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"Vi har i Danmark haft to udvandrerperioder. For tusind år siden,
da havde vi en vikingetid, og vi er meget stolte af den. Spørgsmålet
er, om vi skal være så stolte af dem. Det var nogle vilde blodtørstige

griske mennesker, som røvede og plyndrede rundt om i Europa. Ja, de var
mennesker, som de franske husmødre holdt op for deres børn og sagde:
"Hvis I ikke hurtigst muligt falder i søvn, så kommer vikingerne og

tager jer".
En anden slags udvandring ligger cirka hundrede år tilbage. Der rejste
cirka en tiendedel af den danske befolkning væk. 95 % af dem rejste til

Staterne. Spørgsmålet var, hvorfor gjorde de det. Der har nok været
mange ting der gjorde, at de gjorde, som de gjorde. Der var sikkert nød,

landbruget var i krise. De kom over sammen med 50 mill, andre fra den
hvide verden".(1)
Dette blev sagt i en tale ved en slægtsfest i 1983, hvor der også del

tog familie fra U.S.A. Det var første gang, jeg hørte om de 300.000
danskere, der havde forladt Danmark. Siden er jeg stødt på dem i Geogra
fi og Historiebøger.

Også oplevelsen to år senere i Køen af mange nationaliteter foran skran

ken for udlændinge i Kennedy-lufthavnen fik tankerne til at gå tilbage.
95 år tidligere havde min oldefar stået i New York og skulle besvare emi
grationsmyndighedernes spørgsmål, og han kunne sikkert meget få engelske

gloser. Han kom jo da også hjem igen 11 år senere. Men ud af hans 5 søs
kende bosatte de tre sig i U.S.A.
Dette har givet mig interessen for at undersøge noget mere om den danske

udvandring til U.S.A.

Tidsrummet 1868-1914 er valgt, da der i denne årrække findes et nogelunde
ensartet materiale. I denne periode eksisterede den samme lov for udvan

drere til U.S.A. (2)
Først og fremmest måtte jeg læse Kristian Hvidt, som er pioner i forsk
ningen af den danske udvandring.

Jeg konstanterede så, at også taleren ved slægtfesten havde læst Kri
stian Hvidt. I hvert fald indledningen i "Danske veje vestpå".

Under søgningen efter andet materiale fandt jeg, at andre forskere hav
de arbejdet videre med Kristian Hvidts materiale.(3)

Flere steder virker Kristian Hvidts materiale usikkert og afviger en del.
Dette kan ikke undre, hvis man har kigget på baggrundsmaterialet Politi
ets udvandrerprotokoller. Disse kan ses på mikrofilmkort på Udvandrer

arkivet i Ålborg og på landsarkiverne med undtagelse af Åbenrå, hvor de

findes på landsbiblioteket.
Da der ikke på Landsarkivet i Viborg findes folketællinger efter 1860,

har det ikke været muligt mere generelt at drage paraleller mellem

sidste opholdsted og folketællingerne.

Her har jeg undersøgt til

fælde , jeg kendte til, som det var muligt at finde i protokollerne.

For at kunne redegøre for årsagen til udvandringens pusheffekt, er

det nødvendigt at se på forholdene i Danmark før og på det tidspunkt
udvandringen fandt sted.

Forklaringen på den store trækkraft også kaldet pulleffekten, skal
findes i de breve, der blev sendt hjem fra det nye land, og al den
agitation, der fandt sted.

Disse faktorer lokkede med gyldne løfter om en bedre fremtid.

REDEGØRELSE FOR DEN DANSKE UDVANDRING TIL U.S.A.
UDVANDRINGSLOVEN og UDVANDRINGSPROTOKOLLERNE.
var
begyndt
Den danske udvandring til U.S.AXallerede i første halvdel af forrige

århundrede. Men fra midten af århundredet begynder det at gå stærkere.

På dette tidspunkt foregik overfragten stadig med sejlskibe. Det var
derfor nogen gange, at emigranterne ankom til U.S.A, i en sørgelig

forfatning. Derfor vedtoges en udvandrerlov, som trådte i kraft i 1868.
Den skulle beskytte de danske udvandrere under sejladsen til oversøiske
lande.

Når en person ønskede at udvandre henvendte denne sig som regel til en

udvandreragent, som så ordnede billetten med rederierne.
Med den nye lov i 1868 krævedes at udvandreragenterne skulle have kon

cessionspi igt. (4) Også deres underagenter skulle være godkendt.(5)
Loven krævede at agenten udfÉligede kontrakten i to eksemplarer, som
skulle sendes til Københavns politi. Politiet påtegnede hovedkontrakten,
og sendte denne tilbage til udvandreren. Genparten beholdt politiet og

førte oplysningerne fra denne ind i udvandrerprotokollerne.

Det første år blev alle ført i samme protokol efterhånden som kontrak
terne indkom.(6) Derefter begyndte man at dele dem i to grupper. En di
rekte som rejste med skib fra København til New York og en indirekte

som rejste over fremmede havne som regel tyske eller engelske havne.
Disse er fra 1869 ført i alfabetisk orden efter forbogstav i efternavn.

Det blev i årene 1868-1940 til 88 protokoller.(7) Disse indeholder ca.
500.000 navne.(8) Foruden danskere også udlændinge især svenskere og
tyskere.

På baggrund af disse protokoller kan man få en mening om hvem og hvor
mange der udvandrede. Protokollerne giver oplysninger om personens navn,
stilling, sidste opholdssted, alder og bestemmelsessted.(Bilag 2)

Foruden protokol lerne i Københavns Politi findes også optegnelser i
Vejle Byfogedarkiv 1879-85 over udvandrere fra udvandringsagenterne

Mouritsen i Vejle. Heri er optegnet 4.035 personer med oplysninger om

forevisningsdato, navn, bopæl, kontraktens dato, og udvandringsagenten.(9)
For en gruppe udvandrere Mormonerne findes skibslister for tidsrummet

1872-94.

Kristian Hvidt fik i 60erne oplysninger fra disse tre registreringer
sat på hulkort for tidsrummet 1868-99. Resultatet af denne bearbejdning

blev hans afhandling i 1971, som indeholder fakta og tabeller om ud
vandrerne.

Registrerede 1868-1900:

Almindelige udvandere 1868-1900

154.499

Mormoner 1868-94

7.075

Nordslesvigere 1868-1900

6.465

Regisreret i Vejje Byfogedarkiv 1879-85

4,035

Ialt

172.073

Tabel 1
Kilde(10)

UDVANDRERENS STILLING.
Når man udelader navnet, er folks stilling det, der siger mest om, hvem
de mennesker var der udvandrede. Nogle stillingsbetegnelser er slået

sammen med andre, men det giver alligevel en mening om, hvad erhvervs

gruppe folk kommer fra.
Folk i erhverv:

Selvstændige jordbrugere

3.806

Landbrugsmedhjælpere m.m.

12.374

Tyende på landet

35.282

Pige, frøken, jomfru

12.168

Husgerningspersonale

930

Tyende og arbejdere i byer

15.076

Håndværkere og lærlinge

20.487

Handel og liberale erhverv

8.590

Søfart og fiskeri

1.699
Ialt

110.412

Tabel 2
Kilde(H)

Slægtninge og børn:
Gifte kvinder

17.775

Børn

37.785

2.165

Enker og enkemænd

Slægtninge

671

Aftægtsfolk (pensionister)

131

2.934

Uangivet erhverv

Ialt

61.461

Tabel 3

Ki lde(12)

Som det ses udgør tyende på landet den største gruppe udvandrere,

linder gruppen pige frøken og jomfru kan også godt gemme sig nogle
kvindelige tyende. Også gruppen af landbrugsmedhjælpere kan indehol
de nogle af tyendeklassen. Til tyendeklassen regnedes unge mennesker

der var pligtig til at bære skudsmålsbog.

Det kan her også være interessant at se, hvad det var for håndværkere
der udvandrede.

Af oversigten næste side ses det tydeligt, at smedene var i overtal.
Årsagen her til kan skyldes den begyndende industrialisering, men

kan også være at indvandringslandet averterede efter smede til
deres industri.

-8Udvandrere i 7 håndværksfag:
Murere

1.220

Snedkere

2.116

Tømrere

1.907

815

Malere

64

Mekanikere

3.253
832

Smede
Bagere

Ialt

10.207

Tabel 4
Kilde(13)

Smedene har sikkert ikke haft svært ved at finde beskæftigelse i

U.S.A., hvor mekaniseringen i for eksempel landbruget var nået læn
gere end i Danmark.
DEN ALDERSMÆSSIGE FORDELING.

Aldersklasser i procent af samtlige udvandrere 1868-1914
fordelt i femårsperioder.

I hele perioden er det de 20-24 årige, der dominerer udvandringen.
Men i begyndelsen er der også en del 0-14 årige og 25-29 årige. Det
er fordi familieudvandringen var størst først i perioden, medens

det senere var de enlige unge der dominerede.

Kilde(14)
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FORDELINGEN PÂ KVINDER OG MÆND. '

Enlige
mænd

Enlige
kvinder

Enlige
Mænd
Kvinder
under 16 i gruppe i gruppe

Under 16
i gruppe

Uoplyst

Total

1868-69

2253

590

47

588

638

988

43

5147

1870-74

10022

3396

220

2808

3426

5708

180

25760

1875-79

4372

1616

185

1216

1587

2643

43

11662

1880-84

14877

5303

478

4464

5690

8406

348

39566

1885-89

14143

6262

564

2499

3621

5721

224

33034

1890-94

15415

8182

855

2252

6875

6852

283

37714

1895-99

5521

3436

427

626

1030

1573

13

12626

66603

28785

2776

14453

19867

31891

1134

Total

165509
I

Tabet 5
Mænd ialt

81.056

Kvinder ialt

48.652

Under 16 år ialt

34.667

Uoplyst

Kilde(15)

1.134
Total

165.509

Tabel 6

Denne tabel viser tydeligt, at mændene var i overtal blandt de voksne
udvandrere. Her ses også tendensen til familieudvandringen i begyndelsen

af perioden. Kvinderne rejste her i grupper. At mændene ikke i så stor
udstrækning som kvinderne rejste i grupper kan være fordi, at manden

var rejst i forvejen, for at få startet på et landbrug.
I hele perioden var mangelen

på kvinder et problem. Men selv om der

blev prøvet meget for at få kvinder til også at udvandre, forblev
mændene i overtal. Kvinderne var mere stavnsbundne end mændene. Men

med den senere generation af børn, der voksede op aftog problemet. Her

var der nogenlunde lige mange drenge og piger. Dette ses dog ikke af
nogen af tabellerne, da alle børn er sat under et.
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STEDET DE FORLOD.
Ligesom der i erhverv og alder var nogle grupper, der var mere
dominerende end andre, var der også en forskel i, hvor de kom fra.

På kortene ses at i forhold til befolkningstallet, skete den største
udvandring fra Bornholm, medens den mindste skete i Roskilde amt.

Også Frederiksborg, Viborg og Ringkøbing amt havde en lav udvandring.

Hvad årsagerne kan være til det sidste, vil jeg se på senere.

-11KONKLUSION PÂ HVEM DET VAR DER UDVANDREDE.

Dette må blive at de udvandrere der var flest af, var tyende fra

landet i aldersgruppen 20-24 år. Det var mænd, og de kom fra Bornholm

eller Lolland-Falster.

Så skulle man tro, at der fandtes en masse litteratur om netop så
danne udvandrere. Det viser sig dog langt fra at være tilfældet.
Dem der er skrevet om er mest dem, der kom fra en lidt højere rang

klasse end tyenet. Dog findes der nogen brevudgivelse, der handler
om nogle af dem, der kom fra det danske landbomiljø.
Men genemgående ved vi meget lidt om, hvordan det gik den enkelte

udvandrer.
Dem der kom over og blev farmere, gik det som regelen godt, men det

var hårdt i starten, for dem der skulle begynde fra bunden med at

opdyrke prærien.

Værre var det med dem, der blev hængende i byerne, hvor det var
sværere at slå igennem.
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VURDERING AF KILDEMATERIALET.
SAMMENLIGNINGER.

Danske tal og statestikker om udvandring bygger alle på Politiets
udvandreprotokol1er. Disse er også det bedste materiale vi har, vi
har nemlig ikke andet. Spørgsmålet er så bare, om de er gode nok.

Sammenlignet med Staternes indvandringsstatestik er den danske udvandringsstatestik nogle steder afvigende. Først i 1870erne kunne det

se ud til, at en del danske udvandrere ikke er indvandret i U.S.A. Da
de jo ikke alle er druknet i Atlanten, må der være fejl i nogle af

tallene. Indtil 1903 kontrolerede de i U.S.A, ikke folk, der rejste

på 1. og 2. klasse, så her kan ligge lidt af forskel len.(19)

Senere i perioden er forskellen den anden vej. Danskernes tal er her
lavere end Staternes. En del danskere især jyder rejste direkte til

Hamborg og sejlede så derfra. Disse blev ikke registreret i København,
men blev registreret som danske indvandrere i U.S.A. En del danskere

rejste via Canada, men de vil da være registreret som udvandret til
Canada. Men da U.S.A, ikke havde større kontrol med, hvem der kom

ind i landet fra Canada, skal hele forskellen heller ikke findes her.
At de 88 udvandrerprotokol 1er også indeholder en masse udlændinge, gør

dem heller ikke nemmere at arbejde med. (OKà^XSl^M) (21 )

Hvor mange dette drejer sig om ses af Københavns politidirektørs
årsberetning 1910. Af de registrerede 15.836 er kun de 8.505 danske.(21)

Det gør selvfølgelig ikke brugen af protokollerne som kildemateriale

nemmere.
De første par år var optegnelserne også lidt usikre. Det ser ud som

om næsten alle udvandrede i 1868 kom fra en købstad. Først sidst i

1869 begynder der at komme tydeligere oplysninger om sogn og amt.
Det må også have været svært for Kristian Hvidt at få de registrerede
fra Vejle Byfogedarkiv til at køre ind sammen med de andre. Der mangler

aldersopgivelse på alle, ligesom der heller ingen stillingsbetegnelse er.
Denne usikkerhed ligger vel også til grund for det udsving, der er i

Kristian Hvidts tal.
En anden usikkerhed ligger i,som man kan stole på de oplysninger, der
står i protokollerne.

Oplysningerne stammede fra agenternes passagercontracter, som så igen
somme tider stammede fra underagenternes interrimscontracter.(22)
Denne fleregangs overskrivning kunne jo give fejl.
Når man ser på de historikere, der har arbejdet med udvandringen på

mikroplan på grundlag af Kristian Hvidts materiale, har disse også
fundet en del forkerte oplysninger.(23)

STIKPRØVE PÂ MIKROPLAN.

Når jeg selv har prøvet at ville finde folk, som jeg vidste var ud

vandret, har jeg fundet ud af, at protokollerne indeholder mange fejl.

Hvis man forventer at finde korrekte oplysninger i alle rubrikker, så
er det sjældent at dette opfyldes.

Jeg har prøvet at ville finde 5 ud af 6 søskende fra Vinderslev sogn
i Viborg amt, der alle 5 rejste en tur over Atlanten. Nogle af dem

rejste endda flere gange, og skulle som sådan være registreret flere

gange.
De 6 søskende fra Vinderslev var: Jens f.5-7-1860, Marie f.15-12-1862,
Poul f.11-8-1865, Lars f.24-11-1867, Hans f.19-8-1871, Niels f.10-8-1875.
Faderen var død i 1888 og moderen døde i 1893, så i tiden mellem fa

deren og moderens død skiftedes sønnerne til at være hjemme og passe

ejendommen, hvor de var født, for moderen.(24)
Disse 6 søskende fra et lille landbohjem tilhørte tyeneklassen med

skudsmålsbog. Flere af dem havde dog haft mulighed for at komme på
højskole, og er her blevet mere bevidste om deres egen situation.
Ud fra beretninger og breve vidste jeg, at de 5 ældste havde taget
turen over, men kun de 3 blev der varigt.

De 3 ældste sønner skulle være rejst i 1890, men det lykkedes mig dog
ikke at finde hverken Jens eller Lars. Da de er udvandret fra Jylland

-14kan de været taget direkte til Hamborg og så rejst derfra. Poul
og hans kone, som han blev gift med 13-7-1890 i Salby på Fyn, var

registreret som direkte udvandrere 15-7-1890.(Bilag 2) Poul står
opført som forvalter, denne titel har han jo nok taget, fordi han

i tiden forud passede ejendommen for moderen. De står opført med

Salby, Odense amt som sidste opholdssted. Her var de jo også lige

blevet gift, og har måske også opholdt sig en tid hos hendes foræl
dre, da hun er fra Salby. Men hvis man skulle søge dem i folketæl
lingerne fra februar 1890, skal de søges i Vinderslev, hvor hun

tjente som pige hos sin kommende svigermoder. Dette havde givet
resultat, hvilket ses af at de fik deres første barn i Iowa i novem

ber samme år. De har sansynligvis ikke set muligheden for at få deres
ejet i Danmark, og så ville de måske gerne skjule det for tidligt
fødte barn.
Lars og Jens var ikke at finde ved udvandringen i 1890. Om disse

vidste jeg fra breve, at de kom hjem til jul 1891. Andre breve fortalte

at Lars rejste igen i februar 1892 sammen med sine søskende Marie og
Hans. Foruden disse 2 var også en fætter med kone og barn med i rejse

selskabet. Brevene fortalte også at de var rejst fra Hamborg. Så det

var forholdsvis let at finde dem under indirekte udvandring.(Bilag 4)
Hans står som gaardbestyrer, nu har det jo for en tid været ham, der

passede ejendommen for moderen. De øvrige oplysninger her ser ud til

at passe. Lars står som landmand i Amerika. Som sådan er han ikke taget
med i Kristian Hvidts beregninger, da han ikke har talt dem med, der
har opgivet Amerika som sidste opholdssted. Da Lars tilsyneladende

ikke er registreret første gang, er han ikke med i statestikkerne.

Den kønne Marie opgiver sin stilling til Husjomfru. Dette er nok lidt
af en forfremmelse, da hun også var tyene med skudsmålsbog. Denne ef

terlod hun i Danmark. Den har dog også kun en enkelt påtegnelse fra
et kort tjenesteforhold på Sjælland. Det meste af sin ungdom har hun

nok tilbragt hjemme afbrudt af et ophold på højskole. Alderen på Marie
passer heller ikke. Det ser ud til hun gerne vil gøre sig yngre end hun
er. Hendes alder passer nemlig heller ikke ved hendes anden afrejse.

Første gang i 1892 står der 26 år, hvor hun faktisk var 29 år. Anden

gang 6 år senere står der 29 år, her er hun faktisk 35 år. Disse for

kerte oplysninger er nok ikke fejlskrivning, men en mere bevidst fejl
oplysning. Det kan jo dog ikke være på grund af billetpriserne, som man
ser ved oplysninger om alder for børn under 1 år og under 12 år. Af

samme grund har jeg udeladt statestikker om børns alder, da de giver

nogle forkerte indtryk.
Når man ser på familien fra Vinderslev, må man konstantere , at medens

en er taget med 2 gange, er andre slet ikke med. Men da der heller

-15ikke findes nogen registration af de reimigrerede, går regnskabet

nok lige op, når man ser bort fra, at det er en kvinde i en forkert

aldersgruppe, der er kommet med i stedet for en mand.
Også andre steder hvor jeg har prøvet at ville spore folk, er jeg

stødt på vanskeligheder. Om dette så skyldes at det især er jyder jeg
har søgt, er vanskeligt at sige. Her er det jo muligt, at hvis man

prøvede skibslister fra Hamborg, det var muligt at finde nogen af
dem. Dette vil dog nok være temmeligt uoverskueligt, når man tænker på
hvor mange tyskere der udvandrede. Og danskerne er måske som tyskerne
i Danmark kun benævnt med nationalitet og ikke præcis angivelse af

hvor de kom fra.

Med de begrænsninger, der var med hulkort i 60erne, er resultatet

blevet et godt overblik over, hvem der rejste, hvor gamle de var og
hvor de kom fra.

Selvom der også er fejl i baggrundsmaterialet, er det et ganske godt
resultat, der er kommet frem. Når man så kender til disse fejl og
mangler, kan man bedre forstå de forskellige tal i tabeller og lignen

de.
Havde protokollerne fra første år indholdt både fødested og sidste

opholdssted, kunne disse også have sagt noget om bevægelsen før

udvandringen. Nu skal man søge længe for at finde svaret på dette.

-16UDVANDRINGENS ÅRSAGER

FORHOLDENE I DANMARK.
Da man ikke ved meget om hvad præcis, der fik den enkelte til at ud
vandre, må dette ses i en overordnet sammenhæng.
Den typiske udvandrer var et tyende fra Lolland-Falster eller Born

holm i alderen 20-24-år.
For at finde årsagen til dette, er det nødvendigt at se på, hvordan

forholdene var for denne gruppe i forrige århundrede.

FØDSELSOVERSKUDDET.
Størstedelen af Danmarks befolkning levede i begyndelsen af 1800
tallet på landet. Befolkningens størrelse havde hidtil ligget i for

hold til, hvad der havde været behov for og plads til.
Men så steg fødselshyppigheden medens dødshyppigheden faldt, hvilket
gav et stort fødselsoverskud. Dette ses af de demografiske transiti

onsmodel for Danmark.
Antal levendefødte og døde pr. 1000 indbyggere i Danmark, 1735-1980

Fig.5

Kilde(25)

Fødselsoverskuddet var et resultat af den bedre hygiegne og ernæring.

Kartoflen var blevet inført, og denne styrkede befolkningens sundheds
tilstand.

Hvor det ikke tidligere havde været noget problem, hvem der skulle
efterfølge faderen på

jordbruget lille eller stort, blev der nu

flere sønner om det.
I de jyske hedeegne, hvor opdyrkningen af heden begyndte omkring 1850,

-17men rigtig tog fat efter 1864, var problemet knapt så stort. Det
krævede arbejdskraft at opdyrke heden og jordbrugene kunne også
deles i flere. Dette er årsagen til at Ringkøbing og Viborg amter
har en lavere udvandring end resten af Jylland.

TYENDELOVEN.
Denne lov blev indført 1832, og selv om den blev revideret i 1859,

var den stadig en indskrænkning i de unges frihed. Som tyende havde
man ingen valgret, og man skulle være i besiddelse af en skudsmåls

bog. Indholdet i en skudsmålsbog minder om stavnsbåndet, selv om
dette var ophævet, havde de unge stadig en begrænset bevægelsesfri
hed. Denne gang gjaldt det dog både karle og piger.
Gårdmændene havde nogen gange muligheder for at beskæftige sine børn

så disse ikke skulle ud som tyende. Men for den mindre jordbesidder

eller daglejeren betød det at børnene måtte i fremmed brød.

LOKKENDE LØFTER OM ET BEDRE LIV.
Enhver tale om et Amerika, hvor alle var frie har virket tiltalende
på et hvert tyende eller andre, der levede i trange kår.

Så var det ligemeget, hvorfra disse lokkende toner nåede den senere
emigrants øre.

Det kunne være breve fra udvandrere, udvandreragenternes propaganda
eller fra hjemvendte danskere.

Hvis de ikke så nogen fremtid for sig selv, eller familien hvis de
var gift. Al information om lykken på den anden side Atlanten må
have virket tillokkende.

Brevene tillægges flere steder stor betydning. Dette skyldes jo

nok, at det kun var breve indeholdende godt, der blev vist frem
til venner og bekendte.

Læste man Laura Borups breve i de af Karl Larsen udgivne brevsam
ling, tror jeg ikke man fik lyst til at udvandre.
Brevene som sådan havde i sig selv også den betydning, at bare den

farefulde færd over Atlanten var gået godt. Det kunne jo også mo

tivere andre til at prøve.
De breve der betød mest var dem der indeholdt penge til billetter

til familien eller prepaid tickets.
Prepaid tickets

var betalte billetter, der var købt i U.S.A. Det

var tit billige at købe en billet fra Danmark til U.S.A, derovre.
De var meget brugt, hvor manden var taget i forvejen, og så senere
hentede konen og børnene over.
At dette var meget brugt ses af tabellen næste side.
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Udvandring

Prepaids

Prepaids i % af samlet tal

1877

1.932

283

14,6

1878

3.151

449

14,2

1879

3.848

495

12,9

1880

mangler

1881

6.984

1.063

15,2

1882

6.486

1.188

18,3

1883

8.980

2.379

26,5

1884

5.570

1.535

27,6

1885

5.770

1.865

32,3

1886

8.022

2.017

25,1

1887

15.345

3.382

22,0

1888

12.302

2.751

22,4

1889

10.440

2.630

25,2

1890

11.634

3.108

26,4

1891

12.396

3.286

26,5

1892

12.479

3.332

26,7

1893

11.383

2.936

25,8

1894

5.874

1.191

20,3

Tabel 7

1895

6.478

1.851

28,6
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Disse tal indeholder dog også svenske udvandrere fra Danmark. Og da
svenskerne brugte flere prepaid tickets end danskerne er % lidt for
høj. Der regnes med at omkring 20% af de danske udvandrere rejste på

prepaid tickets.(27)

En dame fortalte mig for et par år siden, at hun havde sådan en billet.

Den var blevet sendt til hendes bedstemoder, af en ung mand der var i

U.S.A. Da bedstemoderen var enebarn kunne forældrene ikke bære at
skulle af med hende. De havde derfor taget brevet, da det kom, og det
dukkede først op igen mange år senere. Da var bedstemoderen godt gift

herhjemme. Men billetten gemmes i familien som et minde.

Så det var ikke alle biletterne der blev brugt.
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PROPAGANDA OM FRI OG BILLIG JORD.
I den tidlige periode af den danske udvandring, blev der lovet fri

jord i U.S.A. Nogle danskerne nåede da også at få et gratis homestead.
At det var et hårdt slid, fortalte annoncerne for gratis jord jo in

tet om. Men for en daglejer og hans familie, der ikke havde chancen
for at få deres eget i Danmark, har det lydt som et paradis.
Grænsen for det fri og udyrkede land rykkede dog hurtigt vestpå.

Jernbaneselskaberne havde i en del år billig jord til salg, som de lok

kede med. Selskaberne var af regeringen blevet tildelt store jordarea
ler langs de projekterede baner. Arealerne skulle jo hurtigst

muligt

bebygges, så jernbanerne fik noget at køre med.
De kunne også tilbyde arbejde ved bygningen af jernbanerne, så folk
der kunne tjene til deres eget.

AGENTER, YANKEES OG HJEMVENDTE DANSKERE.

Til at formidle budskabet om, hvad Amerika kunne tilbyde, var udvan
dreragenterne det bedste middel.

De havde underagenter ude i de mindre samfund og havde annoncer i avi
serne med deres lokkende tilbud. Denne propaganda havde meget lokkende
og lyserøde toner.

Der er ingen tvivl om at agenter tjente godt på andres nød. Og de
har også gjort deres til, at den danske udvandring blev så stor.
Yankees var danskere hjemme på besøg, som var hyret af rederierne til
at få andre danskere med tilbage.

Det, at de selv havde prøvet turen og talte sproget, gjorde det ikke
svært for dem at lokke andre med tilbage. De hørte jo også selv til

den gruppe, det var gået godt.

Også den almindelige udvandrer, der var hjemme på besøg, var med til
at trække folk til Amerika. Dette ses jo tydeligt af beretningen om
de 6 søskende fra Vinderslev side 14. At kunne følges med nogen over,

som havde prøvet det før, betød en vis tryghed.

TVUNGEN UDVANDRING.
At Danmark også brugte udvandringen til at komme af med uønskede per

soner er ingen hemmelighed.
De mest kendte, der blev sendt afsted, var socialisterne Louis Pio og

Poul Geleff.(28)
Her ønskede den borgerlige regering at slippe af med en begyndende
socialisme.

Man benåede også forbrydere og gav dem en enkeltbillet til U.S.A.

Det blev gjort med den begrundelse, at de skulle have chancen for
at starte et nyt liv.
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gelserne.
Hvor store tallene er for dette ved man ikke bestemt. Men man ved

at agenterne sendte tilbud til sognerådene om at befordre sådanne
personer, som jævnligen ligger sognet til byrde.(29)
KONKLUSION OVER ÅRSAGEN TIL UDVANDRINGEN.

Årsagen til udvandringen var, som i de øvrige lande i Europa, en
blanding af forskellige faktorer.

Stort fødselsoverskud, dårlige beskæftigelsesmuligheder, Lokkende
propaganda og det at man havde set, at det gik andre godt.

Jeg har prøvet at finde ud af, hvad der fik de 5 søskende i Vinders
lev til at rejse. En undersøgelse af de gamle breve giver kun en

lille antydning af, hvorfor Hans tog afsted.

I et brev til lillebroderen et par uger før han rejste, skriver

han:"Da Jens er kjed at rejse igjen, skal jeg jo ud at tjene alli
gevel, så prøver jeg lykken".

Han mente åbenbart, at det var bedre at tage til Amerika, end at kom

me ud at tjene for fremmede.

Jenses grund til ikke at tage afsted igen, skyldes hverken søsyge
eller at det var gået ham skidt. Inden han tog afsted, var han for

elsket i en pige fra en nærliggende gård. Hende måtte han dog ikke
få for faderen. Nu var faderen død, medens Jens var hjemme, så han
gik bare og ventede på at kunne blive gift med pigen og få gården

med.
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Formålet med dette speciale har været at undersøge noget om den
danske udvandring til U.S.A. 1868 til 1914.

Der var da også ting, der var anderledes, end jeg forventede.
Da det jo heller ikke dengang var gratis at rejse til U.S.A., havde
jeg ikke forventet, at det var de mest fattige, der udvandrede.

Men på grundlag af, hvad jeg er nået frem til, må de fleste være rejst

uden at eje meget. De rejste af nød og håbede på et bedre liv. De blev
lokket med, at det fandtes på den anden side Atlanten.
Arbejdet med dette speciale, har inspireret mig til at læse noget

litteratur om, hvordan det gik nogen af alle dem, der rejste.
Her tænker jeg specielt på nogle af de brevsamlinger, der er udgivet.

De store biografier om de mere rige og kendte danskere, virker ikke
så interessante.
V

Jeg har også erfaret, at der stadig er folk blandt andet genealoger,
der arbejder på at finde ud af, hvad der blev af nogle af alle de

udvandrede. Så selv om de forlod fædrelandet, er de ikke helt glemte.
Ligesom nogle udvandrere eller efterkommere af sådanne ikke helt har
glemt Danmark. Det ses jo af de årlig tilbagevendende festligheder

den 4.jul i for Dansk-Amerikanere i Rebild Bakker.

-22-

NOTER

1.

Tale af skoleinspektør Jørn de Place, Hadsten ved familiefest

juli 1983.Refereret i samlingsskrift fra Festen.

2.

Kr.Hvidt: Flugten til Amerika. Århus 1971, p.43

3.

Anne Dorte Holsts bearbejdning af udvandringen fra Humble sogn
i Studier i Dansk Befolkningshistorie. Odense 1976

A.Vangdrups bearbejdning af udvandringen i Torslev sogn, Hjørring

amt i Americans studies in Skandinavia 1977
Niels Peder Stillings bearbejdning af udvandringen i Frederiksborg

amt i Erhvervshistorisk årbog 1978.
Ulla Margrethe Larsens: En kvantumsundersøgelse af udvandringen
fra Danmark til U.S.A. 1870-1913 Odense 1979.

4.

Kr. Hvidt: Danske veje Vestpå

5.

Kr. Hvidt 1976, op.cit., p.249

6.

Filmkort af Politiprotokollerne på Landsarkivet Viborg.

7.

Kr. Hvidt 1976, op.cit., p.139

8.

Cirkatal af filmkort x sider x antal på hver side.

9.

Vejle byfogedarkiv for udvandringsager 1879-85 Landsarkivet Viborg

Politikken 1976

p.232

10.

Kr. Hvidt 1976, op.cit., p.539

11.

Kr. Hvidt 1971, op.cit., p.232 + p.237

12.

Kr. Hvidt 1971, op.cit., p.237

13.

Kr. Hvidt 1971, op.cit., p.227

14.

Kr. Hvidt 1971, op.cit., p.170

15.

Kr. Hvidt 1971, op.cit., p.542

16.

Kr. Hvidt 1971, op.cit., p.100

17.

Kr. Hvidt 1976, op.cit., p.145

18.

Ulla Margrethe Larsen: En kvantumsundersøgelse af udvandringen
fra Danmark til U.S.A. 1870-1913. Odense 1979, p.59b

19.

U.M.Larsen 1979, op.cit., p.59a

20.

Bilag 2,3,4.

21.

U.M.Larsen 1979, op.cit., p.41b

22.

Niels Peder Stilling, Erhvervshistorisk Årbog 1978, p.101

23.

Anne Dorte Holst : Studier i Dansk befolkningshistorie.

Odense 1976, p.80
24.

Dansk slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere af Peder
Jensen Bjørn. Fredericia 1967, I,II,III,IV,V,VI.

25.

Gert Clevin: Geografi I, Munksgård 1982, p.17

26.

Kr. Hvidt 1971, op.cit., p.348

27.

Kr. Hvidt 1971, op.cit., p.349

28.

Kr. Hvidt 1976, op.cit., p.27

29.

Kr. Hvidt 1976, op.cit., p.129

-23-

LITTERATURLISTE

UTRYK MATERIALE:
Landsarkivet for Jylland.
Københavns politis udvandringsager:

Registre over udvandrere direkte og indirekte 1868 på Mikrofilmkort
Registre over udvandrere direkte 1869-1901 på Mikrofilmkort
Registre over udvandrere indirekte 1869-1892 på Mikrofilmkort

Vejle Byfogedarkiv vedrørende udvandringssager 1879-85
Privat brevsamling tilhørende Laura Pedersen, Auning.

Gammel skudsmålsbog
TRYK MATERIALE:
Kristian Hvidt: Flugten til Amerika, Århus 1971

Kristian Hvidt: Danske veje Vestpå, Politikken 1976
Gert Clevin: Geografi I, Munksgård 1982

Anne Dorte Holst: Studier i Dansk befolkningshistorie, Odense 1976
Niels Peder Stilling: Erhvervshistorisk årbog 1978
Ulla Margrethe Larsen: En Kvantumsundersøgelse af udvandringen
fra Danmark til U.S.A. Odense 1979

Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere af Peder Jensen
Bjørn. Fredericia 1967.

-t.

>

