kvindelige medlemmer. - Juleønsker. - Undskylder at han har glemt
broderens fødselsdag: »Min Undskyldning er, at den altid kommer ved
Juletid.«13 - Roser Vilh. for dennes godhed mod deres moder.

6
North Dacota 7/1 1904
Kære Christian. [Til svogeren Chr. Knudsen]
Tak for Dit Brev. Det glæder mig altid at høre fra Dig, da jeg
sætter stor Pris paa den venlige Følelse, som bevæger Dig til at
skrive til mig, saavelsom paa den indgaaende Beskrivelse af
Betydningsfulde Nyheder, som Dine Breve plejer at indeholde.
Med Glæde vil jeg fortælle Dig noget om mit Liv, naar det
interesserer Dig at læse det. Jeg har jo nu været her i Landet
21/2 Aar, og det var snart paa Tide, at jeg startede paa en mere
succesful Bane end jeg hidtil har fulgt. Det skal ogsaa nok
komme, men jeg / maa vente endnu V2 Aar, og saa skal Du se
det gaa strygende. Jeg er fuld af Energi, Bestemthed og Reso
luthed paa dette Punct og mine Tanker er daglig beskæftigede
med denne Sag, noget jeg aldrig paa noget tidligere Tidspunkt
af mit Liv har været i stand til o: fra Morgen til Aften Dag for
Dag i Maaneder at repetere for mig selv »Du skal succere« og
samtidig planlægge mine fremtidige Handlinger, studere og ud
ruste mig selv for Slaget.
Ser Du, da jeg kom her til Landet 1. Var jeg uden Protection
eller Bekendtskaber 2. Uden Penge 3. Kunde ikke tale Sproget
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4. Var blødagtig og fuldstændig legemlig svækket og ude af
Stand til at udføre legemlig Arbejde. Jeg var ganske vist i god
Ernæ- /ringstilstand, men jeg havde ikke Spor af Muskler, da
de aldrig i mit Liv havde bleven øvede eller brugte. Jeg var med
andre Ord handicappet i en frygtelig grad. Jeg ankom i New
York i Juli19 og alt jeg kunde fortjene fra den Dato til Febr. 1902
bortset fra Klæder og Rejse etc. var 30 Dollars. Med disse rejste
jeg i Febr. 1902 til Minneapolis for at søge Arbejde, men kunde
intet fortjene og i Marts stod jeg uden en Øre og matte sælge
alt, hvad jeg ejede af Klæder o.s.v. med undtagelse af et Sæt
Undertøj Sko, et Par Benklæder og en Arbejdstrøje. Jeg spadse
rede nu 200 Mil ud i Landet paa Jagt efter Arbejde med 4
Dollars i Lommen.20 Grunden til, at jeg maatte gaa saa langt
var, / at det endnu var Vinter, og jeg - ukendt med Landet tog en Route, hvor der kun var Skov og Svamp21 og intet
Farmland. Omsider efter 5 Dage og Nætters evig Spadseren fik
jeg Arbejde og jeg tossede22 nu om hele Sommeren kun i Stand
til at fortjene fra Haanden i Munden. Jeg var saa lidt skikket til
haardt Arbejde at naar jeg havde arbejdet et Sted 8 Dage, var
jeg aldeles nedbrudt og maatte gaa til noget andet og i mellem
tiden tage et lille Hvil. Efteraaret 02 kom jeg igen til Dacota,
stjal Rejsen (700 eng. Mil) paa Fragttog, da jeg ingen Penge
havde og tjente 100 Dollars ved Tærskningen, som sluttede i
Oktbr., men da var jeg saa Legemlig nedbrudt, at jeg bogstave/ lig intet var værd. Haardt Arbejde daarlig Kost og for lidt
Søvn havde gjort mig radmager og usund i høj grad. Jeg rejste
nu Syd paa egenlig med den Hensigt at komme til et mildere
Klima og en stor By, hvor jeg kunde faa lettere Arbejde, saa at
jeg kunde spare mine Penge og sende dem hjem. Jeg tog til
Omaha23 men kunde intet let Arbejde faa der. Saa fjollede jeg
rundt i lova, Oklahoma og Kansas, arbejdede hist og her nogle
faa Dage og blev mere og mere elendig, fik min ene Arm halvt
knust paa Jernbanearbejde og da Vinteren fandt mig i Kansas
City var mine Penge gaaet og jeg var i frygtelig nedslaaet Til
stand. Jeg fik Arbejde paa Packinghuset24, men vi arbejdede /
aldrig fuld Tid den Vinter - kun fra 8-2 og tjente kun 5-6
Dollars om Ugen. Jeg holdt lige Livet gaaende, men jeg havde
for daarlige Klæder - led frygtelig af Kulde baade om Dagen og
om Natten i det elendige Hul jeg boede i - fik daarlig usund
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Kost og havde meget helbredsfarligt Arbejde. Følgen var at i
Marts fik jeg Fnat paa amerikansk »itche« og jeg led af det i 8
Uger. Hvad jeg led, kan ikke beskrives. Jeg fik aldrig Søvn og
var saa nedbrudt at jeg ikke var 5 Øre værd. Jeg prøved 100
forskellige Salver, men kunde intet hjælpe. Sluttelig i Midten af
April 1903 fik jeg en meget ondartet Brandbyld under den højre
Arm. Den blev i Løbet af 8 Dage saa stor som et Æg / og
forvoldte mig usigelig Smærte. Jeg maatte opgive mit Arbejde,
da jeg ikke kunde røre Armen og jeg havde ikke en Cent til at
søge Lægehjælp for. Sluttelig skar jeg Hul paa den med min
Kniv fik lidt lettelse og besluttede at søge til et sundere Klima.
Jeg stjal min Rejse paa Togene til Colorado, men da det tog
lang Tid, førend Armen var fuldstændig rask, kunde jeg kun
daarlig arbejde og flakkede rundt i Bjærgene og paa Jernbanen i
lang Tid. Jeg døjede Sult og Kulde og Ydmygelser i en frygtelig
Grad, til jeg den 5 Juni kom paa Farmen ved Greeley25. Her var
jeg i 2 Maaneder og blev delvis restitueret. Jeg arbejdede meget
haardt og fik sparsom, men sund Kost. Min første / Maaneds
Løn gik til Undertøj Støvler og Arbejdsklæder og 1 Aug. rejste
jeg med 30 Dollars i Lommen til Dacota for at tærske og tjene
mig en lille Skilling igen. Rejsen var lang 1100 eng. Mil, og da
jeg kom til Dacota var jeg blank igen. Høsten var daarlig, men
jeg tjente dog 40 Dollars til 1 Oktbr. Jeg arbejdede saa 2
Maaneder til paa Farmen for 50 Doll., men 1 Decb. var Arbej
det forbi for Størstedelen - paa Grund af haard Vinter. Vi har
jo her næsten aretisk Vinter fra 10-45°¿- Celcius og maa have
Lammeskindsklæder o.s.v. naar vi er ude. Mine Klæder siden
Efteraaret incl. Vinterudrustningen har derfor taget de 40 Dol
lars og efter at jeg sendte Moder 25 Doil.26 havde jeg 25 Doli.
tilbage. De er / lagt til Side; Farmeren betaler mig af Elskvær
dighed 30 Doll, for at blive her i Vinter og hjælpe ham at passe
Hestene, og jeg har gjort Accord med ham om at hjælpe ham
med at saa til Foraaret fra 20 April til først i Juni for 30 Dol.
mdl. Der faar jeg 50 Dol., og da jeg har Arbejdsklæder nok, kan
jeg spare alle mine Penge til jeg først i Juni rejser til Omaha. Jeg
er i godt Helbred nu, gode Muskler, Kød paa Kroppen og har
en god varm Seng. Til Juni skal jeg ekvipere mig som en Gent
leman, det tager 30 Doil. Rejsen til Omaha 20, saa jeg kommer
til Omaha velklædt, med lidt Penge i Lommen, godt Helbred,
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kan tale og skrive engelsk og spansk (som jeg studerer i Vinter meget nyttigt her: Phillipinerne, Cuba Mexico) / Olsens Pro
tection og bestemt paa at succere.27 Tænk paa min Situation
tidligere i Byerne: Laset Arbejdsdragt, ingen Penge, ingen
Venner, daarlig Ernæringstilstand o.s.v. Hvis Olsen vil tage
bare lidt Interesse i mig, skal jeg nok faa gang i Støvlerne og
opfylde mine Løfter til Moder.
Her har jeg det splendid, Farmeren og hans Kone danske,
paa min Alder, meget intelligente og dannede, velhavende. Vi
lever godt og sundt 20 Mil fra Civilisation men har bøger og
Aviser o.s.v. Vi har kun lidt Småpilleri at tage os til, fodre 12
Heste og 1 Ko og en Gang i mellem køre til Byen med et Læs
Sæd eller hente Varer. Jorden er aldeles bedækket med Sne og
det tager 4 eller 6 Heste for Slæden naar vi kører Sæd. Vi kører
den i store Kasser, der / rummer c. 8000 « [pund]. De har
glimrende Heste her, alle opdrættede paa Prærien, men baade
Seletøj og Vogne her i Landet er saa solide og praktiske, at man
kan regere 4 af disse halvvilde Heste betydelig lettere end 2
fyrige danske Heste. Selvfølgelig kører man ofte løbsk d.v.s.
Hestene tager Bidslet i Tænderne og gaar i strakt Gallop, men
vi har meget faa Grøfter langs Vejene og Vognene er brede og
solide, saa alt man har at gøre er at holde sig godt fast i Vognen
og lade Hestene løbe 5-6 Mil. Saa bliver de trætte og er føjelige
som Lam. En Pisk kendes selvfølgelig ikke her. Disse Heste vil
dø, førend de holder op med at trække. / De fleste af dem er
gode Rideheste og Farmeren har 2 gode Sadler. Vi rider ofte ud
og navnlig har vi haft splendid Jagt paa Hesteryg efter Vildgæs
og Cajoute, hvilket er den saakaldte Prærieulv.28 Jeg bliver
behandlet med udsøgt Godhed af disse Mennesker og har det
fuldstændig, som om jeg hørte til Familien. Navnlig lever vi
godt og sundt, hvilket er en sjælden Ting i U.S.A. En Arbejds
mand i Byerne er henvist til at leve i de billige Restautioner
eller billige Pensionater, saakaldte Boardinghouse. Der er ingen
Sundhedslove i U.S. og derfor sælges der Millioner af Dollars
Værd af raaddent Mel, Sukker Kaffe, tørret Frugt raaddent
Kød o.s.v. og navnlig fordærvet Stof / som er gjort spiseligt ved
hjælp af skadelige kemiske Processer. Dette Stof sælges til de
billige Restaurationer og Boardinghuse, og følgen er, at naar
man lever saadanne Steder bliver man simpelthen forgivet. De
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usunde Stoffer ødelægger først Fordøjelsen og forurener Blodet.
Næsten enhver Arbejdsmand bruger altid Blodmedicin, har
Huden fuld af Udslet o.s.v.
Paa Landet har de selvfølgelig almindeligvis forholdsvis sun
de Varer, men de fleste Farmere lever saa meget af salt Flæsk at
deres Levemaade ogsaa er meget usund for dem, der ikke er
født op til det. Desuden koger de fleste Amerikanere kun deres
mad halvt, saa Levemaaden er alt andet en sund. Alt / her er
sagt gælder jo kun om de fattige og Bønderne, ved Du. De rige
Folk ved jeg endnu intet om, men de faar sikkert intet af alt
dette at føle. Vi spiser her i A. aldrig mere end 3 Gange om
Dagen. Frokost strax om Morgenen: Pandekager, Havregrød
og Kaffe. Middag Kl. 12: Kjød, Kartofler, Brød Kaffe og kogt
tørret Frugt med Mælk. Aften Kl. 7-8 det samme som Midda
gen. Farmeren og jeg skød i Novbr. c. 50 Vildgæs og 70 Ænder
som blev saltet ned. Vi har saaledes haft udmærket Variation i
Kødretterne.
Om Efteraaret flyver der Millioner af Gæs fra det nordlige
Canada ned til Syden. De passerer over Dacotas Kornmarker
og bliver her c. 4 Uger for at æde sig fede. Man kan se saa
mange / som 1000-1500 Gæs i en Flok paa en Stubmark. Vi
jager paa følg. Maade: Naar vi ser en Flok Gæs maaske 2-3-4
Mil borte rider vi saa tæt vi kan uden at blive set (hvis de ser os
paa 1li Mils Afstand flyver de) dækker os bag den nærmeste
Bakke, og naar vi ikke kan finde Skjul mere, sætter vi Hesten i
Carriere lige ind paa Flokken, og inden de tunge Fugle har faaet
Luften under Vingerne og er rede til at flyve, er vi paa Skud
vidde. En Gaas kan paa Grund af sin Vægt ikke starte sin Flugt
uden at komme op mod Vinden, saa at den tager fat i Vingerne.
Vi rider derfor ind paa dem fra Vindsiden og opnaar derved, at
de maa flyve imod os. Ulvejagten er ogsaa stor Sport. Vi /
skyder dem med Riffel. Naar der er dyb Sne for Ulven at løbe i,
bliver dens lange Haar og navnlig Halen saa fuld af Sne som
først optager Varmen fra Haarene og delvis smelter og derefter
strax fryser til Isklumper, - saa tunge, at Ulven, naar den jages
med en hurtig og let Hest efter et Løb af 5-6 Mil [bliver] saa
udmattet, at Hesten indhenter den, og den bliver et let Bytte for
Jægeren.
Vel! Jeg ser, at mit Brev er blevet ganske omfangsrigt, saa jeg
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maa snart slutte. Hvis Du gider læse det, vil jeg gærne en anden
Gang fortælle Dig om de forskellige Stater, jeg har set, Naturen,
Folket de moderne Industrier o.s.v. Jeg er en meget interesseret
Iagttager, og alting her er saa stort / og forskelligt fra det lille
Danmark, at der er mange Ting som er interessante at se og
lære.
Til Lykke med Eders nye Hus! Det er overordentlig rart at
høre om Eders dejlige Børn, som jo nu voxer op og snart er helt
store.
Mange kærlige Hilsner til Eder alle
Din hengivne Christian.

7
North Dacota 12/3 1904
Kåre lille Moder.
Tak for Dit Brev. Det glæder mig, at I bestandig er raske Alle
sammen; i Assens er de forhaabentlig nu kommen over Difteri
en, det er jo en slem Sygdom, men efter hvad jeg forstaar, gør
Serum den mindre farlig. I har vel nu Foraar hjemme; det er
ikke Tilfældet med os. Her i Norden indtræder Foraaret aldrig
førend i Midten af April og idag har vi Snestorm og omkring 20°
Kulde. Men naar Foraaret endelig kommer, sker det pludseligt
og al Sne smeltes i nogle faa Dage, saa at alle lave Marker staar
under Vand et Par Uger. Dette er den haardeste Vinter Dacota
har haft i mange Aar, siger Folk / og det er vist sandt nok.
Jorden er frossen 9 Alen dyb og Vandaarene er frosne i Brønde
ne, saa der er intet Vand. Vi maa derfor smelte Sne ikke blot for
Husholdningen, men ogsaa for Hestene. Nu har vi jo imidlertid
kun 1 Maaned tilbage af Vinteren, og vi imødeser alle Foraarets
komme med Længsel. I saa haard en Vinter er N. Dacota ikke
stort bedre end Grønland. Alle Veje og Marker er jo snebedækkede, vi har ikke kunnet se andet end Sne i 11 Uger, og naar vi
kører til Byen efter Kul eller Fødevarer kører vi tværs over
Grøfter, Gærder Søer og alt muligt, da Sneen ligger lige tykt og
haardt over alt.
Vi har fulgt Krigsbegivenhederne med Interesse, men der /
er jo nu i lang Tid intet hændt af Betydning. Den almindelige
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Sympati i U.S.A, er for Japaneserne, og Bladene her skriver
meget om deres udmærkede Hær og Flaade. De er imidlertid
meget uvidende og daarligt underrettede m.H.t. Rusland, for
der kan jo ingen Tvivl være om, at Rusland om 2-3 Maaneder
vil have transporteret en Hær til Manchuria stærk nok til at
trodse baade Japan og Kina.29
Faren for en evropæisk Krig er vist meget ringe, men selvføl
gelig var det nødvendigt at bemande Københavns Befæstning.
Den vil nu vistnok være ganske ude af Stand til at holde sig
imod blot 5-6 af Englands eller Ruslands store Slagskibe, for
det lille Land har jo ikke haft / Raad til at købe det sidste
moderne Kæmpeskyts, men det er dog vist bedre at Byen er
befæstet, for det tager dog saa en større fjendtlig Styrke til at
tage den, end hvis den var aaben.30 Det er nu ubegribelig, at
Danmark ikke søger en Alliance med Tyskland. Det vilde be
skytte dem bedre end nogen anden Magt i Europa og vilde
samtidig sikre dem imod Krig og Erobring fra Tysklands Side.
Men Diplomati har ja aldrig været Danmarks stærke Side og er
vel nu mindre end nogensinde.31
Jeg længes nu umaadelig efter, at det skal blive Foraar, saa vi
kan faa Jorden tilsaaet, og jeg kan rejse Syd paa og komme til at
/ . . . [Brevets slutning mangler].

8
Minneapolis 24/12 1905
Christian indleder dette brev til Vilhelm med at takke for et foto af
broderen og fremhæver, hvor »mandig« Vilh. er blevet. Chr. forudsiger
.ham en strålende karriere.32 - Undskylder for den sædvanlige forglem
melse af broderens fødselsdag. - Savner hjemmet på denne aften, der her i
Amerika ikke fejres før Juledag. / . . .

Jeg har lidt bedre Forhaabninger for Fremtiden nu, end jeg har
haft før, og jeg vil prøve meget haardt i det nye Aar at bryde
mig en Bane i en eller anden Retning og prøve at komme ud af
Tjenestekarlenes / Klasse. Du ved, hvordan en Tjenestekarl ser
ud, naar han gør Forsøg paa at klæde sig fint paa, garvet Hud,
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grove Hænder, grove Træk i Ansigtet, tunge Bevægelser, alt en
Følge af Vejr, Vind, haardt Arbejde og monotont Liv. Saaledes
har jeg set ud, hvergang jeg kom ind fra Landet og søgte i Byen
for Kontorplads o.l. og det var en sikker Anstødssten for mig.
Nu har jeg imidlertid haft dette indvendige Arbejde siden sidste
Sommer og har faaet min Hud slebet af lidt og lidt bedre Klæ
der, og jeg har bedre Haab om at faa / mere tilfredsstillende
Arbejde. Kontorarbejde kan jeg dog ikke faa, for man maa være
en fuldendt Stenograferer og Skrivemaskiner og jeg er ikke kyn
dig nok i Sproget til at blive en hurtig Stenograferer, desuden er
jeg for gammel til at blive antaget paa et Kontor. Men der er
mange andre Veje aabne og med Tiden kommer jeg nok ind i
noget: Foraaret er den bedste Tid. Imidlertid holder jeg mig til
min lærte Bestilling som Kusk eller Staldarbejder som en Nød
hjælp til at skaffe Klæder og Føde og lidt Penge for Moder. Jeg
vilde / ønske, at jeg havde saa god en Garderobe nu som 5 Aar
siden. En »Gentleman«s Klæder o.s.v. koster næsten lige saa
meget her i $ som i Kr. hjemme, men jeg gør selvfølgelig ikke
Forsøg paa at klæde mig selv som en Gentleman. Et Sæt Klæ
der koster 40 $ og en Overfrakke det samme. En Skjorte $ 2^2,
Støvler 5 $ o.s.v. Arbejdsfolk kan imidlertid faa ret godt færdig
syet Tøj for 20 $, Støvler for $ 3 o.s.v., og jeg sparer selvfølgelig
paa alle de Punkter, hvor jeg har en Mulighed. I Stalden slider
jeg ikke mange Klæder, vi har kun Skjorte og Buxer paa over
vort Undertøj. / Vinteren her har hidtil været mild, men Januar
og Februar plejer at være fulde af Sne og Kulde og jeg er
forberedt paa at maatte arbejde ved hvadsomhelst til Foraaret
kommer, saa at jeg ikke skal opbruge min lille Reserve. Jeg ved
ikke bestemt, hvornaar jeg er færdig i denne Plads, men det
bliver en Gang i Januar, saasnart Manden faar sine Heste solgt.
Jeg formoder, at Du er tilfredsstillet med foranstaaende
Facts. Jeg ved, at mine Breve maa synes døde og kedsommelige,
men jeg er bleven noget sløvet af min / Fægten for Tilværelsen
og omgaas jo aldrig et intelligent Menneske, saa det eneste jeg
ved at skrive om er jo min Kamp for Tilværelsen. Jeg tilbringer
min Tid med at arbejde, sove og spise og har ingen andre
Interesser end at faa Dagen til at Svinde og saa at faa en bedre
Stilling i økonomisk Henseende.
Jeg er Dig meget taknemlig for hvert Brev Du sender mig, og
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for at Du nærer Deltagelse for min Velfærd. Jeg haaber i det nye
Aar at blive i Stand til at sende Eder mere opmuntrende / . . .
[slutning mangler]

9
Omaha, Nebraska 30 Decbr. 1906
1234 South 10 Street
Kære lille Søster Kirstine.33
. . . Takker for julebrev med foto affamilien og børnene på Fyn.34 Venter (som sædvanlig) på forår. - Stadig arbejdsmand. - Savner vinter
frakke, tøjet dyrt. - Sender moderen 35 kr. - Har haft udgifter til læge:
gigt m.m. - Ejer kun et sæt klæder. - Rejserfra Omaha tilforåret, usundt
klima.

10
Omaha, Nebraska, ca. 1906-07
\Fragment af brev (side 3)
til en af søstrene.35]
... at jeg kan skaffe mig et Hjem eller en bedre Levemaade,
naar jeg bliver ældre. Jeg ser lysere og frejdigere paa Livet nu,
da jeg har en Plads igen, og vil snart komme paa ret Kjøl, og det
gør mig godt at vide, at I der hjemme tænker saa venligt og
kærligt paa mig. Jeg bestræber mig for at leve som et retskaffent
og flittigt Menneske, og hvor jeg arbejder i Minneapolis, Chi
cago og Dakota har jeg faaet de bedste Anbefalinger for Flid og
Ordenlighed, men en Arbejdsmands Løn er kun ringe og Klæ
der og alt er dyrt, særlig hvis Omstændighederne tvinger En til
at rejse rundt, saa jeg er aldrig kommet videre end til Arbejde
rens eller Tjenerens Lod. Hvis jeg var 20 Aar og saa muskel
stærk, at jeg kunde udføre haardt Arbejde med samme Lethed
som de, der er bragt up dertil,36 vilde jeg have lidt bedre Chan
cer. Jeg er ikke svag eller syg, men mine Muskler var ikke
udviklide medens jeg var ung og haardt Arbejde er derfor dob
belt haardt for mig nu.
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Nu mange kærlige Hilsner lille Søster. Gud belønne Dig for
Din søsterlige Kærlighed og Trofasthed.
Din hengivne Bro
der
Christian
Min Adr. er Omaha, Nebraska U.S.A. - General delivering.

11
Omaha 29 April 1907
Kære lille Moder.
Mange Tak for Dine Breve af 4 April og 13 April. Jeg kan ikke
sige Dig, lille Moder, hvor rørt jeg er og taknemlig for den
vedvarende og stærke Interesse I alle tager i min Tilværelse og
alle de Anstrengelser I gør Eder for at støtte mig. Forleden Dag
fik jeg Brev fra Barnel, han skriver, at han har ingen Indflydelse
at bruge for at skaffe mig en Plads; desuden er Pittsburg en
usund By, og han flytter derfra om kort Tid. Manden i Sydamerica kunde maaske være villig til at give en Haands- / rækning,
men Rejsen derned og Eqvipering derfor vilde koste mig mere
end 150 $ og saa mange Penge kunde jeg daarlig skrabe sam
men i et helt Aar, selv om jeg opgav alt andet.
Pastor Brockmeyer opgav sin Stilling ved den danske Kirke
for 3 Uger siden og har vistnok forladt Omaha.37 Den nye Præst
kender jeg ikke, han er ikke her fra Omaha. Men desuden tror
jeg ikke det vilde hjælpe mig meget, da disse Præster kun er
kendt af de Danske og der er ingen indflydelsesrige Personer
iblandt dem, /
Maaske der kan komme noget ud af Chr.’s Henvendelse til
Brandts. Jeg opgiver ikke Haabet, men gør det bedste jeg kan.
Dersom jeg forlader Omaha, skal du strax faa det at vide. Jeg
arbejder nu for en Tid i et Hotel, fordi jeg ikke har bestemt mig
til, om jeg skal rejse herfra Byen eller blive. Alle Breve til Oma
ha genl.del. vil træffe mig, selv om jeg rejser herfra, medens de
er undervejs.
Mange kærlige Hilsner
Din hengivne Søn Christian.
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12
Minneapolis 10 Januar 1912
Kære lille Søster. [Kirstine]
Mange tak for Dit Julebrev; det glædede mig meget. Ogsaa for
Julehæftet og for Skoleberetningen; sidstnævnte var interessant;
baade Skolen og Byen har jo voxet umaadelig i de forløbne
Aar.38 Det er forbavsende, hvor alt har udviklet sig de sidste 10
Aar, saadan er det her, og jeg ser af Aviserne, at det samme er
Tilfældet i Tyskland og andre Lande. De Forenede Stater har
groet og udviklet sig saa umaadelig i de senere Aar i enhver
Henseende, at Landet nu - paa samme Tid som det er uhyre
rigt og fremskredent - ogsaa har store sociale og politiske
Spørgsmaal at løse og Tilstande at arrangere. Den uhyre Indu
stri har begyndt at instituere et Proletariat - noget hidtil
ukendt39 - og det er vanskeligt at regere og forbedre paa Grund
af Forhold forskellige fra Europas. Og Levemaaden er saa uhy
re kostbar, at Arbejdsmænd / og de der arbejder i Butikker og
Kontorer kan næsten ikke leve anstændigt, medens Forret
ningsfolk og Landmænd trives udmærket. Der skrives uhyre
meget derom og Regeringen har nedsat flere Commisioner til at
undersøge Spørgsmaalet. Landmændene her i Vesten, som fik
deres Land for mange Aar siden for næsten ingen ting er nu
rige,40 da alle Produkter er høje i Pris og næsten hveranden
Landmand i Dakota og Minnesota har en Automobil; selvføl
gelig ikke en af de kostbare, men kostbar nok efter danske For
hold, 4-5000 Kroner. Men de sælger jo Hvede i Tusinde Tønde
vis, og Landet er rigt og giver stor Avl uden gødning og med
meget liden Pløjning.
Jeg vilde ønske, om Du en Gang kunde fortælle mig, hvordan
Moder egentlig lever, om hun har alt, hvad hun burde have. Jeg
vilde gærne sende hende nogle flere Penge, men jeg har haft
slemme Lægeudgifter i det forløbne Aar og er bange for, at jeg
ikke kan forøge mine Forsendelser førend næste Vinter. Og
hvordan lever Du selv? Er det ikke vanskelig for Dig til Tider at
holde ud til Dit Arbejde, Du har jo undervist saa mange Aar?
Undertiden tænker jeg paa, at jeg maaske kunde komme hjem
paa et lille Besøg næste Jul, om alt skulde gaa meget vel for mig,
men saa igen er der jo mine Kreditorer; mange af dem har jo
ingen Grund til at / føle særdeles velvillig imod mig og kunde
13
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maaske forvolde mig Besværligheder, dersom jeg kom hjem paa
Besøg.41 Dette er en af Grundene, at jeg ikke sender Dig Brev til
Lyngby, fordi jeg helst vil have, at man der skal glemme, at jeg
har existeret.
Vi har meget koldt Vejr her i Vinter, men jeg færdes kun lidet
ude, læser en stor Del og ønsker, at Foraaret snart var her igen.
Jeg skulde meget ønske at leve i California eller en anden Stat
med milde Vintre, men jeg er saa godt kendt her, at det nok er
bedst for mig at blive her. Skriv snart igen kære Søster og
adresser i Fremtiden mine Breve saaledes
C. Steen42
Minneapolis, Minnesota U.S.A. Box 368
det mener, at jeg gaar paa Posthuset og henter min Post og
finder den i en Kasse No. 368, saa har jeg altid en bestemt Plads
for Adresse uden Hensyn til hvor i Byen jeg lever. Jeg sender
Dig de kærligste Hilsner.
Din hengivne Broder Christian.

13
Minneapolis 14 Januar 1912
Et kort brev til moderen (1 side), hvori hun bedes befordre hans breve til
familien videre. Chr. omtaler, at han har opnået lønforhøjelse, og han vil
derforfra efteråret sende hende 60 kr. månedlig i stedetfor som nu 40 kr.

14
Mpls. Minneapolis, Febr. 14. 1912
Endnu et kort brev til moderen. I »Aviserne« har Christian set, at det er
meget koldt i Danmark. Her i Minnesota er det allerede tøvejr. Hans
»Principal« er rejst til Georgia i lVi måneds tid.43 Christian går af og
til i teatret og venter ellers på forår.

Herefter er der ikke bevaret flere breve til moderen (død 1919), halvsøste
ren (død 1931) og broderen Vilhelm (død ca. 1936). Det er umuligt at
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sige noget om, hvor flittig brevvekslingen har været op til deres død,
ligesom der kun kan gisnes om, hvorfor netop disse 14 og de efterfølgende 4
breve er bevaret, man må dog regne med, at der i familien er foregået en
udvælgelse af de bevaringsværdige breve.
De sidste 4 breve er alle stilet til den yngre søster Marie, gift med
pastor Christian Knudsen. Hvor man i brevene fra 1912 kunne skimte en
antydning af en forbedring i Christians økonomiske og sociale situation,
fremgår det helt tydeligt af de sidste bevarede breve fra ham, at »foråret«
nu er kommet til Christian. Hvilken nærmere stilling han har opnået,
hvordan og hvornår lader sig umiddelbart ikke nærmere opklare. Ved sin
død 1940 var han ifg. testamentet ansat ved et busselskab (jvf brev nr.
17) med hovedsæde på Østkysten, men med afdelinger rundt om i landet,
bl.a. i Chicago. Brevene melder, iøvrigt ligesom de 14 første, ingen detal
jer om hans arbejde; men det er under alle omstændigheder nu den rige,
gifte broder i Amerika, der skriver hjem og hjælper familien derhjemme
med penge og råd i betrængte situationer. Det er stadig den velformulerede
og intellektuelt vel udrustede Christian Ask, der skriver, klagerne bliver
færre, uden dog at forsvinde, den hårde vinter og eftervirkningerne af det
hårde arbejde samt forårs-glæden nævnes stadig. Skriften bliver utydeli
gere og de engelske ord og vendinger fere.
Brev 15 er skrevet i Chicago, på Hotel The St. Clair’s brevpapir, et.
stort hotel fremgår det af det trykte brevhoved: »500 Rooms, Apartment
and Hotel Suites.«44 Det er dateret 23/111929. Christian sender søsteren
500 kr. til at betale en forfalden termin. Han taler om en nylig »Panic
here i Landet. . . Det er ovre nu. Vi har alle tabt en Del Penge og
Forretningen er ikke saa god, men som det altid gaar i dette Land, naar
Stormen er ovre og Solen skinner igen tager vi nyt Liv og arbejder haardere
og længere og vi genvinder i Tiden hvad har blevet tabt«! Disse bemærk
ninger er et enestående udtryk for den ånd, foretagergruppen i USA besad
før Wall Street katastrofen 29 oktober 1929. Brevet ligger så tæt på
begivenhederne, at virkningerne formodentlig ikke er blevet helt klare for
Christian; men meget mere præcist kan 20’rnes optimisme næppe gengives.
- Det synes iøvrigt også at have været opskriften eller mottoetfor Christi
ans egen succes: Efter vinter altid et forår til at »succere« i. Resten af brevet (4 s.) består af trøst og råd med hensyn til hjemlige
familiebekymringer.
Brev 16 er dateret Chicago 15/11 1934. Anledningen er: »Det er ikke
ofte at jeg læser en dansk Avis, men idag kjøbtejeg »Politiken« og læste
deri at Christian [Knudsen] døde for nogle faa Uger siden.« - Christian
13*
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giver trøstende ord til søsteren, og slutter med tilbud om økonomisk hjælp
hvis nødvendigt, selvom »min Sygdom Kostede en hel Del Penge, in faet
den Kostede alt Vi havde i Banken, men Forretningen er ikke saa
daarlig. . .«.45
Brev 17, dateret: Wilmington, Delaware, 27/3 1938, » . . . Vi er nu
her i Udkanten af Byen i en stor Villa situeret i en lille Skov med høje
Træer ganske som Sorgenfri Skov. Det er meget smukt. Huset er imidler
tid saa stort at det var nødvendigt at kjøbe en Hel Del nyt Møbler. Vi har
en Negro og hans Kone. De koger og gør rent og vasker . . .« - Christians
kone har været syg, har pige i huset til at passe hende, håber at sommeren
vil forbedre hendes tilsyneladende alvorlige tilstand. - Han kører i
»Automobil« til og fra arbejde nede i byen, hvor han er agentfor et »stort
Buscompagni (Omnibus), Let arbejde«, »godt Salær«.
Sidste brev 18 til Marie er dateret 10/3 1940. - Takker for brev, der
har bekræftet at tilsendte penge var nået frem. - Christians kone død og
han selv ældes. - Hård vinter, venter forår, betragter sin have med de
første spirer. - » . . . Det er da godt at vi gaar Sommeren i Møde saa har
man ikke disse Vanskeligheder (brændselssituationen i DK) og det er
ganske muligt at Krigen vil blive ovre før næste Vinter, vi maa da haabe
for det bedste.« - Beder søsteren om at besøge den fædrene gård og
Hareskoven og berette, hvordan der nu ser ud.
Christian Ask døde i Chicago nov. 1940 og efterlod sig 93.594 Dollars.
Halvdelen arvede - på ægte amerikansk vis - hans sekretær, medens de
øvrige 46.297 $ efter testamentets bestemmelse deltes mellem søsteren
Marie Knudsen og den sidste broder, Thorvald.
Efterskrift

Man kunne godt fristes til at opfatte Christians skæbne hinsides
Atlanten som karakteristisk for »drømmen om Amerika«: im
migranten der startede på bar bund og endte med en formue,
der i 1940 udgjorde ca. 400.000 danske kr., et stort hus med
tilhørende »Negro« og en have »ganske som Sorgenfri Skov« i
østkyst-byen Wilmington; men det er vel mere et bevis på, at
myten om Amerika for enkelte blev en realitet, end at Christi
ans økonomiske held var typisk for immigranterne i den nye
verden.
Der er næppe nogen tvivl om, at der i selve bevarelsessituati388

onen af privat brevmateriale ligger en selektiv faktor. I den
forbindelse er det rimeligt at spørge, om Christians breve var
blevet bevaret for eftertiden, hvis han ikke havde »succeret«. Et
af problemerne er netop, at der er bevaret alt for få breve fra
Christian til at kunne give et dækkende billede af hans tid i
Amerika. Vi ved ikke, om han har skrevet om ganske andre ting
i de breve til familien, der er gået tabt. Det er med andre ord
vanskeligt at svare på det indlysende, men også centrale
spørgsmål: hvorfor skriver han hjem? - Selv de mest simple og
naive breve har som enhver meddelelse en eller flere hensigter.
Man kan, som den engelske historiker Charlotte Erickson har
gjort det, rubricere udvandrerbreve i forskellige kategorier alt
efter meddelelseshensigten, (jvf. indledningen ved E. Helmer
Pedersen), men så simpelt og firkantet er det sjældent.
På basis af de bevarede breve vil man nok rent umiddelbart
sige, at Christian skriver for at holde forbindelsen med hjemmet
vedlige; men bagved ønsket om at bevare kontakten, kan man
godt ane flere grunde, først og fremmest synes de fleste breve at
have tjent til at vise familien, at han sonede sin »brøde« med
hårdt legemligt arbejde, ensomhed, fattigdom og en del syg
dom, og at han samtidig følte sig moralsk forpligtet til »atter at
komme på den grønne Gren og tjene en god Del Penge«. Der
med være på ingen måde sagt, at det ikke var rigtigt, at han
havde en hård tid de første 10 år i Amerika, tværtimod - det må
have været oplevet som en fantastisk streng lektion og en social
degradering for en sagføreruddannet proprietærsøn pludselig at
skulle trække i arbejdstøjet og kæmpe for det daglige brød i et
fremmed land.
Men derfor kunne han jo godt have skrevet, at alt gik godt, og
måske istedet have beskrevet landet eller fortalt mere konkret
om sit arbejde; her er det netop bemærkelsesværdigt, hvor lidt
vi far at vide - bortset fra brev nr. 6 - om hans omgivelser.
Brevene vedrører den »indre« historie: hans personlige proble
mer som immigrant. Det er en ganske interessant personlighed,
vi her har lejlighed til at følge: Hans stærkt følelsesladede for
hold til søsteren og moderen, der åbenbart ikke har »slået hån
den« af ham, en markant selvopfattelse og hans ambitiøse for
sæt er de tre afgørende aspekter i de bevarede breve. En pas389

sende overskrift på denne serie kunne have været: »Når foraret
kommer, skal jeg nok succere.« Hans målbevidsthed, stræben
om man vil, bragte ham jo også til sidst »paa den grønne
Gren«, uden at han dog af den grund glemte Danmark og livet
omkring de nordsjællandske skove (brev nr. 17 & 18).
Sprogligt er det den assimilerede dansk-amerikaner, der i
hård kamp med et korrekt dansk, skriver brev nr. 15-18; men
det er i og for sig overraskende, at Christian Ask, der stilistisk
skriver ganske udmærket, allerede i 1903-brevene begynder at
optage engelske ord og vendinger i sit sprog og efterhånden får
stadigt stigende vanskeligheder med de danske præpositioner.
Hvis man kan tage sproget som målestok, synes han ret hurtigt
at have accepteret sin amerikanske fremtid, og dette i sig selv
har sikkert været et skridt på vej mod den eftertragtede »plads i
solen«.
Christians bemærkninger i 1912 (brev nr. 12) om de sociale
problemer i USA antyder indirekte, at han ikke længere regner
sig selv til det omtalte »instituerede proletariat«. De viser sam
tidig hans gode evner til at gengive centrale problemer, der har
optaget tidens USA (jvf. også hans kommentarer til Wall
Street 1929). Det er sådanne beskrivelser af de ydre ting, når vi
atter undtager det lange brev til svogeren (nr. 6), som ikke
genfindes i brevene før 1912; disse breve handler helt overve
jende om ham selv. Man kan sikkert godt tale om en vis grad af
selvoptagethed eller selvmedlidenhed; men det vil dog næppe
være rimeligt på dette grundlag at betegne ham som en snob:
hans forskellige bemærkninger om tøjet og arbejderklassens in
tellektuelle stade (brev nr. 1, 2, 6, 8, m.m.) skyldes vel mere et
ønske om at fremhæve konstrasten mellem hans hidtidige og
nuværende tilværelse, den kontrast der jo er en afledetrådene i
hans breve.
Hans sociale baggrund gjorde det vanskeligt for ham at ind
ordne sig under de nye betingelser. Det er selvfølgelig ganske
naturligt, at det var svært for en sagfører at blive degraderet til
arbejder med en løn på 1—2 dollars om dagen. Men selvom man
således kan tale om arbejdsmæssige tilpasningsvanskeligheder,
synes han dog forholdsvis hurtigt at have assimileret sig i USA.
Man kan måske hævde, at baggrunden herfor var, at hans am390

bitioner og mål svarede ganske godt til den amerikanske sam
fundsudvikling i det 20. århundrede.
Niels Peter Stilling

Hans Madsens Kokjers breve
1. By i Iowa.
2. Er muligvis alle tre rejsekammerater fra Sønderjylland.
3. Castle Garden var fra 1855 til 1892 New Yorks officielle immigrantindslus
ningsport.
4. By i Iowa.
5. By i Iowa.
6. Kor er dialekt for ordet forskel.
7. By i Iowa.
8. Hans er rejst fra farmen i Delmar i 1875 og er derefter kommet i smedeog vognmagerlære hos en dansker i Charlotte, Iowa.
9. Esse.
10. Juler i er et gammelt ord for karetmager.
11. Disse planer blev af ukendte årsager ikke til noget. Først i 1889 flyttede
Søren Jørgensen med familie til Nebraska.
12. Clarksville eller Clarks, som snart blev det officielle navn, ligger i staten
Nebraska. I 1854 inddelte Congressen territoriet Nebraska, og Merrick
County, hvori Clarks ligger, blev en geografisk realitet. Sidst i 1850erne
og i begyndelsen af 1860erne var der en stadig stigende indvandring til
distriktet; men i 1864 blev området lagt øde, da en indianerkrig fik mange
til at forlade deres gårde. I 1867 blev Nebraska en amerikansk stat, og i
1875 fik den sin egen forfatning. Clarks fik i 1869 eget postkontor, og to år
senere kom den første købmandsbutik. Fra 1878 havde man lokalavis, og i
1869 indviedes en bank. Allerede i 1871 oprettedes den første beskedne
skole, og med den stadig voksende befolkning og immigration måtte man
flytte og udvide skolen i 1881, 1884 og 1888.Indbyggertallet i Clarks var i
1870: 66, i 1880:208, i 1900: 554, i 1919: 605, i 1920: 540 og i 1976: 480.
(Heritage of Clarks, Nebraska 1865-1976. Ed., Clarks Bicentennial Her
itage Committee, p. 1-16 og 176).
13. Hans’ partner hed John Spelman og kom muligvis også fra Charlotte.
14. Fyger.
15. The Homestead Act of 1862 var en lov, der gav alle over 21 år eller
familieforsørgere ret til 160 acres jord, som efter fem års beboelse gratis
tilfaldt nybyggeren.
16. Op til 1865 var der mange Pawneeindianere i området. De var ikke
krigeriske men var alligevel ikke velsete blandt nybyggerne, da de for at
overleve, stjal og tiggede. En del drog videre vestpå, da de hvide kom,
mens en anden gruppe på omkring 400 blev massakreret i en kamp med
Siouxindianerne. (Heritage of Clarks, p. 3^4, 9).
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17. Temperance. En afholdsforening.
18. Bestemmelse i Pragerfreden 1866, som lovede, at befolkningen i de nord
lige distrikter af Slesvig ved afstemning skulle bestemme landsdelens na
tionale tilhørsforhold. Tilsagnet blev aldrig indfriet, og i 1878 ophævede
Preussen og Østrig paragraf 5.
19. Broderen Jørgen havde været landarbejder på nærliggende gårde siden
sin konfirmation. (Kokjer Relatives, p. 26).
20. Overdækket.
21. Congregational Church. En oprindelig i New England stiftet protestan
tisk trosretning, som på alle områder stiller den enkelte menighed frit.
22. Ane Marie Hansen var syerske og havde en stor systue i Kolding. Det var
Marie, der lånte de tre brødre penge til Amerikabilletten. (Kokjer Relati
ves, p. 10).
23. Malinas forældre var Calvin Blanchard Hartwell (født i Massachusetts
1810) og Elizabeth Ragsdale Hartwell (født i Indiana i 1819). Parret blev
gift i 1837 i Indiana men flyttede med det samme til Illinois. De fik her
fire børn, inden de i 1849 igen brød op og rejste til Missouri, hvor endnu
fem børn fødtes. I 1862 tog familien til Nebraska, hvor de i 1865 erhver
vede land og byggede en gård ved det senere Clarks. Gården var et rasteog handelssted for diligencerejsende. Familien Hartwell var de første
nybyggere i Clarks. Efter Calvin Blanchard Hartwells død i 1878 blev
familien boende på gården til 1883, hvor Malinas ægteskab med Hans
førte til, at moderen og den eneste hjemmeboende broder Amos Edgar
Hartwell flyttede ind til de nygifte. (Heritage of Clarks, p. 1-3).
24. Nielsine Elise Madsen Kokjer var den yngste af de 11 søskende. Hun
døde allerede som 19årig af tyfus. (Kokjer Relatives, p. 6).
25. Sink er det engelske ord for en køkkenvask.
26. Board, egentlig cupboard, er det engelske ord for skab.
27. Organ er det engelske ord for orgel.
28. De mange møbler stammede hovedsagelig fra Malinas barndomshjem.
29. Hans havde været med til at stifte »Clarks Cornet Band« i begyndelsen af
1880erne. (Heritage of Clarks, p. 99).
30. Middagsselskab.
31. Med »dem på fæleden« mener Hans Niels og Inger Madsen.
32. Pictures er det engelske ord for billeder.
33. Søsteren Birthe Katherine Madsen Kokjer var den fjerde i søskendeflok
ken. (Kokjer Relatives, p. 20).
34. Jørgen havde besluttet sig til at blive præst og læste ved Doane College i
Crete, Nebraska fra 1889 til 1895. Han tjente til studierne ved at have
sommerarbejde i reparationsværkstedet hos Hans og Mads. (Kokjer Re
latives, p. 26).
35. Malinas niece Rose DuBois boede hos familien i Clarks, mens hun gik i
skole i byen. Mads og Rose holdt forbindelsen ved lige, selv da hun
flyttede tilbage til Kansas. I 1901 blev de gift og flyttede ind i et stort nyt
hus, som Mads havde bygget. (Kokjer Relatives, p. 21).
36. Jørgen var blevet gift med den 29årige Lillie May Dunham. Lillie var
opvokset i Clarks i et hus ved siden af smedjen. Hun arbejdede i en
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købmandsforretning i hovedgaden. Efter brylluppet tog hun med til Cre
te. (Kokjer Relatives, p. 26).
37. Vejbygningsingeniør.
38. Han skulle læse til agronom.
39. Jørgens første kone var død af cancer i 1904. 1 1911 giftede han sig igen
med Julia Katherine Nutzman.

Line, Sophie og Jane Madsens breve
1. Farbroderen var født i 1845 og er derfor 43 nu.
2. Her refereres til bedstemoderen, hos hvem Line åbenbart boede som
barn.
3. Det har ikke været muligt at fa opklaret, hvem der refereres til.
4. Søsteren Marie, født i 1866 og død den 13/4 1886.
5. May er søster Janes datter, Marie er Lines søster.
6. A. Clausen var manden, som samlede en gruppe fra egnen og bragte dem
til Nevada, Iowa.
7. Der er tale om fotos af tre af hendes kære, som hun har afsendt.
8. Broder Mads er astmatiker.
9. Morbroder Peder Rasmussen har en guldsmedeforretning i Story City.
10. Farbroderen er nu 47, men var 43 i det sidste skudår. Line er nu 38 og
kommer til at være 42 til næste skudår, et år yngre end farbroderen var,
da han blev forlovet.
11. Fuldtakke er dialekt for ikke at kunne takke så meget, som man burde.
12. Fra 1867-1868 var Peder Madsen elev på Hindholm højskole i Sydvestsjælland.
13. Farbroder Jørgen og hans kone Ane.
14. Farbroder Jørgens søn.
15. Dvs. Line.
16. En dygtig totte er en god hårvækst.
17. Mads og en apoteker har i fællesskab købt et apotek.
18. Dette er det eneste, vi hører til Janes mand i denne brevserie. Da han ikke
nævnes senere, hverken som givende økonomisk støtte eller som værende
en byrde, må det formodes, at han rejste sin vej.
19. Line refererer her til den sygdom, som hun selv og hendes nærmeste har
måttet lide under. De skilsmisser, hun taler om, er for hendes vedkom
mende ikke ægteskabelig skilsmisse, men nærmere det at blive skilt fra
dem, hun holder af, både dem i Danmark og dem, som nu er døde. Hun
refererer muligvis også til ægteskabelig skilsmisse i hendes nærmeste
omgangskreds.
20. Farbroder Jørgens søn Mads er lige død meget ung.
21. Dvs. efterretningen om Mads’ død.
22. Verdensudstillingen i 1893 blev holdt i Chicago.
23. Personerne er ukendte.
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24. Carl Rasmussen, maler, udvandrede som 23-årig samtidig med Lines
familie. Han er fætter til Line og arbejdede for Sophies mand Peder i
Story City. Senere finder vi ham i California, boende i nærheden af Ras
mus og muligvis også arbejdende sammen med Rasmus.
25. Chatrine boede hos Peder Madsen, muligvis som tjenestepige.
26. Chatrine havde født en dreng uden for ægteskab.
27. Anna Nielsen var en bekendt af Peder Madsen. I brevsamlingen findes
der et brev fra hende til Peder Madsen.
28. De forskellige er åbenbart nogle af Peder Madsens bekendte, som Line
har truffet, mens hun var i København. »Dem på Christianshavn« kan
referere til to af Peder Madsens ugifte kusiner.
29. Frk. Andersen var en bekendt til Peder Madsen.
30. »Koldinghus« var det skib, Line var med på tilbagerejsen fra København
til Amerika i sommeren 1900.
31. »Vort lille barn« er Rasmus’ datter Marie. Line boede hos Rasmus efter
sine forældres død. Hendes mor døde den 11/10 1898 og hendes far døde
den 9/10 1899.
32. Madsine er barnebarn til farbror Jørgen, dvs. hun er Mads’ datter. Hen
des moder er Karen Marie.
33. Ordet »gut«, også »visegut« refererer, ifølge lektor Christian Lisse, til et
norsk blad, der udkom i North Dakota: »Visergutten«.
34. Mordet på Mary skete den 8/9 1902. Der henvises til Karen Marie og
families breve.
35. Kusinen Maren Maries første mand, også omtalt som L.P.
36. Maren Maries datter Anne Marie, hvis navn er blevet amerikaniseret til
»Mary«.
37. High school svarer omtrent til dansk gymnasium. Den var gratis efter
1875. I slutningen af 1800 tallet skete der en hurtig udvikling af skolesy
stemet.
38. Der refereres til Petrine, Maren Maries datter. De boede sammen og
havde det temmelig dårligt økonomisk. Breve fra Maren Marie og mere
om deres situation findes i et andet afsnit af denne bog.
39. Fætter Mads Peter, faster Karen Maries søn.
40. Lines broder Mads døde den 26/7 1903.
41. Den 15/6 1904 omkom 1021 mennesker, da et dampskib brændte i New
Yorks havn. Den 28/6 1904 druknede cirka 600 mennesker, da Scandina
via Amerika Liniens båd »Norge« stødte på Rockall Reef i nærheden af
Skotland.
42. Krigen er den russisk-japanske krig 1904—1905.
43. Den 30/12 1903 brændte Iroquois Theatre i Chicago, Illinois. 602 menne
sker omkom.
44. Danmark var med i det storpolitiske spil som Tysklands nabo og som
landet ved den strategisk vigtige Østersøs udmunding i Atlanterhavet.
45. Marie er Søren Christiansens kone. Hun flytter ned til deres søn Christi
an.
46. Agstest kan være angest, den almindelige skrivemåde for angst i det 19.
årh. Det kan også stamme fra det engelske anxious — at være bekymret
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for.
47. K.M. er nok Karen Marie - Madsines mor.
48. May havde faet nogle gode karakterer ved sin eksamen.
49. Ved afslutningen på high school uddannelsen holdes der en fest, hvor de
nye studenter er klædt i kåbe. Der bliver holdt taler og én efter én får de
overrakt deres eksamensbevis.
50. Dette er åbenbart taget fra det engelske: that word means a lot, dette ord
har stor betydning, det vil sige, at hun sætter stor pris på, at mænd
opfører sig som gentlemen, som dannede.
51. I 1905 afholdtes der Lewis and Clark Centennial Exposition i Portland,
Oregon.
52. Hun refererer til tornadoer, en form for hvirvelstorme, der er stærke nok
til at løfte huse op i luften. Egnen hjemsøges meget af disse storme.
53. Det er et foto af onklen, der her er på tale.
54. Kusinen Maren Marie.
55. Der er fa af familien tilbage i Story City. Alle er væk undtagen Rasmus
(Rob) og Sophie.
56. Gudmoder er Farbroderen Jørgens kone Ane.
57. Det engelske udtryk for »Tillykke med fødselsdagen«.
58. Der var en stor udstilling i Jamestown, Virginia, men om det er denne,
som omtales, vides ikke med sikkerhed.
Atlanta City kan referere til Atlanta, Georgia, men mere sandsynligt er
det, at der er tale om Atlantic City, New Jersey, en kendt badeby.
59. Dvs. at de kom til Hudsonflodens vestbred og derefter krydsede over til
østbredden, hvor New York Ligger.
60. Ames ligger i Iowa, 11 miles syd for Story City.
61. Alle undtagen Rasmus er nu døde. Rasmus flyttede til Californien omkring
1908.
62. Dvs. Mays dreng.
63. Fætteren Mads Peters drenge.
64. Frank er Mays mand.

LITTERATUR OG KILDER
Brevserien er i privateje hos familien.
Mange af oplysningerne om familien stammer fra familien, især fra et papir
udarbejdet af afdelingschef S. P. Jensen.
På landsarkivet findes:

Kaptajnens liste i skibsprotokollen for skibet Northern Light med afgang den
1. maj 1869.

Udvandringsprotokollen (direkte) for 1869.
Peder Madsens dagbog.

Illustreret Tidende nr. 502 side 274 fra den 9. maj 1869 har en reportage fra
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Northern Lights afgang den 1. maj.
Stevnsavisen for 1868 og 1869 (findes på Universitetsbiblioteket).

Frederiksberg Folkeregister.

I Des Moines Archives i Des Moines, Iowa findes:
Tombstone records of Story City, Iowa.
Death records of Story City, Iowa.
»Iowa: A Guide to the Hawkeye State«: Federal Writers Project, New York
1938.
Bogue, Allan G.: »From Prairie to Corn Belt«, Chicago 1960.

Christensen, Thomas Peter: »A History of the Danes in Iowa«, Solvang,
California 1952.
Bobjerg, A.: »Danskernes Antal og Udbredelse i de Forenede Stater« i Ge
ografisk Tidsskrift 1909, 20. bind hæfte III side 84-92.

Karen Marie Petersens og hendes børns
breve
1. Magleby på Stevns. De forskellige personer er ikke søgt identificeret.
2. Der er teknisk set intet i vejen for, at man allerede da havde telefon i
Nebraska. Opfindelsen blev hurtigt udbredt.
3. Peder er Mads Peter, Jens er Sidse Maries mand og Lars, Maren Maries
mand.
4. Et county er den største administrative enhed under statsplanet i USA.
5. Blair, Nebraska: større by umiddelbart nord for Omaha ved grænsen til
Iowa. Endnu i dag en af danskhedens højborge i USA.
6. Bedstemoder: Maren Jørgensdatter, 1804-92 og Jørgen Madsen,
1823-1912, Karen Maries broder, begge bosat i Klippinge.
7. Lars og Maren Marie må være kommet til Nebraska først i juni 1886.
8. 1 bushel: kornmål (= 35,24 1).
9. Jørgen Madsens datter, der sammen med sin mand, Mads Petersen
overtog gården i Klippinge efter ham.
10. De præfabrikerede amer. træhuse kunne uden videre flyttes fra en grund
til en anden.
11. 8 å 10.000 Dollars for en grund synes en usandsynlig høj pris. Måske skal
tallet læses anderledes. Både Karen M. og Maren M. brugte at skrive
trecifrede, tal som 250 på denne måde: 200 50.
12. At betale 100 ned betyder at udbetale 100 $. Af amer.: to pay down.
13. Den langvarige økonomiske verdenskrise, der var startet 1873, og især
havde ramt landbrugspriserne, var ved at nå sit maximum.
14. Der tænkes på Peder Madsen selv, som ofte kaldes Peer.
15. Line Madsen, datter af Niels Madsen. Om hendes særlige forhold til

400

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.

Peder Madsen: se »Line-brevene« 5/3 1888 og tillægget efter 11/12 1892
(også kaldet Story City).
125 gr. Fahrenheit = 50 gr. Celcius.
To børn er døde, men Sidse M. har ikke, som det kunne opfattes, været
gift før. Hun var ikke gift ved udvandringen.
Sorgen må være mandens drikkeri og eventuelt de to børns død.
Jane, 1858-1916, er Niels Madsens yngste datter.
Primær butter = første klasses smør.
Sætningen virker uforståelig, men der må refereres til sporvognen. Ordet
»Third Cask« kunne være en forvanskning af »streetcar«, det amer. ord
for sporvogn. En sådan omtales jo i næste linje!
Broderdatteren er sikkert Line.
De amer. jernbaneselskaber havde oprindelig faet tildelt store arealer
langs deres banelinjer, gerne hver anden section i et 10- el. 20-miles-bælte, for derigennem at kunne finansiere deres anlæg ved at sælge jorden til
nye settlere.
Rasmus, eller Rob. f. 1862, var yngste søn af Niels Madsen.
Moderen Maren Jørgensd. var i 1891 87 år.
En søster til S. C. Christiansen, Sophies mand. Sophie datter af Niels
Madsen.
Ordet »Brændevin« ikke helt sikkert.
Christen Berg, lederen af Venstrereformpartiet døde den 28. nov. 1891.
Jørgen Madsens søn, Mads i Klippinge.
Dvs. et fotografi af Mads Peter.
Anne Marie er Maren Maries og Larses datter. Hun er i 1892 14 år.
Igen Jørgen Madsens søn, der i øvrigt døde året efter.
Kan betyde: på afbetalingsvis eller: med afbetaling af et vist beløb om
måneden.
Dvs., de ikke far ret meget mælk.
Som parken ved Gjorslev slot på Nordstevns nær Klippinge.
Lyde er sjællandsk for lude = en tilbygning med skråtag el. halvtag.
Karen Maries syn på irere og katolicismen synes overtaget fra de nativistiske bevægelser i USA, der ville stoppe den uhæmmede indvandring til
landet. Disse bevægelser vendte sig især mod katolske elementer, især
irerne og senere italienerne, da de havde deres basis i angloamer. kredse
af protestantisk observans.
En strid om hvorvidt valutaen skulle baseres på guldfod eller på en dob
belt møntfod med et bestemt forhold ml. guld og sølv. Tilhængere af
bi-metallismen mente, at guldmøntfoden, p.gr.a. den relative knaphed på
guld, ville sænke varepriserne og falde folk med gæld til byrde. Det for
mentes, at den dobbelte møntfod kunne stabilisere prisniveauet.
Den Mads, der netop havde forpagtet en gård i Strøby og var blevet gift
efter en lang kamp med familien for at fa sin tilkomne.
104 gr. Fahrenheit = 40 gr. C.
Maren i Klippinge, der siden sammen med sin mand, Mads Petersen,
overtog slægtsgården der.
Maren Maries datter, Anne Marie, blev myrdet den 8/9 1902 og Lars
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43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.

Petersen døde fa dage før jul samme år. Begge dele findes omtalt i avisen
»Danskeren« og i Lines breve. Anne Marie blev skudt af en ældre ung
karl, der var kommet i hjemmet. Det ligger ikke helt klart, om han havde
erklæret hende sin kærlighed og om hun havde haft et forhold til ham,
men i alle tilfælde ville hun undgå forbindelse med ham. Line taler om en
ung mand! Denne afvisning tilskyndede morderen til sin desperate hand
ling.
Niels Madsens ældste søn Mads var død, 43 år gammel.
Jorden var forpagtet fra en indiansk ejer og var muligvis en rest af den
jord, som ved udstykningen af staten Nebraska var tilkendt indianerne af
forbundsregeringen.
Mads Peter havde skrevet i 1887.
Den anden af Jørgen Madsens sønner.
Kan være en bestillingsseddel el. måske en telefonopringning.
Se Line-brevene 21/6 og 13/7 1905.
Oakland ligger ca. 70-80 km nord for Omaha.
The Great Northern Pacific Railroad. Uden tvivl en stikbane til hoved
sporet, da hovedlinjen tværs over USA var færdig i 1883. Hovedlinjen i
Nebraska var Union Pacific R.R., færdig i 1869.
Jord efter homestead-lovgivningen, der kunne erhverves frit mod betaling
af administration og skøde, var belagt med en vis bopælspligt.
160 acres var en quarter-section, netop det areal, man før kunne fa frit
under homestead-loven.
Bankkrisen skyldtes forskellige trusters overspekulation og manglende
sikkerhed i bankerne. Der blev »run« på bankerne, men kun spekula
tionsforetagender faldt under krisen.
Det var et almindeligt fænomen, at saloon’erne bød på gratis madretter til
gæsterne, som så forventedes at ville købe drikkevarer.
Der var næppe megen god fri jord i 1908-09. Forbundsregeringens ud
stykning var afsluttet i 1890. Selvom der var fri jord endnu, så var den
bedste for længst optaget.
P. A. Alberti, justitsminister i I. C. Christensens regering, blev i foråret
1908 kraftigt angrebet i Folketinget og trådte tilbage i juli 1908. Meldte
sig selv for bedrageri i sept. 1908.
Titanic-katastrofen.
Sempel betyder i sjæll. dialekt syg. Jørgen Madsen blev 89.
Øre: her oversat fra amer.: ear = aks på en plante.
Thanksgivingday er den sidste torsdag i november.

LITTERATUR OG KILDER
»Udvandrere fra Klippinge« ved afdelingschef, lic.agro. S. P. Jensen. Ikke
publiceret. Papiret indeholder mange relevante personoplysninger.

Københavns Politi. Register over udvandrere, direkte 1880-81 og ditto, in
direkte 1885—87. På Landsarkivet for Sjælland og Loll.-Fistr.
Skøde- og panteprotokoller, Stevns Herred. Store Hedinge byfoged nr. 8-10,
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1845-64, 1864-74 og 1874-81.
Statistisk Bureau. Kreaturtællinger 1861-81 for Klippinge ejerlav, Magleby
kommune, Stevns Herred for Matrikel 15c. Rigsarkivet.

»Danskeren« 1902. Dansk-amerikansk avis. Universitetsbibliotekets avislæse
sal.
H. U. Faulkner: »American Economic History«. 6th. ed. New York 1949.

Sv. A. Hansen: »Økonomisk vækst i Danmark«, bd. 1, Kbh. 1976.
Fr. Skrubbeltrang: »Den danske Husmand«, bd. 1, Kbh. 1952.

Sine og Hans Chr. Nygaard Hansens breve
1. Den engelske mil = 1,5 km. Den danske mil = 7,5 km.
2. Skæppe: ca. V12 td. land.
3. Fr. Lange Grundtvig (1854—1903): Søn af N. F. S. Grundtvig, kandidat i
statsvidenskab, udvandrede 1881 til Amerika, hvor han blev ordineret
præst i Chicago 1883. Han var, indtil han rejste tilbage til Danmark 1900,
præst for en dansk menighed i Clinton, Iowa.
Dansk Folkesamfund blev stiftet af Fr. Lange Grundtvig, som et forsøg på
at organisere de spredte danske kirkelige kredse i Amerika. Samfundet fik
dog ikke den samlende betydning, F.L.G. havde ønsket; tværtimod fore
gik i årene 1894—96 en voldsom konflikt mellem den grundtvigske og den
indremissionske retning, der endte med en splittelse i to indbyrdes kon
kurrerende danske kirkesamfund i Amerika.
Politikens redaktør Henrik Cavling giver i sin rejsebog »Fra Amerika«
(1897) bd. 1 pp. 310-316 en livfuld skildring af Grundtvigs kamp for
bevarelsen af en dansk folkeånd i Amerika, en kamp han var blevet vakt
til, da han på sin bryllupsrejse til Wisconsin 1881 i en dansk kirke i
kolonien Hartland havde spurgt en kirkegænger, om der ikke fandtes
nogen dansk salmebog: »Det ved jeg den Une fortære mig ikke. Jeg kom
mer only til Begravelser«, lød svaret, der fik Grundtvig til at tage præsteeksamen i Amerika.
4. Formodentlig Bjørnstjerne Bjørnson. B. var i Amerika 1880—81, hvor han
holdt foredrag og oplæsning og skrev flere artikler i danske blade. Han var
på det tidspunkt ivrig grundtvigianer.
5. Jonas Lie, Faustina Strozzi. Et digt fra Italiens befrielseskamp. 1875.
6. Karl: Sines lillebror, f. 22/2 1876.
7. Den af faderen oprettede friskole blev i midten af 1880’erne lavet om til
realskole, og faderen trak sig tilbage, da »eksamens skole« stred mod hans
overbevisning.
8. Niels Lindberg (1829-1886): Grundtvigianer, valgmenighedspræst i
Kerteminde og redaktør for »Dansk Kirketidende«. Et af hans prædiken
udkast var åbenbart anvendt ved faderens begravelse.
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9. Uffe Dalsgaard Pedersen: Sines bror, f. 13/1 1874. Han blev senere lærer
på Fyn.
10. Ramona: Mindre by øst for San Diego i det sydlige Californien.
11. Dvs. i barselsseng.
12. Ida: Sines tvillingesøster, der også blev gift i maj 1887. Hun døde i 1894,
hendes død omtales ikke i nogen af de bevarede breve, men det fremgår af
brev nr. 32, at hendes mand Niels, en sjællandsk landmand, planlagde et
nyt giftermål i begyndelsen af 1895.
13. Der er ikke bevaret noget brev fra Hans om denne fødsel.
14. Brun: præst og friskolelærer i Midstrup, Levring sogn, Viborg amt.
15. Humboldt county, hvor Ferndale ligger.
16. Brændsel.
17. Dagmar: Sines lillesøster, f. 18/11 1878.
18. Utvivlsomt brev nr. 23, der er holdt i en meget munter tone. Der er
ganske langt mellem brevene nu.
19. Dannevirke: Dansk-amerikansk blad hørende til de grundtvigske kredse
omkring Fr. Lange Grundtvig.
20. Folke: Sines storebror, f. 25/10 1871. Han blev senere tømmerhandler i
Arhus.
21. Verdensudstillingen i Chicago 1893.
22. Clinton, Iowa: Dansk koloni hvor Fr. Lange Grundtvig var præst.
23. »Kors og Stjerner«: Dansk-amerikansk blad med titel svarende til de
grundtvigianske kredses ideologi i Amerika: »Kors« for Dannebrog og
»Stjerner« for Stars and Stripes. Der var dog mest kors i bladet:
»Vi vil elske den Jord, hvor vi bygger og bor,
vi vil agte det Sprog, som er Folkenes Tolk,
vi vil kæmpe en Dag under Stjernernes Flag,
men vi vil være Danske og leve som Folk«.
Grundtvigs motto for de danske i Amerika, og som svarer meget godt til
Sines og Hans’ holdning.
24. Hvorfra pengene kom, kan vi kun gætte på: Hans’ familie?
25. Dansk Folkesamfund: Grundtvigiansk organisation, se note 3.
26. L. Henningsen: Uordineret præst i Danevang 1895-1898.
27. Galveston: Havneby i Texas, ca. 120 km fra Danevang.
28. Blegsot: Blodmangel, nedsat hæmoglobinkoncentration i blodet, symp
tomer: bleghed, svimmelhed og åndenød. Tidligere kaldet »jomfrusyge«,
da den var mest udbredt hos unge kvinder.
29. Influenza.
30. San José: By i Californien mellem San Francisco og Fresno.
31. Edvard Holm: Da. historiker (1833-1915). Han udgav i årene 1891—1912
»Danmarks-Norges Historie 1720-1814« og var medforfatter til »Dan
marks Riges Historie« (1896—1905).
32. Moderens bryllupsdag, som bliver omtalt i brevene næsten hvert år.
33. Pastor Christensen: Præst i Danevang. I jubilæumsskriftet »Danevang
Community Anniversary« (1944) betegnes han som R. J. Kristensen,
præst i kolonien 1899-1902.
34. Der hentydes til arbejdsgivernes storlockout i sommeren 1899, der af-
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35.

36.
37.
38.

39.

40.
41.

42.

43.
44.

45.

46.
47.

sluttedes med det historiske »Septemberforlig« den 5/9 1899. Her fast
sattes de stort set endnu gældende regler for arbejdskonflikter. Omkring
50.000 arbejdere var lockoutet.
Orkanen, som kom fra den Mexikanske golf, forårsagede en stormflod,
der den 8/9 1900 ramte Galveston. Omkring 6000 mennesker druknede.
Ester er søsteren Idas datter.
Om Lindberg: Se note 8.
Artiklen (Højskolebladet nr. 5, 30/1 1903) behandler noget uklart kon
flikten i Kerteminde som en kamp mellem »højretroen«: Valgmenigheds
præsten L. G. Hagen (en Grundtvig-veteran) og »venstretroen«: Dalsgaard Pedersen, friskolelærer og degn ved valgmenighedskirken. Stridens
kerne, og det der fik Dalsgaard Pedersen til at trække sig ud af friskolen,
synes, som også Sine anfører, især at have været eksamensspørgsmålet:
venstrefløjen mente, at eksaminerne »bandt« eleverne og hindrede dem i
at udvikle deres naturlige evner. Friskole-bevægelsen kom i 80‘erne i
modvind under devisen, at den »i kærlighed til livet, ringeagtede kund
skaben«. Kompromiset, som »Pedersen ikke vilde indlade sig paa« blev
friskole med eksamen.
P. Bojsen: f. 1838, bror til venstrepolitikeren Frede Bojsen. Han tilhørte
den grundtvigianske inderkreds og var allerede i 1895 blevet forstander
for Gedved højskole.
Dagmar blev dog kommuneskole-lærerinde i Esbjerg.
Mellem brev 77 og 78 er en brevlakune. Årsagerne til og de nærmere
omstændigheder ved Hans’ rejse til Danmark i vinteren 1904/1905 er
således uklare.
Plantageselskabet »Dansk Vestindien« blev dannet i efteråret 1902, som
et svar på regeringens planer om at sælge øerne. Dette private initiativ til
ophjælpning af øernes erhvervsliv smuldrede dog efterhånden i mangel på
offentlig støtte. »Vore gamle Tropekolonier« (2. udg. 1967) bd. 4: Georg
Nørregaard, Dansk Vestindien 1880-1917, pp. 56-75.
Danebod højskole: Dansk institution i Tyler, Minnesota, oprettet 1888.
Knud Rasmussen: Friskolelærer i Sødring nord for Randers, elev af Chri
sten Kold.
Peter A. Alberti (1851-1932): Højesteretssagfører og politiker (Venstre),
endv. formand for Sjællandske Bondestands Sparekasse og andre større
foreninger. Blev justitsminister i J. C. Christensens regering 1905. Efter
svære angreb på hans person trådte han ud af ministeriet i juli 1908. I
september s.å. meldte han sig til politiet for bedrageri og dokumentfalsk
til et beløb, der ved domsafsigelsen 1910 (8 års tugthus) lød på 15 mill. kr.
Udover at forbrydelsen væltedej. C. Christensens regering, var det Spa
rekassens fallit, der ramte hårdest: En lang række landmænd led store
tab.
Om orkanen i Galveston 1900 se note 35. Den her nævnte orkan 1909
voldte ikke tilnærmelsesvis så store tab i Texas, som den foregående, men
enhver er jo sig selv nærmest.
Uffe forlovede sig med Helga, som han mødte på en højskole, medens han
var i Danmark. Han tog hende siden med til USA, hvor de blev gift.
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LITTERATUR OG KILDER
UTRYKT MATERIALE

Del Kgl. Bibliotek, København

Karl Larsen: Materiale til »De, der tog hjemmefra«. Pk 11,7, ubenyttet mate
riale.

Karl Larsen: Spørgeskema til fru Dalsgaard Pedersen, besvaret af Dagmar
Pedersen 1914. Indeholdt i pk. 11,7. (Fra dette skema stammer de fleste data
om Sines familie).
Rigsarkivet

Folketællingen 1/2 1870 Ulbølle sogn,.Sallinge herred, Svendborg amt.
Folketællingen 1/2 1880 Ulbølle sogn, Sallinge herred, Svendborg amt.
Landsarkivet for Sjælland m.m.

Københavns politis udvandringssager:
Registre over udvandrere, direkte, bd. 26 (1885—87).

Registre over udvandrere, direkte, bd. 27 (1887-89).
TRYKT MATERIALE

Henrik Cavling: »Fra Amerika«. Bd. I—II, Kbh. 1897.
Danevang Community Anneversary 1894-1944. Danevang, Texas 1944.

Dansk Biografisk Leksikon, 2. udg. Kbh. 1932 ff.

Eskesen, Morten: Eske Dalsgaard Pedersen 1837-1887. (Højskolebladet, nr.
5, 30/1 1903).
Larsen, Karl: »De, der tog hjemmefra«. Bd. I-IV, Kbh. 1912-14.

Lindhardt, P. G.: »Vækkelse og kirkelige retninger«. 3. udg. Arhus 1978.

Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præsteog sognehistorie, Fyns Stift. Kbh. 1956.
Studier i de Dansk-vestindiske øers historie 1665-1976. Memorandum fra
Institut for økonomisk historie, Kbh. 1976.
Vig, P. S.: »Danske i Amerika«. Bd. I—II, Chicago 1908.

Hans og Marie Jørgensens breve
1. Hans kone Marie var flyttet fra Ulbølle, hvor de boede i 1890, til Hans’
forældres hus i Vester Skerninge.
2. Broderen havde tidligere været sømand, men havde nu slået sig ned som
kystfisker.
3. De store udvandringsmåneder i Nordeuropa var da også marts og april:
det tidspunkt der gav de største chancer for en rolig overfart og arbejde i
modtagerlandet ved ankomst i foråret og den tidlige sommer.
4. Af påstempling i Vester Skerninge fremgår det, at brevet er ankommet
22/4.
5. Dette er det eneste brev i samlingen, der er stilet til Hans’ hustru. Når det
er bevaret, skyldes det, at det aldrig blev afsendt af Hans, men derimod af
Marie selv til Jacob, efter at hun var kommet til USA, jvf. hendes kom
mentar til sidst i brevet. Man kan godt diskutere, om uafsendte breve
burde medtages, men som Marie siger uden at overdrive: »det er ganske
godt fortalt«, og det er jo trods alt hovedsagen.
6. Ole Sørensen og »sagen« kendes ikke.
7. I det selskab Hans udvandrede med var der både en Rasmus Jensen fra
Rudkøbing og en Jens Pedersen fra Nykøbing Falster, det behøver dog
naturligvis ikke at være de samme, som de her nævnte.
8. Chicago var et af knudepunkterne for især de skandinaviske immigranter.
Byens karakter af gennemgangslejr skabte ret usikre arbejdsforhold.
9. Om sprogvanskeligheder se også Chr. Ask’s brev nr. 1.
10. Muligvis afsendt sammen med brev nr. 10, dat. 31/12 1896. Brevet må
være afsendt før 1900.
11. Kuvertens poststempler: Ford River, May. - New York 24/5. - Svend
borg, 5.6.94.
12. I sommeren 1893 ramte en stor pengekrise (inflation) USA. Over 8000
virksomheder og banker krakkede som følge af svigtende tiltro til
U.S.valutaen.
13. Politiken med at nedskære lønningerne med 25% førte netop i dette forår
(1894) til den berømte Pullman-strejke i Chicago, hvor jernbanearbej
dernes nystiftede fagforbund støttede 4000 strejkende på vognfabrikken
Pullman. Konflikten blev først stoppet i august 94 ved militærets indgri
ben.
14. Ford River Lumber Company.
15. Brødrenes yngre søster Karen var gift med husmand Jens Madsen.
16. Klinkbygget, dvs. plankerne lagt forskudt oven på hinanden som ved
vikingetidsskibene.
17. Dette var netop det store stridsspørgsmål i amerikansk politik i disse år:
»De billige penge«. Bønderne ønskede en fortsat inflation som følge af de
faldende priser på landbrugsprodukterne. På denne politik var det De
mokratiske parti kommet til magten. Præsident siden 1892 var populisten
Grove Cleveland. Krisen i 1893 var en direkte følge af inflationspolitikken
(jvf. brev nr. 3).
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18. Ved præsidentvalget 1896 sejrede republikaneren William McKinley, og
den protektionistiske toldpolitik blev atter taget op. McKinley blev myr
det i 1901.
19. Arbejdet som lumberjack bestod i at fælde træer oppe langs floden og
transportere de store stammer ned ad floden til savmøllerne ved udmun
dingen i Michigan-søen.
20. Jvf. brev nr.3.
21. Poststempler: Ford River 1 oct. 1895. - New York oct 3 1895. - Vester
Skerninge 16.10.95.
22. De sejlede fra Kbh. d. 3/9 med dampskibet Norge. Det var dette skib, der
små 10 år senere på sin 89. rejse (22/6 1904) stødte mod Rockall klippen
og sank. 628 mennesker omkom. Skibet blev bygget i 1881.
23. Bremen var sammen med Liverpool den store udskibningshavn for nord
europæiske emigranter. Den normale overfartstid var 14 dage dl 3 uger.
24. Fivna: formodentlig skibet fra Svendborg til Kbh.
25. En af Thingvallaliniens annoncer fra 1896 fremhæver, at man betryggen
de kunne sende små børn alene til Am. Rederiet ville tage vare på barnet
fra Kbh. til bestemmelsesstedet som i tilfældet med den forældreløse Juli
us Olsen på 5 år, der i aug. 1895 blev sendt fra Kbh. til en onkel i
Minneapolis og »ankom lige saa sikkert, rask og frisk som om han havde
rejst den 4000 Mile lange Vej under Forældres eller Slægtninges Beskyt
telse«. Det fremgår af brev nr. 6, at det samme var tilfældet med Oscar
Jørgensen.
26. Familiekahytten var ét rum med plads til små 100 udvandrere, den var
forbeholdt »ene rejsende Fruentimmer« og »Koner med Børn under 14
år«.
27. Nåleøjet Castle Garden i New York, hvor 90% af immigranterne måtte
passere og kontrolleres for sygdomme og »fortid«.
28. De er fra Buffalo i staten New York kørt syd om den store Erie sø.
29. Escanaba ca. 20 km nord for Ford River.
30. Han er ikke i nogen af de officielle danske registreringer betegnet som
snedker. Men som brevene viser, kunne han lidt af hvert.
31. Washington Island: 0 i Michigan-søen ved indløbet til Green Bay, hører
til Wisconsin.
32. Kaptajn på skibet »Bertie Calkins« nævnt i brev nr. 1. Se også indi, om
Hansen.
33. Dette brev fra Marie Jørgensen, poststemplet d. 28/12, er blevet afsendt
sammen med det foregående.
34. Den selvfølgelige måde Oskar her omtales på tyder enten på en brevlaku
ne eller, hvad der nok er mere sandsynligt, at historien om hans rejse fra
Norge er blevet fortalt i et brev til Hans’ forældre.
35. Eng.: Store = butik.
36. De politiske stridsspørgsmål i USA 1893-96 er kort berørt i noterne 12,
13, 17 og 18.
37. Jvf. lign, bemærkning i Chr. Ask’s første brev.
38. Bertie Calkins var en af Hans’ første arbejdspladser i USA, og Kapt.
Hansen hans første kontakt.
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39. Hans og Jacobs forældre var på dette tidspunkt ca. 78 år (Jørgen Jacob
sen) og 75 år gamle (Ane).
40. Arbejdet for kompagniet var som nævnt udpræget sæsonarbejde. Om
foråret og sommeren blev træet transporteret ned ad floderne til F.R.
medens arbejdet, når isen lukkede floden og søen, blev forlagt til træfæld
ning i skovene.
41. Maries afsendelse af brev nr. 2 hører måske til her, andet brev fra dette
tidspunkt kendes ikke.
42. Sandsynligvis afs. med brev nr. 12.
43. Det er dog stadig Hans selv, der skriver brevene til Jacob.
44. Jacobs ældste datter. Hun kom så vidt vides aldrig til USA.
45. I slutningen af det 19. årh. oprettedes adskillige private sygesikringsord
ninger med off. støtte.
46. Hun efterlod sig 4 børn på 18, 14, 11 og 7 år.
47. Fotoet ikke bevaret. Nanna blev i 1900 17 år gammel gift med Will
Forster i Escanaba.
48. Første brev hvor det fremgår, at Hans har udskiftet »Jørgensen« med det
amerikaniserede »Johnson«.
49. Hans havde omkring 1900 (brev nr. 18) bygget et hus på en lille ø ud for
kysten, hvorfra han siden drev fiskeriet.
50. Også Chr. Ask omtaler (brev nr. 2, 24/1 1903) »den frygtelige Storm« der
hærgede Danmark i 1903.
51. Cornelia blev i 1903 19 år gammel gift nied dansk-amerikaneren George
Jensen fra Escanaba.
52. Om Hansen se brev nr. 9 (ved note 38) samt indledningen. Man kunne
måske forestille sig af denne bemærkning, at Kapt. Hansen havde været i
Danmark for at hente folk til Amerika.
53. Deres gamle moder var død i begyndelsen af 1906.
54. Nemlig penge i anledning af skiftet efter deres afdøde forældre. Jacob
havde lånt Hans‘ part et stykke tid. Beløbet lød på 65 $.
55. Eva var allerede syg i januar 1910, muligvis før. Om hendes sygdom se de
efterfølgende breve.
56. Brush: by i det nordlige Colorado, nordøst for Denver.
57. Nakkebølle sanatorium i Astrup sogn vest for V. Skerninge. Oprettet i
1908 af Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse.
58. Den i dag aim. gældende arbejdsdeling mellem søfolk og havnearbejdere
var endnu i begyndelsen af årh. en sjældenhed.
59. Bark River: distrikts/sogne betegnelse indbefattet Ford River.
60. Menomenee: By ved kysten syd for F.R. på grænsen til Wisconsin.
61. George Jensen, Cornelias mand, der drev storfiskeri på søen.
62. USA erklærede Tyskland krig den 6. april 1917.
63. Våbenstilstanden blev netop sluttet på denne dag d. 11/11 1918.
64. Marinette i Wisconsin umiddelbart syd for grænsen til Michigan.
65. Sønnen Hans født 1894.
66. Rosen er en art hudbetændelse opstået i overfladiske sår. Symptomerne er
høj feber og kraftig hævet rødlig hud, deraf navnet. Blodforgiftning og
hjernehindebetændelse (Cellulites) er ofte bivirkninger til sygdommen,
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der i dag effektivt kan behandles med antibiotika.
67. Epidemi der hærgede det meste af verden fra aug. 1918 til foråret 1920.
Influenza-lignende sygdom, der angreb lungerne med en stor dødelighed
til følge især i byerne.
68. Oscar var 4 år gammel da han kom til USA i 1895. Jvf. brev nr. 5.
69. Dato ulæselig: brevet iturevet.
70. Et brev fra Newberry State Hospital til Nanna, dat. April 12, 1922, var
vedlagt dette brev fra Viggo. Det drejer sig om Hans’ ophold og død på
hospitalet, og det slutter: »During his entire stay here, he did not seem
unhappy although he rather expected to be allowed to return home this
spring. His entire thoughts were taken up with these ideas of spiritualism
which he had(,) and much of his time he was talking to them by tapping
his fingers.
I think that on the whole, Mr. Jorgensen was quite happy in his life here;
he always greeted one with a smile and I assure you that everything was
done for his comfort that could have been.« Underskrevet Medical Supt.
E. T. Campell.
71. Cornelia var i modsætning til Nanna dansk gift. Hun var indtil sin død i
1975 i kontakt med Jacobs børn.
72. Kapt. Hansens gamle firma.
73. The Story of Ford River Township, p. 4-10.
74. Mærkeligt nok er Hans’ familie slet ikke nævnt i bogen, der ellers om
handler en lang række pionerskæbner i distriktet, deri blandt flere danske
familier.

LITTERATUR OG KILDER
UTRYKT MATERIALE

Rigsarkivet

Folketællingen 1/2 1860 Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg
amt.
Folketællingen 1/2 1870 Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg
amt.
Folketællingen 1/2 1880 Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg
amt.

Folketællingen 1/2 1890 Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg
amt.
Folketællingen 1/2 1890 Ulbølle sogn, Sallinge h., Svendborg amt.
Landsarkivet for Sjalland m.m.

Københavns politis udvandringssager:

Registre over udvandrere, indirekte, bd. 215 (1891-92).
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Registre over udvandrere, direkte, bd. 30 (1893-96).

Protokoller over agenter og underagenter, bd. 249-250.
TRYKT MATERIALE

Ulf Beijbom: »Swedes in Chicago«. (1971).
Ulf Beijbom/Rolf Johanson: »Drömmen om Amerika«. (1971).

Håkon Berggren: »De Forenede Staters Historie«. (1968).
Jean Peterson Brayak (udg.): »The Story of Ford River Township«. (1973).

Harold U. Faulkner: »American Economic History«. (8. ed. 1964).

Kristian Hvidt: »Flugten til Amerika, eller drivkræfter i masseudvandringen
fra Danmark 1868-1914«. (1971).

H. Munchaus Petersen/J. Lorentzen: »Rejsen til Amerika med Thingvallali
niens udvandrerskib før 1898«. (1977).

Niels Peter Stilling: »Udvandringen fra Frederiksborg amt 1869-1899«. (Er
hvervshistorisk Arbog, bd. 28, 1978).
J. P. Trap, Danmark, bd. 3 (3. udg. 1899).
J. P. Trap, Danmark, bd. 13 (5. udg. 1957).

Christian Asks breve
1. Hun var reelt hans næsten 8 år ældre søster, født 1863.
2. Man kan måske undre sig over, at en uddannet sagfører havde vanskeligt
ved at tale og skrive engelsk, men realskolernes undervisning før Otto
Jespersens lydskriftssystem var begrænset til oplæsning uden nogen form
for lydlære.
3. Sammenhængen mellem Paris, sagfører og hårdt fysisk arbejde synes ikke
umiddelbart klar, der kan selvfølgelig være tale om landsbyen Paris i
Jylland, men intet sikkert kan oplyses.
4. Jvf. næsten enslydende betragtninger i Marie Jørgensens brev til V. Sker
ninge, 1896, nr. 9: » . . . møder nogen beruset til sit Arbejde, bliver han
jaget væk med det samme«. Det lyder næsten, som havde de set noget
andet i Danmark.
5. 100° Fahrenheit = 38,5° Celsius.
6. Ikke bevaret.
7. Frygten for kreditorerne!
8. Camp Douglas i det centrale Wisconsin.
9. Kortet er ikke mellem de bevarede breve.
10. Formodentlig Grand Harbour ved Devils Lake, North Dakota.
11. Juleroser: Populært dansk juleblad i stil med »Illustreret Tidende«.
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12. Især Bauditz, men også Pontoppidan var flittige novellebid ragydere til de
danske ugemagasiner.
13. Kaffe til måltiderne synes at have gjort indtryk på flere danske immi
granter, jvf. Hans Jørgensens første brev til V. Skerninge og Karl Larsen:
De, der tog hjemmefra, bd. II, »Forvalterfruen«.
14. Moderen solgte sit hus i Lyngby i dec. 1902.
15. Jvf. brev nr. 1 »I moders Breve tør jeg jo ikke skrive andet end, at jeg er
godt tilfreds og har det godt«.
16. Hans Kristen Thyssen, »Skoleforstander« ved Lyngby Realskole.
17. Ikke bevaret brev.
18. Jvf. brev nr. 8’s indledning.
19. 1901, han forlod Danmark 20. eller 21/6, jvf, indledn.
20. Turen til Camp Douglas, jvf. brev nr. 1.
21. Eng.: Swamp = sump, mose.
22. Eng.: Toss [around] = tumle rundt.
23. Omaha, Nebraska.
24. Armours Packinghouse, Kansas City, jvf. brev nr. 2.
25. I Colorado, ikke langt fra Denver.
26. Brev nr. 5, dec. 1903.
27. Tanken er tilsyneladende smuttet ved dette sideskift. Meningen er dog
klar nok: I kraft af de tillærte sprogfærdigheder vil han kunne »succere«
med lidt hjælp fra (en ellers ukendt) Hr. Olsen.
28. Coyote = prærieulv. Om coyotes og deres økologisk-historiske baggrund
og udbredelse i det nordlige USA (the plains) se: »Coyotes, biology,
behavior and management«, Ed. Marc Bekoff (1978).
29. Den Japansk-Russiske krig 1904—05, der jo som bekendt til de flestes
overraskelse - og åbenbart også til Christians - endte med den russiske
flådes katastrofale nederlag.
30. Et af hovedtemaerne i dansk politik siden 1870’erne: »Københavns Be
fæstning« - (forsvarsspørgsmålet).
31. Hovedtemaet i dansk udenrigspolitik var forholdet til Tyskland. Rent
faktisk blev der gjort flere halvoflicielle forsøg på en tilnærmelse til Tysk
land. Jvf. Troels Fink: Spillet om dansk neutralitet 1905-09 ... (1959).
32. Der er tale om et foto af broderen i en politikasket. Han blev siden
politimester.
33. Har ligget sammen med et brev til moderen, iflg. bagsidemeddelelse.
34. Dvs. Marie og Chr. Knudsens børn.
35. Formodentlig Kirstine, saml, tonen i de andre breve til hende.
36. »bragt up« - eng.: brought up = vokset op. I øvrigt en typisk klage fra de
lidt ældre immigranter: Havde jeg bare været 20 så ... f.eks. Hans Jør
gensen til V. Skerninge 1894, nr. 4.
37. Brockmeyer, W. O. V.: tysk født dansk præst, udvandret 24/8 1898 (Reg.
over udvandrere, direkte 31). Derefter præst i den danske koloni Hart
land, Wise., siden i Chicago, Omaha og Boston. Vendte hjem mellem
1910 og 1914. De øvrige i dette brev nævnte personer kendes ikke, udover
svogeren Christian.
38. Befolkningsmæssigt var Lyngby sogn vokset fra 7734 indb. ved folketæl-
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39.

40.

41.
42.
43.
44.
45.

lingen 1901 til 9317 den 1/2 1911 (Statistiske Meddelelser 4. rk. bd. 37.
1911).
Dette er ret beset ikke helt korrekt. Man behøver blot at tænke på danske
ren Jacob Riis’ fotos fra New Yorks slum i 1880’erne og 90’erne. Det skal
dog ikke frakende Christians gode fornemmelser for udviklingens tenden
ser.
Ved den såkaldte »Homestead Act« 1862 var ideen at enhver kunne
erhverve jord i nærmere bestemte midtvestlige områder. Betingelsen for
at fa 160 Acres jord gratis var, at man skulle bo på og opdyrke sit »claim«
i mindst 5 år. Det er dog fra flere sider hævdet, at »Free land is not Free«
som følge af opkøb, spekulation og lign.
Om kreditorerne se indledningen.
Han har åbenbart omkring dette tidspunkt taget navneforandring.
C hr. s beskæftigelse fremgår ikke.
Det fremgår ikke, om han arbejder på hotellet eller bor der som gæst.
For god ordens skyld skal det nævnes, at der i USA ikke eksisterer en
social sikring som i Danmark mod sygdom. At dette var et punkt, hvor
USA blev vurderet negativt ses i flere udvandrerbreve. Jvf. f.eks. Hans
Jørgensen til V. Skerninge i anledning af hans datters tuberkulose, 1912,
brev nr. 32.

LITTERATUR OG KILDER
UTRYKT MATERIALE

Rigsarkivet

Justitsministeriets 1. kontor: Journaler 1896-1901.
Journalsager 1896—1902 vedr. N. N.

Folketællingen 1/2 1890 Gladsakse Sogn. (Kbh’s Amt, Sokkelund H.).
Folketællingen 1/2 1901 Lyngby Sogn. (Kbh’s Amt, Sokkelund Herred).
Udenrigsministeriet

T estamentesager.
Landsarkivet for Sjalland

Københavns politis udvandringssager:
Registre over udvandrere, direkte, Bd. 31.
Registre over udvandrere, indirekte, Bd. 220.

Helsingør stifts Kirkebøger:

Gjentofte 1876-1892 (bd. 6-7).
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Gladsakse 1870-89 (bd. 6) & 1892-04 (bd. 8).

Lyngby 1892-97 (bd. 25) & 1913-22 (bd. 34).
Københavns Amt nordre Birk, Retsbetjentarkivet

Afd. B: Domsprotokoller for civile Sager 1898-1902.
Domsprotokoller for Politi- og Justitssager 1896-1903.

Justitsprotokoller 1898-1902.
Politiprotokoller 1898-1904.

Afd. C: Fogedprotokoller 1896-1902.
Afd. E.: Skifteprotokoller 1898-1902.

Skiftedokumenter, Konkursboer 1898-1920.
Realregistre til Skøde- og Panteprotokol GI. rk. bd. 3 & 5.

Skøde- og Panteprotokoller GI. rk. bd. 4-6.
Afd. F: Auktionsprotokoller 1896-1903.
Tingbogskontoret, Domhuset Lyngby

Realregistre ny rk. bd. 23.
Skøde- og Panteprotokoller ny rk. bd. 3N, 3P, 30 og 4E.
TRYKT MATERIALE

Burns, Rex: »Success in America. The Yeoman Dream and the industrial
Revolution« (Amherst, Mass. 1976).
Den Civile Centraladministration 1894-1913. (1929).
Danmarks Præstehistorie 1884—1911, I-II (1914).
Dansk Biografisk Haandleksikon II. (1923).
Dank Biografisk Leksikon, 2. udg. bd. III & XI (1934-37).
Falk-Jensen, A. & H. Hjort-Nielsen: »Candidati og Examinad Juris II,
1736-1936«. (1955).

Hjort-Nielsen, H.: »Danske Sagførere under loven af 26. Maj 1868«. (1941).

Hofog Statskalender. (1900—1905).

Lind, Volmer: »Kongeriget Danmarks praktiserende sagførere«. (1929).

Ochsner, Bjørn: »Fotografer i og fra Danmark indtil år 1900«. (1956). (2. udg.
I-II 1969).
Trap, J. P.: Danmark 3. udg. (1898) - 5. udg. (1953).
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Anne Lisbeth Olsen
F. 1951. Har studeret historie og itali
ensk ved Københavns Universitet, cand.
phil. i historie 1981. Speciale om »Brev
derovre fra. En analyse af udvalgte dan
ske immigrantbreve fra Amerika ca.
1870-1900«. Bidrag til »Memorandum
nr. 4 fra Københavns Universitets In
stitut for økonomisk historie: Studier
i De dansk-vestindiske Øers historie
1665-1976. Resultater af 21 historiestu
derendes arbejde i Danmark og på øerne
1975-76«.

Niels Peter Stilling
F. 1953. Cand. phil. i historie ved Kø
benhavns Universitet 1979. Speciale om
»De socio-økonomiske baggrunde for
udvandringen fra Frederiksborg amt
1869-1899«, udgivet i forkortet form i
Erhvervshistorisk Årbog 1978 under tit
len »Udvandringen fra Frederiksborg
amt 1869-1899«. Har skrevet »Trelleborg-hypoteser. Om de danske vikinge
borges funktion og historiske betyd
ning« (Scandia, bd. 47, 1981). Studier
ved Europæisk Universitets-Institut i Fi
renze 1979-80. Nu tilknyttet stationsby-projektet under Statens humanistiske
Forskningsråd.

Birthe Vestergaard

F. 1950. Opvokset i U.S.A. Bachelor of
Arts-graden i amerikansk historie. Har
siden 1974 studeret historie ved Køben
havns Universitet. Arbejder for øjeblik
ket pa et speciale om dansk-amerikanske
udvandrerkvinder i de amerikanske
præriestater.

I »Brev fra Amerika« aftrykkes eller refereres 33
breve, som danske udvandrere sendte hjem til dere
kære i Danmark fra 1874 og til 1920’ernes begyr
delse. Brevene er for størsteparten stillet til rådig
hed af efterkommere af de oprindelige brevmodta
gere.
Med en enkelt undtagelse kom brevskriver-fam
lierne fra danske fisker- og bondemiljøer på Stevns
Sydfyn og Kolding-egnen. Selv om ikke alle breve e
blevet bevaret, har hver enkelt familie fra først
færd holdt deres pårørende i Danmark underrette
om deres amerikanske tilværelse.
Ingen af dem blev millionærer, så langt fra end
da, og alle måtte de igennem en række prøvelser
førend de fandt sig til rette med de nye forhold.
Samtidig med at de oplevede deres egen livshisto
rie, var de vidne til en historisk udvikling udei
sidestykke. Den bød dem mindre på historisk-ro
mantiske optrin i det vilde Vesten end på hård
legemligt arbejde. Lønnen var nok noget stiørre ene
i »det gamle land«, men vilkårene var langt barsker«
og den sodale sikring var helt deres egen sag. Bre
vene vidner til overmål om, at ikke mindst kvinde
og børn betalte deres pris for livet ude på dvilisa
tionens yderposter.

