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Mit liv i Amerika fra 1915 til 1919 
Gartner Søren Pedersen, Rodskov fortæller om sin rejse til Amerika, 

igennem sine breve til forældrene, om sit arbejde og oplevelserne derovre 

 

Forord 
Søren Pedersen var født den 22. oktober 1891 i Rodskov som ældste barn af gårdejer Conrad Pedersen (1866-

1940) og Bodil Pedersen, født Simonsen (1866-1947). 

Conrad Pedersen var stærkt politisk engageret og medstifter af Det radikale Venstre i 1905. Under regeringen 

Zahle (1913-1920) var han på tale som trafikminister. Conrad Pedersen var medlem af Randers amtsråd og derfor 

med til at ligne skat (omtalt i et af Sørens breve). I en årrække var Conrad Pedersen formand for ”Det Jyske 

Haveselskab”. I Kaløvigegnenes Landboforening var Conrad Pedersen en af de første, der anlagde en forsøgs-

have. Fra sin tidligste barndom deltog Søren i pasning af forsøgshaven og her skabtes Sørens store interesse for 

havebrug. 

Familien i haven sommeren 1938. 

Bagerste række fra venstre: 

Hans (1899-154) 

Olav (1904-1993) 

Søren (1891-1980) 

Harald (1897-1968) 

På bænken fra venstre: 

Ester (1902-1991) 

Sørens mor Bodil og far Conrad. 

Margrethe (1893-1984). 

Derudover havde Søren også en søster 

der hed Sigrid (1895-1896).  
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Margrethe blev gift med gårdejer Niels Solgaard og 

boede i Mørke (hun sørgede for det første barnebarn i 

1915 – som omtalt i et af brevene).  

Harald blev jurist og senere advokat i København. 

Hans blev kok og var køkkenchef på de større hoteller 

i København.  

Ester blev husbestyrerinde for en overretssagfører i 

København.  

Olav blev gartner med eget gartneri i Skæring lidt nord 

for Århus. 

Søren kom i skole som 5-årig og blev færdig med 

skolen i 1905. Derefter kom Søren i gartnerlære i 

nærheden af Roskilde og senere på Skovdal ved Århus. 

Han rejste til Holsten i Tyskland, arbejdede her på 

forskellige planteskoler og frugthaver. Efter sin 

hjemkost tog han på Årslev Gartnerskole og senere på 

Esbjerg Forsøgsskole og Askov Højskole. Søren tog så 

igen til Holsten, men på grund af krigen måtte han 

vende hjem. Han søgte og fik et rejselegat til England, 

men fik legatet ændret til det dengang neutrale 

Amerika. Hertil rejste han i det tidlige forår 1915 og 

vendte tilbage til Danmark sommeren 1919. 

 

Det er brevene fra denne periode det følgende handler 

om. Søren skrev knap 70 brev til sine forældre. 

Derudover skrev han også til sine søskende. Nogle af 

brevene er gået tabt på vej over Atlanten. Et eksempel 

på dette er brevet dateret den 21. maj 1917, hvor der 

refereres til et indhold i et foregående brev. Dette brev 

er ikke nået over ”dammen”. I et tidligt brev 

opfordrede Søren sine forældre til at opbevare de 

breve, han sendte hjem. Det er derfor der har været 

muligt at skrive brevene og få dem afskrevet. 

I brevene er omtalt flere personer, som Søren kender 

fra Danmark. 

Morbroder Conrad var født i 1858 og var således 

Sørens mors storebror. 

Vilhelm og Christian Christensens far var skolelærer i 

Hornslet. 

Johannes Grønborg var skolelærer i Rodskov. 

 

Telefonbestyrerinden omtalt i brevet fra 18. juli 1915 

var Sørens moster Thea, som boede Landevejen 83 i 

Rodskov. 

Anna Elgaards forældre var gårdejere. Det var hendes 

onkel Rasmus Elgaard der ejede Damsgaard som lå på 

Elkjærvej. Gården nedbrændte og familien rejste til 

Amerika. Arealet blev udstykket i tre statshusejen-

domme. 

Det har ikke været muligt at finde ud af, hvor Sørens 

far kendte Moldenhaver fra. 

Brevene er eftergivet ordret efter Sørens breve, såvidt 

det har været muligt. 

Det har for mig været meget interessant for mig (Hans 

Urbak) at afskrive disse breve, idet jeg tydeligt kan 

huske Søren Pedersen fra min barndom i Rodskov.  De 

billeder Søren sendte hjem har vi desværre ikke. Nogle 

er kopieret efter en kopi, hvilket også kan se på 

kvaliteten. 
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Kapitel 1 

Oscar II d 28/2 - 1915  

Kære Forældre! 

Her fra Kattegat sender jeg jer den før-

ste Hilsen efter at jeg nu for tredje 

Gang har forladt Danmark. Straks efter 

at vi var kommen godt ud af frihavnen, 

fik vi Middagsmad, den dejligste Suppe 

der kan tænkes, og Kød med Peber-

rodssovse og Kartofler. Efter Middagen 

en dejlig Kop Kaffe. Da vi havde dette 

til Side, maatte vi, hvis vi da havde 

Lyst til det, op paa Dækket for at nyde 

Udsigten op igennem Sundet. Vejret 

var jo ikke det allerbedste til at 

begynde med, men som vi længere op 

i Sundet, blev Vejret bedre, og da vi 

naaede op til Kronborg, begyndte 

Solen at Bryde igennem, og nu blev 

der rigtig liv på Dækket. I Aften er det 

det dejligste Maaneskin, der kan tænkes. Skibet er 

dejlig at sejle med, man mærker ikke det mindste til, at 

det bevæger sig selv. Maskinernes arbejde mærker 

man ikke, der er ikke forskel at mærke fra dengang, det 

laa stille i Frihavnen. 

Af Passagerne her er de fleste svenske, i hvert Fald paa 

tredje Kl., enkelte Russer, Finner og Tyskere. Paa først 

og anden er der vist flest 

Tyskere. Christensen og jeg 

fik ikke Værelse sammen, 

da der ikke var nogen af de 

to (hans og min Sovekam-

merat), der vilde skifte 

Værelse. Jeg er kommet til 

at bo sammen med en, der 

for femte Gang er paa Vej 

over Atlanten. Det gaar 

meget livligt til her på 

tredje, Passagerne spiller og 

synger, og der er en Lystig 

hed uden lige. Der er 400 

Passagerer med fra Køben-

havn. Vi har god Vind, og vi 

kan nok vente at naa 

Kristiania Kl. 10 i morgen 

formiddag. Vi passerer nu  

 

Skagen i dette øjeblik  (Kl.10). Fyret 

kan vi se her fra skibet. 

”Mandag Morgen” 

 Jeg har nu sovet den første Nat om 

Bord paa Oceandamperen, og jeg har 

sovet godt. Vi var straks, da vi vaag-

nede, oppe ved Norges Kyst, men det 

er blevet et forfærdelig Vejr med Blæst 

og Sne, saa at vi knap kan se de høje 

Bjerge, der kun ligger en god Kilome-

ter fra os. Trods den stærke Blæst er 

Søen dog ikke i stærkt oprør, og Skibet 

gaar meget stødt. Bliver dette Vejr ved, 

bliver det næsten umuligt at komme 

nogen Steder i Kristiania, og den 

dejlige Tur op gennem Kristiania Fjord 

gaar vi ogsaa glip af. Vi har nu indtaget 

Frokosten, der bestod af Havregrød for 

dem, der vilde have den, og ellers af 

Frikassé, Smørrebrød og Kaffe eller 

The. Vi er nu langt oppe af Fjorden, 

men Vejret bliver Daarligere, det er slet 

ikke til at være paa Dækket. Nu slutter jeg dette Brev, 

jeg sender en Hilsen, naar jeg kommer til Kristiania og 

et andet Brev fra Kristiansand.  

Mange Kærlige Hilsener til alle I kære derhjemme. 

Eders Søren 

 

 

 

 

Oscar II d 1/3 – 1915 

Kære Forældre! 

Kl. 9½ i Formiddags ankom 

vi til Kristiania i stærk Sne-

vejr efter at Skibet var blevet 

fortøjret, som ikke varede ret 

længe, og første Klasse Pas-

sager kommer fra borde, som 

varede lidt længere, fik anden 

Klasse endelig Lov til at 

komme i Land, og da de igen 

var færdige, blev det endelig 

givet os tredje Klasse 

Passager Lov til at forlade 

Familiebillede: 

Sommeren 1938. Stående fra venstre: 

Brødrene Hans, Olav, Søren og Harald 

På bænken: Ester og Margrethe. I midten 

Sørens forældre Bodil og Conrad Pedersen 

Gartner Søren Pedersen født i 

Rodskov 22. oktober 1891. 

Billedet er fra Sørens rejsepas 

udstedt 25. februar 1915 af 

dommer Glud i Hornslet. 
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Skibet. Jeg var en Tur i Kristiania, oppe ved Slottet, 

jeg vilde have været ude ved Holmen Kollen, men det 

tillod tiden ikke, da vi Kl. 3 igen skulle være om Bord. 

Det er en Masse Sne, der er faldet oppe i Norge, alle 

Slæder var i Brug jeg tror ikke vi saa en eneste Vogn, 

og kun et Par enkelte Biler. Skiene var ogsaa taget i 

brug, ude i Udkanten af Byen havde hver anden Skiene 

spændt paa Benene. 

Kl. 4 Forlod vi Kristiania, og nu faar vi altsaa ikke 

Land under Fødderne, hvis alt gaar vel, før vi naar 

New York. 

Paa Turen fra Kristiania ned ad Fjorden fik vi rigtig 

Lejlighed til at beskue det smukke Vinterlandskab, den 

norske Kyst havde at frembyde paa dette Sted, da 

Snevejret nu var fobi og Søen ganske rolig. Vi er nu 

altsaa paa Vej til Kristiansand, 

hvortil vi venter at komme Kl. 5 i 

morgen tidlig, og dette her bliver 

altsaa det sidste Brev, I faar fra mig 

inden New York. 

I Kristiansand kommer en Baad ud 

med Passagerne, og opholdet der 

bliver altsaa kun af kort varighed. 

Vi fik kun 100 Passagerer om Bord 

i Kristiania, og det bliver vel næppe 

mange, vi faar i Kristiansand. Jeg er 

bange, jeg ikke faar mit Brev rigtig 

færdig Kl. er straks 10, og saa 

slukkes alle Lysene om Bord, og 

man er da henvist til sin Køje. 

Haaber nu, I maa have det rigtig 

godt hjemme og lev vel til vi ses 

igen. 

Eders Søren 

 

 

Oscar II den 5/3 – 1915 

Kære Forældre! 

Nu er vi saa rigtig kommen ud paa Atlanten at vippe, 

og det er ellers ikke lidt, det er saadan at man ikke kan 

gaa ned i Skibet uden at holde sig fast, paa Dækket kan 

man lige med Nød balancere, men man skal være fo-

rsigtig, naar man færdes der, hvert Øjeblik kommer der 

en Sø der slaar ind og bløder næsten alle dem, der 

opholder sig der. Tirsdag Morgen Kl. 4 kom vi til 

Kristiansand, det varede en Times Tid med at faa 

Passagerne og deres Gods om Bord, og Kl. 5 sejlede vi 

videre, hele dette Ophold mærkede jeg ikke det 

mindste til, jeg sov godt i min Køje loge til mit Ur var 

7½. Jeg maatte da til at skynde mig, at i Tøjet og 

vaskes, da der spises Frokost Kl. 8, men Klokken blev 

over otte, og den blev halv ni og vi fik ingen Frokost, 

det kunde jeg ikke rigtig forstaa, da vi ellers altid 

plejede at spise lige paa Slaget, først da mit Ur var ti 

Minutter over halv ni fik vi Frokosten, da gik det 

pludselig et Lys op for mig, vi havde jo sejlet med 

Vest, og da jeg skulde til at se paa Skibsuret, var det 

heller ikke mere end otte, det var blevet sat 40 

Minutter tilbage. Siden den Dag har vi hver Morgen 

maattet stille vore Ure ca. 40 Minutter á 3 Kvarter 

tilbage. Over Nordsøen havde vi det dejligste Vejr, der 

kan tænkes, Søen var næsten 

fuldstændig rolig, og Solen 

skinnede helt varmt; om Natten 

begyndte det at blæse op, og da vi 

Onsdag den 3. Marts om Morgenen 

vaagnede mærkede jeg for første 

Gang, hvordan Skuden kunde 

vippe. Straks da jeg om Morgenen 

kom op paa Dækket, vi var dengang 

lige nord for Shetlandsøerne, dog 

saa langt Nord for dem, at vi ikke 

kunde se dem, var der et Skib i 

sigte, da det kom nærmere viste det 

sig at det var en engelsk Hjælpe-

krydser, da den naaede hen til os, 

stoppede den os, en Baad fra Kryd-

seren blev sat i Vandet og 6 

Marinesoldater og to Officerer 

roede over til os. Det var morsomt 

at se den lille Baad i de kæmpe-

mæssige Bølger, hvert Øjeblik 

forsvandt den imellem Bølgetoppen, 

og nu og da stod den lige paa Enden. 

Jeg syntes, det var et Vidunder, at 

den ikke kæntrede, det varede ca. 5 

minutter med Baaden, inden den 

naaede over til os, den lagde til i Læ 

af Skibet, en Stige blev kastet ud til dem, de to 

Officerer og en marinesoldat kom op til Kaptajnens 

Kahyt, efter at de havde opholdt sig der en halv Times 

Tid, gik de i Baaden igen og sejlede over til deres 

Skib, vi fik Lov til at sejle videre, hen paa Eftermid-

dagen Mødte vi en Krydser til, den slap vi dog forbi 

ved at signalere til den.  

Det blev en haard Dag den 3. Marts, næsten alle 

Fakta 

Oscar II er på 10095 BRT og 

bygget 1901 på A. Stephen & 

Sons Ltd., Glasgow 
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Passagerne var Søsyge, 

skibet slingrede fra den en 

Side til den anden, og denne 

bevægelse var der ingen af 

os, der var vant til; de fore-

gaaende Dage havde Skibet 

gaaet aldeles Stødt og roligt, 

og nu paa en Gang denne 

voldsomme Gyngen, ikke 

underligt at det kom til at løbe rundt for mange. Jeg for 

mit Vedkommende var ikke rigtig Søsyg, jeg havde 

ingen Appetit til Middagen, men fik dog en Tallerken 

Sødsuppe ned. Da jeg igen efter Middagen kom op paa 

Dækket, fik jeg lidt Kvalme, jeg stak da en finger i 

Halsen, og brækkede mig, dermed forsvandt Kvalmen, 

men jeg følte mig dog hele dagen saa sær mat og uden 

Lyst til nogen Ting. Det var næsten lige meget, hvor 

man kom hen den Dag, for saa var der nogen der 

brækkede sig, hos de stakkels Damer var Søsygen dog 

værst, mange af dem ligger endnu og kan ikke rigtig 

komme til Kræfterne. 

Den 10/3 

Det er nu nogle Dage siden, jeg skrev de ovenstående 

Linier. Vi har i denne tid haft stærk Blæst for ikke at 

sige Storm, igaar og i Nat var det paa sit højeste, ja det 

var ligefrem orkanagtig, og jeg var hvert Øjeblik 

belavet paa Skibsbrud. Jeg har ellers sovet godt hver 

Nat, men sidste Nat var det umuligt at faa lukket et 

Øje, Skibet slingrede saa, at man hvert Øjeblik lige var 

ved at blive kastet ud af Køjen, alle mulige Genstande 

ramlede omkring i Skibet. En Masse Tallerkener og 

Glas blev slaaet i Stykker, i Proviantrummet anrettedes 

der ogsaa stor Skade, alting blev rystet imellem 

hverandre, ogsaa selve maskinerne tog skade, men 

hvor meget det faar vi ingen Underretning om, men 

slemt har det vel ikke været, vi sejler da endnu, og saa 

vidt jeg kan skønne for fuld kraft. 

Det var den uhyggeligste Nat, jeg endnu har oplevet, 

jeg rullede fra den ene Side af Køjen til den anden, og 

hele Tiden ventede paa, at der vilde ske noget, jeg 

havde næsten opgivet Haabet om mere at naa Land, jeg 

kunde jo regne ud, at forliste Skibet, var 

Redningsbaadene aldeles haabløse, de vilde blive 

fyldte med Vand. Oscar II holdt alligevel stand mod 

Stormen, og jeg tror nu ikke, at der er den, der gør det 

af med et Skib, naar der ikke støder noget andet til. I 

kan jo nok tænke Jer, at jeg tænkte meget paa Jer 

derhjemme, paa en saadan Tid som denne, hvor at 

Haab om Gensyn synes at være udelukket, nu er det da 

nogenlunde godt Vejr igen, 

og jeg haaber nu igen, at 

komme til New York om to 

eller tre Dage. 

Det er ogsaa mærkeligt, at vi 

ikke har haft en eneste Dags 

godt Vejr paa rejsen, siden vi 

sejlede over Nordsøen, de 

siger ogsaa Søfolkene, at det 

er længe siden, at de har haft saa daarlig Vejr paa deres 

Rejser. 

Det var ellers min mening, at jeg vilde have ført 

Dagbog, jeg gjorde det de første Par Dage, men jeg har 

senere opgivet det, man gaar helt at taber Lysten til al 

Ting paa saadan en rejse, der har været Dage, hvor det 

har været mig ganske umuligt at samle Tankerne, om 

Skrivning eller læsning, jeg har mange Gange begyndt 

at skrive, med har igen mattet opgive det. Appetitten 

taber man ogsaa fuldstændig, deri er Maden ogsaa 

Skyld, da den dels er halv Fordærvet, Smørret eller 

rettere Margarinen er harsk, og det er mig umuligt at 

faa det ned. Mange af Kødretterne har ogsaa en 

underlig afsmag. Saa faar vi en Gang Labskovs om 

Dagen selvfølgelig Levninger fra første og anden 

klasse, som skal stoppes i tredje Klasses Kreaturer. 

Men naar Maden dog bare var frisk, saa kunde man da 

spise Smørrebrød, men naar baade Smør og Paalæg er 

fordærvet, er der ikke stort Haab om at faa noget ned. 

Det er tit naar jeg sætter mig til Bords, at det vender 

sig inden i mig ved tanken om at skulle spise denne 

halvfordærvede Mad. Selv om Maden var god, tror jeg 

ikke, at var stor, trods det at jeg næsten intet spiser, er 

jeg dog aldrig sulten, Luften her nede i III Kl. Kahyt er 

ogsaa meget kvalm, ja ind og til Tider Uudholdelig. 

Jeg er meget utilfreds her III Kl., men det kan jo godt 

være, det ikke kan være anderledes til disse Penge. Saa 

meget er sikkert, at saafremt jeg da har Penge naar jeg 

rejser Hjem, bliver det ikke paa III Kl. 

Ja I kan tro Dagene er lange her paa Søen, vi ser kun 

Hav og Hav, en Gang imellem en Damper, men det er 

da kun her anden eller tredje Dag, at det passerer. Ja, 

der vil blive Jubel her om Bord, den Dag vi ser Land 

igen. 

Der udkommer Avis her om Bord, der indeholder alle 

de nyeste Krigstelegrammer, der kommer hertil pr. 

Trådløs, Avisen er trykt Paa engelsk. 

Selv om det gaar langsomt med Tiden her om Bord, 

har vi det dog somme Tider lidt gemytligt, en eller 

andre spiller paa Harmonika eller Mundharpe, og vi 

andre danser dertil, eller naar én bliver overskyllet af 
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en Sø på Dækket bringer det ogsaa lidt liv i Gemytter-

ne, eller de mange Hovedbeklædninger, der blæser i 

Havet. Kort spiller vi ogsaa meget. En Time hver 

Eftermiddag her vi Koncert af Skibets Orkester, saa 

noget har vi jo da til at bryde Ensformigheden, men 

Landjorden den savner vi dog.  

Der er en Masse, der er syge af Halsbetændelse, men 

de er ved at komme sig igen, Saa noget slemt bliver det 

vel ikke, der er ogsaa mange, der ligger af Søsyge, og 

har ligget siden vi forlod Kristiansand. 

Kærlig Hilsen 

Eders Søren 

Kapitel 2 

 

Hartford d. 16/3 – 1915 

Kære Forældre! 

Ja, nu er jeg saa kommen paa Landjorden igen uden  at 

støde på en Mine. 

Lørdag Aften Kl. 6 lagde vi til ved Skandinavien – 

Amerika – Liniens Kaj i New York. 

I kan ikke tænke jer den Spænding og Længsel, der var 

over os de sidste to Dage. Vi havde jo allerede ventet 

at komme til New York Torsdag eller Fredag, men paa 

Grund af det daarlige Vejr, tog det længere Tid end 

beregnet. 

Den sidste Dag, altsaa om Lørdagen, var det første, 

man gjorde, da man kom op at se efter Land, og hvert 

Øjeblik var ønsket at se, om der dag ikke snart var 

Land i Sigte, først Kl. 3 kunde vi begynde at skimte 

Land i det fjerne, da blev der rigtig liv paa Skibet, alle 

kom op fra Kahytten for at se den sikre Landjord igen. 

Det var det dejligste Solskinsvejr den Dag, Luften var 

fuldstændig ren, vi havde derfor den dejligste Udsigt, 

der kan rænke sig paa vor Indsejling til New York. 

Et Par Timers Tid inden vi naaede N. Y. fik vi Lods 

om Bord, det var jo ogsaa en begivenhed for os. Inden 

vi kom helt ind til havnen, kom der en amerikansk 

Læge om Bord for at inspicere, om der skulde findes 

smitsomme Sygdomme blandt Passagerne. Det tog 

ikke lang Tid at se det efter, vi passerede kom hurtig 

forbi ham i en lang Række, og i Løbet af 10 Minutter 

var han færdig, og vi kunde sejle ind i Havnen. 

Det var selvfølgelig morsomt at sejle ind gennem 

denne store og stærkt befærdede Havn. Skibene 

smuttede om mellem hverandre, saa det hvert Øjeblik 

saa ud, som de vilde løbe sammen. Og saa de store 

Skyskrabere, der er noget 

af det første, man ser af 

New York, gør jo ogsaa 

et meget stort Indtryk på 

én. 

Straks da vi lagde til ved 

Boldværket, fik første og 

anden Klasses Passage-

rerne samt de tredje 

Klasses Passagerer, der 

var amerikanske Borgere, 

Lov til at gaa i Land, vi 

andre maatte vente til 

Søndag Morgen. 

Efter at første og anden 

Klasse var kommet i 

Land spillede Musikken for os oppe paa anden Kl. 

Promenade Dæk, og vi dansede dertil, saa vi sluttede 

jo Rejsen meget gemytligt. 

Kl. 5 Søndag Morgen blev vi purret ud af Køjerne, Kl. 

7½ skulde vi allerede gaa i Land. Efter at vi var kom-

men i Land og vi havde faaet vort Tøj gennemrodet af 

Toldvæsenet, blev vi i en lille Damper sejlet over til 

Elies Øen, hvor vi nærmere skulde undersøges, om vi 

var kvalificeret til at komme ind i U.S.A. Den Under-

søgelse kom vi let over, det gik lettere end jeg havde 

troet. Vi kom ind en for en til Lægen, han kiggede paa 

os og bad os saa passere videre til en Skrank, hvor vi 

blev spurgt, hvor mange penge vi havde, og om vi hav-

de Jernbanebillet til vort Bestemmelsessted. Derefter 

blev vi ledt rundt i en Labyrint af Jerngitre og derfra 

ind i nogle Folde i forskellige Hold, os der skulde til 

Connecticut kom i en Fold for sig, der maatte vi saa 
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vente til en Mand kom og hentede os, førte os ud paa 

en Færge og vi blev sejlet over til Byen New York, 

derfra kørte vi med Undergrundsbanen til den store 

Centralbanegaard, det gik med en Fart jeg aldrig har 

kendt Magen til, jeg synes, at jeg følte mig noget usik-

ker der, end da jeg sejlede paa Havet. Manden der var 

med os førte os lige til Kupédøren af det Tog, vi skulde 

med. Det er sandt, det glemte jeg at skrive, at fra Elis 

Øen sendte de et Telegram til Morbroder Conrad, at 

jeg kom med det Tog, og om han vilde hente mig ved 

Banegården.  

Jeg kom her til Hartford Kl. ca. 7 om Aftenen, der stod 

et Par Mænd paa Perronen, og jeg kunde efter de Foto-

grafier jeg havde set af Morbroder, straks se at den ene 

af dem maatte være ham, og da den anden lignede 

Skolelærer Christensen lige på en Prik var jeg sikker i 

min Sag. Jeg gik hen at hilse paa dem, og ganske rig-

tig, var det ogsaa Morbroder og Wilhelm Christensen. 

Vi gik med Wilh. C. hjem, spiste til aften hos ham og 

blev selvfølgelig der den Aften. 

Han har et pænt og hyggeligt lille Hjem. Morbroder 

arbejdede ude paa Landet paa en Farm, men var taget 

ind her til Byen i den Anledning at jeg skulde komme, 

hvor han har lejet et Par Værelser, hvor vi bor sam-

men. Jeg bliver nok her til i Morgen eller overmorgen, 

saa tager jeg op til Moldenhaver i Albany, for at faa 

noget arbejde. Angaaende Morbroder skal jeg nok for-

tælle jer noget mere. Jeg skal selvfølgelig Hilse mange 

Gange, fra baade Morbroder og Christensens Børn, de 

er vist alle glade for at jeg er kommen at besøge dem. 

Jeg skriver snart igen med mange Kærlige Hilsener til 

jer alle. 

 

                                  Eders Søren 

 

 

Albany, N.Y. d 25/3 1915 

Kære Forældre 

Nu er jeg saa endelig kommen saa vidt, at jeg har faaet 

Arbejde, nu er det jo ogsaa snart 14 Dage, siden jeg 

kom til New York. 

Grunden til, at det har været saa længe inden jeg kunde 

faa Plads, er, at Frosten knap er af Jorden endnu, og 

den travle Tid altsaa ikke er begyndt. Da jeg kom til 

Hartford laa der et Brev til mig fra Moldenhaver, hvori 

han bad mig lade sig vide naar jeg var ankommen 

dertil, og bad mig samtidig ikke at komme herop til 

Albany, før jeg fik nærmere Ordre. Der gik over otte 

Dage, uden han kom til noget resultat, jeg blev selvføl-

gelig noget utaalmodig og besluttede mig da til selv at 

tage herop for at faa en Afslutning paa Sagen. 

Jeg kom her til Byen i aftes, boede saa paa et Hotel 

ved Siden af Banegaarden, hvor jeg fik et Værelse til 

en Dollar, et ganske lille Hummer uden Vinduer og en 

Træstol. I formiddags opsøgte jeg Hr. Moldenhaver, en 

flink hvidskæget gammel Mand, han lovede mig, at 

han nok skulle faa en Plads til mig i Løbet af et Par 

Dage. Han laa allerede i Underhandling med en  

lå allerede i forhandling med en Rigmand, der har en 

Farm med Frugttræer og noget landbrug 5 engelske 

Mil syd for Byen ved Hudson floden, Ejeren selv 

opholder sig for Tiden i Virginia, men end Brodersøn, 

som han har her i Byen, blev jeg forestillet for, og 

antog mig med det samme, skønt det ikke var Menin-

gen, at de vilde have nogen de første 3 Uger, fik jeg 

dog Lov til at antræde Pladsen i Morgen, og i Morgen 

Formiddag vil han køre mig ud til Farmen i sin Auto-

mobil. Jeg skal Malke 4 á 5 Køer to gange om Dagen, 

men ellers bliver det mest Gartnerarbejde. Den første 

Maaned skal jeg have 20 Doll. Naar jeg komme bedre 

ind i Sproget, og han ellers er tilfreds med mig, vil han 

give mig noget mere. Jeg ved ikke Adressen der ud til, 

men jeg skal om et Par Dage skrive igen, saa skal jeg 

samtidig give jer noget udførligere Oplysning om For-

holdene derude. 

Ja, nu fik jeg saa Morbroder Conrad lært at kende. Han 

lever et alt andet end et misundelsesværdig Ungkarle 

liv, men jeg tror nok at han finder sig godt i sin Skæb-

ne. For det meste arbejder han inde paa Farmene, hvor 

han vist tjener en hel god Løn, men skifter ret jævnlig 

Plads. Jeg boede som jeg jo allerede har skrevet, hos 

ham medens jeg var i Hartford. Her havde han lejet to 

Værelser, det ene var Køkken, det andet benyttede vi 

som Soveværelse, der var selvfølgelig alt andet end 

komfortabelt, røgede og uden spor af Prydelser var der. 

Morbroder var selv Kok. Han bagte Pandekager (nogle 

tørre Svende der var drøje at faa stoppet ned), spejlede 

Æg, stegte Bøf og Frikadeller. Han begynder at se 

gammel ud, han ser ældre ud end Farbroder, han er jo 

helt skallet, og den smule Hår han har tilbage er 

næsten hel hvidt. 

Jeg talte selvfølgelig med ham om at rejse hjem, det 

vilde han i hvert fald ikke nu, under de forhold der 

herskede i Europa, men derimod lod han til at være 

villig til at følge med mig, naar jeg vilde hjem. Jeg 

spurgte ham, om han ellers ikke havde til Hensigt at 
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rejse hjem; dertil svarede han, at han saalænge han 

skulle arbejde, kunde han ligesaa godt blive her, da 

han ikke brød sig om at komme hjem at arbejde, naar 

han matte holde op med det, vilde han selvfølgelig tage 

hjem. Saa vidt jeg kan skønne, maa hans økonomiske 

Omstændigheder vist være saadan, at han godt kan slaa 

sig til Ro for resten af sit Liv. 

Han er efter det Indtryk jeg fik, meget sparsommelig 

og det samme sagde Vilh. Og Chr. Christensen, og 

ædruelig er han ogsaa efter deres Udsagn, og naar han 

saa hele Tiden, medens han har været herovre, har haft 

arbejde og tjent en god Løn, saa kan han jo ikke andet 

end at have sparet sig noget sammen, Chr. og Vilh. 

Mente han havde sparet sig godt 2.000 Dollars. 

Morbroder vil vist ogsaa her op i nærheden af mig, saa 

at vi kan komme sammen en Gang imellem. Jeg tror 

nok, at Minderne om Barndomshjem og Danmark 

vaagnede i ham, ved at jeg kom herover. Jeg skal i 

næste Brev fortælle noget om Vilh. Og Chr. Christen-

sen, i hvis Hjem jeg jævnligt kommer, medens jeg var i 

Hartford.  

Til slut være I Hilset paa det kærligste. 

Eders Søren 

 

  Selkirk N.Y. Søndag d. 28. Marts 1915 

Kære Forældre! 

Nu er jeg saa endelig kommen i Arbejde herovre. Jeg 

begyndte Fredag Middag. Stedet, jeg er kommet til, 

ligger 7 engelske Mil Syd for Albany. Albany er en By 

paa godt 100.000 Indbyggere og er Hovedstad i Staten 

New York. 

Farmen, jeg er paa, ejes, som jeg allerede har nævnt af 

en Rigmand fra Albany, han opholder sig kun paa den 

en tre Maaneder hver Sommer, saa der er en bestyrer 

paa den, og der foruden en Gartner, det er jo særlig 

ham, jeg kommer til at arbejde under. Her er en ca. 10 

Acr. Land med Frugttræer (1 Acr. = 6 

Skp. Land) mest Æbler, lidt Ferskner og 

Pære ogsaa. Saa er her en stor Park 

omkring Villaen. Her er et lille Drivhus. 

Saa er her om vel en 80 Acr. Med Landbrug. Det er nu 

ikke saa fin en Plads, som jeg havde ventet, der er jo 

ganske vist mange Frugttræer, men det er alle, med 

Undtagelse af godt et halv Hundrede, gamle Træer, og 

det er jo ikke ved dem, der er det meget at lære, noget 

vil der jo nok være, jeg kan jo senere tage en anden 

plads, men foreløbig slaar jeg mig nok til Ro her, da 

det lader til at være meget flinke Folk at være hos. Det, 

der nu først og fremmes gælder om, er at komme godt 

ind i Sproget, saa længe man ikke er det, er man ikke 

rigtig til noget her ovre, det gaar nu ellers rigtig godt, 

jeg klarer bedre end jeg havde ventet. Jeg blev i mit 

sidste Brev ikke færdig med Hartford. Vilhelm Chri-

stensen har det vist nu, hvad det økonomiske angaar, 

meget godt, han selv tjener vist kun en lille Løn, men 

nu er Børnene med Undtagelse af en voksen, og de 

hjælper den vist en hel Del, to af dem bor hjemme og 

betaler for kost og logi. Medens Børnene var smaa, 

havde de det vist smaat. Den ældste af Børnene, en 

Datter er gift med en Elektriker, der lige som hende er 

født herovre af danske Forældre. Det er selvfølgelig en 

mærkelig Blanding af dansk og engelsk de taler, jeg 

mener altsaa de gamle, thi med Undtagelse af den æld-

ste Datter kan ingen af Børnene tale dansk, hun og 

hendes Mand taler helt godt dansk, men det er jo selv-

følgelig ogsaa blandet, de forstaar dansk alle sammen, 

naar de taler med Børnene, taler de gerne engelsk ja 

Vilhelm taler altid dansk til dem. 

Christians har det ogsaa godt, det er dem, der har det 

bedst, de har selv deres eget Hus, og det er endda me-

get stort. De har fem store Sønner, de kan selvfølgelig 

heller ikke tale dansk, kun forstaa det, jeg skal selvføl-

gelig hilse mange Gange fra begge Familierne, de var 

glade ved, at jeg var kommen at besøge dem, jeg maat-

te jo fortælle op om alt muligt, hvad der var passeret 

hjemme i Danmark og specielt Rodskov i de mange 

Aar, de havde været borte. Jeg var i Kirke i Hartford 

der er dansk Kirke, hvor Vilhelm er Kordegn. Medens 

jeg opholdt mig i Hartford, var jeg en Tur i New 

Haven, der kun ligger en Times Jernbanekørsel fra 

Hartford, der er det Niels Jørgens Børn er, og jeg be-

søgte da dem, New Haven er en By på over 150.000 

Indbyggere, og det kneb mig noget med at finde dem, 

havde jeg kundet Sproget, havde det nok gået lettere. 

Jeg fandt først Ankers Bopæl, jeg blev modtaget af 

hans Kone, der er svensk, Anker var paa Arbejde, men 

kom dog straks hjem, efter at jeg var kommet. 

Jeg spiste til Aften der hos dem. Det mærkelige 

der var, at de altid talte engelsk med hinanden 

og det kneb især hende, at tale sit Modersmaal. 

Efter at havde spist til Aften der, var jeg henne hos 

Ejler, der blev jeg om Natten og kom først derfra næste 

Dags Aften Kl. 10. De havde pæne Hjem baade Anker 

og Ejler, og havde det vist godt, tjente en god Løn. 

Ejlers Kone længtes en del efter Danmark. Thora og 

hendes Mand var ovre hos Ejlers om Aftenen, medens 

Fakta 
1 Acre = 0,4 hektar 
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jeg var der. Jeg blev selvfølgelig ogsaa der pumpet for 

Nyheder fra det ”gamle Land”, som de siger her. 

Ja jeg har jo nu faaet lidt at se af Amerika og her selv-

følgelig mange Ejendommeligheder. Denne Egn her er 

meget bakket eller bjergrig, kan man sige, thi det er 

store Stenbakker. Gaardene eller Farmene er alle byg-

get af Træ, kun i de store Byer findes Stenhuse, her er 

der ogsaa mest Træhuse. Naa, nu ved I saa, at jeg er 

kommet i god Behold i Arbejde her. 

Er Hans kommet på Royal? Hvor bor han? Hvordan 

gaar det med Haralds Øjne? Er han flyttet fra Boas’es. 

Med mange kærlige Hilsener til alle I kære fra  

Eders Søren 

Selkirk 31/5 1915 

Kære Forældre! 

Først maa jeg ønske jer til lykke med Værdigheden 

som Bedsteforældre. Det er, synes jeg, helt underligt at 

tænke sig, at I nu kan blive kaldet ”Bedstefader” og 

”Bedstemoder”, men det er jo ogsaa tidligt at blive det, 

ikke engang de halv Hundrede. 

Tak for Brevet, det er altid lidt af en Festdag, naar jeg 

hører fra jer, jeg har faaet alle tre Breve, I har sendt. 

Jeg haaber ogsaa, I har modtaget dem, jeg har sendt, 

dette er, tror jeg nok, det femte, jeg sender herfra 

Amerika til jer, derforuden har jeg sendt et til Mar-

grethe og Niels, to til Harald og et til Hans. 

Ja, jeg har vist været særdeles heldig med at faa Ar-

bejde her ovre, det er særdeles flinke Folk, jeg er 

iblandt, de ved ikke alt det godt, de vil gøre mig, og 

det gælder dem alle, Herskabet iberegnet. Gartneren og 

bestyreren er jeg fuldstændig som Kammerater med. 

Som jeg skrev til Hans, faar jeg 30 Dollars om 

Maaneden, en Løn der ikke er ret mange Nyankomne, 

der faar.  

Jeg fik forleden Dag Brev fra Moldenhaver, han skri-

ver bl. andet ”Pris De Deres lykkelige Stjerne, at De 

saa hurtig fik nogen Slags Arbejde, naar Hundrede 

søger Arbejde her uden at faa det. Vi har aldrig haft et 

lignende Aar, hvor saa faa Farmere søger Hjælp, og 

saa betales der for de bedst erfarne ikke mere end 25 

Dollar” – De fleste nyankomne faar ikke mere end fra 

15 – 20 Dollar om Maaneden. Da jeg havde været her 

en Maaned satte jeg 100 Kr. i Banken, i morgen er det 

den første, saa sætter jeg 100 til ind, det kan jeg 

selvfølgelig ikke blive ved med hver Maaned, men 

hvis alt gaar godt, kan jeg nok spare det meste af 1.000 

Kr. i et År. Ja, nu holder jeg jo nok fast ved den Plads 

her at aarstid foreløbig, Lønnen er, synes jeg, for stor 

at løbe fra, saa faar det jo at være at der ikke er saa 

meget at lære (undskyld jeg er ubevidst kommen til at 

et Rim, - de to sidste Linier) man kan jo ikke faa baade 

i Pose og Sæk. Jeg Arbejder saa at sige udelukkende i 

Haven (dermed er Frugtplantagen ikke regnet), to 

Dage om Ugen bestiller jeg ikke andet end at slaa 

Græsplænen, med Plæneklipper, at Arbejde der er mig 

gammel kendt. 

Vi har et lille drivhus paa størrelse med det derhjem-

me, knap saa lang men noget bredere og mere praktisk 

indrettet, Det har kostet 10.000 Kr. det bestaar kun af 

Jern og Glas, det er meget flot at se til, men det skulde 

det jo ogsaa gerne være til den Pris. Vi har haft Blom-

sterplanter og Tomater i det, nu staar det til dels tom, 

vi har en Snes Tomatplanter i det, det er det hele. Nu 

har jeg faaet lært hvordan man dyrker Grøntsager her i 

Landet, det er paa mange Omraader forskellige fra 

Danmark. Asparges f. Eks. Stikker man ikke før de er 

mindst 20 cm oven for Jorden og Bedene højnes kun 

en ubetydelighed op. 

Her dyrkes en Del Bønnevarieteter, som vi ikke bruger 

i Danmark, hvor det ikke er Belgien der spises, men 

Kernerne, saa dyrkes her Sukkermajs, det dyrkes jo og-

saa i Danmark, men der forstaar man ikke at spise 

dem, det er Majskerne, der som grønne bruges og til-

beredes noget lignende som Grønærter, det bruges 

særdeles meget her og smager fortræffelig, dem vi faar 

i denne Tid, er selvfølgelig henkogte fra foregaaende 

Sommer. Hvad der er det bedste er alligevel Meloner-

ne, der vokser og bliver modne paa Friland, akkurat 

som Agurker og Græskar, vi har saaet dem for ca. 3 

Uger siden og de er kommen godt op. 

Da jeg kom her havde vi saa mange Æbler, at vi fodre-

de Svinene med dem, de fik ca. en Tønde om Dagen, 

det var endda Æbler, jeg vilde kalde fejlfri, men der 

regnede de dem for at være for smaa, de var paa Stør-

relse med de største Cox Orange, vi avlede hjemme i 

fjor, nu er det ved at være forbi med dem, kun et halv 

Hundrede Pund er tilbage, men de kan heller ikke hol-

de sig længere. Varmen bliver for stærk, de raadner. 

Det er det, vi maa ind paa Hjemme, at dyrke holdbare 

Sorter der kan holde sig til Varmen kommer, vi har 

haft Belle de Boskoop her til for 14 Dage siden (B. d. 

B.) er ikke meget kendt her i Landet). 

Det er sandt Tomaterne, hvordan vi dyrker dem, eller 

rettere hvordan vi behandler, dem til de udplantes, maa 

jeg da ogsaa huske at give en lille Beskrivelse. Vi til-

trækker dem ikke i Bænk, men i Hus, og de bliver til-

trukken saa tidlig at der er store, næsten fuldt udvik-
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lede Tomater paa dem, naar de plantes ud paa Friland. 

De saaes i Februar, prikles i Kasser i Midten af Marts, 

og først i April pottes de i Potter, der maaler 4 Tommer 

i Diameter. Jeg tænker, at hvis vi bar os ad paa samme 

Maade hjemme, vi vilde være i Stand til at have Toma-

ter paa Friland en hel Maaned tidligere. 

Vi har 6 køer og 1.000 hvide Høns samt en Snes Svin, 

dem maa jeg hver anden Søndag hjælpe Bestyreren 

med at passe, det tager kun en god Time om Morgenen 

og en halv om Aftenen, saa det er jo ikke saa slemt, det 

er bare lidt bunden. 

Krigen følges ogsaa med stor Spænding herovre, og 

der var selvfølgelig en meget stor Indignation over 

Lusitania Affæren. Pressen 

vilde at der skulde erklæres 

Krig mod Tyskland med det 

samme. Ja, i de danske Blade 

her, vil de, at ogsaa Danmark 

nu skal erklære Tyskland Krig 

i forening med de andre to 

skandinaviske Lande. I en 

Artikel i ”Nordlyset” hedder 

det ”- det bør staa enhver 

Dansk klart, at Danmark, hvis 

det ønsker at blive respekteret 

som et frihedselskende, selv-

stændigt Land bør det yde sin 

Skærv af Menneskeliv og 

Krigsudgifter for at protestere 

kraftigt mod det tyske Mili-

tærparti, der i en Aarrække 

har forgiftet Verdenssystemet ved at paalægge 

civiliserede Lande enorme Skatter for at bestride de 

stadig voksende Militærudgifter, og det samme gælder 

Norge og Sverige. Endvidere bør de skandinaviske 

Lande ikke glemme, at ved Fredsslutningen ønsker 

selv de samme Lande en Stemme med, hvorledes 

Forholdet skal ordnes i Europa. Belgien vil være sikker 

på sin Stemme. Men vil nogen tage Hensyn til 

Danmark, Norge og Sverige. Ja, det vil afhænge af 

dem selv.” – Det er saadan lige hårdt (Pludselig kom 

der et bolle å) nok, synes jeg, herovre, hvor man er saa 

langt borte kan man jo sagtens sige store Ord. 

Gartneren her, der er Skotte, har to Brødre der deltager 

i Krig som engelsk Frivillig, hans Kone, der ogsaa er 

Skotte har ligeledes to Brødre i Krigen. 

Det er tydeligt at mærke, at man er kommen paa en 

sydligere breddegrad, ikke saa meget hvad Varmen 

angaar, da Maj Maaned har været forholdsvis kold, 

April var varmere, men paa Dagens længde, vi har 

ikke de lyse Aftener her, som i Danmark, naar Kl. 8, er 

det fuldstændig mørkt, er man inde og vil læse, maa 

man tænde Lys Kl.7½. Tusmørket er ikke lang, der er 

en forholdsvis brat Overgang, fra Dag til Nat. 

Albany ligger 12 Breddegrader sydligere end Aarhus, 

eller samme Breddegrad som Rom. 

Kosten her over er jeg ikke tilfreds med, det er i og for 

sig godt nok, det man faar, bare de forstod at lave det 

ordentlig til og veksle lidt med Retterne, f. Eks. de 

sidste tre Uger har vi ikke faaet andet end Æg. Æg til 

Frokost, Æg til Middag og Æg til Aften. Nu kan det 

være vi i næste Uge faar stegt Flæsk, og saa faar vi lov 

at køre paa det en Tid lang tre Gange om Dagen. 

Søbemad faar vi aldrig. Vi spiser 

kun tre Gange om Dagen, Frokost 

faar vi om Morgenen tidlig inden 

vi gaar paa Arbejde. Vor 

Middagsmad bestaar af 

Smørrebrød, den tager vi med os 

naar vi gaar paa Arbejde og spiser 

paa Arbejdspladsen. Om Aftenen 

faar vi Dagens egentlige 

Hovedmaaltid. 

Der er lidt ensomt her. Jeg har væ-

ret sammen med Morbroder en 

Gang siden jeg er kommen her, 

det er alt det danske jeg har talt, 

om der havde været rart, om der 

havde været Landsmænd her i 

Nærheden, men det engelske kom-

mer jo hurtigere, naar man ikke 

hører anden og ikke har andre end engelsktalende at 

slutte sig til. Paa Søndag tænker jeg at jeg tager hen at 

besøge Morbroder. Det er vist ogsaa en god Plads han 

har faaet, (I har maaske faaet Brev fra ham, han sagde 

sidst jeg var sammen med ham, at han vilde skrive 

hjem). 

Manden, han er hos, er ansat i Landbrugsministeriet i 

Albany og tager derind hver Dag, Morbroder maa saa 

passe Bedriften, saa det er en ret selvstændig Plads han 

har. 

Hvad skal jeg gøre med min Rejseunderstøttelse? Skal 

jeg lade Ministeriet vide, at jeg er rejst her over? Eller 

behøver jeg ikke at lade dem noget vide, før jeg sender 

dem Beretning om sin Rejse, som jeg nok kan gøre til 

Vinter. Disse Spørgsmaal vilde jeg gerne have Svar 

paa. 

Det bliver nok en rigtig festdag 5
de 

Juni i Aar jeg vilde 

ønske jeg kunde komme hjem og fejre den. 

Hvordan gaar det med Læbæltet jeg plantede ude ved 

Fakta 
Lusitania Affæren: 

7. maj 1915 sank »RMS Lusitania«, et 

kæmpestort britisk passagerskib. 

»Lusitania« var sejlet fra New York på 

vej til Liverpool, og på hjemvejen 

passerede skibet vandet syd for Irland, 

hvor tyske ubåde lå på lur efter bytte. 7. 

maj fik kaptajnen på den tyske ubåd U-

20 øje på »Lusitania« og affyrede en 

torpedo, der i løbet af 18 minutter fik 

det til at synke. Af skibets 1.962 

passagerer druknede 1.191, heriblandt 

123 amerikanere. 
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Vejen? Og kan I holde det ren for Ukrudt? 

Jeg har faaet Brev fra Hans, han har det jo, lader det 

til, meget godt på Hotel Royal. Det er jo ingen Sag 

naar det saadan gaar os godt alle sammen.  

Til slut mange kærlige Hilsener jeg er tit hjemme hos 

jer i Tankerne. 

Søren 

Hils alle Bekendte. 

 

 

 

 

 

Selkirk, N.Y. den 18/7 – 1915 

Kære Forældre! 

Tak for Brevet, som jeg modtog for godt otte Dage 

siden. 

Saa vidt jeg kan skønne, har det været afsendt, et Par 

Dage før i fik mit sidste Brev, der afgik med Damper 

fra New York først i Juni og maatte kunde være i Rod-

skov om ved den 17. samme Måned. Da jeres Brev 

gerne har været afsendt paa et lidt uheldigt Tidspunkt, 

idet de har ligget det meste af en fjorten Dages Tid i 

København, inden de er afgaaet med Damper og paa 

den Maade bliver det meste af en maanedstid gammel, 

inden de har naaet mig, sender jeg en liste over hvor-

naar Dampskibene afgaar fra København.  For at 

begynde med Vejret, saa er det Varme, vi har i denne 

Tid, og den er efter hvad jeg er vant til stærk, men 

herovre regner de det for en af de køligste Somre, de 

har haft længe, men alligevel er det sjælden, at vi paa 

den køligste Tid af Døgnet (midt om Natten) har 

mindre end 75
o 
 Fahrenheit, svarende til 24

o 
C., og midt 

paa Dagen gaar Temperaturen op o 90’erne (i Skyg-

gen) eller om ved de 35
o 
C. Angaaende Helbredet saa 

gir Varmen mig ingen Ting, og jeg føler mig ligesaa 

godt tilpas i Varmen, som til enhver anden Tid. 

Men som man sveder, man kan ikke udføre det 

mindste Arbejde uden at Sveden driver af os, og man 

skal tage den med en ”knusende Ro”, hvis man vil 

undgaa at blive fuldstændig gennemblødt af Sved, og 

der er som at sige ikke en Dag, uden jeg har det, skønt 

jeg har det saadan at jeg kan tage det med Ro ved mit 

Arbejde. Vi har faaet meget Regn, hvad der vel ogsaa 

nærmest er en af Hovedårsagerne til, at Temperaturen 

ikke er stegen saa stærkt i Aar. Har I stadig væk ikke 

faaet Regn der hjemme? Det var jo ikke godt, om der 

skulde blive Misvækst i Aar ogsaa, som der jo til Dels 

var i Fjor, men som man siger en Ulykke kommer 

sjældent alene, og det er ikke første Gang, at der sam-

men ”med Krige har, været Misvækst paa Markerne.” 

Du skriver, Moder, at I har sendt mig et Par Aviser, 

skønt jeg antager, de er afsendt mindst otte Dage, før 

Skibet, der bragte jeres sidste Brev, er afgaaet fra Kø-

benhavn, saa har jeg dog endnu ingen modtaget, hvad 

der selvfølgelig er mig en stor Skuffelse. Ja, send mig 

bare et Par Aviser engang imellem, naar der er noget 

særligt. 

Krigen følger jeg naturligvis med lige saa stor Interes-

se, som da jeg var i Europa, og Bladene er gennem 

Telegrafen ligesaa godt og hurtig underrettede om 

Begivenhedernes Gang, som Hjemme i Danmark, ja, 

det er endog saaledes, hvad I maaske ved første Øje-

kast vil finde en Umulighed, men er desto mindre et 

faktum, at hvad der i Dag Kl. 19 Middag Passerede paa 

Krigsskuepladsen, kan vi se opslaget ved Aviskonto-

rerne allerede Kl. 10 Formiddag, og altsaa til synela-

dende to Timer før det er passeret, men Sagen er jo 

den, at vi herovre er 6 Timer bagefter den mellemeu-

ropæiske Tid, og naar Klokken er 10 her, er den 4 der-

hjemme. Den første Tid, jeg var her, kneb det lidt mad 

at følge med Krigsbegivenhederne, da de danske Blade 

saa at sige intet bringer om Krigen, og det kneb mig jo 

at stave igennem det engelske, men nu gaar det meget 

godt, nu læser jeg dem nogenlunde. 

Der er en hel Del diskussion i Bladene herovre om al 

den Ammunition, som Amerikanerne sender over til de 

Allierede, det er dag, kun tysk Amerikanerne og Folk 

med Sympati for Tyskland der er imod den Forsendel-

se, særlig de tyske Blade her er aldeles rasende, de vil 

have at Regeringen skal forbyde Udførelsen. 

Alle de Amerikanske Blade svarer, at det kan den ikke, 

de maa huske paa, at dette er et frit Land vi lever i, og 

at Tyskland ogsaa, hvis de vilde komme efter det, vilde 

kunde faa alt det Ammunition, de ønskede, men 

herovre kan de jo da ikke gøre for, at Englænderne har 

spæret dem Vejen. Til Tyskamerikanernes Paastande 

om at Amerikanerne bryder deres Neutralitet ved 

Levering af ammunition, til de Allierede, siger de: Nej, 

Tværtimod! Amerika vilde derimod bryde sin Neutra-

litet, hvis Regeringen forbød Udførsel af Ammunition, 

thi Tyskland har i flere Aar omsorgsfuld sammendyn-

get store Mængder af Ammunition til denne Krig, som 

de var forberedt paa. De allierede var derimod ikke 



 
13 

 

forberedt, men de sætter nu al deres Energi ind paa at 

faa al ting i orden, men indtil da maa de søge at skaffe 

sig Ammunition, hvor de kan, og at forbyde dem at 

købe det her, vil sige det samme som at stille sig paa 

Tysklands Side. 

Gartneren her, der som jeg vist før har nævnt er Skotte, 

faar det engelske Ugeblad ”The War Illustrated”, i det 

saa jeg et Kort over, hvorledes Englænderne tænkte sig 

Europa delt efter Krigen, selvfølgelig, skulde Tyskland 

plukkes fra alle Sider, og til Danmark var der afsat et 

Stykke nord fra en Linie trukken fra Hamborg til 

Lybeck; det er blot at være lovlig Gavmild, Forhaa-

bentlig bliver det ikke slet saa stort et Stykke, vi faar, 

hvis vi i det hele taget faar noget. 

Igennem Politikens Ugeblad for Dansk i Udlandet faar 

jeg et ganske godt Indtryk af Begivenhederne i Dan-

mark, og jeg har igennem det fulgt Grundlovssagen til 

den endelige Løsning. Allerede naar det andet Valg 

efter den ny Grundlov skal holdes, kan jeg komme til 

at deltage som Vælger. Det synes jo fremdeles at være 

godt Tilfredshed med Regeringens Neutralitetspolitik. 

Jeg opdager nu at der afgaar Skib herfra den 28
ds

, jeg 

vil derfor slutte mit Brev for i Dag og fortsætte fra 

næste Søndag. 

Den 25/7.   

Siden jeg skrev den første del af Brevet, er Situationen 

mellem Tyskland og De Forenede Stater udviklet sig 

en hel Del, og det synes nu som om Krigen er uund-

gaaelig mellem de to Lande. Aviserne er alle enige 

med Præsident Wilson i hans Bestemte Optræden 

overfor Tyskland. Wilson er meget populær her, jeg 

har faaet det Indtryk af Situationen, at Amerikanerne 

resonere som saa, at ”Hvad Fatter gør, er altid det 

rigtige”. Havde han gaaet til den anden Side, vilde de 

uden Tvivl have rost ham i lige saa høje Toner, som de 

gør nu. Ja, det er noget uhyggeligt noget med den Krig, 

det ser ud som de Udtalelser, der for er Aar siden ved 

Krigens begyndelse fremsattes af kendte engelske 

Stadsmænd, og som man dengang ikke troede paa, at 

Krigen vilde vare i to til tre Aar, vil komme til at holde 

Stik. Tyskerne skal jo bekæmpes, men det er dem, der 

stadigvæk gør de store Fremskridt paa Krigsskueplad-

sen. 

Høsten herovre er nu i fuld Gang, men de siger den er 

14 Dage senere i Aar end sædvanlig, Majshøsten falder 

dog først senere hen, sidst i September. 

Jeg tænker ikke, jeg bliver her paa denne Plads læn-

gere end til næste Foraar, selv om jeg paa en Maade 

har ”Gode Dage” her, og der er sikkert ikke nogen 

Tvivl om, at de hellere end gerne vil beholde mig. Men 

jeg lærer ikke noget nyt her, og gaa at klippe Græs-

plæner, skufle Gange, luge Blomsterbede og deslige er 

ikke noget der passer for mig, og ikke noget jeg i 

Fremtiden vil have noget Gavn af. Jeg lærer jo Sproget 

her, hvad der selvfølgelig er en vigtig Ting. At jeg 

skulde faa en endnu større Løn, naar jeg har været her 

noget længere, tror jeg ikke, selv om min principal er 

rig, saa ved man jo nok, hvad Penge er værd, og det er 

ikke et Sted, der er noget Avancement. Og saa det 

daarlige Kost- og Logihus jeg har. Som et bevis paa, at 

Kosten ikke er god, kan jeg anføre, at jeg, i de fire 

Maaneder jeg har været her, har tabt ikke mindre end 9 

pund, ganske vist havde jeg noget mere og sværere Tøj 

paa i Foraaret, da jeg blev vejet, og den stærke Hede 

gør jo ogsaa en Del til, man taber sig. Det er saadan, 

naar jeg sætter til at spise min Mad om Middagen, som 

jeg har nævnt i tidligere Breve, bestaar min 

Middagsmad af Smørrebrød, som jeg bringer med mig 

om Morgenen, naar jeg gaar paa Arbejde, at jeg 

ligefrem ønske, at jeg var færdig med den, men for at 

have noget at staa imod med, maa jeg tvinge mig selv 

til at spise den, skønt jeg hellere gav dem til Hundene. 

Det er selvfølgelig ikke Smørrebrød, som man faar i 

Danmark, altid Sigtebrød, Rugbrød kender man ikke 

herovre, jeg ligefrem længes efter at faa en Rugbrøds-

mellemmad, det vilde være en hel Delikatesse, Paalæg 

er der ikke paa Maden, en Tid lang kan der være et Par 

Æg, som man kan gnave til, en anden Tid et stykke 

Kød eller Flæsk.  

Jeg skal hilse mange Gange fra Morbroder Conrad. 

Grunden til, at han ikke kommer hjem, tror jeg nok for 

en stor Del, ligger deri, at han er bange for Turen over 

Atlanten, han fortalte mig sidst jeg var sammen med 

ham, at han for ca. 10 Aar siden havde besluttet sig til 

at rejse hjem, havde pakket sine Sager sammen og var 

taget ned til New York, men saa ved at se ud over 

Havet, der flød med Is, tabte han Lysten. Kommer han 

ikke hjem før, saa skal jeg i hvert Fald nok faa ham 

med mig, naar jeg rejser hjem, hvad han for iøvrigt 

allerede har erklæret sig villig til. 

Stakkels Kirstine Skovfoged, det maa være haardt at 

rammes af en saadan Skæbne, mærkeligt nok saa man-

ge der gaar væk paa den maade. 

Fader, kan Du huske da vi sidst fulgtes ad fra Aarhus 

til København, vi rejste da sammen med en Mand, hvis 

Kone laa paa Rigshospitalet og skulde opereres for en 

Fedtknude, og han lod til, det var meget farligt. Var 

der ikke Grund til, at Du raadførte dig med en Læge 

(en specialist) angaaende den Knude, du har i Nakken, 
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ganske vist sidder den jo paa et sted, hvor den vel ikke 

kan genere de ædlere organer, men hvis den skal fjer-

nes, er det dog bedst den bliver taget i Tide. Hvad er 

det for en Rejse, du taler om i dit Brev Fader? Du 

skriver, at Du endnu ikke er begyndt paa din Rejse.  

Vil du ikke opbevare de Breve, jeg sender hjem, det 

kan maaske være morsomt senere hen i Tiden at læse 

dem, i hvert Fald vilde det interessere mig. Det glæder 

mig, at der er saa mange der spørger efter mig. Hils 

alle Bekendte, og hils speciel Telefoncentralbestyrer-

inden, Mor.  

Her vil jeg saa slutte mit Brev, med Ønsket om at I alle 

vedblivende maa være raske og haaber, at I stadig væk 

maa være udenfor Krigens Rædsler. 

De kærligste Hilsener 

Eders Søren 

Aviserne er stadigvæk ikke kommet de maa jo være 

gaaet tabt paa en eller anden maade. 

 

 

Selkirk, N.Y. Aug. 23. – 1915 

Kære Forældre! 

Tak for Brevet og Kortet I sendte mig 

fra København, det glæder mig, at I 

ogsaa tænker paa mig, naar I er ude at 

more jer lidt. 

I Anledning af Tyskernes Angreb paa 

den engelske Undervandsbaad E.-13 i 

de danske Farvande læser jeg i Bladene 

herovre med store Typer: ”Danmark 

rasende over Tysklands Krænkelse af 

det Neutralitet” og derefter følger der en 

længere Redegørelse for Sagen, og det 

fremgaar deraf, at Danmark har sendt en 

meget skarp Note til Tyskland, og for at 

illustrere, hvor skarp Stemningen er i 

Pressen, aftrykker de et Par Notitser fra de to 

indflydelsesrige Københavnerblade ”Hovedstaden” og 

”København”, og man faar da ogsaa Indtrykket af dem, 

at man hellere i Dag end i Morgen vil i Lag med 

Tyskerne. 

Forhaabentlig er det ikke saa slemt, som det fremstilles 

her. Det var rigtignok ikke godt, vi skulde komme med 

i Krigen, selv om der er mange, der ønsker det - især af 

Danske herovre. 

Med hensyn til min Understøttelse har jeg ikke rigtig  

kunnet blive enig med mig selv om, hvad jeg skulde 

gøre. Jeg synes ikke, jeg faar nok ud af Rejsen det 

første Aar, saa jeg kan indgive Beretning allerede til 

Vinter. Jeg kunde jo nok, naar det skulde være, men 

naar jeg har faaet 200 Kr. i Understøttelse, saa har jeg 

jo ogsaa en vis Forpligtelse til at se at faa saa meget ud 

af dem som muligt, og naar det er min Mening at 

opholde mig her i længere Tid, synes jeg ikke der er 

nogen Grund til at rejse omkring nu, saalænge jeg ikke 

behersker Sproget fuldstændigt, men vente til jeg 

bliver bedre inde i Forholdene. Jeg har derfor sendt 

Ministeriet følgende Skrivelse:  

 

”Til Landbrugsministeriet 

Paa Grund af Krigen blev jeg forhindret i at foretage 

den af mig til England i Sommeren 1914 paatænkte 

Rejse for at studere Havebrug til hvilket jeg af det høje 

Landbrugsministerium var bevilget et Beløb paa 200 

Kr. Det var min Mening at rejse over Hamborg, og var 

kommen til denne By, da Krigen udbrød. Da al Trafik 

mellem Tyskland og England ophørte, maatte jeg rejse 

tilbage til Danmark, og grundet paa den Fare der er for 

Udlændinge at færdes i de krigsførende Lande, opgav 

jeg Rejsen for denne Som-

mer, i haab om at det vilde 

være muligt at fortage den 

næste Aar. 

Da Forholdene imidlertid 

ikke har ændret sig, har jeg 

i Stedet for at rejse til Eng-

land valgt Amerika, hvilke 

Handling jeg haaber, det 

høje Ministerium vil god-

kende. 

Da denne rejse er forbunden 

med større Udgifter, ser jeg 

mig ikke i stand til at gøre 

den, uden at tage Arbejde 

en Tid, da det er min Me-

ning ogsaa at rejse ud til de 

vestlige Stater samt til Canada, vil Rejsen komme til at 

strække sig over et Tidsrum, af mindst to Aar. 

Efter denne Tid, haaber jeg at kunde indgive til det 

høje Ministerium en Beretning om det Udbytte jeg har 

vundet ved Rejsen. 

Ærb. S.P.” 

Hvor vidt det er rigtig, det jeg der har foretaget mig, 

ved jeg ikke? Og Formen for Skrivelsen er vel heller 

Fakta 
Engelsk ubåd E.13 grundstødte i 

Øresund nær Saltholm. Den danske 

torpedobåd Narhvalen lagde sig ved 

siden af ubåden, og kaptajnløjtnant 

Layton blev informeret om, at på grund 

af neutralitetsbestemmelserne havde de 

24 timer til at forlade dansk territorial-

farvand. Det nåede de ikke inden en tysk 

torpedobåd angriber ubåden, og her 

omkommet 15 engelske ubådsfolk, 

hvorimod de 14 overlevende blev 

interneret i Danmark indtil krigen var 

afsluttet. 
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ikke saa god som den burde være? 

Sidste Søndag var jeg en Tur med en af de store Flod-

dampere nede af Hudson Floden, det var en ganske 

dejlig Tur, der var ca. 1.500 om Bord paa Skibet, saa 

det var jo ikke saa helt lille en Skude jeg tog omtrent 

halvvejs ned til New York, til en By der hed King-

stone, var der et Par Timer, Tog saa med en anden 

Baad tilbage. Det er ikke saa storslaaet en Natur som 

for Eksempel Rhinen, der findes langs Hudson, men 

den er ikke helt fri for at ligne danske Fjordlandskaber 

med Skove og Højdedrag.  

Jeg skal selvfølgelig hilse fra Morbroder Conrad. Det 

er for resten halvtredje Maaned siden vi var sammen 

sidst, men han er flittig til at skrive. Jeg hører som 

Regel fra ham hver fjortende Dag. Jeg tænker, vi skal 

træffes engang i næste Uge i Albany. Vi har talt om at 

tage en Tur sammen med en af Baadene ned ad Floden 

til New York, vi vilde saa opholde os dernede en Dags 

Tid, selvfølgelig vil det jo ikke være alting, vi kan faa 

at se i den korte Tid, men jeg kunde der faa Lejlighed 

til at se Torvelivet, hvad der interessere mig i høj Grad. 

– Hvordan, har i meget Frugt i Aar? Er i begyndt at 

køre paa Torvet? Og er det gode Priser der opnaaes for 

det i Aar? Er det let sælgeligt? 

Ja, jeg har det selvfølgelig godt fremdeles, er frisk og 

sund og saa solbrændt, som jeg vist aldrig før har 

været, og nu Varmen begynder at tage af, begynder jeg 

at tage i Vægt igen. Jeg har aldrig haft en Plads, hvor 

jeg har haft saa lidt at bestille som her, og jeg er 

næsten bange for, at jeg skal gaa og blive for magelig. 

Det blev nu saadan et lille Kort Brev, men de kan jo 

ikke altid være lige lange. Næste Gang skal jeg se at 

gøre det lidt længere. 

Hav det nu rigtig godt og mange kærlige Hilsener 

sendes Eder. 

Søren 

 

Selkirk N.Y. 27/9 – 1915 

Kære Forældre! 

Jeg sendte et Brev til Harald for otte Dage siden, i hvil-

ke jeg skrev, at jeg sendte ham et Udklip af ”Nordly-

set”. Dagen efter at jeg havde afsendt Brevet, opda-

gede jeg, at jeg havde Glemt at putte omtalte Artikel i 

Konvolutten – jeg sender den derfor nu med dette 

Brev. 

Ja, min Principal betaler Kosten for mig, eller rettere 

han giver mig 5 Dollars hver Uge til at betale den mad, 

saa jeg kunde godt tage bort fra dette Logi, jeg har her, 

men jeg kan bare ikke faa noget andet i Stedet, og det 

er det, de gode Folk benytter sig af – der er ingen Kon-

kurrence. Fem Dollars er ellers en god Betaling, og de 

skulde for den kunde levere en god Kost. Mr. Hessberg 

har været i Lag med dem et Par Gange i Foraaret, om 

at sørge saa godt for mig som muligt, men da det nu 

ikke har hjulpet, er det, at han bøder paa det ved at 

give mig noget extra fra sit eget Køkken. Naa, den 

sidste Tid er Kosten blevet lidt bedre, og det eneste, 

der nu er nogen virkelig Grund til at klage over er 

Middagsmaden, (dermed være selvfølgelig ikke sagt, 

at de andre to Maaltider er hævet over al Kritik), men 

da jeg faar noget oppe fra Køkkenet hver Middag, saa 

gør det jo ikke saa stort. Mit Værelse er ikke saa kom-

fortabel Møbleret, som jeg kunde ønske, men nu har 

jeg jo saa snart vænnet mig til det. Jeg har opdaget, at 

man skal lede svær godt for herovre at faa et Værelse, 

jeg vilde kalde tilfredsstillende. Amerikanerne lægger 

ikke så stor Flid paa at hygge i Hjemme, som dansker-

ne gør. 

Hele August Maaned og de første dage af September 

var det her over køligt, og vi troede ikke, vi skulde 

have mere Varme denne Sommer, men mere Varme 

fik vi midt i September, en hed Periode paa en fjorten 

Dages Tid, og endda de hedeste vi har haft hele Som-

meren, selv om Natten var det ikke til at sove for Var-

me. Det skete hverken værre eller bedre, end at vi fik 

Damptærskeværk midt i denne Periode; da det var 

smaat med Mandskab maatte baade Gartneren og jeg 

hjælpe til. Det var en Haard Tid, vi tærskede i ikke 

mindre en 6 Dage. Den første Dag gik det godt, men 

den næste, som var Sommerens varmeste Dag, blev 

Gartneren og en af dem der arbejder med Landbruget 

syge, dels af Varmen og dels af det støvede Arbejde. 

Tredje Dag gik ogsaa godt de to Mand blev erstattet 

med et Par friske, men fjerde Dagen var det igen galt, 

da blev Bestyreren og to andre Mænd, som ogsaa ar-

bejder her ogsaa syge af samme Grund – Støvet og 

Varmen. Den eneste af Gaardens Mandskab, der kom 

igennem denne Tortur uden at blive syg, var mig. Da 

alle de andre var Patienter, maatte jeg alene om Mor-

genen før vi begyndte og om Aftenen efter vi var fær-

dig, malke og fodre Køerne, fodre Svin og Høns, samt 

gøre Hestestalden i Stand og fodre Hestene, alt sam-

men noget jeg til Daglig Brug ikke har nogen at gøre 

med. Jeg har aldrig i mit Liv svedt saadan eller set saa-

dan ud som ved dette Arbejde, jeg var ikke sort af 

Støv, men sort af Mudder, jeg saa ud som var jeg truk-
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ket op af en Tørvegrav. Jeg forstår knap, hvordan det 

kunde lade sig gøre, jeg var nu fuldstændig gennem-

blødt af sved, men det var ikke alene uden paa Tøjet 

Mudderet sad; ogsaa Undertøjet var fuldstændig gen-

nemblødt, og paa Kroppen sad der et Lag saa tyk at 

kunde skrabe det af; jeg skiftede Tøj tre Gange om Da-

gen, og hver Gang fik jeg en god Afvaskning under 

Styrtebadet. Jeg fik ogsaa i disse Dage en ekstra god 

Forplejning, alle søgte de at gøre mig det saa godt de 

kunde, for dog muligt at holde den sidste Mand ved 

Helsen. Jeg var glad, da vi var færdige, men ogsaa at 

jeg var saa stærk en Natur, at jeg ikke ogsaa maatte 

bukke under. De syge Folk er nu alle raske igen. 

Majshøsten er nu begyndt, og den er vist god i Aar, 

hvad der jo spiller en stor Rolle ogsaa for jer ovre i 

Europa. Roer avles ikke her, saa naar de har Majsen i 

Hus er Aarets sidste udvendige Arbejde gjort, (efter at 

Majsen er høstet, faar den lov at staa en maaneds Tid 

for at tørres). Efteraarspløjning bruges ikke. Jeg har 

heller ikke set mere rene Marker end her. 

Amerikanerne er efter min Mening meget daarlige 

Landmænd de kunde faa meget mere ud af Jorden end 

de gør. Jeg har jo kun set en lille Part af Amerika, maa-

ske er det for tidlig at dømme dem endnu. 

Der er gaaet et Par Dage siden, jeg skrev ovenstående 

Linier, i Dag modtog jeg jeres Brev med Artiklen om 

Havebrugsforsøgsstation samt Billedet fra Forsøgs-

arealet, og som altid bliver det svært, naar jeg hører fra 

det kære gamle Hjem. Naar man er skilt fra det, som 

jeg er, lærer man først rigtig at skatte det. Ord kan ikke 

udtrykke det, man føler for det. 

Billedet ser jo godt ud; det synes ikke at tyde paa at 

være et mindre gunstig Aar, og det er en Fornøjelse, at 

se saa ren det er holdt for Ukrudt. Vi er i Dag begyndt 

at plukke Æbler, Balwin. De er næsten grønne, kun lidt 

farvet paa den ene Side, naar de tages af Træerne efter, 

at de er plukket, lægges de i store dynger paa Jorden, 

hvor Solen i en 8 – 14 Dage faar Lov at gennembage 

dem. I løbet af denne Tid bliver de saa Fuldstændig 

røde, de er endda stærkere Farvet end de røde Rosen-

dorffer. Lige som der hjemme i Danmark rejser Krea-

turhandlere rundt, rejser der her Frugthandlere, de 

kommer gerne kørende i deres Automobil, det er ikke 

den Type af Frugthandlere, som vi har hjemme i Dan-

mark. De køber den af Producenten leveret og Pakket 

paa Banegaarden. Frugten betales efter Tønde, ikke 

hvad man hjemme kalde en Tønde, men disse Tønder 

er som man som Regel ser den amerikanske Frugt i, de 

rummer ca. 120 Pund. For en saa dan Tønde faar de i 

Aar 1,25 Dollars, altsaa om ved en cent pr. Pund for 

første Sortering, anden Sortering 0,75 Dollars, de faar 

altsaa ikke mere end vi hjemme i Danmark faar for vor 

Nedfaldsfrugt i den rigtige Frugtsæson, saa siger de 

endda herovre, at Frugtavl er noget af det mest ind-

bringende Jordbrug. Træernes Ydeevne er ikke større 

her, end den er i Danmark. 

Hvem holder Hus for A. Skovfoged nu? 

Mange kærlige hilsener  

eders Søren. 

 

 

Selkirk N.Y. den 14. november 1915 

Kære Forældre! 

Straks naar man kommer til et fremmed Land, hvis 

Sprog man ikke forstaar, er det jo umuligt at faa fat paa 

alting, man maa gætte sig til mere end Halvdelen; 

saaledes var det ogsaa med de Aftaler der blev truffen 

dengang jeg kom her til Selkirk, jeg antog dengang, at 

det gjaldt i hvert fald et Aar, eller saalænge jeg havde 

Lyst til at blive her, da vi kom hen midt paa Sommeren 

blev jeg imidlertid klar over at det ikke var Tilfældet. 

Naar de her antager Folk om Foraaret, er det en Selv-

følge, hvis der da ikke er truffen særlige Aftaler, at det 

kun er til Vinteren kommer, de kan være sikker paa 

Arbejde. Vinteren er meget fattig paa Arbejde og de 

fleste maa leve af det, de har tjent Sommeren. Jeg blev 

derfor ikke uden Grund lidt ængstelig, da jeg blev klar 

over det, og jeg mente jo det var en Selvfølge, at jeg 

fik Løbepas thi den der de andre Aar har haft min 

Plads har altid Maattet foretrække om ved 1. Decem-

ber. Det har nu imidlertid ikke skullet være saa, igen 

har jeg været heldig, sidste Søndag spurgte Mr. Hess-

berg, om jeg havde lyst at blive her hele Vinteren, for 

saa vilde han gerne beholde mig. Jeg modtog selvføl-

gelig med Glæde Tilbuddet. Mit Arbejde vil blive at 

hjælpe Bestyreren med at passe Køerne, det tager kun 

4 á 5 Timer om Dagen i den øvrige Tid vil jeg komme 

til at beskære Frugttræer, save Brændsel og hvad andet 

Arbejde der kan være. Mærkelig nok at han vil beholde 

mig, og afskedige to som han har haft længere i sin 

Tjeneste end mig, af hvilke den ene altid har haft med 

Køerne at gøre. Her vil jeg være sikker paa at faa det 

godt i Vinter, vil ikke blive overlæsset med Arbejde og 

er Kulden for stærk, bliver jeg ikke sendt ud at 

Arbejde.  
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Mange tak for de Billeder I har sendt mig af Hjemmet, 

de har glædet mig meget, særlig er jeg glad for det er 

ude fra Kr. Jespersens Mark ind mod Indkørslen til 

Gaarden og tak for alle de Avisudklip som jeg har 

modtaget i denne Uge. Underlig nok saa kærkommen 

saadan nogle Avisartikler, som man jo dag ikke sætter 

særlig højt, naar man er hjemme i Danmark, kan være, 

naar de kommer her over. Det er med megen interesse 

jeg har læst om Planteavlsudstillingen, den har nok 

været meget stor i Aar, men det synes mig, som om der 

er knap saa mange Haver med i Konkurrencen som der 

plejer. Fra Rodskov og Eskerod synes jeg der mangler 

en hel Del navne, men maaske der saa er nye andre 

Steder fra. Har Husmandsforeningen haft Havebrugs- 

eller Planteavlsudstilling i Aar? Jeg ser I begynder at 

expermentere med at faa lidt Ordning paa Frugthan-

delen. Jeg haaber, at Du, Fader, giver mig en redegø-

relse om hvordan det er forløben, og ligeledes om hvor 

meget Frugt I har avlet og hvor meget af de forskellige 

Sorter og hvilke Priser I har opnaaet i Aar, alt det vilde 

interessere mig at vide. 

Vi har nu faaet al vor Frugt plukket, og pakket i Tøn-

der og i næste Uge afgaar den til New York. Jeg har 

faaet en god Øvelse i at pakke den, men jeg vil ikke 

paastaa, at Tønder er nogen praktisk emballage, dels er 

de for store og dels er Formen upraktisk; firkantede 

Kasser der rummer ca. et halv Hundrede Pund vil være 

den praktiske Form for Emballage til Frugt, efter min 

Mening. Ude i Vesten, hvorfra den fine Amerikanske 

Frugt kommer, gaar de ogsaa mere og mere over til at 

bruge Kasser. 

Der er af Regeringen fastsat Regler for, hvordan 

Frugten skal pakkes. Det er noget forskelligt for de 

forskellige Stater. Her i New York skal der males Paa 

Laaget, at det er New York Æbler; Navnet på Manden, 

hvor de er avlet eller rettere pakket. Frugten er delt i to 

Kasser ”A” og ”B” Klassens Bogstav og Frugtens 

Størrelse som maales i Tommer af dens Diameter, maa 

ogsaa paamales Tønden. Klassefikation sker efter 

Frugtens Farve. Klasse ”A” er den mest eller rettere 

stærkeste farvet Frugt, den kan saa have den størrelse 

det skal være f.Eks. ”A” 3”, ”A” 2¾”, ”A” 2½”. 

Ormstukken og vanskabt Frugt maa selvfølgelig ikke 

findes i hverken Klasse ”A” eller ”B”, den sælges som 

Affaldsfrugt. Frugtsortens Navn maa ogsaa være 

angivet paa hver Tønde. 

Herskabet er nu taget ind til Byen; Bladene er faldet af 

Træerne, alt ser saa nøgen og trist ud, som dengang jeg 

kom her, Vinteren begynder saa smaat at melde sig, 

sommetider vaagner jeg midt om Natten, rystende af 

Kulde, her har man ingen varme Dyner som derhjem-

me, kun tynde tæpper at dække sig med. Hvis jeg ikke 

faar Kakkelovn saa jeg kan varme Rummet op, kom-

mer jeg til i Vinter i stedet for at trække mig af Tøjet at 

tage en Overfrakke paa, naar jeg gaar til sengs. Det er 

jo ikke stort ved at skrive noget om Krigen. Vi ønsker 

jo alle sammen, at den snart skal faa ende og de rigtige 

Amerikaner, i hvert fald den store Masse er lige glade 

med, hvordan den end ender, bare den kunde faa ende 

med det samme. Der er jo dyrere her ogsaa, men det er 

da ikke i den Grad som hjemme, det er vel kun ca. 

10% Fødemidlerne er stegen, medens de hjemme vel 

nærmer sig de 100 % for mange Artiklers Vedkom-

mende. 

Vi havde Valg for ca. 14 Dage siden, jeg havde fri i 

den anledning og var i Albany for at se, hvordan et 

Amerikansk Valg spændte af. President og Congres 

var der dog ikke Valg af, ej heller Guvernør, men el-

lers alt andet hvad de har at vælge, og det er ikke lidt 

for eksempel Borgmestre, Dommere, Herredsfogeder, 

Sognefogeder, alle Kommune Raad og Rigsdag for de 

forskellige Stater, og mere, desuden var der en Del 

Spørgsmaal, som skulle afgøres ved Folkeafstemning, 

deriblandt Spørgsmaal om Kvinde – Valgret som dog 

kun var for en 5 á 6 af de østlige Staters 

vedkommende, i en del af de vestlige Stater har de 

allerede Valgret. Spørgsmaalet om Forbud mod udsalg 

af spirituose drikke. Hvis en kommune havde flertal 

for Forbud, blev der forbud i vedkommende Kommu-

ne. Der var et Forslag om en Forfatningsændring for 

”N.Y. State” og saa var der jo en Del Spørgsmaal af 

social Interesse. Stemmesedlen var en meget lang 

Liste, og hver Vælger havde at sætte mindst en halv 

Snes Kryds. Valgstederne var delt i smaa Distrikter. Al 

Spiritusudskænkning var forbudt paa Valgdagen, saa 

længe Stemmeafgivningen da ikke var sluttet. Den 

varede fra 6 Morgen til 5 Aften. Der var, ligesom naar 

der er valg hjemme eller rettere var hjemme ”i gamle 

Dage”, vældig fest i Gaderne, jo, det bar næsten Præg 

af Nytaarsaften. Valgresultaterne blev vist fra et af 

Aviskontorerne, der er beliggende paa Hovedgaden, 

med et Lysbilledapparat der kastede Skriften over paa 

Bankbygningen hvis Facade var overtrukket med en 

hvid Dug. Det der forbavsede mig mest, var det store 

Stemmeantal, der var imod Kvindevalgret, om ved 2/3 

af de afgivne Stemmer var imod. Naa, maaske er det 

ikke saa underligt, at Forslaget fik flest ”Nej” da der 

indenfor Kvinderne findes to Foreninger en der Kæm-

per for Kvindevalgret og en der Kæmper imod. 
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Jeg er rask og har det ellers godt. Jeg har ikke set Mor-

broder siden den Dag vi blev fotograferet sammen, 

men jeg fik Brev fra ham forleden Dag, han befinder 

sig ogsaa ”all right” som han skrev. 

Mange Hilsener til alle i det kære Hjem. 

Søren 

Selkirk N.Y. 5/12 – 1915 

Kære Forældre! 

Det er saa underligt at tænke sig, at man i Aar ingen 

Jul skal fejre, ganske vist er det Jul her over ogsaa, 

men rigtig glæde sig ved Julen kan man dag ikke andre 

steder end hjemme. Det er hjemme hos jer man har 

fejret Jul Aar efter Aar. 

I har hver Aar gjort alt – for at os Børn saa længe vi 

kan huske tilbage i Tiden – for at vi kunde glæde og 

fornøje os paa denne Tid. Derfor er ens Kæreste og 

bedste Minder ogsaa knyttet til denne Højtid, men ikke 

alene til den ogsaa til den Plet, hvor man har fejret den, 

og frem for alt til dem man har fejret den sammen 

med. 

Jeg tør dog ikke beklage mig over min Skæbne, og gør 

det da heller ikke, det er jo med min egen frie Vilje, at 

jeg er her. Tænk paa alle dem der baade i fjor og i Aar 

igen, mod deres egen Vilje er reven bort fra Hjemmet, 

men fejre Julen i Skyttegravene og mange maa endog 

ligge og pines selveste Juleaften. 

Og nemt kunde det jo have været her, men ogsaa have 

maatte tage min Tørn i Skyttegravene. Saa jeg har ikke 

andet end Grund til at være tilfreds. Og jeg er glad, 

naar I derhjemme som sædvanlig kan fejre en glad og 

fornøjet Jul. 

Mine Tanker vil umulig kunde være andre Steder end 

hjemme hos jer Juleaften. Ved den Tid I fejrer Juelaf-

ten er det jo først Eftermiddag her over hos os. Juleaf-

ten fejres ikke her i Hjemmet med Juletræ og Gaver 

som den gør hjemme. I Skolerne plejer de at samle 

Børnene til Juletræ paa den Aften. I mange Byer hol-

des der store gratis Kirkekoncerter, men saadan en 

Hjemmenes Fest, som det er i Danmark, er det ikke. 

Julemorgen er her, som i England, Julens Brænd-

punkt. Børnene finder Julemorgen i deres Strømpe-

skafter deres Gaver. Det er Santa Klaus, der om Natten 

har puttet dem deri, der er ogsaa nu en farlig snakken 

om Santa Claus.  

Juletræet pyntes ogsaa først om Aftenen efter at Børne-

ne er kommet i Seng, de ser det altsaa først Julemor-

gen. 

Jeg er af Lærerinden der logerer her, inviteret til 

Juletræ over i Skolen Juleaften. Her holder kun første 

Juledag hellig, da anden Juledag i Aar falder paa en 

Søndag, faar vi alligevel to denne Gang. 

Ja, nu er jeg saa eneste Mand her paa Farmen foruden 

Bestyreren og Gartneren; og mit Arbejde er i Stald og 

Lade og jeg har at arbejde hver Dag baade helligt og 

søgendag, saa det er noget bunden, og noget rensom 

Ar-bejde er det heller ikke altid; men det er jo da bedre 

at have noget at bestille end at gaa arbejdsløs, som der 

er en Mængde der gør nu for Tiden. Morbroder er og-

saa uden Arbejde. Han har lejet et Værelse inde i Alba-

ny, jeg var inde hos ham i Aftes, jeg opfordrede ham 

til at tage Hjem nu til Jul, men det var han ikke rigtig 

stemt for. ”Det er for farligt at sejle nu i disse Tider” 

var hans Undskyldning; og saa den Frace som saa 

mange bruger, at man alligevel ikke kan finde sig i at 

være hjemme naar, man har levet her over saa mange 

Aar. Der er jo den Udvej, at hvis det skulle være Til-

fældet at man kan rejse tilbage igen. Jeg tænker ikke 

det vil blive muligt at overtale ham til at tage hjem, før 

jeg selv følger med. Han haaber jo paa at faa noget 

Arbejde og noget bliver der vel ogsaa at bestille, i 

hvert Fald af og til. Juledag tager jeg nok ind til Alba-

ny for at være sammen med ham et Par Timer. Jeg maa 

jo fodre om Morgenen inden jeg tager af sted og jeg 

maa hjem igen om Eftermiddagen af samme Grund. 

Kan Hans komme hjem at fejre Juleaften? Han maa vel 

Arbejde en af Juledagene? 

Vi har stærk Frost herovre nu, det er bidende koldt, jeg 

kan ikke holde ud at sidde paa mit Værelse, selv naar 

jeg har Overfrakke paa. Jeg sidder inde i Stuen hos de 

andre og Børnene laver en spektakel saa jeg knap kan 

samle mine Tanker om Brevet.  

S/S Oscar II der bragte mig her over, er blevet et be-

rømt Skib, siden Ford og hans Selskab har valgt det til 

at føre dem over Atlanten. Det er afbilledet i hver ene-

ste Avis og de bringer lange Beskrivelser om baade det 

og Kaptajnen.  

Morbroder bad mig om at hilse og ønske glædelig Jul. 

Til Slut vil jeg ogsaa selv ønske at I maa faa en rigtig 

glad Jul og kærlig Hilsen til jer alle.  

Søren 

Selkirk N.Y. 2. Juledag 1915 

Kære Forældre!  

 

Mange Tak for Brevet og Almanakken I sendte mig til 
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Jul. Jeg er glad, at I husker paa jeres Dreng over i det 

fremmede Land ogsaa til Julen. Jeg modtog begge 

Dele hele tre Uger før Juleaften. Havde I sendt den 

senere, havde jeg slet intet faaet inden Jul. Det kan vel 

interessere at høre lidt om, hvordan Julen er forløbet 

for mig i Aar. 

Jeg maa tilstaa, at der ikke har været det mindste af, 

hvad der kan kaldes Julestemning over mig i Aar. 

Julen har forekommet mig som en ganske almindelig 

tid. Selv Juleaftens Dag var det knap jeg husker paa, 

det var Jul. Det, at det var Jul, forekom mig som noget 

der laa saa underlig fjernt. Hjemme i Danmark kunde 

man mærke paa alle og alting, naar Julen nærmer sig, 

der bliver en travlhed og en vis Stemning over Folk, 

som er særlig karakteristisk for den Tid. Det kender 

man ikke her, man har ingen Forberedelse at gøre til 

Julen – Den varer jo kun en Dag – man skulle jo tæn-

ke, at naar Julen kun varer i en Dag maatte man da 

snarlig holde højtideligheden, men det er ingenlunde 

Tilfældet. Hvis man vil Arbejde Juledag, er der ingen 

der vil tage fortrydeligt op. (Jeg saa Juledag flere der 

var i Skoven efter Brænde). Aviserne udkommer som 

en anden Hverdag, mange Butikker er åbne! 

Juledag sammenlignes bedst med den Maade, hvorpaa 

vi holder fastelavns Mandag. Juletræ kendes nok, men 

det bruges ikke i de udstrækning, som hjemme, og de 

bruger ikke at putte Lys i det. De pyntede det Juleaften 

inden de gaar i seng og har det saa staaende i et Hjørne 

af Stuen Juledag. I Skolen har de gerne Juletræ Jule-

aften eller et Par Aftener i Forvejen, men heller ikke 

engang der tænder de det. I Skolen her var der Juletræ 

Aftenen før Juleaften og jeg var med. Det er forundre-

de mig meget var, at de ikke engang blev sungen en 

Julesalme, eller mindst om Jesusbarnet for hvem Julen 

fejres. Børnene opførte nogle Børnekomedier og 

fortalte nogle Historier om Santa Claus – Deres 

Julenisse uddelte derefter Gaver til Børnene fra 

Læreren og Lærerinden og til Læreren og Lærerinden 

fra Børnene. Hver Barn giver Læreren eller Lærerin-

den en Present til en Værdi af ca. 10 Cent og Lærerens 

og Lærerindens Gave til Børnene er til samme Værdi. 

Selvfølgelig stoppede vi ikke Arbejdet Juleaften tid-

ligere end ellers. Da jeg gik hjem fra Arbejdspladsen, 

tænkte jeg, nu ser det jo da nok lidt mere højtideligt ud 

i Stuen end ellers, men der var ingen Forskel og Ma-

den var som sædvanlig; efter Aftensmaden gik min 

Vært og Værtinde i Byen sammen med Børnene, saa 

blev jeg helt alene hjemme. Efter at jeg havde læst 

Avisen, gik jeg en Tur til Købmanden og købte noget 

Juleknas, jeg syntes jo jeg dog paa en Maade skulle 

mærke det var Jul. Da jeg kom Hjem sang jeg et par 

Julesalmer og gik saa i Seng allerede ved 9-tiden – 

men det hele forekom mig saa underligt, det var som 

var det en kunstig lavet Jul. Juledag kom Morbroder 

herud til mig, han laa hos mig om Natten og tog hjem 

nu i Aften. 

Julegaver har jeg faaet min Part af i Aar. Mr. Hess-

berg, min Principal gav mig et 5 Dollars stykke i Guld. 

Gartneren gav mig et meget elegant Slips. Bestyreren 

gav mig Handsker og et Slips. Morbroder forærede 

mig en Pibe. Lærerinden, der bor her, fik jeg et Aske-

bæger af. Saa helt skilt af for Gaver er jeg dog ikke 

blevet.  

Vi har haft en meget Haard Snestorm midt i December, 

Aviserne skrev, det var det værste, de havde haft siden 

1888, og jeg maa tilstaa, jeg har aldrig kendt Mage til 

Vejr og det saa meget Sne. Den begyndte om Efter-

middagen – og allerede da jeg gik hjem om Aftenen 

var der saa meget Sne, at det gik oven end Støvlerne – 

og det blev ved hele Natten of stoppede først næste 

Dags Formiddag. Trods det at der om Morgenen laa i 

jævn Lag paa 5 Fod dyb Sne, saa vilde jeg dog forsøge 

at vade igennem og komme til mit Arbejde. Jeg plejer 

at gaa Turen paa 10 minutter, men den Morgen tog det 

mig 1½ Time. Huset, jeg bor I, ligger bag en Skov, og 

jeg kunde derfor ikke rigtig mærke hvordan Vejret var. 

Igennem Skoven gik Sneen mig ganske vist hele Tiden 

til midt op på Livet, men det forekom mig at være 

nogenlunde stille Vejr, flere gange maatte jeg sætte 

mig ned i Sneen for at tage et Pust, og gaa tilbage vilde 

jeg ikke, da jeg først var kommen ud. Men da jeg kom 

igennem Skoven, fik jeg først Kærligheden at føle. 

Sneen piskede mig lige ind i Øjnene, saa det var umu-

ligt at se det mindste frem for mig, og det var hvert 

Øjeblik, at jeg bogstavelig talt helt forsvandt i Sneen 

og maatte kravle paa alle ”fire” for at komme ud af 

den. Et sted laa jeg og ragede i over 10 minutter for at 

komme blot nogle faa Alen frem. Da jeg kom til Vejs 

ende var jeg saa udaset, at jeg ikke kunde lave noget 

den første halve Time, og gennemblødt var jeg ikke af 

Sneen, men af sved. Jeg fik noget tørt Tøj paa, og efter 

at have faaet en Kop varm The, kom jeg til Hægterne 

igen. Men forkølet blev jeg, og det varede i hele otte 

Dage, men det var dog ikke slemmere end at jeg kunde 

passe mit Arbejde. 

Det skal ikke blive sidste Gang at jeg vover mig ud i et 

Vejr som dette. 

Den 8. Januar sender jeg Brev med ”Bergensfjord” af 

”Den norske Amerikalinie”, hvilke jeg haaber vil naa 

hjem til den 23. dennes. 
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Morbroder bad mig hilse. Han har skovlet Sne nogle 

Dage, ellers har han intet at bestille; men nu bliver der 

snart noget at bestille med Isning paa Hudsonfloden, 

den er allerede lagt til med Is. 

Mange kærlige Hilsener sendes jer alle 

                         

           Søren 

Selkirk N.Y. 2. Januar 1916 

Kære Mor! 

Hjertelig tillykke, kære lille mor! Hvor vilde jeg ikke 

gerne at jeg var hjemme paa denne din 50 Aarige Fød-

selsdag og kunde give dig et Kys i dagens højtidelige 

Anledning. 

Jeg har ikke altid været over for dig, som jeg burde, og 

jeg har maaske til stødt dig haardere end jeg selv har 

anet; dog naar jeg har sagt noget haardt, har jeg altid 

fortrudt det straks efter, og jeg har angret det, men des-

værre har jeg altid været for stolt til at kunde gaa hen 

og give dig et Kys og bede om Forladelse, hvilket 

havde været min Pligt. Ja, Mor; jeg vil nu paa din 50 

Aars Fødselsdag bede dig om Forladelse for alle de 

Sorger, jeg har forvoldt dig. Jeg ved jo denne Bøn er 

unødvendig, at du allerede har tilgivet mig. 

Et Digt som jeg tilfældig læste sidste Foraar, synes jeg 

saa godt om, at jeg nu Gang paa Gang har læst det 

igennem. Det passer saa udmærket paa dig, at jeg for 

den Sags Skyld kunde ønske, at jeg havde været 

Forfatter til det. Jeg kan ikke lade være at gentage det 

for dig her i Brevet. Det lyder saaledes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, mine Tanker dvæler tit hos dig, jeg er sikker paa of-

tere end du tænker, og ved alle de kære Minder fra min 

lykkelige Barndomstid, og hvem har vel bidraget mere 

end dig, til at gøre den lykkelig. Var der noget i Vejen, 

var det til dig vi tyede med vore Bekymringer, aldrig 

viste du os væk eller haanede os, du trøstede os og 

hjalp os til at glemme vore smaa latterlige ”Sorge”. 

Der i et fremmed Land, saa langt borte fra Hjemmet og 

iblandt vild fremmed Mennesker er ens Følelser ikke 

saa lidt stærkere, end naar man lever i Nærheden af 

Barndomshjemmet, og hvor stærke de er, er vanskeligt 

at beskrive og vel vanskelig at forstaa, for hvem som 

ikke selv har været i et fremmed Land, og afskaaren 

fra Selskab med andre Landsmænd. 

Aldrig har jeg, synes jeg, holdt saa meget af dig eller 

følt større Taknemmelighedsgæld, jeg staar i til dig saa 

meget som netop nu. 

Set er altsaa det halve Hundrede denne Gang, jeg vil af 

mit Hjerte ønske, at du maa vedblive at være rask i 

Fremtiden og at du maa faa 50 Fødselsdage til. Hun-

drede Aar er jo ikke en alder der er umulig at opnaa nu 

til Dags. 

Og med ønske om alt godt sender din ældste Dreng om 

kærligste Hilsen. 

Efterskrift! 

Jeg takker jer mange gange for ”Juleroser”, den lige-

som bragte lidt hjemlig Julestemning med sig, den er 

for mig mere værd her over end en 5 Dollars Seddel. 

Jeg modtog dem; jeres Brev, Brev fra Harald og Hans 

og en Pakke og en Pakke med Exemplar af ”Vort 

Havebrug” samt nogle Artikler fra Politiken Dagen til 

Nytaarsaften, saa jeg fik en meget glædelig Nytaars-

hilsen. 

Skibet skulle have været i New York tre Dage før Jule-

aften, men de fordømte Englænder tog det og bragte 

det ind til Greenock (Glasgow), og af den Grund blev 

det forsinket. 

I spørger om min Løn, ja, jeg faar mine 30 Dollars om 

Maaneden ogsaa for Vinteren, saa Heldet følger mig 

stadig. 

Det højeste Farmerne her omkring betaler deres Folk 

for Vinteren er 10 – 15 Dollar om Maaneden. De for-

talte mig, da jeg var i Hartford, at det første Aar herov-

re maatte man altid nøjes med en mindre Løn, det har 

nu ikke slaaet til for mit Vedkommende, jeg har tjent 

større Løn end mange der har været her i flere Aar og 

er kendt med Forholdene. Maaske jeg til næste Aar 

ikke kan opnaa at tjene det, jeg gør i Aar. Selv om jeg 

Hvem tog mig først i sin kærlige Arm 

og lagde mig ømt til sin bløde Barm 

og læsked min Tunge og holdt mig Varm 

min Moder! 

Hvem sad ved Vuggen med smilende Mund 

i nætter og Dage fra Stund til Stund 

og nynned’ og lulled’ mig sødt i Blund 

min Moder! 

Hvem folded mine småhænder i Løn 

og lærte mig at bede Aftenbøn 

med Tak til Gud Fader og til Guds Søn 

min Moder! 

Hvor er det lifligt at tænke på 

og hvor er det underligt at forstaa 

at du her kundet elske mig så 

Min Moder! 
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allerede har sparet en pæn lille Skilling sammen, saa er 

jeg ikke naaet saa højt, som jeg først havde tænkt. 

Vinteren kræver mere Tøj her, og det er Dyrere her 

end hjemme. Jeg klarer mig nu helt godt med Kulden 

om Natten, jeg har faaet et Tæppe mere til min Seng, 

og der er kommen en Kakkelovn i Værelset underne-

den mit, det luner en Del. 

Jeg finder ogsaa den idé at holde Juletræ i Havestuen 

for udmærket. 

Jeg har med megen Interesse læst den Artikel om 

”Frugtpakning”, dog synes jeg nok der kan være noget 

at indvende imod de Regler, der ønsker indført ved 

Pakningen. For Eksempel synes jeg, det vilde være 

heldigere at inddele Frugten i to eller tre Sorteringer, 

og i Stedet for at opgive, hvor mange Frugter der er i 

hver Kasse, kun at bemærke hvilke Sortering det er; 

naar der er fastsat bestemte maal for hver Sorterings 

Vedkommende, vil der altid være noget nær det sam-

me antal Frugter i hver Kasse af samme størrelse og 

med samme Indhold. Jeg synes ogsaa, Kasserne, der 

anvendes, er for smaa, det tager længere Tid at pakke 4 

¼ Kasser end at pakke 1 1/1 Kasse. 1/1 Kasserne er 

maaske store nok, men de andre to Former synes jeg er 

for Smaa. 

Det er dog en fabelagtig høj Pris der er paa Kasserne, 

de maatte sikkert kunde fremstilles for mindre end det 

halve! Har I forhørt hvad Priserne er i Udlandet, f.Eks. 

i Sverige! 

Nu har jeg altsaa fejret baade Jul og Nytaar her. Jul 

mærkede man ikke meget til, og Nytaar endnu mindre. 

Nytaarsaften fejres slet ikke og mange fejrer heller 

ikke Nytaarsdag! 

Kærlig Hilsen til alle 

Søren 

 

Selkirk N.Y. Februar 14 – 16 

Kære Fader! 

Jeg sender Dig mine hjerteligste Lykønskninger i An-

ledning af 50 Aars Jubilæet som Verdensborger. 

Samtidig vil jeg benytte Lejligheden til at sende Dig en 

Tak for alt godt, Du har gjort for mig. Gid alle Børn 

maatte have saa god en Fader som jeg har. 

Som Tiden gaar, jeg kan huske den dag, du fyldte 32, 

det staar for mig, som det kun var en Maaned siden. 

Hvorfor jeg nu netop husker den Dag saa godt, ved jeg 

ikke, maaske fordi jeg dengang for første Gang i mit 

Liv kom til at tænke over, hvad det betyder at fylde 

Aar. 

Jo, baade Juleroser og Almanakken Danmark kom dog 

herover ude at falde i Englændernes Klør. Sidste Som-

mer kom Posten nogenlunde regelmæssig 14 Dage 

efter at Skibet var afgaaet fra København, nu derimod 

stoppes dit altid af Englænderne og kommer ind med 

Forsinkelse, der varierer fra 3 Dage til en hel Uge. 

Skønt vi i denne Tid har haard Vinter med 30
o 
under 0

o
 

(C), saa nærmer vi os dag Foraaret, og jeg har begyndt 

at spekulere lidt paa, hvad jeg skal gøre af mig selv til 

den Tid, for at blive her, hvor jeg er nu, har jeg inden 

lyst til. Jeg skulle jo helst have en Plads, hvor jeg, sam-

tidig med at jeg tjener Penge, ogsaa kunde lære noget, 

der kunde blive mig til Gavn, naar jeg selv skal til at 

begynde selvstændigt. 

Jeg har tænkt noget paa at tage helt ud til Stillehavs-

kysten til Washington eller Oregon, og jeg har skrevet 

et par Breve til Gartnere derude, men de raader mig fra 

at tage derud, skriver at der er meget smaat med Arbej-

de. Moldenhaver, som jeg har raadført mig med, siger 

at hvis jeg tager derud, vil komme til at indrømme, at 

det er noget af det dummeste, jeg har gjort, saa jeg har 

næsten opgivet den Tanke. Det er maaske klogest at 

blive her N.Y. State i stedet for at smide et Hundrede 

Dollars ud til Rejser. 

Jeg var i gaar inde hos Moldenhaver i Albany, han 

havde bedt mig om at komme at besøge sig, da jeg var 

i Hartford, at jeg var i et dansk Hjem, og det forundre-

de mig saa rent og smukt dansk, de talte, baade Mol-

denhaver og hans Kone og en datter de har som er 

hjemme hos dem og som er født her i Amerika, 15 Aar 

efter de kom herover. De har en Søn, der er Præst i 

Albany (amerikansk Præst naturligvis). Moldenhaver 

er 70 Aar gammel, men han er saa rask og livlig som 

en i 40 Aar Alder. Hans Kone er derimod mere rolig, 

hun har dog vist ogsaa været meget livlig, men hun er 

blevet lam i højre Side og har været det i tre Aar og det 

har taget en Del paa hendes Humør. – Moldenhaver 

fortalte, at han havde skrevet et brev til dig, han vilde 

lade Dig vide, at du havde været godt tilfreds med mig, 

han havde faaet din Adresse af Morbroder. 

Til April kommer der en anden Dansker her til Mr. 

Hessberg’s, saa hvis jeg blev her, vilde jeg da faa Sel-

skab, det er en ung Mand på min Alder. 

Morbroder har nu faaet Arbejde igen, efter at have væ-

ret arbejdsløs i to Maaneder. Det er paa en Farm, ude i 

Nærheden af, hvor han var før, at han arbejder. Jeg hu-

sker Din Fødselsdag i fjor, det var den første Dag, vi 

sejlede ud paa Atlanten, og en forfærdelig Søgang var 
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der, om Morgenen lige før Frokost, da vi befandt os 

nord for Skotland, blev vi stoppet af Englænderne, 

hvilke selvfølgelig var en af de interessanteste Ople-

velser paa hele Turen. 

Jeg vilde meget gerne, hvis I vilde sende mig Amtsti-

dende ligesom da jeg var i Tyskland. Siderne med An-

noncer kunde jo rives af for ikke at gøre Pakkerne for 

tunge, Og send saa hver Uge, kommer de ikke med de 

danske Skibe, er der Mulighed for at komme med de 

norske eller svenske. Jeg vil betale Portoen der vel 

bliver 20 Øre om Ugen, og jeg skal sende dem, naar 

jeg faar Penge til den Første. Det vilde være billigere 

for mig end at holde Politikens Ugeblad der dog kun 

indeholder Københavnske Nyheder, som jeg betaler 5 

Kroner Kvartalet for. 

Nu mange kærlige Hilsener 

Søren 

Selkirk N.Y. 13/3 – 1916 

Kære Forældre! 

Modtog i Dag, Årsdagen for min Ankomst til Amerika, 

jeres Brev, der var afsendt med ”Hellig Olav” Ja, det 

første Aar er altsaa gaaet, og det kan ikke nægtes, at 

jeg somme Tider har set noget pessimistisk paa tilvæ-

relsen. Ikke at Menneske kender jeg eller kunde snak-

ke med og ingen Landsmænd har der været jeg kunde 

komme sammen me. Kun to Gange hele sidste Som-

mer var jeg sammen med Morbroder Conrad, det var 

alt det danske Selskab jeg havde, Trods det jeg var om-

givet af Mennesker, levede jeg nærmest et Eneboerliv. 

– Nu er det anderledes, nu er mit Syn paa Tilværelsen 

nærmest optimistisk. – Vi gaar Sommertiden i Møde. – 

Jeg taler og lærer nu temmelig godt Engelsk. 

Jeg har levet mig ind i de amerikanske Sæder og Skik-

ke. Man føler sig ligesom lidt bedre hjemme nu. 

Jeg har saadan halvvejs besluttet ogsaa at blive her i 

Sommer, det er maaske nok dumt gjort af mig, men jeg 

synes ikke om at komme til at Arbejde for en mindre 

Løn, end jeg gør nu, og jeg kan ikke faa saa meget an-

dre Steder, som jeg faar her. Jeg skrev til et Par Plante-

skoler om Plads, de kunde ogsaa bruge mig, men Løn-

nen, de vilde give var 5 – 10 Dollars mindre om Maa-

neden, end den jeg faar her. Det var Meningen der 

skulle have kommet en anden Dansker her til Foraaret, 

men det bliver vist ikke til noget alligevel. Naar vi 

kommer ud af denne (Marts) Maaned, er jeg heldigvis 

fri for at have mere med Kreaturerne at gøre for denne 

Gang, selv om jeg har haft godt i Vinter, er det allige-

vel et Arbejde, jeg ikke holder af. 

Vi har Vinter herover endnu med haard Frost og Slæ-

deføre. Slæden har været i Brug lige siden Midten af 

December. Forhaabentlig bliver den snart overflødig. 

Morbroder arbejder snart et Sted og snart et andet, de 

gode Pladser er ikke nemme at finde paa denne Tid af 

Aaret, og særlig ikke for en Mand af hans Alder; selv 

om man kan sige, at Alderen ikke trykker ham synder-

lig endnu, og han siger selv, at han føler sig lige saa 

Rask og synes sig i Stand til at udføre lige saa meget 

Arbejde, som da han var 25 Aar, saa er hans Bevæglser 

dog ikke helt ungdommelige. Naar de antager Folk her 

over, er Alderen noget de ser meget paa, det er altid en 

ung Mand, de spørger efter. Naar man er blandt de ar-

bejdendes Rækker, kan man godt sige, at man falder 

for Alderen ved de 40. Når der er smaat med Arbejde, 

har en Mand over 40 vanskelig ved at faa Plads. 

Jeg sendte for en otte Dages Tid siden 10 Kroner som 

er beregnet til Porto for Aviserne, hvis i vil have Ulej-

ligheden med at sende dem. Jeg har holdt Politikens 

Ugeblad som koster 5 Kr. Kvartalet, men det er særlig 

Københavnske Nyheder, jeg faar gennem det og de 

interessere mig ikke saa meget. Jeg vil derfor sende 

Penge hjem og lade jer sende mig en hjemlig Avis for 

den i Stedet. 

Jeg ser i Avisen at der bliver ingen Valg hjemme i Aar. 

Jeg synes ikke, vi har behov at tage nogen Hensyn til 

at slaas i andre Lande, hvis vi skal vente til de er fær-

dig med det, kan vi maaske komme til at vente baade 2 

og 3 Aar, ja maaske længere, inden vi faar det første 

Valg efter den ny Grundlov, der nu har været vedtaget 

et helt Aar. 

Danskerne herover ser ikke med blide Øjne paa Dan-

marks neutrale Holdning, hvis da den danske Presse 

herover er et Udtryk for de her boende Dansker’s Me-

ning. Der er hver Uge Artikler i Nordlyset, om at nu er 

Tiden Kommen for Danmark til at slaa løs og tage fra-

røvede Landsdel (Sønderjylland) tilbage. Jeg sender en 

Artikel med Brevet, som er lidt anderledes en de sæd-

vanlige og dog det samme, man læser tydelig igennem 

Linjerne, hvad Meningen er. 

Du skrev, Mor, at du vist ikke fortjente den Ros, jeg 

tillagde dig. Det har du ikke behov at tvivle om. 

Desværre er jeg ikke i Stand til med Pennen at Takke 

jer Mor og Far som jeg burde. Jeg har nu været lidt ude 

i Verden, og set adskillige Hjem og det er meget faa 

der er saa gode som det, hvori jeg er opdraget. 

Med Ønsket om at I maa have det godt sender jeg min 

kærligste Hilsen.          Eders Søren 
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Selkirk N.Y. (Udateret) 

Kære Forældre! 

Ja jeg er endnu i min gamle Plads hos Mr. Hessberg, 

og jeg bliver ved her hele Sommeren. Man Smittes af 

de andres Jagtiver efter Dollar’en, det gælder om at 

skrabe saa meget Guld til sig som muligt; skal jeg tage 

en ny Plads, skulle det jo helst være et Sted, hvor jeg 

kan tjene endnu mere, end jeg gør her. Det har ikke 

kundet finde, ikke engang et Sted, hvor jeg kan tjene 

samme Løn som her. 

Jeg glemmer at sige Tak for brevet og Aviserne, som 

jeg modtog 31. Marts. Det er helt morsomt at se en 

dansk Avis igen, naar man er vant til de store ameri-

kanske Dagblade. De danske Aviser forekommer nu 

saa latterlig smaa. De er dog ikke mindre interessante 

for det, jeg har allerede slugt dem alle med stor Begær-

lighed og ser med længsel frem til en ny Sendings 

Ankomst. 

Vi har endelig de sidste Dage haft lidt Foraarsvejr. Det 

har været en haard Winter i Aar med en umaadelig 

Mængde Sne, efter Statistikken er det den haardeste 

Vinter de har haft siden 1888. Den 16. Marts havde vi 

Snestorm lig den jeg skrev om før Jul, i én Henseende 

var den værre; det var meget koldere (-20
o 
C) og Sneen 

føg mere forrykt. Jeg kunde ikke komme Hjem om 

Aftenen efter Stormen havde raset hele Dagen, men 

maatte overnatte hos Bestyrerem, Mr. Roche. 

Min Principal har opholdt sig i Syden i Vinter, han 

kom hjem igaar, han tager dog ikke Ophold her paa 

Farmen før omkring midten af maj. Nu er her fuld 

Mandskab her paa Farmen igen, der kom tre nye Mand 

her igen. Jeg bliver nu fri for at have noget med Krea-

turerne og Farmerarbejdet at gøre, foreløbig bliver mit 

meste Arbejde i Drivhuset, det vil vare nogen Tid end-

nu, inden vi kan komme i Jorden, den er endnu dels 

dækket med Sne. 

Til slut mine kærligste Hilsener med haab om, at i alle 

er raske. 

Eders Søren 

 

Selkirk N.Y. Maj 16. – 1916 

Kære Forældre! 

Jeg husker ikke bestemt, hvad Tid jeg skrev sidst, det 

kommer mig for, at jeg har trukket det lidt længe ud 

denne Gang. 

Det sidste Brev, jeg modtog hjemmefra, var det som 

Olav og Esther skrev, og som var afsendt sidst i Marts, 

det naaede mig en Maaned efter denne Tid. Fra Harald 

og Hans har jeg ikke hørt fra siden lige efter Jul, og det 

samme er tilfældet med Margrethe. 

Formodentlig er det Englænderne der tager Posten, det 

skulle ikke undre mig, om jeg en skønne Dag modtog 

brev, der har været opholdt af Englænderne et Par 

Maaneder. Min Sympati for England har jeg tabt. 

Naa, men I interessere jer vel mere for at høre lidt om, 

hvordan jeg befinder mig herovre. Store Nyheder har 

jeg ikke at fortælle. Vi har faaet tre nye Farmerarbej-

dere, deriblandt Manden hos hvem jeg bor og en Ty-

sker, saa jeg har lejlighed til at tale tysk hver Dag; det 

lide have været bedre om det havde været i fjor, nu 

taler jeg jo omtrent lige saa godt engelsk som tysk, paa 

en maade kan jeg maaske sige at jeg taler bedre en-

gelsk, da jeg altid vil blande engelske Ord ind naar jeg 

taler tysk, men det er ikke alene mig der gør det, det 

gør Tyskerne selv herovre, naar de taler Tysk. Ja, selv 

dansk er det vanskeligt at holde rent, jeg synes jeg har 

gjort mig al mulig umage, men alligevel kan jeg ikke 

undgaa at bruge engelske Ord, naar jeg taler dansk. 

Jeg har endelig truffen over Landsmænd nu. Det var 

Mr. Moldenhaver der skaffede mig i Forbindelse med 

dem; det er to unge Mænd paa min Alder, der bor i 

Albany, den ene en Københavner, er Maskinist, den 

anden, Vestjyde er Tømrer. 

Jeg var sammen med den sidste Søndag, det er to der 

tjener store Penge, den Løn jeg tjener er en ren Tulle-

løn ved siden af deres. Haandværker tjener store Pen-

ge, naar de er heldige at have Arbejde, og det har de to 

nemlig været, de har endnu ikke været arbejdsløse her 

over. De har været her i tre Aar. Det viser sig, at der er 

flere Danske i Albany end jeg havde troet. De fortalte 

mig, der var omtrent et halv Hundrede, og det pussige 

er, at der er en gammel Skovdalelev her, og at det ne-

top er ham hvis Plads jeg tog, da jeg kom til Skovdal. 

Jeg havde godt hørt, at han var rejst til America, men 

at han var her, havde jeg ingen Anelse om; jeg søger 

ham muligvis op, naar jeg kommer til Albany igen, det 

vil jo være ganske morsomt for os begge to. 

Morbroder var jeg sammen med sidste Lørdag Aften, 

han er paa en Farm en milsvej paa den anden Side af 

Albany, det er ogsaa en Rigmand, han arbejder for der. 

Formanden der paa Farmen, er ung ugift mand, har en 

Automobil, han lovede mig at vilde komme ud at besø-

ge mig sammen Morbroder engang imellem og saa 

tage mig med ud paa en Køretur i Bilen. 

Har du skreven til Moldenhaver, Fader? Det er ikke ret 

længe siden, jeg besøgte ham, jeg sagde ham Tak, 
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fordi han havde skrevet til jer og fortalte ham, at I 

havde været glade ved at modtage hans Brev. Jeg 

syntes, at jeg kunde forstaa paa ham, at han vilde gerne 

at han havde hørt fra jer. 

Nu har vi igen den kære Foraarstid, og jeg ønsker tit at 

kunde tilbringe nogle Dage i det kære gamle Hjem, Thi 

selv om der er yndigt alle Vegne, hvor der er Foraar 

saa tror jeg alligevel jeg maa give Drackmann ret i, at 

”Ingen Vaar er som Maj i vort land”. 

Foraaret her over er meget sen i Aar. Træerne er knap 

helt udsprungne endnu. I fjor var det omtrent en hel 

Maaned tidligere. Jeg er ellers frisk og rask og som 

Regel i godt Humør. Haaber I er alle vel derhjemme 

med mange kærlige Hilsener. 

Eders Søren 

 

Selkirk N.Y. Juni 11 – 1916 

Kære Forældre! 

Jeg har modtaget Eders Brev af 11. Maj, hvorfor min 

bedste Tak. Jeg er altid glad ved at høre, at I har det 

godt derhjemme. Ogsaa jeg er i bedste velgaaende. Jeg 

tror ikke, jeg har set Morbroder siden jeg skrev sidst, 

men det er kun et Par Dage siden jeg fik Brev fra ham, 

ogsaa han har det godt. 

Al Ting er meget sent her over i Aar. Vi har haft kølig 

Vejr hele Sommeren med kun et Par enkelte Dages 

godt Vejr. Det har dog ikke været saa koldt at vi har 

frossen, som man somme Tider gør i Danmark, naar 

det træffer ind med en kold Sommer. 

Tillykke med Genvalget som Amtsraadsmedlem, Fa-

der! Hvem var de andre fire som genvalgtes? 

Det at Pastor Povlsen er bleven udnævnt til Kirkemini-

ster, vidste jeg ikke, før jeg fik Eders Brev, først i gaar 

bragte Nordlyset Meddelelse derom. De dansk – 

amerikanske Blade faar deres danske Nyheder fra de 

danske Blade, som de faar tilsendt gennem Postvæse-

net. I denne Tid bliver Nyhederne noget gamle inden 

de naar over. 

De amerikanske Blade bringer ikke en for dem saa 

ligegyldig Meddelelse som den, at der er optaget et nyt 

Medlem i det danske Kabinet. Det eneste fra Europa, 

man faar bedre Besked om i de Amerikanske Aviser 

end i de danske, er Krigen. De bringer altid gode orien-

terende Artikler om Krigens Gang og alle Forhold ved-

rørende Krigen og de krigsførende Lande. De aftrykker 

alle Krigstelegrammerne, samt bringer lange Beretnin-

ger fra Krigsskuepladsen. 

De politiske Bølger gaar meget højt her over i denne 

Tid. Det synes som om Republikanerne ogsaa i Aar til 

Presidentvalget vil dele sig i to Partier, idet den kon-

servative Part af dem vil opstille Hughes, medens de 

mere fremskridtsvenlige ønsker ”Teddy” Roosevelt. 

Bliver de ikke enige om at gaa sammen, vil Wilson 

være sikker paa Genvalg. I modsat Fald vil det vel 

være vanskeligt at faa ham Genvalgt, da det Republi-

kanske Parti hidtil har vært det stærkeste. Mange me-

ner, Wilson har vunden mange Tilhængere ved at 

holde Amerika ude af Krigen, men der er ogsaa dem 

der mener det modsatte, at hans Politik har været for 

svag, han har været for Mexico, og at han af den 

Grund vil faa mange Stemmer imod sig, som han 

havde for sig ved sidste Valg. 

Jeg tænker, jeg vil se at finde mig et andet Sted at bo. 

Sidste Vinter var det nogenlunde taaleligt med Kosten, 

om end det ikke var som det burde være; men nu er det 

meget sløjt igen. Jeg er bange jeg bliver syg, hvis jeg 

bliver her. I de sidste Par Maaneder har jeg tabt 15 

Pund. Jeg tabte ogsaa 15 Pund i fjor Sommer, men det 

var først da det rigtig hede (varme) Vejr kom i Juli og 

August. Kosten er saa ensformig og simpel, og saa den 

kolde middagsmad, det gør, at jeg ingen Appetit har. 

Arbejdet, jeg har, er jo det samme som i fjor. Hver an-

den Søndag maa jeg hjælpe Bestyreren med at fodre og 

malke Køerne (6). 

Bestyreren og Gartneren er som altid flinke imod mig, 

har de Selskab, bliver jeg altid inviteret med. 

Sidst jeg skrev, omtalte jeg at jeg havde stiftet Be-

kendtskab med et Par Danskere i Albany. En af dem er 

blevet gift for et Par Dage siden. Han var nede i New 

York at hente Kæresten, som kom direkte fra Dan-

mark; to timer efter hun kom i Land, blev de viede. De 

havde ikke set hinanden i tre Aar.  

Til slut mine kærligste Hilsener og lev vel. 

Eders Søren 

 

 

Glenmont, N.Y. Juli 11. 1916 

Kære Forældre! 

Tak for eders sidste Brev og for det Bundt Aviser, som 

jeg modtog for et Par Uger siden. De sidste tre Uger 

har jeg ikke faaet noget som helst Post. 

Som jeg skrev til Hans har jeg altsaa skiftet Logi. At 
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jeg har kundet udholde det saa længe paa den første 

Plads, begriber jeg knapt selv; thi det var det usleste 

Hul, jeg endnu har boet i. Selv Skovdal overgaar det 

Sted. 

Der er en Ting, som jeg aldrig har omtalt i mine Breve, 

jeg har ikke syntes jeg kunde være bekendt at skrive 

om det. Det er om nogle smaa ”Husdyr”, som jeg stif-

tede bekendtskab med, nemlig Væggelus. Jeg tænker 

ikke, der er nogen af jer der kender dem og ønsker, at I 

aldrig skal gøre deres Bekendtskab. Jeg har lært en hel 

Del Insekter at kende herover, som man ikke har i 

Danmark, og hvis Bid og Stik er giftigere end nogen af 

de danske Insekter. Men ingen af dem kan paa nær 

maale sig med Væggelus eller ”The Bed – bocks”, som 

de kaldes her. Det er i Revnerne i Træværket, de 

holder til, og hvor de har deres Yngel. I den varme 

Sommertid kommer de frem om Aftenen af deres 

Tilholdssteder og løber rundt overalt paa Væggene. 

Naar man kommer i seng, varer det ikke længe, før 

man har deres Besøg og man er da sikker paa ikke at 

komme til at lukke et Øje hele Natten. 

Nu vidste jeg, at Mrs. Rocke (Bestyrerens Kone), alt-

saa min nuværende Værtinde er en ualmindelig rensom 

Kone, og jeg var bange jeg skulle slæbe disse omtalte 

Dyr ind i hendes Hus, saa jeg fortalte hende, før jeg 

flyttede, hvordan det hang sammen. Da hun fik det at 

høre, sagde hun: ”Ja, er det ikke nogle forfærdelige 

mennesker de Amerikanere (hun er Irlænderinde). Der 

er næsten ikke en af dem, der forstaar at holde deres 

Hus ren. Du vil finde de Fyre i næsten hver Hus her 

omkring, men vær ikke bange, selv om du bringer 

nogle her op, saa vilde ikke leve længe hvor jeg er, jeg 

er ikke nogen Ven af dem. Det Hus, hvor vi først 

boede i, da vi kom til Amerika var fuld af dem, men 

ved en energisk Kampagne fik vi gjort Ende paa dem 

paa en forholdsvis kort Tid”. 

Den Dag, jeg flyttede ind her, hjalp hun mig at efterse 

mit Tøj, og mine Kufferter blev set efter i alle Hjørner 

og Kanter. Vi fandt ogsaa tre i sprækkerne af min Kuf-

fert, og i et Hjørne var der en Bunke Æg. Vi fik dem 

Uskadeliggjort og jeg har ikke mærket til dem siden. 

Jeg er ualmindelig godt tilfreds her baade med Kosten 

og med mit Værelse. Og saa de ualmindelige flinke 

Folk. 

Her til lands spiser man jo kun tre Gange om dagen. 

Om Morgenen faar vi en Portion Havregrød, to Spej-

læg med Flæsk til samt al der Sigtebrød og Kaffe, vi 

ønsker. Middagen bestaar altid af en solid Kødret med 

Grøntsager og Kartofler, og efterfølges af en Dessert, 

derefter faar vi Kaffe eller The med Kage. Engang 

imellem faar vi Kødsuppe til Forret. – Vælling, sød-

suppe, Grød og den Slags Retter kendes ikke her over. 

Om Aftenen faar vi én varm Ret og ellers er der paa 

Bordet alt hvad Hjertet begær, Forskellige Slags Paa-

læg, Kompot, Gele, Syltetøj, Frugt og meget andet. 

Vi har en meget regnfuld Sommer i aar, sidste Aar var 

det slemt, men det er dog værre i Aar. Vi har selvføl-

gelig ogsaa nogle varme Dage af og til. 

I Aar generer Varmen mig ikke saa som i fjor. Ifjor 

kunde jeg ikke sove om Natten for Varme; ganske vist 

var det maaske nok Væggelusene der særlig var skyld 

deri. I Aar sover jeg altid godt om Natten, selv naar de 

andre klager over, at de ikke kan sove for Varme.  

Vi har haft Brand her paa Farmen. Vor Lade og 

Svinehus brændte fuldstændig ned. Bygningerne var 

som alle Bygninger er her i Amerika af Træ, saa det 

tog ikke lang Tid for Ilden at lægge dem i Aske. 

Hvordan Ilden kom op vides ikke, man mener, det er 

sket ved selvantændelse. Vi Vaagnede op kl. 2 om 

natten ved at en Automobil kom tudende ind i 

Gaarden. Vi anede derved at der var noget galt paa 

Færde, og da vi sprang ud af Sengen var de nævnte 

Bygninger omspændt af Luer. 

Det var Natten til den fjerde Juli, Amerikanernes store 

Frihedsdag, det skete. Jeg skulle den dag paa udflugt 

til en Sø ”Lake George” oppe i den nordlige Part af 

Staten. Saa den Brand havde nær helt taget Lysten fra 

mig til min Udflugt, men jeg Tog alligevel af sted og 

havde endda en meget fornøjelig Dag om end jeg var 

noget søvnig og Træt inden jeg kom hjem igen. Det 

var selvfølgelig en stor forskrækkelse, straks da vi 

vaagnede op og saa Gaarden i Brand. Jeg tabte dog 

ikke ligevægten og det varede ikke længe inden jeg 

befandt mig normal. I Laden var der ikke andet end 

noget Strøelse og lidt Majsstraa. I Svinehuset brændte 

der to Svin inde. Resten havde selv reddet sig ud i 

Svinegaarden. Om Aftenen for branden havde vi sydlig 

Vind, men den var gaaet om i nord paa det Tidspunkt 

Branden var; Havde det ikke sket, vilde sikkert hele 

Farmen have brændt. Jeg fandt det mærkeligt, at der 

slet ikke gøres noget, naar der er Brand, der kom ikke 

saa meget som en Sprøjte og selvfølgelig af den 

Grund, at der ikke eksisterer nogen Sprøjte paa Landet. 

Noget Brandforhør har der heller ikke været afholdt, 

det hele er saa amerikansk som det kan være. 

Den europæiske Krig har sin store Indflydelse paa 

Priserne paa Fødemidler her over. Særlig er Kartof-

lerne i ualmindelig høj Pris. De koster 1 Dollar pr. 

Skp. Det er ligesaa meget som 32 Kr. for en Tønde 

Kartofler. Den Pris har de været i de sidste tre Maane-
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der. Jeg tænker tit paa hvad Jensen, Skovdal engang 

sagde nemlig: ”Bliver Folk ved paa den Maade at plan-

te Grev Moltke Pærer, vil der F….. G… mig ikke vare 

længe inden de kan købe dem for samme Pris, som de 

køber Kartofler”. Her ovre vil de vist være glade, hvis 

de kunde købe Kartofler ligesaa billige, som de kan 

købe Pærer om Efteraaret. 

Vi ønsker her over, som jeg jo ogsaa tænker I gør der-

hjemme, at Krigen med dens Grusomheder, snart skal 

faa en Ende. Grusomhederne er man jo nu saa vant til 

at høre om, og man røres ikke som man gjorde i Kri-

gens første Dage, skønt det er lige saa slemt nu, som 

det altid har været, maaske værre. Og det synes ikke at 

skal ende med et resultat for nogen af Parterne. Her 

over er man af den Mening, at der efter Krigen vil 

Ramme en gylden Tid for Amerika, medens 

Nationerne i Europa vil have lammet hinanden, saadan 

at de ikke vil blive dem mulig at komme paa Benene 

de første Hundrede Aar. 

”Nordlyset”, hvis Redaktør sidste Sommer var saa me-

get imod Ministeriet, fordi de ikke hjalp de Allierede 

ved at faa Danmark bragt ind i Krigen paa deres Side, 

har nu faaet et hel andet Syn paa Sagen. Jeg sender en 

Artikel med dette Brev, hvoraf I selv kan læse jer til 

Hr. Redaktør Offers nuværende Synspunkt. Jeg har 

vist sendt et Par af hans Artikler fra Vittigsbladet 

”Life”, til det behøves der ikke megen Forklaring. Hvis 

Harald ikke er hjemme, saa betyder de par Ord der 

staar under Billedet: ”Hvis de levende og døde var sat 

til marchere sammen”. Jeg har skrevet min Adresse 

paa den anden Side af dette Papir. Før boede jeg i den 

ene Side af Postdistriktet Selkirk, nu er jeg flyttet over 

grænsen og bor i Glenmont. 

Jeg længes efter at høre, hvordan Harald er kommen 

over Eksamenen. 

Har det godt, haaber I er alle raske derhjemme.  

Lev vel. Kærlig Hilsen 

  Søren 

 

Kapitel 3 

Rochester N.Y. July 25. 1916 

Kære Forældre! 

Ja I er vel forundret over høre at jeg er rejst fra Selkirk. 

Det er jo ikke længe siden jeg skrev et Brev hjem og 

fortalte at jeg var saa udmærket tilfreds med at være 

kommen op at bo hos Bestyreren paa Farmen. Det er 

ogsaa min egen Skyld, at jeg er rejst. Hessberg vilde 

have beholdt mig. 

Jeg er kommen til at tænke lidt anderledes om Hess-

berg, end jeg gjorde den første Tid jeg var hos ham. 

Paa en Maade har han været flink nok overfor mig. 

Men derimod har han behandlet andre af sine Folk paa 

en Maade, der gør at jeg har tabt min Agtelse for ham 

som en Gentleman. 

Og den væsentlige aarsag for, at jeg rejser, er at han 

har afskediget Bestyreren, og det har han gjort uden at 

der spor af Grund. Han har været der i 9 aar og han har 

altid passet sine sager saa godt som nogen kunde gøre; 

og der har efter min Mening altid været det bedste For-

hold mellem ham og Hessberg. Nu knytter der sig selv-

følgelig en meget lang Historie til Affæren, som jeg 

ikke skal komme ind paa. Jeg skal kun i korte Træk 

nævne Hovedpunkterne. 

Der er en mindre anset Person der paa Egnen, har for-

talt Hessberg at Bestyreren ikke passede sit Arbejde og 

at der kunde bringes mere ud af Gaarden, nar han tog 

en ny Mand til Formand (denne Mand skulle selvfølge-

lig være omtalte Person). Alt sammen selvfølgelig kun 

Sladder, men Hessberg har taget det for gode Varer og 

i stedet for at undersøge Sagen eller Talt til Formanden 

om det, antager han en Mand og overdrager til ham al-

le betroede Arbejder, som Formanden eller Bestyreren, 

som han kaldes før, havde at udføre, som f.Eks. kærne 

og lave Smør. Passe Hønsene og indsamle Æg. Og føre 

rengskaberne over Gaardens Indtægter og Udgifter. 

Bestyreren sagde selvfølgelig op, han kunde jo mærke, 

at Hessberg ikke ønskede ham mere. Jeg blev gal over, 

at Hessberg kunde behandle en Mand saadan. Og jeg 

havde ikke Lyst til at blive og udsætte mig selv for 

samme Behandling. 

For mit vedkommende knytter der sig ogsaa et Grinag-

tig Træk til Sagen, som viser, hvordan Hessberg har 

gaaet og snuset og lyttet til alle mulige Sladderhisto-

rier. Jeg gik op paa Department of Agriculture for at 

tage Afsked med Moldenhaver. Jeg gik; hilste: ”How 

do you do, Mr. Moldenhaver”. ”Naa der har vi Dem”, 

sagde han paa sin fornøjelige Maade. ”Jeg troede, De 

havde stukket af uden at komme og sige Farvel” – 

”Hvad, ved De, at jeg rejser”. ”Oh; jeg ved det hele, 

Hessberg har været herinde og fortalt mig hele Histo-

rien”, og saa lo Moldenhaver. ”Hvad? Hvad har han da 

sagt.” – ”Det er jo en Lærerinde dernede fra Selkirk, 

De stikker af med” – Saa kunde jeg ikke selv lade være 

med at le. 
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Skønt jeg havde 

forklaret tydelig 

til Hessberg, 

hvad Grunden 

var hvorfor jeg 

vilde rejse, saa 

havde han gaaet 

ind og fortalt 

Moldenhaver, at 

jeg var Kæreste 

med Lærerinden 

fra Selkirk, og 

at hun nu var 

rejst til Buffalo, 

og at jeg saa 

vilde ud til 

sammen Egn. 

At jeg er gode 

Venner med med omtalte 

Lærerinde, skal jeg ikke 

nægte, men det er Løgn, naar 

han siger, at det er for at 

komme ud i hendes Nærhed, 

at jeg rejser. Hun er ganske 

vist i Buffalo nu, men det er 

bare saalænge Sommerferien 

varer. 

Foriøvrigt rejste hun først til 

Buffalo den Dag, jeg rejste til 

Rochester, saa jeg havde 

Selskab hele Vejen hertil, 

men det var ikke noget, der 

var forudbestemt. Hun havde 

al Ting klaret til at rejse om 

Søndagen, men da det kom 

paa, at jeg skulle samme Vej, 

ventede hun for at gøre mig 

selskab. 

Grunden til at jeg valgte at 

tage til Rochester, er, at der 

her findes en mængde af Planteskoler, og at Amerikas 

største Frugtavlscenter ogsaa findes ikke saa langt fra 

Rochester. 

Jeg fik Arbejde Dagen efter, jeg ankom her til Byen i 

en af Planteskolerne. Jeg faar $13,50 om Ugen, deraf 

skal jeg betale for Kost, Logi og Vask $ 5. Saa er der  

$ 8½ tilbage i ren fortjeneste. Det vil blive maanedlig 

ca.$ 6 mere end jeg fik hos Hessberg. Saa hvad Løn-

nen angaar har jeg gjort et godt Bytte. 

Arbejdstiden er heller ikke saa lang her. Vi begynder 

Kl. 7 om Morgenen og holder Fyraften Kl. 6. Det 

egentlige arbejde begynder først Kl. 7½. Planteskolen 

ligger 6 engelske mil ude paa Landet. Der kører de os 

ud i en Automobil-omnibus det tager en halv Time. Kl. 

5½ om aftenen kommer den igen og tager os Hjem. 

Ja, jeg maa sige at helt igennem, er jeg meget vel Til-

freds med det Bytte jeg har gjort. Ganske vist er jeg 

ikke sikker paa at have Arbejde der hele Vinteren. Men 

hvad det var jeg vel heller ikke ved Hessbergs. Deri-

mod har jeg Udsigt til at faa Beskæftigelse paa en 

Oliemølle for Vinteren, og det kan i hvert Fald være 

lige saa godt som at passe Køer i Selkirk. Det er i det 

mindste betalt lige saa godt. 

Jeg bor i en af Udkanterne af Rochester. Sporvognen 

er lige uden før Døren og i mindre end paa 10 Minutter 

bringer den mig ned i Hjertet af Byen. Rochester er en 

By paa 300.000 Indbyggere. 

Jeg modtog i Dag to Pakker Aviser fra 5. Juni Kl. 19 

samt Brev dateret 23. Juni. 

Har det godt.     Kærlig Hilsen til alle 

Søren 

 

Rochester N.Y. August 15. 1916 

Kære Forældre! 

Jeg vil lige skrive at Par Ord om, hvordan det gaar mig 

her i Rochester. 

Man er jo altid lidt fremmed den første Tid, naar man 

kommer til et nyt Sted, og man føler sig knap saa godt 

tilfreds, som der hvor man kom fra. 

Nu har jeg snart været her i fire Uger, og er derfor 

Lærerinden 

Miss Mulholand 
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nogenlunde over det Stadie og snart fortrolig med de 

nye Forhold. 

Sæder, Skikke og Sprog er selvfølgelig det samme her 

som i Albany. Klimaet er ogsaa nogenlunde det sam-

me. Ja, der skal være et Par grader varmere her om 

Sommeren og et Par grader koldere om Vinteren end 

det er i Albany. 

Vi har lige haft en meget hed Periode. Det skal efter 

Avisernes Udsagn være 30 Aar siden, at Juli har været 

saa varm, som den var i Aar. Om Dagen var der ca. 35
o 

C. i Skyggen, og det sjælden at temperaturen gik læn-

gere ned end 30
o 
om Natten. I År har Varmen ikke 

generet mig meget. Medens de andre har klaget over 

ikke at kunde sove om Natten, her jeg altid sovet 

udmærket. 

Jeg er meget godt tilfreds med Pladsen, jeg har faaet 

her. De Overordnede er meget flinke. Jeg har været 

beskæftiget med Okulationsarbejde siden jeg kom her 

til, og det vil vare et Par Uger endnu inden vi er helt 

færdig dermed. Ogsaa det Logi, jeg har faaet, er godt. 

Rochester er, som jeg vist har nævnt, beliggende i den 

vestlige Part af New York State, og ikke mere end 5-6 

engelske Mil fra den store Ontario Sø, der noget nær er 

paa størrelse med Kattegat. Sporvognene fra Rochester 

gaar lige der ud. Saa jeg tog en Tur derud sidste Søn- 

dag. Det var en hel Fryd for mig, thi det var akkurat 

som igen at komme til Havet. Man vilde antage det for 

et Hav, hvis man ikke vidste det var en Sø. Man kan 

selvfølgelig ikke se Land paa den modsatte side. Søen 

var i saa stærk Oprør, som Vesterhavet i Almindelig-

hed er. Strandbredden er sandig og minder ogsaa om 

Vesterhavet. Saa rørte der sig et badeliv derude, som 

jeg ikke har set Mage til noget andet Sted. 

Paa Vejen derud fra Rochester havde jeg Lejlighed til 

at se nogle moderne og velholdte Frugtplantager. Paa 

hele denne Strækning findes, der saa at sige, udeluk-

kende Frugtplantager, mange af dem er Ferskenplanter. 

Jordbunden her er maget stiv Ler, noget lignende det 

der findes i Rodskov. 

Niagara Vandfaldet er heller ikke lagt her fra. Jeg tager 

nok hen at se det en Søndag med det første. 

Da Buffalo er beliggende i Nærheden af Niagara, har 

den Lærerinde fra Selkirk, som har sit Hjem i Buffalo, 

og som for Tiden holder Ferie der, og jeg aftalte at 

mødes derude ved det store Vandfald. 

Aviserne kommer nu nogenlunde regelmæssigt, om 

end det tager lang Tid for dem at naa mig (ca. 5 Uger). 

I den sidste Pakke, jeg fik, saa jeg, at Harald er kom-

men godt over sin Eksamen, og jeg ønsker da hermed 

baade jer og ham hjertelig til Lykke med resultatet. Jeg 

kan jo ikke tænke mig andet, end at I maa være stolte 

over at have en Søn, der er Student. Jeg har endnu ikke 

faaet noget Brevlig Meddelelse derom, hverken fra jer 

eller fra ham, men jeg haaber den snart maa komme. 

Jeg saa ikke Arthur Thomsens Navn der paa Listen. 

Hvad er der i Vejen med ham? Er han syg? Jeg kan jo 

knap tænke, at han er dumpet. 

Jeg havde Brev fra Morbroder Conrad for en Uges Tid 

siden. Han opholder sig endnu i Albanys Nærhed. Han 

lod som om han ogsaa muligvis vilde tage her ud til 

Rochester. Jeg traf ham i Albany Dagen før, jeg rejste 

her ud. Jag raaede ham dengang til at rejse til Dan-

mark, og han syntes ikke at være uvillig til at tage af 

Sted, men han maa jo alligevel have opgivet det. Det 

bliver sikkert ikke til noget, før jeg kommer. Det der 

holder ham fast, tror jeg nok er en Livsforsikring, han 

har, som han endnu ikke er færdig med at betale. Han 

taler altid om først at blive færdig med den Livsforsik-

ring, naar jeg taler til ham om at tage hjem til Dan-

mark. 

Jeg havde Brev fra Hessbergs Gartner, min tidligere 

chef, i dag. Han skriver, at Hessberg er ked af, at han 

lod mig (gaa) rejse, og at han vilde have givet mig 10 

Dollars mere pr. Maaned, hvis jeg vilde have blevet. 

Det kan han jo sagtens sige, nu jeg er rejst. Havde han 

virkelig ment noget med det, havde han vel tilbudt mig 

det, medens jeg var der. Og skulle han virkelig have 

vildet give $ 10 mere pr. Maaneden, saa tvivler jeg 

paa, at han vilde have beholdt mig om Vinteren, da der 

nemlig var en anden der havde tilbudt sig for $ 20 min-

dre pr. Maaned end det Beløb, jeg vilde have faaet. Jeg 

kunde jo have Grund til at ærgre mig over at være lø-

bet væk fra denne Chance, men det gør jeg nu ikke. 

Jeg er godt tilfreds her. 

Jeg ser i Aviserne at de installere Elektricitet paa Kalø 

– Vig Egnen. Er Rodskov med der? 

Til slut mange kærlige Hilsener til alle i det kære Hjem 

Eders Søren 

Rochester, N.Y. 1 Oct. 1916 

Kære Forældre! 

Modtog eders Brev i Dag, det var meget velkommen, 

eftersom det var over to maaneder siden, jeg havde 

hørt fra jer. Jeg kan ikke forstaa, at der har været ret 

lang Tid, I ikke vidste min adresse, da jeg sendte Brev 

med min nye Adresse et Par Dage efter, at jeg havde 

sendt det Kort til Olav, hvorpaa jeg bad jer vente med 

at skrive til Olav fik min Adresse. Fotografierne af jer 
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og af Harald, modtog jeg i god behold samtidig med 

Brevet. – Hvor var jeg glad ved at faa Jeres Billede – 

Det er jo aldeles ypperligt. Det er uden Tvivl det 

bedste Billede, der nogensinde er bleven taget af jer. 

Du Mor er aldeles perfect. Det er akkurat, som jeg saa 

dig, da jeg forlod Danmark for snart 20 Maaneder 

siden. Du Fader, ser ud til at være bleven noget federe, 

i Ansigtet i hvert Fald, og det ser ud som om du lader 

mere og mere af Fipskæget forsvinde. Det synes jeg 

ikke Klæder dig saa godt. Det giver dig udseende som 

en Højreproprietær, men ellers ligner det dig udmær-

ket. Jeg viste Billedet til min Vært, han sagde ”Your 

mother is a good looking woman”, hvilket betyder frit 

oversat, ”Deres Mor’ ser ud til at være en smuk 

Kvinde.” Harald ser jo vældig flot ud som Student. 

Jeg har modtaget Haralds brev, det glæder mig at han 

er kommet godt over Eksamen og at hans fremtidigs 

udsigter er gode, og jeg er særdeles glad, fordi jeg tæn-

ker, det maa have været en stor Glæde for jer at have 

en Søn, der er Student. Det burde jo være os Børns 

største Glæde at se vore Forældre glade og lykkelige. 

Det er i Dag den første Oktober altsaa Esters Konfir-

mationsdag, jeg tænker da ogsaa baade paa hende og 

jer, og jeg ønsker, at jeg kunde deltage i festligheden 

derhjemme. Jeg sendte en lille Gave til hende for fire 

Uger siden, jeg haaber den er naaet hjem til hende i 

god Behold. 

Jeg kan forstaa, at I er lidt ængstelige ved mit Forhold 

til Miss Mulholand, og at I ikke saa gerne vilde se, at 

jeg giftede mig med en Amerikanerinde – men at I paa 

den anden Side heller ikke ønsker at gøre mig imod. 

Naa, jeg tænker heller ikke at jeg nogensinde gifter 

mig med en Amerikanerinde. Jeg skal indrømme, at 

det Venskabsforhold, der var mellem os, har udviklet 

sig til noget mere, og at jeg virkelig har overvejet 

Muligheden om at gifte mig med hende. – Men det 

vilde jo saa sige, at jeg skulle bo i Amerika for Resten 

af mit liv, og at det engelske Sprog vilde blive det 

eneste Sprog, jeg fik Lejlighed til at benytte. De van-

skeligheder var maaske til at overkomme, men værre 

vilde det jo være, naar jeg skulle kuldkaste alle mine 

Interesser for Danmark og for alt, hvad der rører sig i 

Danmark. Thi hun vilde jo aldrig kunde komme til at 

interessere sig for det. Jeg tvivler ikke om, at vi kunde 

leve lykkeligt de første Par Aar. Men jeg er bange der 

skulle komme en Tid, da der vilde gaa mindre godt. 

Det er for meget der staar på spil til, at jeg turde gaa 

hen at gifte mig med en af anden Nationalitet. At jeg 

skulle glemme mit Fædreland eller mit Hjem, har I 

ikke behov at være bange for. 

Der, hvor jeg arbejder, har jeg været beskæftiget med 

okkulering lige fra jeg kom og indtil Midten af Sep-

tember. Den sidste Tid har vi plantet forskellige Ting. 

Naar vi kommer lidt hen i Oktober, faar vi travlt med 

opgravningen og forsendelse af Planter. Planteskole- 

driften her er ikke saa lidt forskellig fra den europæi-

ske. Der er adskillige Ting at Lære men gennemgaaen-

de er de europæiske Metoder de bedste. 

Angaaende Salget af de vestindiske Øer har der ogsaa 

været skrevet meget i Aviserne her over, og de fleste 

synes, at Prisen for dem er ualmindelig høj. Hvis Dan-

mark ikke sælger nu, vil det utvivlsomt blive vanske-

ligt at sælge til saa god en Pris senere, da Amerika nu 

er ved at anlægge en ny Forsvarsordning, og derfor 

netop paa indeværende Tidspunkt har brug for Øerne. 

Jeg kan ikke se, at Øsalget kan skade Danmark i Ud-

landets Øjne. Det er jo dog ikke nogen krigsførende 

Magt, vi handler med. Jeg ser i Opslagene i Dag, at 

Rigsdagen nu er bleven enig om at sælge, og at der 

ikke behøves nyt Valg. 

Jeg befinder mig ellers godt her i Rochester, det er 

flinke folk, jeg bor hos, Jeg har Centralvarme og elek-

trisk Lys paa mit Værelse. Der er Toiletrum og Bade-

værelse her i Huset, saa jeg har alle Bekvemmelighe-

der der kan tænkes af den Art. 

Der skal være en del danske her i Rochester, jeg ken-

der dog ingen og har ikke truffen paa nogen. 

Det er allerede begyndt at blive koldt her over. Vi har 

Huset varmet op i Dag for første Gang i denne Sæson. 

Det er ikke mange Dage siden, det kneb med at holde 

det ud for Varme – nu er det anderledes, Vejrliget 

skifter brat her til Lands. 

Hvordan har de det i Mørke? Der hører jeg aldrig no-

get fra, udover at i somme Tider skriver ” de har det 

godt i Mørke”. Hvad hedder deres yngste Søn? Eller er 

det en datter. 

Jeg følger med stor Interesse Presidentkampagnen her 

over. Jeg er selvfølgelig en Wilson-Mand. Wilson vil 

sikkert faa flere Stemmer denne Gang end han havde 

ved sidste Valg. Men alligevel er det tvivlsomt, at han 

bliver Valgt, da Republikanerne denne Gang kun mø-

der med en Kandidat. Republikanerne er Kapitalist 

partiel og de skyder intet som helst Middel til at faa 

Wilson fældet. De udslynger den ene Løgn større end 

den anden. 

Der er det mærkelige her, at mange almindelige Folk, 

som man skulle antage hørte til i Demokraternes Ræk-

ker, tror at naar de store Pengematadorer og Trusler 

kommer til Magten og faar fri Spillerum, kommer der 

mange Penge blandt Folk, der bliver mere Arbejde og 
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større Lønninger. 

Jeg maa slutte for denne Gang, jeg skal ogsaa have 

skrevet Brev til Harald. 

Haaber I er alle vel: Jeg har det godt. 

Kærlig Hilsen 

 Eders Søren 

 

Rochester N.Y. Okt. 30 – 1916 

Kære Forældre! 

Jeg modtog jeres Fødselsdagsgratulation to dage før 

min Fødselsdag. Jeg var meget glad for dette Brev. Ja, 

nu er jeg altsaa 25 Aar, og efter Dansk Lov en fuld-

myndig Mand. Min Fødselsdag forløb selvfølgelig 

meget rolig, der var ingen paa denne Side af Atlanten, 

der vidste jeg holdt Fødselsdag. Det glædede mig, at I 

mindedes mig derhjemme ved en lille Festlighed paa 

min Fødselsdag. Mine Tanker var ogsaa hjemme hos 

jer paa denne Dag. Og selvfølgelig tænkte jeg paa alle 

de Fødselsdagsgilder, I har gjort 

for mig, hvilke, naar jeg tænkte 

paa Barndomsaarene, altid var en 

eneste Festdag. 

Ja, og tak for Billedet af Olav det 

ligner ham jo udmærket, men 

som han er bleven lang. 

Jeg synes næste ikke jeg har 

noget videre at fortælle denne 

Gang. Alt gaar som sædvanlig 

med Arbejde hver dag. 

Jeg skal flytte i morgen. Familien 

jeg bor hos, flytter ind i Huset 

ved siden af  (No 10 Wolcott 

street) og jeg flytter saa med, som 

et andet Husinventar. 

Morbroder opholder sig i Albany 

endnu, han har Plads hos en 

Gartner, hvor han har været siden 

den første September. Jeg tænkte ikke, det er længere 

end til December han har Arbejde der, saa det er maa-

ske muligt, at han kommer her til Rochester, naar han 

er færdig der. Rejse til Danmark gør han sikkert ikke, 

før jeg kommer. 

Jeg faar jævnlig Brev fra Gartneren hos Hessberg, Mr. 

Shaw og fra bestyreren, som var der sammen med mig. 

Mr. Shaw skriver: ”Vi ønsker at du vilde komme at 

besøge os, og naar som helst du er her paa Egnen, vil 

vi helst, at du betragter det som dit hjem her hos os, vi 

vil være glade ved at tage imod dig paa enhver som 

helst Tid.” 

Der er stor spænding herover i Anledning af Valget, 

der foregaar i næste Uge. I vil jo allerede kende resul-

tatet naar, I modtager dette Brev. Det ser ud som Stem-

ningen for Wilson bliver stærkere og stærkere. Dette at 

han har holdt os ude af Krigen er en god Anbefaling 

for ham. Republikanerne siger dertil, ”Ja, han har holdt 

os ude af Krigen, men han har ofret Amerikas Ære der-

ved, saa at der er ingen mere der respektere den ameri-

kanske Regering”. En Mand som Edison, der ellers er 

Replublikaner, vil stemme for Wilson denne Gang 

fordi han mener Wilson har klaret den vanskelige Situ-

ation bedre end nogen anden kunde gøre. Henry Ford, 

der ogsaa er Republikaner og hvis Navn har en ualmin-

delig god klang, er ogsaa for Wilson. I Dagens Avis 

saa jeg at Krigsministeren i Tafts Ministerium havde 

ladet kundgøre, at han ogsaa er for Wilson. Det er jo 

noget der betyder noget, naar saadanne Mand erklærer 

sig for deres Modstanders Kandidat. Alligevel er jeg 

bange at han ikke skal blive valgt. Naar jeg passerer 

Banegaards terrænet  hver Mor-

gen, naar jeg gaar paa Arbejde, 

og det er morsomt at se, paa 

næsten alle Godsbanevognene 

har Banemændene skrevet med 

store Bogstaver ”Vote for Wil-

son” (stem paa W.). Jeg har ikke 

set nogen Vogn, hvorpaa der stod 

” ”Vote for Hughes”. I Dag saa 

jeg, de havde skrevet et sted 

”Stem paa Wilson han er en 

Mand, ikke en Gedebuk”. 

Der indgaaes store væddemaal 

om udfaldet af Valgret. Da 

Valgkampagnen begyndte, var 

det saadan at naar en bød 600 

Dollars paa Wilson bød de 1.000 

Dollars imod paa Hughes. Nu tør 

de ikke gøre det mere, nu bydes 

der lige meget paa hver kandidat. Der er lige indgaaet 

et Væddemaal paa en halv Million Dollars af et Par 

Rigmænd fra New York. 

Jeg er ellers ved god Helbred og har det godt. Mine 

kærligste Hilsener sendes til alle i Hjemmet: 

Kærlig Hilsen Eders Søren 

 

Woodrow Wilson USA’s præsident 

fra 4. marts 1913 til 4. marts 1921. 
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Rochester N.Y. Nov. 19 – 1916 

Kære Forældre! 

Der er endnu en hel maaned til Jul, men jeg tænker ik-

ke dette Brev vil naa jer mange Dage før denne store 

Højtid, saa jeg vil straks begynde med at ønske jer alle 

en rigtig fornøjelig og velsignet Julefest. Der er under-

ligt som Minderne om barndomshjemmet myldrer frem 

naar denne Højtid nærmer sig. – Minderne fra den Tid, 

jeg var en lille Purk, da vi have Juletræ i Havestuen i 

det gamle Stuehus og fra den Tid, da jeg var til større, 

hvor vi fejrede Juleaften omkring Juletræet i Bestemo-

ders Stue – alt staar saa klart for mig, som om det kun 

er faa dage siden, og det staar for mig som noget af det 

størst og bedste jeg har oplevet i mit Liv. Det er med 

stor ærbødighed og taknemlighed, jeg nu herover i det 

fremmede Land tænker paa dette gode og enestaaende 

Hjem, og de kærlige og opofrende Forældre jeg har. 

Jeg skylder jer Tak, og vil sige jer Tak nu Julen kom-

mer; og jeg vil ønske at jeg blot kunde gøre blot en lil-

le Smule til Gengæld for det meget I har gjort for mig. 

Nu maa I endelig ikke lade det blive et Skaar i Glæden, 

at I har en Søn i Amerika, der i Julen sidder og sørger, 

fordi han ikke kan komme hjem. Saadan vil det jo ikke 

være. Jeg er jo netop glad ved at tænke paa, at I der-

hjemme kan fejre den sædvanlige Julefest. Jeg husker 

som Dreng, at jeg tænkte at fejre Julen udenfor Hjem-

met maatte være noget af det værste, der kunde ske. 

Naar man er ude og ved, at man ikke kan komme 

hjem, er det ikke værre at over borte i Julen, end det er 

paa en hvilken som helst anden Tid. Men selvfølgelig 

kommer Minderne. 

Hvordan jeg skal tilbringe Julen, ved jeg ikke rigtig 

endnu. I fjor var Morbroder jo i Besøg hos mig i Julen. 

Maaske tager jeg til Albany og tilbringer Julen der. 

Der er en Lærerinde, som gerne vil, at jeg kommer og 

besøger hende og Morbroder er jo ogsaa stadigvæk i 

Albany. 

Jeg er flyttet. Jeg meddelte, at jeg var flyttet til No. 10. 

Nu er jeg flyttet igen til No. 18. I Nummer 10 boede en 

Søster og Svoger til min Værtinde, de levede sammen 

som Hund og Kat, og det skete bestemte min Vært og 

Værtinde sig til at flytte over i Lejligheden til Søsteren. 

Jeg fulgte med som nævnt. Da vi havde boet der en 

Uges Tid, kom den deserteret Ægtemand tilbage og 

ønskede at genoptage samlivet med sin bedre halvdel. 

Det fik han Lov til, men to familier i et hus er jo ikke 

saa heldigt, og jeg syntes derfor det var bedre at finde 

en anden Plads at bo. Jeg flyttede da til No. 18 og jeg 

er særdeles godt tilfreds her. Vi faar det dejligste Mad 

der kan tænkes, alting er saa ualmindelig ren. Jeg har 

været her i to Uger nu. Ogsaa her har jeg Centralvarme 

og elektrisk Lys paa mit Værelse. Jeg føler mig saa 

ualmindelig vel tilfreds her. 

Jeg har ogsaa faaet mig en anden Plads. I Gartnerierne 

saavel som hos Farmerne afskediger de, naar Vinteren 

kommer, deres Folk. Det vidste jeg, og jeg saa mig 

derfor om i Tide for en anden Beskæftigelse. Manden, 

som jeg boede hos, arbejder paa en Tøndefabrik og jeg 

fik ham til at skaffe mig en Plads der for Vinteren, 

hvilket han ogsaa gjorde. Jeg begyndte der for et Par 

Uger siden og har altsaa nu prøvet, hvad det er at være 

Fabriksarbejder. Tro mig, det er ikke alt sammen sjov. 

Den første Dag, jeg arbejdede der, tænkte jeg ved mig 

selv, havde jeg endda aldrig kommer ind her. Hvis der 

er noget, der hedder Helvede, kan det næppe være vær-

re der. Jeg syntes aldrig nogensinde, jeg havde været 

saa træt, som jeg var om Aftenen, naar jeg kom fra Ar-

bejde, og om Morgenen var jeg saa øm over hele krop-

pen, at jeg kunde knapt krybe ud af Sengen. Men efter 

en Uges forløb blev jeg vant til det haarde Arbejde, og 

nu falder det meget let for mig. 

Vi arbejder 9 Timer pr. Dag. Begynder Kl. 7 Morgen 

til 5 Aften, med en Times Middagspause. Lønnen er 25 

Cent pr. Time og det bliver $13,50 pr. Uge, samme 

Løn som jeg fik i Planteskolen. Men Lykken synes at 

følge mig. Bestyreren der paa Fabrikken spurgte min 

Vært om, hvad jeg var for en Fyr, om jeg drak o.s.v. 

for han syntes godt om mit Arbejde, og hvis jeg ellers 

var et flinkt Menneske vilde han godt hjælpe mig til at 

tjene et Par cent mere i Timen. Saa en Dag kom han og 

sagde, om jeg vilde lære at tage brækkede stave ud af 

Tønderne og sætte hele ind i deres Plads. Det havde 

jeg selvfølgelig ikke noget imod, i Løbet af faa Dage 

fik jeg det lært og jeg fik min fulde Betaling for den 

Tid ogsaa, og nu faar jeg 27½ Cent i Timen hvilket 

udgør $ 14,84 pr. Uge. Jeg er altsaa halvvejs bleven 

Bødker. At jeg skulle komme til den slags Arbejde, 

havde jeg ikke nogensinde tænkt mig, men saadan kan 

det jo gaa her i Verden. 

Presidentvalget er nu overstaaet, og det gik som jeg 

ønskede, det skulle gaa; Wilson blev genvalgt. Paa 

Valgdagen havde vi fri om Eftermiddagen, og fik fuld 

Betaling for den Dag. Det man bedst kan sammenligne 

Valgdagen med, eller rettere Valgaften, thi om Dagen 

er al Ting meget rolig, er Nytaarsaften. De laver den 

værste spektakel man kan tænke sig, de bruger alle 

mulige Instrumenter der kan give lyd fra sig. Kl. 5 kom 

de første Valgresultater. De var her fra Rochester. De 



 
32 

 

gav Hughes dobbelt saa mange Stemmer som Wilson; 

det saa jo ikke saa godt ud. Længere hen paa Aftenen 

kom der meddelelse om, at den ene Stat efter den 

anden her i Østen ”var gaaet fro Hughes” som de siger. 

Kl. 11 kom der Meddelelse fra ”New York World” 

President Wilsons eget Blad, at de ansaa det for givet, 

at Hughes vilde vinde Valget. Jeg gik hjem Kl. 12 

meget skuffet over Udfaldet. 

Det første jeg gjorde, da jeg kom op den næste Mor-

gen, var at faa fat i em Morgenavis. Deri stod med 

kolosale Bogstaver ”Hughes valgt med stor Majoritet.” 

Men deri havde de forregnet sig, de havde endnu ikke 

faaet nogle Resultater ude fra de vestlige Stater, men 

de regnede med, at de var alle sikre for Hughes, og saa 

skete det hverken værre eller bedre end, at Wilson 

vandt i hver eneste af dem med undtagelse af Oregon. 

Ved Middagstid begyndte Rygterne at gaa om, at Wil-

son var valgt. Men det varede helle tre dage inden de 

med Bestemthed kunde fastslaa Udfaldet. Og saa viste 

det sig, at Wilson havde vunden en meget smuk Sejr, 

han havde en Majoritet paa 500.000 Stemmer og han 

fik det største Antal Stemmer nogen amerikansk Pre-

sident nogensinde havde faaet.  

Jeg sender ikke nogle Julegaver. Rækken er saa lang at 

komme igennem og at sende mindre værdifulde Ting, 

synes jeg ikke der er noget ved, de kan nemt komme til 

at koste mere i Forsendelse, end jeg maatte betale for 

dem.  

Nu til slut mine kærligste Hilsener og ønsket om en 

glædelig og fornøjelig Jul. I tankerne vil jeg fejre Jul 

med jer. 

  Eders Søren 

 

Rochester N.Y. 26. November 1916 

Kære Forældre! 

Dette Brev kan maaske endnu naa jer inden Jul. I hvert 

Fald faar I det vel inden Nytaar, saa jeg ønsker jer en-

gang til Glædelig Jul!  

Sidste Uge modtog jeg to Breve fra jer, det første date-

ret 30
te 

Oktober, to Dage senere modtog jeg det andet 

dateret 22 Okt. Ogsaa Aviserne kommer regelmæssigt. 

Jeg er glad for, at I er saa flinke til at huske paa mig. 

Det er rigtig Vinter her over nu med Sne og Slædeføre, 

og selvfølgelig er det mægtig koldt. Vejret minder mig 

saa stærkt om den danske Jul, at jeg hver Dag tænker 

paa Juleaften derhjemme. Jeg lider selvfølgelig ingen 

nød her over. Jeg har Penge og kan købe mig de godter 

og de Gaver jeg vilde have faaet, hvis jeg havde været 

hjemme, jeg kan more mig og spise god Mad – paa 

Hotellerne hvis jeg ønsker det -  jeg vil maaske have 

det meget fornøjeligt. Men hvordan det end gaar, det 

bliver ikke lig en rigtig Jul. Godter og Gaver er ikke 

saa kærkommen som naar man Juleaften er samlet med 

sine kære i det Gamle Hjem. Og der er intet som Mad 

der smager saa godt som den, Mor laver Juleaften og 

som hun saa smukt servere paa det festlig udsmykkede 

Bord. Julen er og bliver Hjemmets Højtid. 

Jeg synes stadigvæk godt om det sted, hvor jeg bor nu, 

de er ualmindelige flinke Folk. Han er Amerikaner og 

hun er skotsk. Jeg har det som jeg var hjemme, har ad-

gang til alt i Huset. Vi har en Grammofon, der har ko-

stet 75 Dollars, her kan i Parentes bemærkes, at der er 

billigere her end hjemme. Den, vi har, vilde koste 400 

Kr. i Danmark. Jeg kan naar som helst, jeg har lyst til 

det, spille paa den. 

Maden jeg faar er ogsaa saa ualmindelig god. For at I 

kan faa et Indtryk af, hvordan vi lever skal jeg lige gi-

ve en kort beskrivelse af, hvad vore Maaltider bestaar 

af. 

Der spiser jo kun tre Gange om Dagen her i Amerika, 

saa allerede om Morgenen indtages der et forsvarligt 

Maaltid Mad. Jeg faar da Spejlæg med stegte Kartof-

ler. Somme Tider kun et Æg og et Par stykker stegt 

Flæsk, derforuden faar jeg saa Kaffe og alt det Fransk-

brød, jeg kan spise. Jeg kommer hjem og spiser til 

Middag Kl. 12. Middagsmaden bestaar af en solid og 

Veltillavet Kødret med kartofler samt Budding, og en 

hel skaalfuld af syltetøj og til sidst Kaffe med Kager. 

Om Aftenen Kl. 6½ spiser vi Dinner, hvilket er det 

egentlige Hovedmaaltid. Det er gerne Stegt Bøf der 

serveres med Sauce og Kartofler og Grøntsager, 

derforuden Budding, Syltetøj og Kager og Kaffe. 

Paa Torsdag d. 30
te 

November, har vi en Helligdag, de 

kalder Taksigelsesdag. Den regnes for at være næsten 

som en stor Højtidsdag som Juledag, saa hører det til at 

spise Kalkun til Middag. Jeg har aldrig i mit Liv spist 

Kalkun, saa jeg faar i Aar Lejlighed til at smage det. 

Saa Moster er ved at bygge Hus, det vil jo helt mor-

somt at komme hjem og se den forandring, der er sket. 

Alene et Hus kan jo give Byen et helt andet udseende: 

Kortet Harald har sendt, hvorpaa der stod ”Student 

Harald” har jeg ikke modtaget, det er muligt englæn-

derne det mistænkeligt og konfiskeret det. 

Jeg har besluttet mig til at unde mig selv et Par Dages 

Ferie i Julen, og jeg rejser da til Albany. Tager da af 

sted Lørdag Morgen og vil da være i Albany omkring 
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ved Middagstide. Jeg vil saa rejse tilbage til Rochester 

igen tredje Juledag om Aftenen. 

Jeg er ellers ved godt Helbred, jeg har været lidt forkø-

let et Par Gange, men har dog ikke været syg, saa jeg 

maaske udebliver fra mit Arbejde. 

Ja, jeg er bleven 25Aar, men det er der ingen der vil 

tro, de fleste bedømmer mig til at være 21 – 22, ja, der 

er endog dem der antager mig kun for 19. 

Mine kærligste Hilsener til alle i Hjemmet. Søren 

 

                                    Godt Nytaar! 

 

 

Rochester N.Y. 31. December 1916 

Kære Mor! 

Modtag mine kærligste Hilsener og bedste Ønsker om 

alt godt paa Fødselsdagen. At jeg i Tankerne vil være 

hjemme hos dig paa den Fødselsdag er en Selvfølgelig, 

thi det er hver Dag, jeg tænker paa dig. Men paa den 

Dag vil jeg med særlig Taknemlighed og Ærbødighed, 

mindes alle de lykkelige Timer i mit kære Barndoms-

hjem, som jeg først og fremmest skylder dig Tak for. 

Jeg har tit og mange Gange gjort dig store Sorger, for-

di jeg ikke har handlet over for dig, som jeg burde. Jeg 

ved du har tilgivet mig, skønt jeg aldrig har bedt om 

tilgivelse! Din Kærlighed og Opofrelse for os Børn er 

større end de fleste Kvinder. Det er meget faa, der har 

saa en Mor, som jeg har. 

Nu har jeg fejret den anden Jul i Amerika, men man 

har slet ikke nogen Følelse af, at det er Jul, og den fej-

res af at det er Jul, og den fejres som en almindelig 

Søndag. Juleaften gøres der ikke noget ud af, falder 

den paa en Søgendag er Butikkerne aabne til Kl. 12 

Julenat. Nu vil Du vel spørge, hvordan jeg tilbragte 

Julen. Ja, som jeg skrev, tog jeg til Albany. Jeg rejste 

om Lørdagen før Jul og mod Albany ved Aftenstid; 

hvor jeg mødte Miss Mulholand, hvem min rejse mest 

særlig gjalt. Jeg havde skreven til Morbroder, om at 

jeg kom til Albany, og om han vilde bestemme et Sted, 

hvor jeg kunde træffe ham, men jeg fik noget Svar fra 

ham, inden jeg forlod Rochester, saa jeg havde helt 

opgivet, at jeg skulle se ham, da det nemlig var noget 

besværligt at komme der ud, hvor han arbejder, og 

kom jeg der ud, kunde jeg maaske risikere, at han var 

taget ind til Albany. 

Mærkelig nok som det somme Tider hænder sig. Da 

jeg Juleaftens Dag om Morgenen havde faaet min 

Frokost, gik jeg en lille spadseretur. Og paa min Vej 

kom jeg forbi Banegaarden. Jeg gik ind for at vilde se 

om der var mange Rejsende og idet jeg aabner Døren, 

møder jeg ingen anden end Morbroder Conrad. Han 

havde skrevet til mig og sat mig stævne paa Banegaar-

den, men nu var det en Time over den fastsatte Tid, og 

han havde opgivet mig og vilde derfor til at gaa ud i 

Byen (Hans Brev modtog jeg først, da jeg kom tilbage 

til Rochester). Vi var selvfølgelig begge to glade ved at 

Tilfældet saadan bragte os sammen. Han var i godt Hu-

mør, som han altid plejer at være og jeg synes knap, 

han saa gammel ud, som han gjorde den første Gang, 

jeg saa ham. Maaske er det Skæget, der gør det, det har 

han nemlig taget det af. Han skule hjem igen den sam-

me Dag, da hans Principal skulle i Byen og fejre Julen. 

Vi talte selvfølgelig om Julen derhjemme i Danmark 

og om hvor dejligt det vilde være, om man var der-

hjemme. 

Jeg boede paa et Hotel i Albany i de 4 Dage jeg var 

der. Juleaften, efter at Morbroder var taget af sted, tog 

Miss Mulholand og jeg til Troy, en By der ligger en 

halv Times Jernbanekørsel fra Albany, og er paa sam-

me Størrelse som Albany (100.000). Vi spiste vor 

Julenadver paa et Hotel der. Vi fik en meget god Af-

tenmenu. Restaurationen var fuld som paa en anden 

Aften, at det var Juleaften, var der vist ingen der skæn-

kede en Tanke. Ja, det var knap jeg selv tænkte paa 

det, ved at tænke paa det forekom det en ganske 

ufattelighed. Efter Aftensmaden gik vi i Theateret, alt 

der var ogsaa som paa en anden almindelig Aften. Da 

jeg kom hjem og i Seng og var alenen med mine 

Tanker, vandrede de hjem til Rodskov til jer. Jeg laa 

længe og tænkte paa jer, det var omkring ved 

Midnatstide og efter Europæisk Tid var Klokken 6 

Morgen saa den største Festlighed var jo overstaaet 

dengang. 

Juledag var vi i Kirke, der sang de ”Glade Jul”, selv-

følgelig med Engelsk Tekst. Det var som om det eneste 

Pust af Jul jeg fik, og det gjorde god Virkning. 

Jeg maa takke for de to Julehefter, dem var jeg ualmin-

delig glad for ”Juleroser” modtog jeg en lille Tid før 

Jul. Julestemning” ko først i gaar. ”Julestemning” er 

absolut den bedste. Folkene her over er aldeles begej-

strede for Billederne og det flotte Udstyr.  

Baade Bestyreren og Gartneren, der var hos Hessbergs 

sammen med mig, sendte mig Julegaver. Gartneren 

sendte mig et Silkelommetørklæde, et Par Silkestrøm-

per og et Slips. Bestyreren sendte mig et Slips og et 

Par Sokkeholdere. Jeg fik desuden en massiv Guldslip-

senaal af Miss Mulholand. 

Medens jeg var i Albany var der Brand paa Fabrikken, 
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hvor jeg arbejder. Vi har nu de sidste Dage maattet 

arbejde til Kl. 10 hver Aften. Selvfølgelig har vi faaet 

vor Betaling for det, over 4 Dollar om Dagen. Efter 

Nyt Aar bliver Arbejdstiden normal igen. 

Jeg ved ikke om jeg har fortalt det at vi har en Gram-

mofon her i Huset, og at jeg har faaet fat i en dansk 

Plade. Paa den ene side er ”Glade Jul, dejlige Jul” paa 

den anden er ”Et Barn er født i Betlehem”. 

Naa engang til Tillykke du kære Mor. 

                                        Din Søn Søren 

 

Rochester N.Y. 14
de 

 Januar 1917 

Kære Forældre! 

Tak for Nytårshilsenen, den naaede mig 2
de 

Nytaars-

dag. 

Der rettes en hel Del Spørgsmaal til mig i eders sidste 

Brev, hver enkelt kan med Lethed uddybes, saa det kan 

fylde en hel Bog. Det kan jeg selvfølgelig ikke indlade 

mig paa. Jeg maa indskrænke mig til at besvare dem 

kortfattet. 

Først spørges der:  

”Byen du lever i er det en Fabriksby eller en ganske 

alm. By, der lever af sit Opland?” 

Nogen Udpræget Fabriksby er Rochester ikke, dog  

findes der her som i de fleste Byer Fabrikker; og man 

maa vel sige at Byen lever dels af Handel og Industri. 

Der er to store Foretagender her nemlig Vacum Oil Co. 

Og Kodak Co. 

Vacum Oil Co er en af Rockefellers store Oliemøller, 

der er beliggende i forskellige store Byer i de Forenede 

Stater. 

Paa Fabrikken her er det Benzin for Automobiler der 

tilvirkes. Raaolien kommer pr. Bane fra Pennsylvani-

en. Tøndefabrikken, hvorpaa jeg arbejder, er en Afde-

ling, som hører ind under dette Foretagende – Jeg ar-

bejder altsaa for Amerikas rigeste Mand. – Tønderne 

bruges alle til Olie. Denne Historie beskæftiger i alt 

1.200 Arbejdere.  

Kodak Co, der er langt det største industrielle Foreta-

gende i Byen, er kendt Verden over, ogsaa i Danmark, 

det er nemlig, hvor de laver Kodak Fotografiapparater. 

Hvor mange mennesker, der er beskæftiget der, ved jeg 

ikke, men der er en hel Bydel, der udelukkende lever 

af denne fabrik. 

Foruden disse to store Virksomheder findes der desu-

den en hel del større og mindre Fabrikker. Der er Uni-

versitet her i Rochester. Byens Indbyggerantal er ca. 

300.000 og det er sikkert mere korrekt at sige, at 

Oplandet lever af Byen, end det er at sige, at Byen 

lever af oplandet. 

 Næste Spørgsmaal:  

Er der alm. Landbrug (Majsdyrkning) i Byens 

Nærhed? Eller hvad lever Landet af? 

Arealerne Nord for Byen ud til Ontario Søen er næsten 

udelukkende optaget med Frugtplantager og Gartneri-

er. Kommer man derimod ud til de andre Sider begyn-

der det alm. Landbrug saa snart Byen hører op. Det, 

der dyrkes er Hvede, Majs og Havre. Byg kendes slet 

ikke. Roer heller ikke. Landbruget er mere uensartet 

her end i Danmark. 

I Danmark hører Kvægavl og Landbrug som Regel 

altid sammen. Dette er langtfra Tilfældet her. Mange 

Farmere holder slet ingen Besætning eller i hvert Fald 

kun til eget Husbehov. De, sælger saa deres producter 

til Købmændene i Byerne. Dem der driver Kvægavl 

laver selv deres Smør. Her findes ingen Andelsme-

jerier; og private Mejerier er der kun meget faa af her i 

Østen. 

Spørgsmaal 3: 

Er der Landsbyer eller hvordan ser saadan et Ameri-

kansk Landskab ud? 

Nej, rigtige Landsbyer findes der ikke. Der findes Sta-

tionsbyer, som ikke er større end danske Landsbyer; 

men hvis Indbyggere ikke er Landmænd. Foriøvrigt er 

det meget faa Stationsbyer der findes. 

Gaardene og Husene ligger strøet omkring i Landska-

bet. Terrænforholdene her i N.Y. State er ikke helt ulig 

det østjydske noget bakket, hist og her findes der et 

Stykke Skov, hvis Træbestand hovedsagelig er Elm og 

Ahorn. Der findes ogsaa enkelte Pletter af uopdyrket 

Land, som er overgroet med Krat og Smaabuske. 

Grunden til, at det ikke er kommen under Ploven, er 

Jordens ringe Kvalitet eller maaske det er saa stenet at 

Pløjning vilde være umulig. 

Spørgsmaal 4: 

Er Befolkningen paa Landet en intelligent, eller 

hvorledes skal man tænke sig en Amerikansk 

Agerdyrker ser ud? 

Ja, den Amerikanske Landmand er intelligent og godt 

oplyst. Han er flink og ligefrem at tale med. Han 

holder sine Landbrugsblade og er ikke bange for at 

tage de nye Ideer op som fremkommer i dem. De fleste 

af Farmerne bruger handsker, naar de arbejder enten 

det er Vinter elle Sommer, de holder af at kunde stille 

med pæne Hænder, naar de har deres pæne Tøj paa. 

Typen er ikke saa meget forskellig fra den danske. Den 
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yngre Landmand er i de fleste Tilfælde glatragede, den 

ældre har kortklippet Overskæg. 

Spørgsmaal 5: 

Er de Amerikanske Huse og Gaarde paa Landet smuk-

ke, er der plantet omkring, har de haver og havde 

dyrker de i dem. 

Huse og Gaardene er alle byggede af Træ. Beboelses-

husene er gennemgaaende smukke, de er toEtages 

Huse. De er bygget med en aaben Veranda, hvor man 

om Sommeren kan sidde i Skyggen og indaande den 

friske Luft. 

Lade og Staldbygningerne staar som en kontrast til 

beboelseshusene, de mispryder i høj grad Landskabet, 

de er nogle store firkantede Trækasser, der meget ofte 

Staar og hælder, enten til den en eller den anden Side. 

Der er ikke plantet omkring Husene eller gaardene. 

Mellem Huset og Vejen er der em Græsplæne med et 

Par Blomster i, det er al det Prydhave der findes, der er 

ikke nogen Hæk eller nogen som helst anden Ting til at 

gøre Skel mellem Have og Vej. Det maa siges til deres 

Ros, at de holder den lille Plæne godt i roden, de slaar 

den to Gange om Ugen med deres Plæneklipper. En 

saadan Maskine er enhver af dem i Besiddelse af. I 

Køkkenhaven, der et stykke aaben Markjord, dyrker de 

først og fremmest Sweetcom, Sukkermajs, der er den 

mest skattede af alle Køkkenurter. Hertil vil jeg i Pa-

rentes bemærke, at denne Urt absolut maatte kunne 

dyrkes hjemme og ogsaa med god Udbytte. Majsen 

skal jo nemlig ikke være moden den spises grøn. Det, 

der volder Vanskelighed, er, at man forstaar ikke at 

dyrke den og langt mindre at spise den. Den skal selv-

følgelig dyrkes under lidt andre Former i Danmark, 

end den dyrkes her. Jeg antager, det vilde være nød-

vendigt at saa den i Bænk eller Drivhus sidst i Marts 

eller først i April, og plante den ud paa fri Land i første 

Halvdel af Maj. Det vil være nødvendigt at give dem 

god Afstand ved udplantningen ca. ¾ Alen imellem 

Planterne og 2 Alen imellem Rækkerne. Naar Kolben 

er fuld udviklet, er den tjenlig til at  plukkes af. Den 

koges hel, puttes i Gryden som man plukker den af 

majsstokken. Den serveres ogsaa hel, man tager den 

med Fingerne, smører smør og strøet Salt paa den og 

rent ud sagt æder Kernerne af den. Det synes at være 

en lidt udannet maade at spise paa, men det kan ikke 

lade sig gøre paa nogen anden Maade.  Den smager 

noget lignende Voxbønne men bedre. En Mand spiser 

2-3 Kolber for et Maaltid. Jeg foreslaar, at Du, Fader, 

forsøger med nogle faa Planter næste Sommer. 

Naa, jeg kom fra min Beskrivelse om Amerikanerne. 

Foruden Majs dyrkes der i Haverne Bønner, Ærter, 

Kaal, Gulerødder,  Blegselleri, Tomater, Peber, Rødbe-

der, Thurnips, Agurker, Vandmeloner og Netmelon og 

lad mig endelig ikke glemme Salat of Spinat. 

Af Bærfrugter dyrker de samme som hjemme med 

Undtagelse af Stikkelsbær. Stikkelsbærdræberen har 

gjort en ende paa den. 

Spørgsmaal 6: 

Jeg har Indtryk af, efter dine Breve, at frugtavler er 

meget fremtrædende der paa Egnen, men det er vel 

Frugtavl paa en anden Maade end hjemme i 

Danmark? 

Det er hovedsagelig Ferskner, der dyrkes her paa Eg-

nen, men der er ogsaa mange Æbleplantager. De Prin-

cipper, efter hvilke Frugtavler foregaar er væsentlig de 

sammen som som dem de i de senere at er anvendt 

hjemme i de moderne Frugthaver. De første Aar efter 

Plantningen dyrker man Rodfrugter imellem Rækker-

ne. Dette hører man op med naar Træerne bliver en 6-7 

Aar. Saa, bearbejder man kun Jorden imellem Træerne, 

og i August saar man dækafgrøde til at tage Jordens 

overflødige Kvælstof, for at Træet kan slutte sin Vækst 

og modnes ud til at modstaa Vinterens Frost. Denne 

Afgrøde pløjes ned som grøn Gødning. 

Spørgsmaal 7: 

Hvorledes ser de amerikanske Hjem ud indvendig i 

Byerne og Paa Landet? 

Næsten hver Familie har deres egen Hus ogsaa i Byer-

ne. 

Husene i byerne er smaa to-etager Huse, som dem der 

findes paa Landet. I Stueetagen er det at Familien op-

holder sig om Dagen, den øverste Etage anvendes ude-

lukkende til Soveværelser samt W.C. og Badeværelse, 

som findes i alle moderne Huse i Byerne. Nu er der jo 

selvfølgelig stor Forskel paa, hvordan de forskellige 

Hjem er udstyrede, det afhænger for ed stor Del af, 

hvordan deres økonomiske Forhold er. Den arbejdende 

Befolknings Hjem er pæne, de har smukke Møbler og 

Gulvene er altid dækkede med store Tæpper. I Spise-

stuen er der foruden et Spisebord med tilhørende Stole 

en Buffet, det er alt det Møblement der findes der, men 

man opholder sig heller ikke der andet end medens 

man spiser. Saasnart man har spist og der er vasket op, 

dækkes Bordet igen, saa det er rede til næste Maaltid. 

Stuen, hvor man opholder sig er fyldt med Gyngestole, 

dem sætter Amerikanerne stor Pris paa, det er den 

Slags der bevæger sig paa Gænger lig en Vugge. Af 

andre Møbler findes der saa en sofa eller Divan og et 

Par smaa Borde til Nibsgenstande, Cigarbægere og 

lignende. Der er ikke noget stort Bord. Hvis ikke der er 

Centralvarme, er kakkelovnen anbragt midt i Stuen, 
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ikke i en Krog som hjemme, Kakkelovne er af en an-

den type end dem, der anvendes hjemme, de er lidt 

over to Alen høje. Røgen gaar gennem et Knækrør ind 

i Skorstenen. Naar Foraaret kommer putter man Kak-

keloven i Kælderen eller et lignende sted, hvor den er 

af Vejen. Der er ikke stor Forskel paa Hjemme i 

Byerne og paa Landet. 

Spørgsmaal 8: 

Hvad og hvorledes er Maaltiderne i Byen og paa 

Landet. 

Dette Spørgsmaal har jeg vist besvaret i et foregaaende 

Brev, som vel først er naaet jer efter dette spørgsmaal 

er stillet mig. 

Gennemgaaende tænker jeg, de faar en bedre Kost her 

end de gør hjemme, men den er næppe tillavet saa 

godt. For Eksempel der er vel næppe mange, der hjem-

me i Danmark, som jeg faar to Spejlæg til frokost hver 

Morgen, særlig i disse Dage. Man forstaar at lave Kød-

suppe men det er ogsaa den eneste Slags søbemad man 

faar. Mine Tænder løber i Vand ved Tanken om en 

skefuld Sødsuppe, Kærnemælkssuppe, eller Øllebrød, 

jeg foretrækker alligevel den gode danske Mad. 

Det blev et lidt langt Brev, inden jeg kom til Enden. 

Hvis der er noget I ikke faar tilstrækkelig Svar paa, saa 

spørg bare, det er ikke nemt at huske at faa alt med, 

hvad der interesserer. Jeg er glad ved at faa Spørgs-

maalene. Jeg skal behandle Spørgsmaalene noget 

nærmere i næste Brev. Jeg har ikke mere Papir. 

I skrev, at Anna Elgaard rejste til Amerika. Hvor rejste 

hun hen? Hun er vel ikke her i nærheden? Hvis hun er 

send mig hendes Adresse.  

Med kærlig Hilsen til alle. 

  Søren 

Rochester, N.Y. march 3, 1917. 

Kære Forældre! 

Det er i dag din Fødselsdag, Fader, mine Tanker og øn-

sker har i den Anledning dvælet ved dig. Maaske du 

ikke selv har haft Tid til at tænke paa din Fødselsdag, 

jeg husker de senere Aar, altid var du paa den dag 

travlt beskæftiget med at ligne Skat.  

Sidst jeg skrev, var jeg noget Ængstelig for, at Dan-

mark skulde blive inddraget i Krigen. Jeg spekulerede 

paa, hvordan jeg vilde stille mig an, naar jeg skulde se 

Døden i Øjnene, for selvfølgelig vilde jeg hjem at 

slaas. Jeg syntes ikke dengang der var noget Haab for 

at slippe fri. Men Gud være lovet, endnu har Danmark 

Fred. 

Her over staar vi jo lige nu paa Krigens Rand. Indigna-

tionen mod Tyskland er de sidste Dage bleven vold-

som, efter at Tysklands forsøg paa at faa Mexico og 

Japan til at angribe De Forenede Stater er bleven opda-

get. Pressen er fyldt med forbitrede Artikler, der be-

tragter den tyske regering som en ren og skær Røver-

bande. 

Herover har man knap nogen rigtig Anelse om, hvad 

det er der foregaar i Europa, man giver sig ikke Tid til 

at rænke over det. Vi har det paa saa lang Afstand. 

Ganske vist er priserne paa Livsfornødenheder steget, 

og endda ikke saa helt lidt, men sammenlignet med 

priser paa Livsfornødenheder hjemme i Danmark eller 

andre Lande i Europa, er det jo ingen Ting, naar de 

undtager ganske enkelte artikler f.Eks. Kartofler, de 

koster 2 Dollars per Skp. Det vil sige med et rundt Tal 

60 kr. pr. Td. Mange Hjem, maaske de fleste har maat-

tet give afkald paa den Artikel. Jeg faar dog Kartofler 

hver Dag, men af Beskedenheds hensyn drister jeg mig 

aldrig til at spise mere end en eller, hvis de er smaa to. 

Grunden til denne højere Pris er daarlig Avl sidste 

Sommer og ingen indførsel fra Europa. Andre Lev-

nedsmidler er det ikke saa galt med, Kødet er efter 

Omstændighederne billig, og det er en artikel Ameri-

kanerne bruger et uhyre qvantum af. At en Mand sæt-

ter er hel Pund Kød til Livs i et Maaltid, er ikke noget 

usædvanligt. De fraaser i høj Grad med Forbruget af 

Kød, og de synes ikke at være af den Mening at de kan 

indskrænke sig paa det Punkt, i den indeværende Dyr-

tid. Æg og Flæsk, er for tarvelig at spise for Middags-

mad eller Aftensmad, det er kun til Frokost, det er 

anvendelig. 

Efter min Mening lever Amerikanerne overdaadigt, 

men vil ikke absolut sige, de lever bedre end Dansker-

ne. Thi de forstaar ikke at tillave Maden saa godt som 

Danskerne, det skal dog indrømmes, at de laver mange 

velsmagende retter, som man slet ikke kender hjemme, 

men paa den anden Side kan de danske Husmødre og-

saa lave talløse Retter, som er ukendte her over. 

Hvordan det gaar med Posten nu, ved jeg ikke. Skandi-

navien-Amerika Linien er fortiden stoppet, maaske I 

slet ikke modtager mine breve, Gaar de over England, 

er der jo Sandsynlighed for, at Skibene, de sendes med, 

bliver sænket. Siden Jul har jeg kun modtaget et Brev 

fra Danmark, nemlig fra jer dateret 9. Januar. Harald 

har jeg længe ventet Brev fra, han lovede at skrive i 

Julen. 

Nu begynder der snart at komme Foraar i Luften og 

saa snart denne Maaned er ude, vil jeg give Afkald paa 

min Stilling som Fabriksarbejder, og jeg vil ikke øn-
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ske, at jeg nogensinde mere skal komme til at arbejde 

paa en fabrik, hvad virkelig er haardt Arbejde er, har 

jeg ikke nogensinde vidst, før jeg kom til at arbejde 

der, hellere vil jeg arbejde 11 Timer pr. Dag paa en 

farm end arbejde 8-9 Timer paa en fabrik. Alligevel er 

jeg ikke ked af, at jeg har tilbragt denne Vinter som 

Fabriksarbejder, det har lært mig at se Livet fra en an-

den Side, end den jeg var vant til. 

Jeg skatter nu fuldt ud, hvor stor en Velsignelse det er 

at være født og opdraget paa Landet, og jeg er af den 

Mening, at det er det eneste Sted, hvor Livet kan leves 

nogenlunde lykkeligt. Jeg har faaet en afsmag for Byli-

vet og da særlig det Amerikanske. 

Jeg har ikke nogen Plads endnu for Sommeren, med 

det bliver sandsynligvis et eller andet Sted her i Nær-

heden, i et Gartneri, Frugtplantage eller lignende, der 

findes rigelig af dem her paa Egnen. Ja, jeg der i 

Aviserne, at de averterer for Karle paa Farmene til 35- 

40 Dollars per Maaned samt Kosten, det kniber dem 

med at faa Mandskab, somme Tider frister det mig at 

tage saadan en Plads, de jeg ikke tænker Gartnerne vil 

betale mere end 30 Dollars. Min nuværende Adresse 

kan I benytte til I faar en ny. 

Naar alt kommer til alt, saa har jeg haft det meget godt 

her i Vinter, jeg bor ved flinke Folk, og faar en udmær-

ket kost. Somme Tider har jeg savnet Selskab af lands-

mænd. Jeg taler jo saa at sige aldrig dansk, her Roche-

ster har jeg aldrig hørt et dansk Ord. Jeg har faaet op-

spurgt, at der er en svensk Kirke her i Byen, den vil jeg 

besøge i morgen. Jeg har været i Amerikanske Kirker 

af og til. 

Hvornaar vi skal ses igen, er det selvfølgelig ikke let at 

sige noget om, for Tiden er det jo for risikabelt at sejle 

paa Søen. For resten har jeg heller ikke i Sinde at rejse 

hjem endnu, men jeg begynder at synes mig lidt frem-

rykket i alder, at det snart er ved Tiden, at jeg faar no-

get at arbejde med, jeg kan kalde mit egen, og helst vil 

jeg selvfølgelig begynde i Danmark. 

Sender mine kærligste Hilsener til jer alle. 

   Søren 

Rochester, N.Y. march 17, 1917. 

Kære Forældre: 

Jeg var ikke saa lidt overrasket, da jeg for to Dage si-

den modtog dit Kort, fader, fra Amsterdam. Jeg venter 

med Spænding paa Brev for at høre nærmere om Rej-

sens Forløb. At det har været en meget æventyrlig 

Rejse og ikke nogen hel lille Begivenhed, forstaar jeg 

udmærket, og jeg er ikke fri for at undre mig over, at 

du i der hele taget har haft Mod til det, og at du, Mor, 

har turdet lade ham slippe af sted. 

Jeg har nu faaet Plads som Gartner paa en Villa en god 

Fjerdingvej uden for Rochester, skal begynde der til 

den første April. Ejeren af omtalte Villa er en Mr. Ge-

orge French, Ejer af en stor Sennepfabrik her i Roche-

ster. At faa den Plads voldte mig ikke stor Besvær. Paa 

et Arbejdsanvisningskontor forespurgte jeg, om de 

havde nogen Plads for en gartner. De saa lidt på mig 

og erklærede saa, at det var skammeligt, at jeg ikke var 

der om Formiddagen, da havde de nemlig en god Gart-

nerplads, og jeg saa ud til at være Manden de har Brug 

for. De spurgte hvad Nationalitet jeg var. Dansker. ”Ja, 

det kunde jo aldrig være bedre, vent et Øjeblik, jeg vil 

ringe Manden op, maaske han ikke har taget den mand, 

vi sendte derud før Middag,” sagde Kontoristen, jeg 

talte med. Han ringede op, og som han havde formo-

det, var pladsen endnu ledig, Jeg blev saa sendt ud til 

Fabrikken, hvor jeg traf Mr. French paa hans Kontor. 

Han er en mand paa ca. 60 Aar og vidste sig at være 

uhyre flink og forekommende. Efter at vi havde talt 

noget sammen og han havde set min Anbefaling fra 

Hessberg, viste han mig en hel Bunke af Breve idet 

han sagde. ”Se det er alle Ansøgninger om den Plads, 

men jeg vil antage Dem, saafremt de vil.”  

Han tog mig saa ud til Villaen i sin Automobil, viste 

mig rundt og jeg lovede at kom til nævnte Dato. Jeg 

skal have 15 Dollars pr. Uge paa egen Kost. Det er 

ganske vist ikke mere en 25 Cent mere pr. Uge end jeg 

faar nu paa Fabrikken, men der er det ved det, at paa 

Fabrikken har det hændt ret ofte, at vi er bleven sendt 

hjem, og gennemsnitlig har jeg ikke haft mere end 12 – 

13 Dollars pr. Uge, medens jeg i min ny Plads vil blive 

sikker paa de 15 Dollars hver Uge, og han mente, at 

jeg vil blive i stand til at faa Kost for $5,00-5,50 pr. 

Uge. Selvfølgelig er det ikke længere end til første De-

cember, han har brug for en gartner. For Gartnerne er 

der ingenting at bestille her om Vinteren. ”Men”, sag-

de han, ”i Vintermaanederne vil jeg give Dem arbejde 

på min Fabrik til samme Løn, som jeg betaler Dem om 

Sommeren. 

Der er ca. 2 Td. Land i have, 1 Td. Land i Prydhave og 

1 Td. L. i Køkken- og Frugthave, Saa der vil ikke vol-

de mig stor Vanskelighed at holde det i Stand. Jeg tæn-

ker, jeg vil have godt af paa egen Haand at lede saadan 

en lille Bedrift, selv om den er meget lille, det er jo no-

get jeg ikke har prøvet før. Jeg har i dag, Søndag, væ-

ret ude at anlægge nogle Mistbænke, saa de kan være 

rede til jeg kommer derud. 
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Mine Øjne har været noget daarlig den sidste Tid, det 

har knebet mig med at skelne Bogstaverne fra hinan-

den naar jeg læser. Jeg lod derfor en Øjenlæge under-

søge dem. Det er ikke noget alvorligt, men han ordine-

rede mig at bruge Briller, naar jeg læser. Det kostede 

mig 7 Dollars at anskaffe dem. 

Morbroder er i Albany endnu, jeg skal se, om jeg ikke 

kan faa ham til at tage til Rochester. Han har flere 

Gange udtalt sig om, at han muligvis vilde komme 

hertil. 

Vi har endnu ikke ende paa Vinteren, der er Sne og Is 

alle Vegne, men forhaabentlig varer det ikke længe. 

Om et andet Par Maaneder vil vi sikkert begynde at 

klage over for meget Varme. 

Posten fra Danmark lader stadig væk vente paa sig. 

Siden Bruddet mellem Amerika og Tyskland er der 

ikke ankommet nogen dansk Post til Amerika. Hvor-

dan det gaar jer, om I modtager mine Breve, er jeg 

ogsaa noget ukendt paa. Jeg faar dem ikke tilbage, saa 

jeg antager, de er paa Vej, men det gaar sikkert lang-

somt. Nogle af dem gaar maaske til Bunds med de 

mange Skibe, som Tyskerne sænker. 

Har det ellers godt, er frisk og rask som altid. Det er nu 

over to Aar siden, jeg landede i Amerika og var For-

holdene i Europa normale, havde jeg i og for sig slet 

ikke noget imod at se mit kære Hjem igen. 

Mine kærligste Hilsener sendes til Eder alle. 

  Søren 

 

Rochester, N.Y. April 25, 1917. 

Kære Forældre: 

Eders brev dateret 12
de 

Marts naaede mig for en Uge 

Siden, saa efter Omstændighederne, havde det jo gaaet 

ret hurtigt. Jeg havde et brev fra Harald et Par Dage 

før, det havde været over 2 Maaneder om at naa mig. 

Jeg befinder mig usædvanlig godt ved igen at være 

kommen tilbage til min gamle Profektion, og jeg er 

heldig, Pladsen, jeg har faaet, er ualmindelig god. 

Baade Mr. Og Mrs. French er de flinkeste Mennesker, 

man kan tænke sig, de har aldrig anden end gode og 

rosende Ord at sige. 

Jeg har en Mand til at hjælpe mig at grave og udføre 

lignende arbejde tre til fire Dage om Ugen, ellers er jeg 

alene. 

Jeg begynder Dagens Arbejde Kl. 7 om Morgenen og 

holder op Kl. 5 om aftenen saa Arbejdstiden er da ikke 

for lang. 

Jeg bor i Rochester endnu, dog er jeg flyttet fra Wol-

cott SN. Til en anden Side af Byen, nærmere Pladsen 

hvor jeg Arbejder. 

Om jeg bliver boende her, ved jeg ikke, er det muligt 

for mig at faa et godt Logi i Nærheden af Arbejdsplad-

sen, tager jeg det. Jeg benytter Sporvognen eller retter 

den Elektriske Jernbane Morgen og Aften, den gaar 

lige forbi Villaen, og der er da kun 5 Minutters Kørsel 

ind til Byen. Billetter Betaler min Principal. 

Sidste Lørdag da Mr. French gav mig mine Penge sag-

de han. ”Ja jeg haaber De er tilfreds med Pladsen, vi er 

nemlig meget godt tilfreds med Dem. Min Kone kan 

svær godt lide Dem. De kan være sikker paa Arbejde 

hele Aaret rundt, enten her eller paa min Fabrik, vi vil 

være meget glad, om vi kan beholde dem igen næste 

Aar. 

Jeg var selvfølgelig meget glad ved at faa denne aner-

kendelse fra hans egen Mund. Man føler sig altid bedre 

tilpas, naar man ved, at det Arbejde man gør, tilfreds-

stiller dem man gør det for. At de ikke tænker saa helt 

daarligt om Danskerne, havde jeg ogsaa et Bevis paa 

for et par Uger siden. 

Mrs. French spurgte mig nemlig, om jeg ikke kunde 

skaffe hende en dansk Pige, hun vilde give hende 35 

Dollars om Maaneden + fri Station. Det er en god Pi-

geløn, ikke sandt men Tjenestepiger er vanskelige, at 

faa fat i her, dygtige Kokkepiger faar 40-45 Dollars pr. 

Maaned. Pigerne her til lands vil udføre alt mulig andet 

en Husarbejde. De arbejder paa Kontorer, Fabrikker og 

i Værkstederne. Desværre kunde jeg ikke skaffe Mrs. 

French den ønskede Pige, da jeg overhovedet ikke ken-

der én dansk Pige i the U.S. 

Jeg har truffet paa en Dansker, den første jeg har mødt 

her i Rochester, men mærkelig nok, saa har vi ikke talt 

dansk med hinanden endnu, trods det at vi har kendt 

hinanden i over to Uger. Det synes jo underligt, men 

man ligesom genere sig ved, at bruge andet Sprog en 

engelsk i nærværelse af andre Mennesker, eller paa 

Pladser hvor man er udsat for at blive hørt af andre. 

Den Dansker, Karl Sørensen er Københavner, Vi spi-

ser paa samme Sted. Det var først efter en Uges Forløb 

at vi opdagede vi var Landsmænd. Han har været Ma-

rinesoldat hjemme i Danmark, og han vil nu melde sig 

som Frivillig til den amerikanske Flaade. Han meldte 

sig sidste Lørdag, men de vilde ikke tage ham, før han 

havde sine første Borgerpapirer. Det er imidlertid en 

vanskelighed han vil let komme over, da de kan faaes 

af enhver, der har været i Landet et Aar. 

Jeg takker meget for beskrivelsen af Rejsen til Hol-
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land, den var meget interessant og aktuel. 

Jeg sender nogle Fotografier, et til jer, og et til hver af 

de to ”smaa”. Hvis der i Sommer kommer et Fotografi-

apparat, ned i nærheden af Gaarden, kunde det være 

morsomt at faa et Billede taget af det Læbælte jeg 

plantede, jeg er meget interesseret i at se, hvordan det 

gror. Sender mine kærligste Hilsener til Eder alle 

derhjemme. 

  Søren 

 

Brighton, N.Y. d. 21 Maj 1917. 

Kære Forældre: 

Eder Brev af 18. April som jeg modtog sidste Uge, var 

meget kærkommen og jeg sender min hjerteligste Tak 

for det, og særlig Tak til dig Mor fordi du ogsaa skrev. 

Jeg har tit syntes, at jeg vilde sende dig en Bebrejdelse 

fordi du saa sjælden skrev. Brevet med Beskrivelsen af 

Fars Hollandsrejse har jeg ogsaa modtaget. Jeg kan til-

føje, at det brev, jeg modtog sidste Uge, havde været 

aabnet af Censor i England, det er første Gang, det er 

hændt. Naar der har været lang Tid imellem Brevene 

fra mig, saa er det ikke min Skyld, men formodentlig 

de tyske U.-Baade. Jeg har nemlig været flittig til at 

skrive. Siden bruddet mellem Amerika og Tyskland 

(1
de 

Feb.) har jeg skrevet hjem hver 14
de 

Dag. Enten til 

jer Hans eller Olav derforuden har jeg skreven til dem i 

Mørke og til Harald. Selvfølgelig skrev jeg til din Fød-

selsdag, Far, og til Olavs. At disse Breve har naaet jer, 

nævner I ikke. 

Den 5
de 

Juni bliver en stor Dag her over i Aar, Presi-

denten har fastsat den for indregistration af alle unge 

Mænd mellem 21 og 31 Aar. Af den skal saa senere 

den ny Hær udskrives, der skal sendes til Europa. 

Ogsaa jeg maa lade mig indrulle, men selvfølgelig er 

der ingen Fare for at jeg bliver udskrevet til Soldat, 

saalænge jeg ikke er amerikansk Borger. 

Al Energi er sat i Bevægelse for at vinde Krigen, ikke 

alene ved at stille en Hær paa Benene, men ogsaa ved 

at dyrke Jorden saa intensiv som muligt, saa at den kan 

føde baade Amerika og det meste af Europa. Det er 

interessant at se, hvordan alle Byfolk i aar dyrker deres 

Haver. Græsplænerne vendes og der plantes Grøntsa-

ger, alle tomme Byggepladser er taget op til Dyrkning. 

Endnu har vi ingen Indskrænkning i Forbruget af Lev-

nedsmidler, men maaske det kommer. Man er belavet 

paa, at Krigen skal vare tre Aar endnu. Det er skrække-

ligt at disse grufulde Tilstande ikke snart kan faa en 

Ende. Det er jo umuligt for os, der staar udenfor, at 

forstille sig, hvor skrækkelig det i Virkeligheden er, og 

alligevel kan man blive helt syg ved at tænke paa de 

stakkels Mennesker der maa bære disse kolossale 

Byrder. 

I et foregaaende brev skrev jeg, at jeg ikke var rigtig 

tilfreds med det Værelse jeg havde her i Brighton. Nu 

har jeg faaet det forandret, idet at jeg har faaet et Væ-

relse, hvor jeg spiser, saa jeg faar nu Kost og Logi paa 

samme Sted. Det er et dejlig hyggelig Værelse jeg har. 

Min Værtinde er Hollænder og den ualmindelige Ren-

lighedssans, de er bekendt for gør sig gældende alle 

Vegne. Da jeg først kom til Rochester fik jeg Kost og 

Logi + Værelse for 5 Dollar om Ugen, det steg saa til 

6, nu betaler jeg 6 og maa desuden betale særskilt for 

min Vask, men jeg giver jo ogsaa mere end jeg gjorde 

den første Tid jeg kom til Roch., og nu skal i høre hvad 

hændte i dag. 

Mr. French, min Principal, spurgte mig om jeg fik en 

god Kost, hvilket jeg svarede ja til. ”Naa saa sulter de 

Dem da ikke. Hvis det var mig, vilde jeg ogsaa hellere 

bo i Brighton end nede i Byen”. Dertil svarede jeg 

”Selvfølgelig vil jeg ogsaa hellere bo i Brighton, da det 

jo er nærmere, der er kun den Hage ved det, at jeg maa 

betale mere end jeg gjorde nede i Byen”. ”Maa De 

virkelig”. Han vilde saa have at vide hvor meget jeg 

betalte. En halv Times Tid efter at vi havde haft den 

Samtale, kom han igen og overraskede mig, idet han 

sagde, ”Hør jeg vil give dem en Dollar mere pr. Uge, 

næste Lørdag vil jeg bringe Dem 16 Dollars forud i 

Sporvognspenge. Som jeg fortalte Dem den anden 

Dag, holder vi svær meget af Dem og vi vil nødig 

have, at de skulde finde paa at forlade os. Vi vil gøre 

hvad vi kan, for at de skal synes om det her, saa vi kan 

beholde Dem ikke alene i aar, men ogsaa til næste 

Aar.” Jeg takkede ham selvfølgelig for det smukke 

Tilbud. Og glad var jeg, ikke alene fordi jeg fik en 

Lønforhøjelse, men ogsaa fordi jeg derved fik Bevis 

for, at de var tilfreds med mig. Somme Tider havde jeg 

ventet det modsatte. F.Eks. jeg holder Fyraften Kl. 5. 

Det har han ikke sagt jeg skulde, det er min egen Be-

stemmelse, men saa Arbejder jeg jo ogsaa, naar Tiden 

er. Jeg har god Orden i Tingene nu og vil nu have det 

meget let for Resten af Sommeren. 

Jeg maa slutte for denne Gang.  

Mine Kærligste Hilsener sendes eder alle og lev vel. 

 

  Eders Søren 

 



 
40 

 

Rochester, N.Y. d 14 Juni 1917. 

Kære Forældre! 

Modtog i dag Brevet, skrevet ombord paa Damperen 

”Aarhus”, samt et Kort fra Hans dateret samme dato 

(1. Maj). For en Ugestid siden modtog jeg en Pakke 

Aviser. Efter jeres Breve at dømme faar I ikke meget 

Post fra mig, men jeg faar sandelig heller ikke meget i 

Forhold til det, jeg sender bort. Jeg forsømmer ikke 

Brevskrivningen, men som Forholdene er, kan man jo 

ikke vente andet, at en Del af dem maa gaa tabt. 

Jeg er glad ved at høre, at I har det godt og glad ved, at 

Danmark fremdeles kan vedblive at holde sig ude af de 

store Konflikt. 

Ogsaa her over indser de at det eneste rigtige for de 

smaa Nationer, der grænser til Tyskland, er at holde 

sig uden for Krigen. Der er ikke nogen Tvivl om de 

Allieredes endelige Sejr, men det vil maaske vare 2 á 3 

Aar endnu. 

Det hele kan jo se meget vanvittigt ud, men jeg synes, 

det begynder at staa klart, at det virkelig er store Idia-

ler der kæmpes for, nemlig afskaffelse af Militarisme 

samt Kejser og Kongevælde. Det er som President 

Wilson siger ”a war for Democracy” (” en Krig for 

demokratiske idealer”). 

I den senere Tid har jeg selv syntes, at det i Grunden er 

min Pligt at gaa med, men for jer derhjemme er det vist 

ikke rigtigt, det er jo dem derhjemme, der bærer de 

største Byrder. 

Ja, jeg kan sige, at jeg har det ualmindelig godt her og 

lider ikke Nød i nogen som helst Henseende. Som jeg 

skrev sidst, har jeg jo faaet et lille Løntillæg. Saa jeg 

tjener jo en bedre Løn end jeg nogensinde har gjort. 

Jeg har faaet alt saaet og tilplantet og vil nu have det 

temmelig let for Resten af Sommeren. 

Hører Grønborgs fra Ejnar? Mon han har erhvervet 

amerikansk Borgerskab? Hvis han har, er der Mulig-

hed for, at han bliver taget til Soldat. 

Jeg havde Brev fra Morbroder Conrad igaar, han kom-

mer her til Rochester paa Lørdag, og det er da Menin-

gen, at han vil tage Arbejde her i Nærheden. Jeg er 

selvfølgelig meget glad ved, at han kommer. Nu har vi 

ikke set hinanden siden Jul. 

Med Ønsket om, at I alle har det godt sender jeg mine 

kærligste Hilsen. 

  Eders Søren 

 

Rochester, N.Y. d 8 Juli 1917. 

Kære Forældre! 

Jeg haaber, at i hvert Fald nogle af Brevene, jeg sender 

hjem, naar sit Bestemmelsessted. Af de Breve, jeg faar 

fra jer, kan jeg forstaa, at der er langt fra dem alle, der 

gør det. Det er jo beklageligt, at det er saa vanskeligt 

med Forbindelsen, men det er jo da til at udholde, vi 

har kun Grund til at være taknemlige for ikke at være 

bebyrdet med den Nød og Elendighed, der for Tiden 

hersker over næsten hele Jordloden. 

For faa Dage siden saa jeg nogle levende Billeder, den 

britiske Regering havde ladet tage ved Fronten under 

Slagene ved Somme sidste Sommer. Disse Billeder var 

forevist her i Rochester til Fordel for det Røde Kors. Et 

Kompagni var fotograferet, idet de sprang op af Skyt-

tegraven for at gøre et Angreb paa den fjendtlige Stil-

ling. To af Soldaterne naaede knap at faa Hovedet 

oven for Skyttegraven, før de faldt Livløs tilbage, (det 

saa ikke ud til, at de mærkede meget til Døden). Andre 

naaede at komme op af Skyttegraven, men faldt inden 

de kom en Meter bort fra den. Hvordan det gik Resten 

paa Turen over ingen Mands Land, kunde vi selvføl-

gelig ikke se. 

Et andet Kompagni var fotograferet i Skyttegraven, 

medens de laa og ventede paa Signal til at foretage et 

Bajonetangreb. Det var uhyggeligt at se paa disse 

Mænds Ansigter. Der var nogle som snakkede og lo, 

men største Parten, var det tydelig at se, var i en uhyg-

gelig nervøs Spending. Det Tempo i hvilken deres 

Aandedræt gik var et tydelig Bevis paa den Spending 

de var i. Det var ingen Under, de var nervøs, 10 Minut-

ter efter Billedet var taget - ikke én af dem var i live. 

Der var mange andre gribende Scener, jeg kan ikke gi-

ve et udførlig Referat, det vilde tage for meget Plads. 

Hele Forestillingen varede to Timer. 

Som I vel har læst i Avisen hjemme er der bleven ind-

samlet til det Røde Kors her over. Denne Indsamling 

indbragte 116 Millioner Dollars. I Rochester alene blev 

der indsamlet 1½ Million Dollars. 

Man ser nu den civilicerede Verden. Man er herover 

forberedt paa at gøre sin Pligt, og føre Krigen til en 

sejrrig afslutning. Jeg tegnede mig for 100 Dollars til 

det første Krigslaan, så jeg har som Borger af et neu-

tralt Land tilstrækkelig tilkendegivet min Sympati for 

de Allierede. 

Sidst jeg skrev, fortalte jeg vist, at Morbroder havde 

besluttet at komme her til Rochester. Desværre kom 

han ikke, han bestemte sig om, han bestemte sig om, 
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han opholder sig endnu paa Albany Egnen.  

Mig gaar der fremdeles udmærket, jeg er ualmindelig 

godt tilfreds med min Plads. Hvor jeg logerer, er jeg 

ogsaa godt tilfreds, her er ikke noget Tegn at se paa 

daarlige Tider. Naar i Skriver, maa I lige saa godt 

adressere mine Breve til, hvor jeg bor 1910 East Ave. 

Jeg ønsker til at vi var noget nærmere hinanden, saa vi 

kunde ses en Gang imellem. 

Sender mine kærligste Hilsener. 

  Eders Søren 

Rochester, N.Y. den 6. August 1917. 

Kære Far og Mor’! 

Jeg har lige siddet og læst en Artikel i et af Dagblade-

ne med overskriften ”De skandinaviske Lande haardt 

ramt af Krigen.” Det er altid meget kærkommen at se 

noget i Aviserne om Danmark. Artiklen indeholder 

dog ikke noget særlig nyt, ud over hvad jeg har faaet 

Besked om gennem Eders Breve, eller set i de Aviser I 

har sendt mig. Men for hvem der ikke har nogen 

Forbindelse med Skandinavien, giver den god Besked 

om de vanskelige Forhold og bidrager maaske sit til at 

frigøre os for den Misforstaaelse, vi er Genstand for. 

Vi faar jo nemlig Skyld for at føde Tyskerne. Det 

fremgaar ogsaa, at man i Danmark ikke er saa lidt bed-

re stillet hvad Fødemidler angaar, end man er i de to 

andre skandinaviske Lande. I en anden Artikel, jeg 

læste for nogle faa Dage siden, skreven af en Ameri-

kanerinde der rejste fra Berlin til New York via Dan-

mark, Sverige og Norge, giver ogsaa Vidnesbyrd om, 

at man endnu, naar man tager Elendigheden i Betragt-

ning, der hersker overalt i Europa, er forholdsvis godt 

stillet i Danmark. Hun skriver: ”Denmark is the land of 

abundance (Danmark er Overflodens Land). Derimod 

er forholdene i Norge og Sverrig skildret omtrent saa 

slemt som i Tyskland. 

Her over mærker man ingen Savn, man kan faa alt 

hvad man ønsker, naar man har Penge vel at mærke, 

men Penge synes ikke at være knappe. Vi har ikke 

Brødkort eller Sukkerkort eller lignende Foranstalt-

ninger. 

Alt tegner til at der bliver en god Afgrøde i Aar, den 

vil sikkert overgaa de to foregaaende Aar meget 

tydeligt. 

Heden har ikke været slam i Aar, dog den sidste Uge 

har været slem. Jeg har maattet skifte Tøj en to-tre 

Gange om Dagen. 

Mr. French sagde til mig forleden Dag i ”Hvorfor hol-

der De ikke op en halv Timestid tidligere, naar det er 

saa varmt og gaar op i et af vore Baderum og tager et 

bad, før de gaar hjem”. Det forslag gik jeg selvfølge-

lig ind paa. 

De er ualmindelig flinke Folk baade Mr. Og Mrs. 

French. Jeg har næppe haft en Plads, jeg har været saa 

glad ved, som den jeg har her. Alt er gaaet saa udmær-

ket for mig. Alt hvad jeg har saaet og plantet staar fint. 

Det er først nu i Sommer, at jeg har Rochester at ken-

de, den er i Udstrækning en langt større By end jeg 

først antog, og den er tillige en meget smuk By. Jeg er 

overbevist om, at den dækker et Areal dobbelt saa stor 

som København. Der er en lang Hovedgade i Midten 

af Byen, den og de nærmest tilstødende Gader bestaar 

udelukkende af Kontorer, Butikker og Forretningslo-

kaler samt Hoteller og restauranter. Der findes ikke no-

gen Privatbolig. Dette Kvarter adskiller sig ikke meget 

fra Forretningskvarteret i en Europæisk Storby. Men 

kommer man bort fra dette Forretnings Center, ligner 

Byen ikke mere en Europæisk Købstad. Hver Familie 

har sit eget Hus omgivet af en lille Have eller rettere 

en Græsplæne. Paa hver side af Gaden er der en Ræk-

ke Skyggefulde Træer, der staar i en Græsrabat mellem 

Fortovet og Kørebanen. Mange steder er der endogsaa 

Blomsterbede imel-

lem hver Træ. Hele 

Byen ligner et stort 

Haveanlæg hvilket 

den i Virkeligheden 

ogsaa er. Ingen Un-

der at den kaldes 

”the flower city” 

(Blomsterbyen). 

Morbroder C. arbej-

der i et Køkkengart-

neri i nærheden af 

Albany, han skriver, 

at han formodentlig 

bliver der i Sommer 

og saa maaske til Ef-

teraaret kommer han 

her til Rochester. 

Jeg har det udmær-

ket er ved godt 

Helbred og i fint 

Humør. 

De kærligste Hilse-

ner  

       Fra Eders Søren Rochesters udvikling.  

I dag færre indbyggere 

end i 1917. 
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August 26, 1917. 

Kære Forældre: 

Jeg haaber, at I i hvert Fald faar nogle af mine Breve. 

Jeg har modtaget Eders Breve nogenlunde regelmæs-

sigt den sidste Tid og har ogsaa faaet en Pakke Aviser 

engang imellem. I skal have tak, for at være saa flinke 

til at huske paa mig. 

Nu begynder det snart at lakke mod Enden af denne 

Sommer. Jeg har været saa optaget af mit arbejde, at 

jeg knap kan forstaa, at vi er i Slutningen af August. 

Til Efteraaret og næste Foraar skal jeg have Haven lagt 

om, hvis jeg da stadigvæk er her, jeg har selv lavet en 

Tegning, som den skal lægges om efter. Men – Da jeg 

jo er en løs Fugl, er det ikke vanskeligt for mig at flyve 

bort. Naar vi naar December, slutter det udvendige 

Arbejde, og jeg kommer formodentlig til at tage arbej-

de i hans (Mr. French’s) Fabrik for Vinteren, hvordan 

jeg vil synes om det er jo vanskeligt at sige. Men saa-

fremt jeg bliver i Rochester bliver jeg formodentlig 

nok hos Mr. French. Jeg ved, at han vil hellere end 

gerne beholde mig i sin Tjeneste. 

Men der er en Tanke, jeg i lang Tid har arbejdet med, 

og det er at fra min fritid udnyttet saa godt som muligt, 

og paa en saadan maade, at jeg kan lære noget, det er 

noget jeg gerne vil lære, er, - ja, bliv nu ikke alt for 

forskrækket – Ingeniør. Naa, det er kun en Ide, jeg har 

ikke taget nogen Bestemmelse. Jeg har i Dag skriven 

til en Ingeniørskole i Chicago om Oplysninger. Ved 

Fritidsstudering skal det være muligt der at tage Eksa-

men som Ingeniør. 

Dette maa I helst holde hemmeligt, da det jo er meget 

uvist endnu. Hvis det bliver til noget, bliver det jo nok 

snart, men derom vil I jo saa høre senere. Indtil videre 

adresseres mine Breve her til 1910 East Ave. 

Hører Grønborgs fra Ejnar? Hvis de ved hans Adresse, 

send mig den. I tilfælde jeg skal komme til Chicago, 

vilde jeg maaske faa Lejlighed til at besøge ham. 

Ja, det er ofte, at jeg savner jer til at raadføre mig med. 

Naar man er saa langt borte fra sin kære, er det tit, man 

føler sig som en, om hvem ingen Mennesker Interes-

sere hvad enten det gaar ham godt eller slet. Det har 

dog aldrig givet mig Anledning til at tabe Modet eller 

være forknyt. Det har lært mig at se Livet, som der 

virkelig er, og det har lært mig at staa paa egne Ben; 

det haaber jeg at kunne gøre for resten af mit Liv saa-

fremt jeg kan bevare mit gode Helbred. 

Som ingensinde før ser jeg, hvor ulige en Gæld jeg er i 

til jer to, Far’ og Mor’. 

Jeg haaber, I er alle raske hjemme. Jeg er sund og frisk 

som altid. De kærligste Hilsener 

  Eders Søren 

 

 

                   Rochester, N.Y. d 2 Sept., 1917. 

Kære Forældre! 

Modtog Eders brev af 10. Juli sidste Mandag. Modtog 

ogsaa Brev fra baade Harald og Hans samme Dag. Det 

var selvfølgelig en stor Glæde at have tre Breve fra 

Danmark paa en Dag. 

Alle sammen synes I at være bange for, at jeg skal 

komme til at deltage i Krigen, den Frygt er dog aldeles 

ubegrundet. At tvinge Borgere af neutrale Lande ind i 

Hæren er aldeles utænkeligt. Amerika har af sine egne 

Borgere saa mange, at kun en lille Brøkdel vil faa Lej-

lighed til at deltage i Krigen. At der er mange Danske 

her i Amerika der vil komme til at deltage i Krigen er 

givet, men det er hvem, som har ladet sig Naturalisere, 

det vil sige er bleven amerikanske Borger, og hvorfor 

skulde de fritages, med Rettigheder følger Pligter. Jeg 

forstaar jer knap derhjemme, jeg er tilbøjelig til at tro, 

at tyske Agenter stopper jer blaar i øjnene med Hensyn 

til Amerikas Stilling. Jeg er ikke indrulleret i Hæren, 

det maa bero paa en Misforstaaelse. Jeg er registreret 

sammen med alle unge Mennesker mellem 21 Aar og 

31 Aar af dette Menneske Materiale er det at Hæren 

skal udskrives. 

Jeg er særdeles glad ved at høre, at det gaar Harald saa 

godt med hans Studier. Jeg er glad baade for hans egen 

Skyld, men ogsaa for jeres. Det maa være en Glæde for 

Forældre at se deres Børn paa Vej til at skabe sig en 

god Fremtid. At Harald er flink til at arbejde behøver 

jeg ikke at blive fortalt, det bærer hans Breve tydelig 

Vidnesbyrd om. Det er en hel Nydelse at læse saa 

velskrevne Breve og da i Særdeleshed, naar det er fra 

ens egen Broder. Jeg havde et Brev fra ham skreven 

paa Engelsk. Jeg var aldeles forbavset over den Fær-

dighed hvormed han behandlede dette Sprog, det over-

gik langt min Forventning. Der var enkelte Smaafejl, 

men ikke en eneste der kunde betegnes som graveren-

de. Jeg har set Breve her skrevet paa tysk af amerikan-

ske Universitets studenter, men de var saa fulde af Fejl 

at de næsten var ulæselige. 

Jeg tror næppe det har været med ublandet Glæde at I 

modtog den Meddelelse, at jeg tænkte paa at læse til 
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Ingeniør. Nu vil I spørge, om jeg har tabt al Interesse 

for mit hidtidige Fag, eller hvad der har givet Aarsag 

til at forsøge en anden Levevej. Min Interesse for Ha-

vebrug er saa stærk, som den altid har været, om end 

ikke stærkere. Det er min sociale Stilling i Samfundet, 

jeg ikke er tilfreds med, og af den Grund, at jeg ønsker 

at Uddanne mig til noget bedre, men ikke det alene, jeg 

har ogsaa Lyst til at læse, og hvad man ikke skulde tro 

om mig, jeg har Æventyrlyst, Lyst til at opleve noget 

ud over det daglige. Nu maa I være klar over, hvis det 

bliver til noget, jeg har nemlig ikke taget Bestemmelse 

endnu, at det er en fuldstændig privat Fornøjelse, som 

jeg foretager for egen Regning. Jeg ønsker ikke at slip-

pe saa slippe saa let igennem det som muligt, jeg er 

forberedt paa 16 Timers Arbejde om Dagen. Jeg havde 

Brev fra Skolens Forstander igaar, han skriver at jeg 

kan blive optaget paa Dagskolen, og paa to Aar blive i 

Stand til at tage Eksamen. Hvis mine økonomiske Om-

stændigheder er saadan, at de vil vanskeliggøre den 

Plan, vil de skaffe mig Fritidsarbejde hvorved jeg kan 

Tjene Kost og Logi. Kan jeg Tjene til Kost og Logi 

tænker jeg nok at jeg kan klare de andre Udgifter med 

min lille sammensparede Kapital. Kunde I ikke selv, 

hvis I var i mit Sted have Lyst til at foretage det 

sammen? 

Haaber I alle har det godt. Jeg er selv sund og rask. 

 Kærlig Hilsen 

  Eders Søren 

 

Rochester, N.Y. d. 7 Okt. 1917. 

Kære Forældre! 

I venter vel med Længsel at høre, hvad jeg har beslut-

tet mig til. Om jeg har besluttet mig til at tage paa Sko-

le, eller om jeg har opgivet denne Plan. Endnu er det 

mig aldeles ikke klart, hvad jeg skal, dog tænker jeg, 

der er størst Sandsynlighed for, at jeg opgiver det. 

Jeg kan forstaa af Eders Breve, at I vil gerne se mig 

hjemme om ikke alt længe. Tager jeg paa Skole, vil det 

i det mindste vare 3-4 Aar, før jeg kan tænke paa at 

rejse hjem. Tager jeg derimod ikke paa Skole, er der 

mulighed for, at I kan vente mig næste Efteraar, hvor 

Krigen ved den Tid er forbi. Det vil blive vanskeligt at 

faa Morbroder til at rejse, saa længe Krigen varer. 

Det skærer mig tit i Hjertet, naar jeg tænker paa jer 

derhjemme, og jeg i Aviserne ser Artikler om de Skan-

dinaviske Landes Mangel paa Levnedsmidler. Det er, 

synes jeg, det frygteligste af alt, at tænke sig, at I der-

hjemme skulde komme til at lide Nød, medens jeg her 

lever, hvor der er rigelig af Fødevarer. 

Jeg har lige tilbragt en Uge ude paa Pladsen, hvor jeg 

arbejder. Den Mand, der passer Farmen eller Landbe-

driften, der et til Ejendommen, havde en Uges Ferie, 

og jeg overtog da pasningen af Kreaturerne og 

Fjerkræet, medens han var borte, som Følge deraf 

kunde jeg ikke komme hjem og fik derfor Kost og 

Logi derude paa Stedet. 

Det var som at være til fest hver Dag. Aldrig har jeg 

faaet en saa overdaadig Føde, som jeg fik i de otte 

Dage. For Eksempel om Morgenen til frokost fik jeg, 

til at begynde med en lille Skaal af Syltetøj, derefter 

Havregrød med Fløde, som tredje Ret to Spejlæg med 

stegt Flæsk, desuden Kaffe med Sigtebrød og Kager. 

De andre to Maaltider var endnu rigere paa velsmagen-

de Retter. Hver Gang jeg satte mig til Bords kunde jeg 

ikke lade være med at tænke paa de ulykkelige Menne-

sker i Europa, der ikke kan faa det, de kan spise af selv 

den tarveligste Føde, medens jeg havde for mig det 

bedst Føde, et menneske kunde begære. Fortæller jeg, 

hvad jeg kunde finde i Svinespanden om Morgenen saa 

vil i sikkert sige, at jeg overdriver det. Der var alle 

Levningerne fra den foregaaende Dag. Store Stumper 

af Kød, hele Brød, Kager, kort sagt alle mulige gode 

Fødevarer, som vi økonomiske Danskere ikke kunde 

finde paa at fodre Kreaturerne med. 

Denne Uge maatte jeg op Kl. 6 om Morgenen at mal-

ke, og var ikke færdig med dagens Arbejde før Kl. 6 

Aften. Det, syntes jeg, var en frygtelig tortur. Jeg er jo 

kun vant til at arbejde fra 7 til 5. Jeg fik min sædvan-

lige Løn for den Uge inklusive Sporvognspenge $ 

16,60. 

Ja, jeg har det i alle Maader godt, bedre end jeg for-

tjener. Jeg skønnede ogsaa paa det. Det er tit jeg skam-

mer mig, naar jeg tænker paa Europas Ungdom, saa 

synes jeg, at min Plads er hos dem ved Fronten. 

Der er en stor Ammunitionsfabrik her i Rochester. En 

ung Mand, som bor her, er lige kommet til at arbejde 

der, han tjener 4 – 5 Dollars per Dag, ”Nu holder Kri-

gen vel snart op, nu jeg er kommen til at tjene saa 

godt” sagde han forleden Aften. Det var det værste der 

kunde ske. Jeg kunde godt faa arbejde der for Vinte-

ren, men at komme til at fremsætte saadanne Ønsker, 

som omtalte unge Mand, for et par Dollars til min egen 

Fordel, vilde jeg nødig. Saa vilde jeg da hellere melde 

mig til Hæren. Bliver jeg har i Rochester, bliver jeg 

formodentlig hos Mr. French. 

I det sidste Brev jeg fik fra Morbroder, skrev han, at 
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han muligvis vilde kommer her til Rochester og tilbrin-

ge Vinteren sammen med mig. Han har mere end en 

Gang fremsagt Løfte om at komme hertil uden, at det 

blev til noget. Denne Gang tænker jeg dog det bliver 

Alvor, hvis ikke jeg forlader Byen. Han har nemlig i 

Sinde at forlade sin Plads til den 1
te 

November, da hans 

Principal har i Sinde at skrue Lønnen ned for Vinter-

maanederne. 

Som bemærket har jeg det i alle Maader godt, og jeg 

haaber, at I alle derhjemme ligeledes befinder jer vel. 

 De kærligste Hilsener 

  Eders Søren 

 

Rochester, N.Y. den 21 Okt. 1917. 

Kære Forældre! 

Dette til at takke jer for de mange dejlige Billeder, som 

jeg lige har modtaget. Hvor de gjorde mig glad. De bi-

drog til at jeg nu har opgivet Planen om at tage paa 

Ingeniørskole og i Stedet for har taget den Beslutning 

at gøre alt, hvad jeg kan for at komme hjem til næste 

Efteraar. Saadan en Samling Billeder kan ikke andet 

end besjæle en med længsel efter snart igen at se sit 

elskede Hjem og alle sine kære. Haven er som altid 

Ualmindelig smuk, jeg kan se, at Træerne har vokset 

en del. De smaa er bleven store, jeg mener mine fire 

smaa Søskende, den største af dem var ganske vist 

fuldvoksen, da jeg rejste. Ansigterne af ingen af Eder 

har næppe forandret sig meget. Jeg skal love for, at du, 

Mor’, er ellers godt ved magten. Du har lagt dig ud, 

saa det forslaar noget. Det glæder mig, at du er saa 

Sund og frisk. Paa dig, Far’ kan jeg derimod ikke se 

det mindste Forandring, i nogen som helst Henseende. 

Min Værtinde, der jo ogsaa er fra ”det gamle Land” 

(betyder Europa) var helt henrykt over disse Billeder, 

”Se her”, sagde hun, idet hun viste Billederne til hele 

Husets Amerikanske Medlemmer, ”I tænker, at de er 

saa fattige og ejer slet ingen Ting Ejer over i det gamle 

Land, nu kan i selv se, det er Sam’s (saadan kalder hun 

mig) Hjem. Der er næppe mange der selv her til lands 

har et pænere Hjem”. Det kan ikke nægtes, jeg følte 

mig stolt over disse Ord. - Ak, ja, det er den alminde-

lige Mening, at man forlader sit Fødeland fordi alt der, 

er saa fattigt at man ikke kan tjene til Føden. Hvis det 

ikke var saadan, hvad skulde de ellers komme her over 

for, tænker man. 

Bliver Ejendomspriserne ved at gaa op? Hvad kan en 

Gaard paa 20 – 25 Td. Land med Besætning købes for?  

 

Kan man købe en Gaard uden Penge? Dermed mener 

jeg, om det er muligt at laane paa en Gaard saa meget 

som den er værd? Det er Spørgsmaal der i høj Grad 

interesserer mig; thi tager jeg hjem næste efteraar, er 

det meningen, at jeg vil se at blive selvstændig. 

Jeg haaber I alle har det godt, jeg er i bedste 

Velgaaende. 

 Kærlig Hilsen 

  Søren 

Rochester, N.Y. den 1
de 

 Nov. 1917. 

Kære Forældre! 

Har lige modtaget Eders Brev af 11
de 

Sept., for hvilket 

min hjerteligste Tak. Ja, jeg kan forstaa, at Krigen har 

helt omkalfatret Forholdene hjemme i Danmark og at 

Forholdene er helt forskellige fra hvad, de var, da jeg 

var hjemme. Her i Amerika er der ikke sket meget For-

andring, siden jeg kom hertil. Ganske vist er Levneds-

midlerne steget i Pris, men man kan faa al Ting, og der 

anvendes ikke kort. Vor deltagelse Krigen mærkes 

ikke saa meget endnu, hvad Mandefald angaar, men 

ellers kan det jo nok siges, at det er et Omraade, paa 

hvilket der er sket stor Forandring. Da jeg først kom 

her til Landet, saa man aldrig en Soldat, nu derimod 

kan man, som man siger, ikke spytte for Soldater. 

Det bliver altsaa ikke til noget at jeg kommer hjem i 

Aar, men det bliver heller ikke til noget, at jeg kommer 

til Chicago. Den Plan er opgivet, og jeg vil i stedet 

gøre alt, hvad jeg kan for at komme hjem næste Efter-

aar. Der er underligt, som der gaar, der var ingen, der 

kunde være mere bestemt paa sit Formaal, end jeg var, 

da jeg bestemte mig til at rejse herover for at se Lan-

det, og lære det Sprog og saa snart dette var besørget at 

komme hjem til Danmark igen. Jeg syntes det var alde-

les udelukket, at jeg kunde skifte Mening. Ikke desto 

Stuehuset i Rodskov set fra haven. 
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mindre for faa Uger Siden var jeg nærmest af den Me-

ning, at jeg hellere maatte slaa mig til Ro her, for i 

hvert Fald en halv Snes Aar. Selvfølgelig tænkte jeg 

paa at aflægge Visitter hjemme, men ikke paa at kom-

me hjem at tjene mit Brød. Sagen er den, her faar man 

en stor Løn, men det varer ikke længe, før man opda-

ger, at den ikke kan mere end lige slaa til, thi man 

tillader sig selv mere Flothed som man ikke synes at 

man igen kan give afkald paa. Det maa man imidlertid, 

hvis man kommer hjem og skal leve af det, man kan 

tjene der. Da Menneskerne har Anlæg for at pleje deres 

Magelighed, gaar de af Vejen for der ubehagelige, der 

er i at tjene en mindre Løn end den de er vant til. Den 

Løn som de er kommen til at betragte, som minimum 

paa hvilket de kan eksistere. 

Morbroder Conrad er nu kommet her til Rochester. 

Han kom uventet sidste Søndag Morgen og ringede 

paa, hvor jeg bor. Vi var meget glade ved at se hinan-

den, det var omtrent et helt Aar siden, vi sidst saaes. 

Det er hans Hensigt at se at faa Arbejde her i Roche-

ster eller dens Nærhed, saa at vi kan se hinanden af og 

til. 

Han begynder at se gammel ud. Den smule Haar, han 

har tilbage i Baghovedet, er aldeles hvidt, hans Over-

skæg er ogsaa hvidt, og saa er han da saa umaadelig 

langsom i sine Bevægelser, han siger ganske vist selv, 

at han føler sig som om han var 25. I aandelig Hense-

ende kan man maaske ikke sige andet, end at han er 

meget ungdommelig, han har ganske vist nogle sære 

Meninger om mange Ting, men man kan vel ikke ven-

te andet af en gammel Pebersvend. Særlig undrer jeg 

mig over hans Fordringsløshed. Da han kom her i 

Søndags, skulde vi have fundet at Sted for ham at bo. 

Jeg tog ham til K.F.U.M. (Y.M.C.A.), men det syntes 

han ikke rigtig om, der følte han sig ikke hjemme, det 

var for fint. ”Det er for Hotelagtig” sagde han. Det er 

dog kun, hvad Udstyret angaar. Prisen er saa lav, som 

det overhovedet kan være. Vi fandt saa et Værelse i et 

Privathus, derefter hans Mening var perfect. Værelsets 

Møblement bestod af en Dobbeltseng og en Stol, men 

det var ogsaa alt, der var Plads for. 

Jeg foreslog at jeg vilde give Middagsmad, da vi havde 

faaet Værelsesspørgsmaalet løst. Jeg tog ham da ind i 

en ganske almindelig Mellemklasse Restaurant. Ogsaa 

der syntes han, vi var kommen paa for fin et Sted, og at 

jeg ikke valgte den billigste Ret paa Spisesedlen, syn-

tes han var noget forfærdelig meningsløst noget. Naar 

han er alene gaar han ned i Jødekvarterene og spiser 

der paa det tarveligste Sted, han kan finde. Ja, det 

glemte jeg at nævne, han foreslog mig, at jeg skulde 

flytte sammen med ham, det vilde blive billigere for 

os, og den brede Seng kunde jo sagtens rumme to. 

Jeg tænker snart, jeg bliver færdig med mit Hovedar-

bejde for i Aar, og jeg vil da i Vinteren komme til at 

arbejde paa Frensch’s Fabrik. For Tiden har jeg været 

ved at hjælpe den Mand, der passer Farmen med at faa 

Roerne hjem. Roer er noget der ellers ikke dyrkes her, 

de havde derfor heller ikke meget Forstand paa at tum-

le med dem. I Sommer maatte jeg lære dem at tynde 

dem ud. Nu i Efteraaret spekulerer de meget paa hvor-

dan de bedst skulde faa dem op og besørget i Hus, om 

ikke det bedste vilde være at putte dem i Sækker og 

saa køre dem hjem paa Stenslæberen. Det vilde formo-

dentlig blive for meget Arbejde at køre dem ind i Tril-

lebøren. (Vi har lidt over en Td. Land med Roer) Jeg 

maatte saa lære dem at tage lidt praktisk paa Sagen. 

Dette Brev vil maaske ikke komme hjem meget før Jul. 

Saa jeg vil hermed ønske jer alle et rigtig glædelig og 

fornøjelig Jul. Det vil blive min tredje Jul i Amerika. 

”Alle gode Gange er tre”. Jeg haaber, at jeg skal faa et 

andet Brev skreven som ogsaa maa naa jer inden Jul. 

 Minekærligste Hilsener til jer alle 

  Eders Søren 

Morbroder beder mig hilse. 

 

Rochester, N.Y. d 10/11 17 

Kære Forældre! 

Med dette Brev, som jeg haaber naar jer inden Juletræ-

et 1917 Tændes, sender jeg mine hjerteligste Ønsker 

om en glædelig Jul til jer alle derhjemme. Jeg haaber, 

at alle som sædvanlig maa samles om Juletræet, om 

Mor’s veltillavede Julenadver og ikke at forglemme 

Julenissen. Det er vel unødvendigt at sige, at ens Føle-

lser og tanker paa en saadan Tid som Julen søger med 

al deres Styrke mod Hjemmet. Man fyldes med Tak-

nemlighed og Ærbødighed for alt det gode, man Aar 

efter aar har modtaget uden Vederlag fra dette Sted. 

Jeg haaber, at jeg maa fejre Julen 1918 i Rodskov hos 

jer i det kære gamle Hjem igen. Thi jeg er nu fast be-

sluttet paa at rejse hjem til næste Efteraar. Det er godt 

at komme ud i Verden at se sig om, medens man ung, 

det udvider ens Syn, og man indhøster uvurdelige 

Erfaringer. Men hvis det fører til, at den unge Mand 

der kommer til Udlandet bliver der for resten af sit Liv, 

saa er der jo ikke noget opnaaet ved at sende ham ud. 

Vi unge, der flakker omkring herude i Verden saa 
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fjernt fra Danmark, burde tænke noget mere alvorlig 

over Rasmus Rask’s bekendte Ord ”Sit Fædreland 

skylder man alt, hvad man kan udrette.” Og sit Hjem, 

hvad skylder man ikke det?  

Morbroder arbejder her i nærheden af, hvor jeg bor, og 

har gjort siden han kom hertil. Dette Arbejde vil kun 

være foreløbig. Haard Frost eller Sne, som jo snart kan 

ventes, vil gøre Ende paa det. Det er Farmerarbejde, 

men saa bliver der vel noget nyt at finde. Der er rigelig 

med Arbejde, mere end der kan skaffes Arbejdere til. 

Hvordan jeg skal fejre Julen, har jeg ikke tænkt over 

endnu, ja, jeg fejrer den vel næppe, det er nok mere 

korrekt at sige tilbringe den, det bliver da formodentlig 

i Selskab med Morbroder. 

Jeg har det godt er sund og rask. Haaber ogsaa at I alle 

er i bedste Velgaaende. 

Kærlig Hilsen og Glædelig Nytaar

 Eders Søren 

 

Den 26
 
 November, 1917 

Kære Forældre! 

Vi har i Dag en Helligdag ”Taksigelsesdag”. Denne 

Højtid synes her, at være lige saa stor som Julen. Det 

er vel uden Tvivl paa den Dag man faar aarets bedste 

Middag. Menuen er: - Ja, jeg ved ikke om jeg kan gen-

give den paa dansk – Stegt kalkun, Søde Kartofler 

(Hvilket ikke er Kartofler, men en slags Rødder der har 

Form som Kartofler og som gror i Sydlandene) eller 

Kartoffelmos, Turnips, Græskar tillavet paa samme 

maade som Turnipsen, Blegselleri, Tranbærsyltetøj, 

Rundstykker, Pumkin pie (Græskar Kage), og Kaffe 

eller Te. Ja desuden Æbler eller Vindruer. Kalkunen 

har i Aar i mange Hjem mattet erstattes med en Høne.  

Jeg kommer lig fra Morbroder, hvem jeg tilbragt Ef-

termiddag sammen med. Vi var inde at se paa Levende 

Billeder. Vi ser jo nu hinanden et Par Gange om ugen. 

Det er meget rart, at vi kan da tale med hinanden om 

jer derhjemme. 

Der har formodentlig nu igen været en U-Baad paa 

spil, der er nemlig hengaaet 6 Uger siden jeg sidst hør-

te fra jer derhjemme, naar jeg undtager et Kort, jeg fik 

fra Ester. 

Med denne Uge udløber min Tjenestetid hos Mr. 

French for denne Sæson og paa Mandag begynder jeg 

at arbejde i hans Fabrik. Kong Vinter har ogsaa holdt 

sit Indtog, og det er mægtig koldt, saa jeg er meget 

glad ved at komme inden Døre. Han har forskellige 

Arbejder for mig, af hvilke jeg vil have, og hvis jeg 

ikke synes om det jeg først kommer til, kan jeg faa et 

andet. Det jeg har valgt er at arbejde om Natten, 4½ 

Nat om Ugen, det giver mig en hel Del Fritid, som jeg 

har godt brug for til Læsning og Studering, og det er da 

ogsaa Grunden for, at jeg har valgt det. 

Arbejdets Beskaffenhed kan jeg først senere give jer 

Besked om, da jeg næppe selv ved, hvad det bestaar af, 

jeg ved kun, at det er en maskine der presser Senneps-

frø, som jeg skal hjælpe til at betjene. Jeg flytter mu-

ligvis herfra hvor jeg bor ned til et nyt Logi, der er 

mærmere hvor jeg skal arbejde. 

 Med kærlig Hilsen til jer alle. 

  Eders Søren 

 

Rochester, N.Y. d 9 dec. 17 

Kære Mor’! 

Hjertelig til Lykke paa Fødselsdagen! Mine Tanker vil 

med Taknemlighed og Kærlighed dvæle hos dig den 

23 des. Mit største Ønske er, at jeg kunde være dig saa 

god en Søn, som du er og har været, en Mor’ for mig. 

Næste Aar haaber jeg, at jeg personlig kan overbringe 

dig mine Fødselsdagshilsener. 

Jeg er nu begyndt at arbejde paa Mr. French’s Fabrik. 

Det er jo noget forskelligt fra hvad jeg er vant til. Jeg 

er alt andet end begejstret for det, dog naar jeg bliver 

vant til det, tænker jeg, jeg vil synes bedre om det. Det 

er jo ret naturligt, at en Mand, der er vant til Frilufts-

livet, føler sig utilfreds med at blive lukket inde hele 

Dagen eller rettere Natten, thi jeg arbejder om Natten 

og sover om Dagen. Det er imidlertid efter mit eget 

Ønske, og hvis jeg bliver ked af det, kan jeg komme til 

at arbejde om Dagen. Fire Nætter om Ugen arbejder 

jeg fra 5½ Aften til 51 Morgen med en Time midt om 

Natten til at spise de medbragte mellemmader, den 5
te 

Nat arbejder jeg kun til Kl. 11. Det giver mig jo en hel 

Del Fritid fra Fredag Aften kl. 11 til Mandag Aften Kl. 

5½ har jeg altsaa slet intet at gøre. De fire Dage, naar 

jeg arbejder hele Natten, faar jeg min Søvn fra Kl. 6 

Morgen til 1 Eftermiddag. Jeg faar den samme Beta-

ling som jeg fik i Sommer.  

Den Juleaften, jeg kommer til ar fejre i Aar, vil blive 

noget Forskellig, fra den I fejrer, jeg skal nemlig arbej-

de hele den Nat, den paafølgende nat derimod, vil jeg 

faa fri. Det samme vil blive Tilfældet Nytåaarsaften.  
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Jeg arbejder i et Rum, hvor vi presser Olien ud af Sen-

nepsfrøet. Jeg betjener en Maskine, der presser det 

malede eller grottede Sennepsfrø i Kager, der har form 

som Bomuldsfrøkager, fra min Maskine er der en 

Mand, der tager Kagerne og putter dem ind i den Pres-

ser, hvor Olien Presses ud. Det er ikke haardt Arbejde 

jeg har, men ensformigt. 

Jeg bor endnu i No. 1910 east Ave og jeg tænker ikke 

jeg vil flytte, skønt der er 1½ Fjerdingvej til Fabrikken, 

Sporvognen bringer mig til Arbejdspladsen i løbet af 

8-10 Minutter. Det koster mig ganske vist i Sporvogns-

penge 10 cent pr. dag eller 50 cent om Ugen. Men 

skulde jeg flytte ned i Nærheden af Fabrikken, maatte 

jeg betale 50 cent mere for mit Kost og Logi, og det er 

tvivlsomt om jeg vilde finde saa godt et Sted, som det 

jeg har nu. Her jeg som jeg var hjemme, er jeg sulten 

udenfor Spisetiderne, kan jeg selv gaa i Spisekammeret 

og finde mig noget at styrke mig paa. 

Vi er nu i Julemaaneden, det er tit, at jeg ønsker, at jeg 

var hjemme netop nu, at gaa glip af den hjemlige Jule-

stemning er ikke lidt.  

Jeg begynder at længes efter Brev fra jer, det sidste 

Brev fra jer modtog jeg d. 23 Oktober, det var skrevet 

en af de første Dage i September. Der er formodentlig 

et Brev gaaet tabt, for jeg modtog ikke nogen Hilsen i 

Anledning af min Fødselsdag. Dog tvivler jeg ikke om 

at i har afsendt et. 

Morbroder beder mig Hilsen og ønske til Lykke. 

Alt gaar ellers ved det gamle, jeg er som altid ved godt 

Helbred. Haaber I alle er raske hjemme. 

 Med kærlig Hilsen kære Mor, din Søren 

Rochester 2
den 

 Juledag 1917 

Kære Forældre! 

Tak for Eders  Brev af 5
te 

November, som jeg modtog 

et Par dage før Jul, det var selvfølgelig særdeles vel-

kommen. 

Nu har jeg altsaa fejret den tredje Jul i Amerika; som 

jeg har meddelt, arbejdede jeg hele Julenat. Skønt der 

ikke var noget til minde mig om Julen, alt var som 

sædvanligt, saa syntes jeg alligevel, det var saa under-

ligt, jeg havde ikke nogen Lyst til at arbejde; Tiden 

snejlede sig bort saa umaadelig langsomt. Jeg tænkte 

paa jer derhjemme, og paa de mange uforglemmelige 

Juleaftener, jeg har tilbragt i det kære Hjem, og sam-

menlignede dem med den jeg fejrede i aar. Om Efter-

middagen før jeg gik paa Arbejde, læste jeg Juleevan-

geliet baade paa dansk og paa engelsk samt alle de 

smukke danske Julesalmer, hvis Skønhed synes endnu 

større, her end de er hjemme. Da jeg kom Hjem Jule-

morgen og efter at have lavet noget at spise gik jeg i 

Seng og sov til Middag. Jeg fik en god Julemiddag, og 

efter at den var sat til livs, gik jeg hen for at finde 

Morbroder og ønske ham glædelig Jul. Jeg traf ham 

imidlertid ikke hjemme, jeg gik saa til K.F.U.M.s  

( U.M.C.A. ) Lokaler, hvor jeg tilbragte Resten af 

Eftermiddagen. Der var det meget fornøjeligt, der var 

en 200 – 300 Børn til Juletræ. Saadan en Festlighed 

fejres ikke som den gør i Danmark. De sang baade 

Salmer, Nationalsange og andre populære Sange. I 

skulde lige have hørt med hvilken Kraft de sang ”Tip-

perary”. Børnene morede sig fortrindeligt og jeg more-

de mig over Børnene. 

Om Aftenen traf jeg Morbroder, vi gik saa sammen i 

Theatret om Aftenen. 

Det er saa hvordan min Jul spændte af. I Dag er det 

2
den 

Juledag, men det er ikke nogen helligdag, i Aften 

skal jeg paa Arbejde igen. 

Ja jeg fik da ogsaa Julegaver, Morbroder gav mig en 

Bog. Gartneren jeg var sammen med i Selkirk sendte 

mig et Slips, og Fru French gav mig ogsaa et meget 

smuk Slips. 

Morbroder Conrad er ogsaa kommen til at arbejde paa 

French’s Fabrik, saa vi arbejder nu paa samme Sted, 

men han arbejder om Dagen, jeg om Natten. 

Jeg har haft det Uheld at brække mine Forlorne Tæn-

der, saa jeg har maattet anskaffe mig et helt nyt Over-

gebis. Jeg skulde alligevel have haft et i nær Fremtid; 

det jeg havde passede ikke videre godt, jeg antager, 

min Mund har svundet noget, siden jeg fik det. 

  28
de 

December 

Brevet fik jeg ikke færdig den dag jeg begyndte paa 

det. Jeg fik nogle Blanketter fra Militærmyndigheder-

ne, som jeg maatte udfylde først, og i Dag har jeg væ-

ret paa en Slags Session, hvor alle vi Mænd i Militær-

pligtig Alder bliver inddelt i Klasser i den Rækkefølge 

som man bliver indkaldt. Jeg kom i Klasse V som 

bestaar af dem der bliver fritaget for Tjeneste, saa jeg 

har altsaa ikke noget at frygte. Det Rygte om, at Ud-

lændingerne enten skulde gaa ind i Hæren eller ogsaa 

forlade Landet, er selvfølgelig grebet ud af Luften. 

Jeg havde næppe tænkt, at I vilde have stillet jer saa 

velvilligt overfor den Plan, jeg havde om at blive Inge-

niør. Havde jeg tænkt det havde jeg maaske næppe op-

givet det. Da jeg frygtede at mine penge ikke skulde 

slaa til, og at jeg for at klare mig ud af det, maatte gøre 
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saa meget Udenomsarbejde, at det vilde gaa ud over 

Læsningen, gjorde mig betænkelig. Saa kom eders 

Breve, og af dem kunde jeg skønne, at I ventede at se 

mig hjemme i nær Fremtid. Det gjorde saa, at jeg 

opgav Planen. Det Arbejde jeg har nu, synes jeg ikke 

saa godt om, og det er tit, at jeg fortryder, at jeg ikke 

alligevel tog til Chicago. Havde jeg kommen til Chi-

cago, skulde jeg selvfølgelig have gjort, hvad jeg kun-

de for at søge Ejnar op, selv om jeg ogsaa skulde ofre 

nogle Dollars paa Jernbanebilletter. Jeg skal nok sende 

ham et Brev, men det er jo ikke sikkert, at han er paa 

det Sted nu, og hvis han modtager Brevet, er det maa-

ske ogsaa tvivlsomt, at han svarer paa det. Jeg sendte 

ham et Brev det første jeg kom her over, men det fik 

jeg aldrig Svar paa. 

Jeg er glad ved at høre, at I alle har det godt og at, I 

ikke lider Mangel, det har jeg været bange for, men 

Aviserne her gør det vist værre, end det er. 

Jeg har ikke Tid til at skrive mere, for om 5 Minutter 

skal jeg paa Arbejde. Saa til Slut Kærlig Hilsen 

                  Eders Søren 

 

Rochester N.Y. d 12
 
 Jan. 1918 

Kære Fader! 

Modtag mine hjertelige Lykønskninger i Anledning af 

Fødselsdagen, og mine bedste Ønsker om alt godt i det 

kommende Aar. Skønt jeg er langt borte, saa vil jeg 

dog i Tankerne være nær ved dig paa din Fødselsdag. 

Ja, jeg arbejder fremdeles om Natten, og har derfor en 

hel Del Tid til min egen Raadighed, hvilket jeg næsten 

udelukkende anvender til at læse Bøger i. Det sker af 

og til, at jeg løber paa Skøjter, man har jo godt af at 

komme ud i den friske Luft at tumle sig, naar man 

ellers er saa meget inde. 

Jeg havde ikke noget imod, at det snart kunde blive 

Foraar igen. Jeg er ikke saa begejstret for at arbejde 

inden døre. Dog har jeg vel næppe Grund til at klage, 

men burde vel snarere være glad for, at jeg har saa 

godt et Arbejde, som jeg har. Arbejdet er ikke haardt, 

men naar jeg er vant til det, men saa umaadelig ensfor-

migt. Jeg faar to Dollars mere end de andre, der udfø-

rer det samme Arbejde, saa det er jo da i hvert fald en 

Anerkendelse for, at French har været tilfreds med mit 

Arbejde sidste Sommer. Morbroder Conrad arbejder, 

som jeg vist allerede har nævnt ogsaa der paa Fabrik-

ken, han synes meget godt om det. 

Kulden har været usædvanlig her i Aar og det kniber 

stærkt med at fremskaffe Kul. Hvilket Krigen jo selv-

følgelig er Skyld i. Der er vist rigelig af Kul, men det 

det kniber med, er at faa Banevogne til at transportere 

det fra Minerne. Banerne er ladede med Krigsmaterial, 

som selvfølgelig først maa sørges for. 

Med hensyn til Fødevarer, saa synes der at være rigelig 

af det. Det er i det hele taget meget lidt, man mærker, 

at man er med i den store Verdenskrig. Bliver Krigen 

ved, vil det jo nok komme til at mærkes, jeg tænker ik-

ke, der vil blive Mangel af Fødemidler, men naar den 

store Hærstyrke, der nu for Tiden uddannes, kommer 

til Europa og mange af Landets Sønner maa lade deres 

Liv, kommer man vel til at føle det paa den mest uhyg-

gelige Maade.  

Jeg har lige læst en Bog af Georg Brandes ”Verden i 

Krig”. Den var selvfølgelig oversat paa engelsk. Det er 

en Samling af Artikler, han har skrevet om Verdens-

krigen. Jeg vil ikke sige, at han taler Tysklands Sag, 

men han synes at gøre sig stærk umage for at paavise, 

at de Allierede ikke er en Smule bedre end Tyskerne. 

Jeg ved ikke, om det er den almindelige mening i Dan-

mark. De Artikler var ganske vist skreven før Amerika 

kom til at deltage i krigen og før Rusland blev en Re-

publik. At de Allierede er bleven mindre selvisk siden 

Amerikas intrædende, tvivler I maaske paa. I er maa-

ske tilbøjelig til at tro, at det er Pengeinteresser der gør 

sig Gældende, men det er Fejl, president Wilson, re-

presenterer ikke Pengeinteresserne, med Folket. Han 

kæmper mod Trusterne og er en varm Forkæmper for 

Frihandel. Jeg har læst adskillige af hans Bøger og 

dem fremgaar det tydeligt nok, at der næppe er nogen 

mere frisindet Mand i hele Amerika. 

Hvordan er det med Elektrisiteten? Laves den med Kul 

eller Tørv? Har I Motor til at trække Hakkelsesmaski-

nen og til at pumpe Vand? 

Til Slut min kærligste Hilsener til dig og jer alle 

derhjemme. 

  Din Søren 

 

Rochester N.Y. d 16
 
 Feb. 1918 

Kære Forældre! 

Jeg har lige modtaget de to Julebøger, I sendte mig, de 

var ikke saa lidt forsinket, men ikke mindre Velkom-

men derfor. I skal have mange Tak, fordi I husker paa 

mig. Naar man er vant til at læse engelsk og taler 
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engelsk hver Dag, saa er det en hel Fryd at have noget 

dansk at læse igen. Jeg Haaber, at du, Mor, igen er 

rask. Den meddelelse, at du var syg, gav mig Grund til 

Ængstelse. 

Det er jo et storartet Resultat at have solgt Frugt for 

3.000 Kr., men der skal jo ogsaa meget til for at leve i 

disse Tider. Kunde den Krig endda snart faa Ende. Jeg 

var glad ved at høre, at det dog ikke er saa slemt i Dan-

mark, som det er i mange andre Lande i Europa. Den 

amerikanske Gesandt i Danmark Dr. Egan, er for Ti-

den her i Amerika paa Besøg, han har skreven en lang 

Artikel om Danmark i en af New York Aviserne. Han 

giver en udmærket Skildring af Forholdene der, som 

de er nu og viser en meget varm Sympati for Danmark 

og ”det livskraftige lille Folk”, som han skriver. Han 

slaar ogsaa til Lyd for, at Amerika maa lette sine Ud-

førselforbud, og sende Fødevarer. Flertallet her er af 

den Mening, at Danmark er Tysklands Spisekammer. 

Egan skriver, at det er ikke nogen Nævneværdig 

mængde af Fødevarer Danskerne sender til Tyskland, 

da det kniber dem med at skaffe nok for dem selv. Han 

gør ogsaa Rede for Danmarks vanskelige Stilling, og 

paaviser at det er umuligt for Danmark at afbryde al 

Handel med Tyskland. 

Man begynder nu ogsaa at Rationere med Fødevarerne 

her. Man har dog ingen Kort, men der er indført Kød-

løse, hvedeløse og Flæskeløse Dage. Sukker og Mel 

kan kun faaes i Begrænset Portioner fra Købmændene. 

Der bages Brød blandet med Rug og Havre og desuden 

Brød af Majs. I synes at være bange, at jeg skal blive 

taget til Soldat, det er der ingen Grund til at frygte for. 

Da jeg ikke er amerikansk Borger, og amerikansk Bor-

ger bliver jeg ikke fordi jeg har levet en Aarrække i 

Amerika, det skal man søge om at blive, og jeg har ik-

ke i Sinde at ombytte min danske Borgerret for en 

amerikansk, man kan jo nemlig ikke være Borger af to 

Lande paa en gang. 

Jeg er kommen til at arbejde om Dagen i Stedet for om 

Natten. Jeg arbejder 9 Timer om Dagen de første 5 Da-

ge i Ugen, om Lørdagen arbejder jeg kun til Middag. 

Jeg faar den samme Løn. Jeg er kommen til et nyt 

arbejde, jeg hjælper til at pakke Sagerne, der forsendes 

med Jernbanen det er et meget let og behageligt Arbej-

de, og jeg synes meget godt om det. Desuden hjælper 

jeg ogsaa med ved Forsendelsen, det vil sige veje Pak-

kerne og lade Banevognene. Der er meget travlt her for 

Tiden, og jeg har haft Lejlighed til at lave en Smule 

ekstra Fortjeneste ved Overarbejde. Den Tid jeg arbej-

der over den fastsatte arbejdstid, faar jeg 45 Cent i 

Timen for. Sidste Uge havde jeg over 20 Dollars. Nu 

er vi vist over den travleste Tid, og der bliver næppe 

Lejlighed til at tjene saa stor en Ugeløn igen. 

Jeg ser Telegrammer i Aviserne, at der i København 

har været stor revolutionær Demonstration af Ungso-

cialisterne. Af de kortfattede Telegrammer faar man 

ingen rigtig Ide om, hvor slemt det har været, men jeg 

antager ikke det har været synderlig Slemt. 

Morbroder beder mig hilse. Jeg ser jo ham hver Dag 

nu. Han synes, saa vidt jeg kan forstaa, meget godt om 

sin Plads, og har vist i Sinde at blive der ogsaa i 

Sommer. 

Til Slut de kærligste Hilsener sendes til eder alle. 

  Søren 

 

 

Rochester N.Y. d 12
 
 Marts 1918 

Kære Forældre! 

Jeg har lige modtaget to Breve at fra Harald og et fra 

Olav, derimod har jeg ingen modtaget fra jer siden 

sidst jeg skrev. Denne Gang har jeg en Glædelig Ny-

hed at fortælle. I gaar blev jeg af Mr. French kaldet  

ind paa Hans Kontor, og han sagde til mig ”Ja nu nær-

mer Foraaret sig, sidste Sommer var vi meget glad for 

Dem, har de Lyst til at komme ud til os igen nu til For-

aaret?” Dertil svarede jeg, at det havde jeg intet imod. 

”Men hør” sagde han, ”den Mand som passer min 

Farm skal rejse hvad vilde De synes om at tage hans 

Plads og saa passe baade Farm og Have og De vil da 

faa en Mand eller to til at arbejde under Dem”: Jeg 

sagde, at jeg nok kunde have Lyst til det, men at jeg 

vilde betænke mig til i morgen, da det kom som en 

Overraskelse. I dag havde jeg saa igen en Samtale med 

ham og jeg lovede at tage imod Tilbuddet. Jeg skal 

begynde derude allerede næste Uge og bo paa Pladsen, 

hvor jeg faar et dejligt møbleret Værelse med Central 

Varme og elektrisk Lys og i Løn skal jeg have 16 Dol-

lars pr. Uge. Hvad siger i til Det? Er det ikke et godt 

Tilbud? En saadan Løn havde jeg aldrig drømt om at 

jeg skulde komme til at tjene. Ja jeg faar selvfølgelig 

ogsaa Kosten. Jeg har ikke bunden mig for nogen 

bestemt Tid, men jeg er lovet den samme Løn baade 

Sommer og Vinter. 

Nu er det jo en noget bunden Plads, da der er et Par 

Køer, nogle Svin og Høns at passe, men man maa jo 

tage det behagelige med det ubehagelige. Hvordan det 

nu skal gaa, er jeg lidt spændt paa, da jeg ikke har 
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meget Erfaring som Landmand eller Kvægopdrætter, 

men jeg haaber det vil gaa ”all right”. Jeg indhøster vel 

nogen Erfaring som vel senere kan være mig til Gavn. 

Jeg sender jer alle mine kærligste Hilsener. 

  Eders Søren 

 

Brighton N.Y. d 7
 
 April 1918 

Kære Forældre! 

Nu er jeg saa igen ude paa Landet hos Mr. French, som 

”Bestyrer” af hans Farm og Have, det gaar udmærket, 

men jeg føler mig noget bunden, nu var jeg jo vant til 

meget Frihed, medens jeg levede inde i Buen. Der er 

saa meget at tage vare paa og saa mange Ting til at op-

tage ens Tanker, og Interesser, der gør at Tiden gaar 

godt for mig, og at jeg føler mig godt tilfreds med mit 

Arbejde. Kun om Søndagen føler jeg Trang til at kom-

me ud og glemme det daglige Slide og Slæb, men saa 

er jeg jo bunden, Morgen og Aften skal der fodres og 

malkes. Hver Onsdag Eftermiddag har jeg fri, saa har 

jeg ikke behov at komme Hjem at fodre og malke, det 

er der saa en af de andre, der arbejde her, der gør for 

mig. Noget Frihed har jeg altsaa, men det vilde jo være 

rarere at have fri, naar andre Folk har fri. 

Jeg ved ikke, om jeg har fortalt, hvad Besætningen be-

staar af. Vi har to Køer, en Kvie med Kalv, samt to et-

aarige Kvier, alle sammen Jersey. Vi har fire Svin; et 

Hundrede Høns tre forskellige Slags; Gæs, Kalkuner, 

Fasaner og Duer. Jeg har en Rugemaskine gaaende, det 

første Hold blev ruget ud for 5-6 Dage siden, af 120 

æg fik vi en (1) Kylling, og efter et par Dages Forløb 

døde den af Kedsommelighed. Et fin og meget opmun-

trende Resultat for mig. Naa det var ikke min Skyld, at 

Resultatet var saa magert. Rugningen var allerede 

begyndt 10 Dage, før jeg kom herud. Den egentlige 

aarsag var vist, at æggene var ikke befrugtede. I kan 

heraf se, at jeg har en hel Del at tage vare paa, og foru-

den det har jeg to Automobiler at holde i Stand. 

Mr. French er en meget medgørlig Mand, og jeg kan 

faa det med ham, som jeg vil, er der noget han vil have 

lavet eller forandret om ved, giver han mig en lang 

maskinskreven Skrivelse, hvori han fremsætter sine 

Forslag. Er det saadan, at jeg ikke er enig med ham, 

fortæller jeg ham det, og jeg faar da altid til Svar: ”All 

right, De kan gøre som De selv finder for godt, det er 

kun nogle Forslag jeg har skrevet ned. 

Noget, som maaske med danske Øjne set synes kuriøst, 

er at jeg sidder til Bords med to sorte Mennesker, det 

er nemlig et negerpar, der gør Tjeneste som Kokkepi-

ge, Stuepige og Tjener. Vi spiser altsaa sammen. De er 

imidlertid bleven ked af Pladsen og vil til at rejse, hvil-

ket jeg er meget ked af, da de er ualmindelig flinke 

Folk. 

Da jeg fæstede mig herud, spurgte Mr. French om min 

Onkel havde i Sinde at blive paa Fabrikken. Jeg sagde 

da, at det var vist ikke sikkert, da Lønnen jo ikke var 

ret stor (han fik 12 Dollars om Ugen) dertil sagde Mr. 

French: ”Ja, vi vil nu helst beholde ham, og hvis han 

vil blive, vil vi betale ham noget mere”. Morbroder fik 

saa en Lønforhøjelse af 2 Dollar om Ugen, hvilket han 

vist er godt tilfreds med, da han hellere vil arbejde der 

end paa en Farm. Det er let arbejde, han har, og der er 

rigelig med Fritid. Han er ikke helt ung længere og 

Farmarbejde er temmelig haardt i den varme Sommer. 

Som Tiden gaar, det er nu over tre Aar siden, jeg kom 

her over. Jeg begyndte at længes efter at se Danmark 

igen, men om det er klogt at rejse hjem, saa længe 

Krigen varer er jo et Spørgsmaal. 

Jeg haaber i alle er raske og har det godt. 

 Kærlig Hilsen 

  Eders Søren  

P.S. Jeg sendte 50 Kroner til Olavs Konfirmation. Jeg 

haaber de er bleven modtaget. 

  Søren 

 

 

 

(Udateret brev) 

Kære Forældre! 

Det er nu længe siden, jeg har hørt fra jer (2 maane-

der), og jeg begynder derfor at længes efter Brev. Man 

maa jo selvfølgelig regne med, at der gaar et tabt en-

gang imellem. 

Ja jeg har det fremdeles godt og alt gaar tilfredsstillen-

de. Mr. Frensh er syg og har maattet tage Ophold ned i 

Syden, sammen med sin Kone. 

Hvis han mener, hvad han siger, saa ser det ud til, at 

jeg er meget godt anskreven hos ham. Han sagde, da 

han rejste ”Ja, jeg er lykkelig at jeg har Dem her, og 

det er med fuld Tillid (perfect Confiding) at jeg 
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overlader alt i deres Varetægt”. Jeg føler mig meget 

godt tilfreds, her men jeg er ikke fri for at kede mig en 

Smule, det er noget ensomt. 

Jeg har faaet et Brev fra Ejnar Grønborg, hvis de ikke 

har hørt fra ham hjemme, kan I trøste dem med, at han 

eksisterer endnu ude i Clifton, Illinois, hans bestemte 

Adresse giver han ikke. Hvis Grønborgs ikke allerede 

ved det, er det maaske bedst at holde det borte fra dem. 

Han er nemlig Soldat, om han er med som Frivillig, 

eller han er amerikansk Borger og grundet paa det er 

faldet ind under den tvungne Værnepligt, ved jeg ikke. 

Da han blev Indkaldt, kom han ned til en af Sydstater-

ne, hvor han fik Klimafeber, der senere udviklede sig 

til Lungebetændelse. Det tog saadan paa hans Kræfter, 

at han nu er bleven sendt hjem for et Par Maaneder. 

Han skriver, at han haaber snart han bliver kaldet ind 

igen, han er svært opsat paa at komme af sted, og føjer 

til ”sit Fædreland skylder man alt, hvad man kan udret-

te, om mam saa skal dø for det”. Han vil sandsynligvis 

ikke komme til Frankrig før næste Forår, og Krigen er 

maaske overstaaet ved den Tid. Lad os i hvert Fald 

haabe det. Der er ganske vist ikke gode Udsigter. 

Alle de unge, der drager i Krig, er alle meget begej-

strede, og det er derfor en ualmindelig god Moral der 

hersker i den amerikanske Hær, og jeg kan ikke tro an-

det, end at naar vi faar Tropper nok sendt over, at de 

vil slaa Tyskerne. Det er lige bleven vedtaget at sætte 5 

Millioner Soldater paa Benene. Det er ikke for Penge 

eller selviske Fordele Amerika slaas. Det er for Idealer, 

Frihed og Menneskelighed (Liberty & Hummanity). 

Jeg hørte igaar Landets Finansminister Mr. MC. Adoo 

holde Tale her i Rochester, han talte i Anledning af det 

3
de 

Krigslaan. (Til hvilket jeg har i Sinde at tegne mig 

for 100 Dollars) Mr. MC. Adoo er gift med President 

Wilson’s Datter, hun var med ham, saa jeg havde Lej-

lighed til at se to Højtstaaende Personligheder. 

Jeg ser, I lige har haft Valg derhjemme, det vilde inter-

essere mig at faa noget nøjere Besked om det. Ifølge 

det Telegram, jeg har læst i Avisen, er der kun valgt 

Medlemmer af tre Partier, nemlig De radikale Venstre, 

Socialdemokratiet og Partiet I. C. Christensen. Er Høj-

re og ”Venstre” smeltet sammen? 

Morbroder Conrad er fremdeles paa Fabrikken, han 

synes godt om det, og de er vist godt tilfreds med ham, 

han har yderligere faaet en lille Lønforhøjelse. 

Jeg har det som sædvanlig udmærket, haaber I er alle 

vel derhjemme. 

 Kærlig Hilsen  

    Søren  

 

Brighton N.Y. d 22
 
Maj 1918 

Kære Forældre! 

Jeg modtog i Dag to Breve fra jer, og I kan tro de var 

velkommen, jeg havde ikke hørt fra jer. Det ene Brev 

var fra dig, Mor, skrevet i begyndelsen af Marts, det 

andet fra dig, Far, skrevet i Begyndelsen af April. Som 

det virker oplivende at faa en Beskrivelse af alt, hvad 

der gaar for sig derhjemme. Dog er det ikke alt sam-

men Rosenrødt, hvad skal det blive til, naar det ikke er 

muligt at opdrive Klædevare. At gaa uden Tøj egner 

vor danske Klima sig jo ikke til. Forhaabentlig gaar det 

ikke saa slemt. 

Vi er selvfølgelig bedre stillet her i Amerika, man kan 

faa her hvad der skal være, men Priserne, jo de er san-

delig højt oppe. Tøj og Klædevare koster nu dobbelt 

saa meget, som da jeg først kom hertil, men til Gen-

gæld er Lønnen steget, og det kan nok siges, at materi-

elt er Amerika det Land der lider mindst under Krigen, 

men nu begynder Landets Sønner jo i store mængder at 

sendes til Fronten, og Krigens uhyggelige Svøbe vil 

sikkert, føles slemt. Næsten alle har en af deres kære 

kaldet ind under Fanen. Men hvor store Ofre der end 

maa bringes, saa er man alle her enige om, at der ikke 

maa viges tilbage før Retfærdigheden har vunden. 

Det glæder mig at høre, at i har haft et par lille Festlig-

heder ved Olavs Konfirmation, og jeg føler mig meget 

smigret ved at høre, at Klem har holdt Tale for mig. 

Hils ham og sig ham Tak. Ja, sig mig, hvordan gaar det 

til at holde Gilde nu til Dags, bringe Gæsten deres 

Brødkort, Smørkort og andre Kort med sig, eller med-

bringes Madkurve, eller hvordan gaar det til? 

Det gaar fremdeles godt for mig her. Det har knebet en 

Del med at faa fat paa Arbejdskraft. Jeg har haft en 

Daglejer det meste af Tiden, men derforuden skulde vi 

have en anden Mand fast, det har ikke lykkedes os. Det 

gør altsaa, at jeg har været meget optaget. Det tager jeg 

jo ingen Skade af, men alligevel er det ikke altid saa 

opmuntrende, at se mere Arbejde end man kan over-

komme at gøre. 

Jeg tænker tit paa at rejse hjem, men saa længe Krigen 

varer, ved jeg ikke, Kommer jeg hjem, vil jeg selvføl-

gelig have noget Jord at tumle med, og at købe Ejen-

dom nu er vel, som du skriver, Far, en farlig Ting. 

Hvis Olav har Lyst til Gartneriet tror jeg ogsaa at han 

vil staa sig bedst ved at slaa ind paa Blomstergart-

neriet. Sikken Forretning han og jeg kun oparbejde 

hvis vi gaar i Compagni. Jeg tror heller ikke det haster 
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med at sende ham i Lære, 

16 – 18 Aars Alderen anta-

ger jeg et være den bedste 

Tid at begynde paa; jo æl-

dre man er, desto hurtigere 

vil man selvfølgelig lære. 

Kultur under Glas vil, tæn-

ker jeg, hvis Verden igen 

bliver normal, komme til at 

spille en meget stor Rolle i 

Fremtiden.  

Du spørger om, Moder, 

hvorfor jeg skulde paa 

sessionen, naar jeg ikke er Amerikansk Borger, simpelt 

hen kun far at bevise at jeg ikke var Amerikansk 

Borger. 

Vi har haft et meget behagelig Foraar herover, og alt 

tegner meget godt. 

Jeg sendte nogle Penge til Olavs Konfirmation. De var 

sendt i godt Tid til at de skulde kunde have været naaet 

han til Konfirmationsdagen. Af Brevet i skriver frem-

gaar det ikke at han har modtaget dem, Det er jeg lidt 

ked af, men haaber han har modtaget dem senere. 

Jeg haaber, I er alle i bedste Velgaaende. 

De kærligste Hilsener eders 

 Søren 

 

Brighton N.Y. d 10
 
 Juli 1918 

Kære fader! 

Det var rigtignok en stor Overraskelse for mig at faa 

saadan et Telegram, som det jeg modtog igaar. Jeg 

føler mig meget stolt ved at blive vist saadan en Ære. 

Noget direkte Svar synes jeg ikke jeg for øjeblikket 

kan give. Telegrammet, der er sendt paa engelsk, er 

noget uklar. Jeg burde maaske have svaret, at jeg vilde 

komme, saa snart det var mig muligt. Det er maaske 

min store Chance. Jeg forstaar jo nok, at du er stemt 

for, at jeg skulde modtage Pladsen. Af det jeg kan faa 

ud af Telegrammet, tror jeg nok, at det er en Plads, jeg 

vilde interessere mig uhyre meget for. Men jeg kan 

ikke tage nogen Beslutning før jeg faar rigtig Rede 

paa, hvad det drejer sig om. Og rejse herfra over Hals 

og Hoved er en Ting, der er lettere sagt end gjort. 

Nu har mine Planer de sidste Aar ogsaa gaaet i en gan-

ske anden Retning. Jeg har ikke tænkt paa at uddanne 

mig specielt til en saadan Plads. Telegrammet siger, at 

Compagniet ikke kan begyn-

de sin Virksomhed før næste 

Aar. Men hvorfor saa komme 

hjem nu til August? Vilde det 

ikke være mere nødvendig for 

mig netop nu i det kommende 

Efteraar at sætte mig grundig 

ind i deres Pakning og Sorte-

ringsmetoder samt deres Af-

sættelsesforhold. Før jeg for-

lader Amerika, har jeg til 

Hensigt, at tage mig en Tur 

paa et Par Uger rundt til de 

store og moderne Frugtavlere, og den bedste Tid for 

det, har jeg altid syntes Frugtplukningstiden vilde 

være. Men skal jeg hjem til August kan det jo ikke lade 

sig gøre. Jeg synes ikke det er mere end rimeligt, at 

man tager sig saadan et Arbejde paa.  

Saa er der en anden Grund, af hvilke jeg ogsaa har 

Betænkelighed ved at rejse hjem nu, og det er den øko-

nomiske Side af Sagen. For Tiden er jeg meget godt 

stillet i økonomisk Henseende. Jeg tvivler ikke om, at 

jeg vil faa en god Løn. Men jeg vilde vel næppe faa 

saa meget, som jeg faar her. Det venter jeg selvfølge-

lig heller ikke, men som Tilstanden er hjemme nu for 

Tiden, saa er det jo, som man maa være Glad, at man 

er i Amerika. 

Alt dette vil jeg imidlertid se bort fra, hvis jeg faar nø-

jere oplysninger om Pladsen eller Stillingen (position), 

som Telegrammet siger, og jeg finder, at den passer for 

mig. 

Jeg har skreven til Sven Busk. Telegrammet siger han 

er Formand. Og jeg haaber at faa Oplysninger hvordan 

Forholdene er. Men maaske det bliver for sent, det ser 

jo ud som om, Pladsen maa besættes øjeblikkelig. Jeg 

vil da heller ikke føle mig, tilsidesat om man tager en 

anden i mit Sted. 

Jeg er meget taknemmelig for den store Tillid der 

allerede er vist mig. 

 Kærlig Hilsen til jer alle. 

  Søren 

 

 Brighton N.Y. d Aug. 4. 1918 

Kære Forældre! 

Dette Telegram med det smukke Tilbud om Pladsen 

hjemme i Danmark, har givet mig en hel Del at speku-
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lere paa. Jo mere jeg tænker over det, desto mere stemt 

bliver jeg for at modtage Tilbuddet, men det er jo maa-

ske for sent nu, da jeg ikke øjeblikkelig kunde efter-

komme Opfordringen. Havde jeg for et Aar siden 

vidst, at der ventede mig en saadan Plads, vilde jeg 

havde været rede til at komme hjem, da Kaldet kom. 

Jeg synes ikke jeg kan komme hjem og tage en saadan 

Plads, uden at jeg først har gjort mig alle mulige Be-

stræbelser for at sætte mig ind i dette Spørgsmaal, og 

lært hvad der er muligt at lære paa dette Omraade, om 

det var Tids nok at komme hjem næste Sommer, vilde 

jeg til d. 1
te 

 Sept. Rejse ud til Washington eller Oregon 

ved Stillehavet. Det er det Sted hvor Frugtavlen og da 

særlig Frugtpakningen drives efter de mest rationelle 

og ”up to date” metoder. Man har Frugtpakningen der 

organiseret paa lignende maade, som man tænker sig 

til organiseret hjemme. Der er oprettet Kommunale 

Pakningshuse (Community packinghouses), hvortil 

omegnens Frugtavlere sender den løse Frugt, der af 

kyndige Pakkere sorteres og pakkes for Forsendelse. I 

mange af disse Pakningshuse forgaar det meste Arbej-

de ved Maskinerne. Man har Sorteringsmaskiner f.Eks. 

Den Slags moderne Ekvipering kan selvfølgelig ikke 

anvendes hjemme til at begynde med. Derude i Vesten 

pakkes al Frugten i Kasser heri Østen anvendes 

Tønder. 

Det vil koste mig mindst et Par Hundrede Dollars at 

rejse derud. Jernbanebilletten alene frem og tilbage 

koster 160 Dollars. Saa maa jeg regne den Tid jeg spil-

ler og det er vel meget tvivlsomt om jeg kan faa saa 

vellønnet en Plads som den jeg har her. Saa det er jo 

ikke nogen lille Offer at gøre. Nu vil jeg foreløbig se 

Tiden an inden jeg tager an, inden jeg tager en endelig 

Bestemmelse. 

Det er morsomt med Mr. French, han gør sig alle mu-

lige Bestræbelser med at tale mig fra at rejse hjem; han 

udmaler med stærke Farver de store Muligheder, der er 

for en Mand som mig her i Amerika. Sagen er, han 

bryder sig ikke om at komme af med mig. Naar jeg 

selv skal sige det, saa har jeg vist ogsaa været meget 

heldig som Farmer. Der er ingen af Farmerne her om-

kring, hvor Sagerne staar saa godt, som de gør paa vor 

Farm, og skønt vi har haft Mangel paa Arbejdskraft, 

har baade Farm og Have været holdt godt i Orden. 

Morbroder er stadig væk her i Rochester. Jeg er som 

Regel sammen med ham en Gang om Ugen. Han hav-

de et Brev fra Vilhelm Christensen i Hartford forleden 

Dag. Vilhelms ældste Søn er indkaldt som Soldat og 

den næstældste venter at blive indkaldt i nær Fremtid. 

Christian Chr. har to Sønner indkaldt, som allerede er i 

Frankrig og to andre som maaske nu paa nærværende 

Tidspunkt ogsaa er i Trøjen eller i hvert Fald venter at 

komme det snart. Jeg læste i Nordlyset for sidste Uge, 

at der i den amerikanske Hær er ikke mindre end 

30.000 danskfødte mænd. 

Jeg begynder at længes efter Brev, det er 6 Uger siden 

sidst jeg hørte fra Danmark, det var fra Olav og Hans. 

Harald har jeg ikke haft Brev fra siden Begyndelsen af 

Marts, skønt jeg har skrevet til ham to eller tre Breve 

siden. 

Jeg har det ellers i alle Maader godt. 

 Med kærlig Hilsen 

  Søren 

 

Brighton N.Y. d Aug. 18. 1918 

Kære Forældre! 

Som jeg skrev i mit sidste Brev, tænker jeg paa at rejse 

til Stillehavet. Og jeg er nu fast besluttet paa at gøre al-

vor af min Plan. Jeg har allerede begyndt at gøre For-

beredelser til Rejsen. Om to Uger er det min Hensigt at 

rejse herfra. Skulde jeg, inden de to Uger er gaaet, faa 

Brev fra Danmark, om at jeg har forspildt min Chance 

til den Plads, jeg er tilbudt, kan det godt være at jeg 

bestemmer mig om og bliver her. Men jeg tænker ikke, 

jeg kan vente Svar før i Slutningen af September, og 

hvis jeg skal vente til den Tid, vil det blive for sent for 

mig at rejse. Hvordan det end vender sig, kan jeg næp-

pe tage nogen Skade af en saadan Tur. 

Det er Staten Washington jeg tænker at rejse til. Det er 

den nordligste Stat of De forenede Stater. Billetten de-

rud koster mere, end jeg først regnede med. Taksterne 

er bleven forhøjet betydeligt siden Krigen. En Billet til 

mit Bestemmelsessted koster nu 105 Dollars. Det vil 

blive en meget interessant Rejse, tværs igennem hel 

Amerika, men muligvis bliver jeg noget træt, inden jeg 

kommer til vejs Ende. Da Rejsen tager 5 Dage har jeg 

gennem Landbrugsministeriet i Washington, D.C. 

(Hovedstaden) skaffet mig gode Oplysninger om For-

holdene derved og har faaet Adresser paa alle de store 

Frugtavlscentrer, saa jeg tænker ikke jeg vil have no-

gen vanskelighed ved at finde de rigtige Steder, ej hel-

ler ved at faa Beskæftigelse. 

Jeg venter at faa stor Udbytte af Turen. Nu taler jeg jo 

engelsk lige saa godt som dansk, det mener jeg at være 

en af Hovedfactorerne for at høste et rigt Udbytte af 

Rejsen. Det er min Hensigt at søde Arbejde i en af 
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disse Frugtpakningshuse og blive der saa længe Frugt-

pakningen varer. Naar den er overstaaet, haaber jeg, at 

kunne faa Plads paa en Frugtfarm til jeg skal hjem næ-

ste Sommer, hvis jeg altsaa faar den ventede Plads. 

Faar jeg den imidlertid ikke, er det maaske bedst at 

blive her i Landet, til Krigen er forbi. 

Jeg længes efter at se jer igen, og det kære Danmark. 

Det sidste Brev, jeg fik fra jer, er skrevet lige efter 

Olavs Konfirmation, saa det er længe siden, jeg har 

faaet Brev nu. Conrad er her hos mig i Dag, han vil 

have et Par Ord med. 

Kærlig Hilsen til I to ”gamle” og alle de ”smaa” 

 Eders Søren 

Send mine Breve til min gamle Adresse til I hører 

nærmere. 

Kære Svoger og Søster 

Søren og jeg har jævnlig, siden jeg rejste til Rochester 

for 9 – 10 maaneder siden, set hinanden. Nu i disse 

Verdens brydninger har han siden han modtog Tele-

gram fra Ambassadør Brun, Washington besluttet at 

rejse til den amerikanske Stat Oregon, en rejse som 

koster mere end at rejse til Danmark. Som Forholdene 

for Tiden er, ligger foruden de skandinaviske Linier 

stille og ved ikke, hvornaar de bliver færdige til Afsej-

ling. Angaaende Rejsen nord vest mener han ved 

Frugtpakningen at indhøste Erfaringer, som vil komme 

ham tilgode, hvis han i disse rædsomme Verdensbryd-

ninger naaer tilbage til Danmark. Det er næsten Ufor-

staaeligt, at en Nation som Tyskland kan foraarsage 

hele Verden saa mange ubehageligheder. 

Hilsen til alle ogsaa uden for hjemmet som erindrer 

mig. Conrad 

P.S. Conrad skriver Oregon, det 

er Washington, Nabostaten, jeg 

rejser til. Søren 

 

YMCA, Rochester N.Y. August, 

d 30, 1918 

Kære Forældre! 

I Dag begynder jeg min Rejse 

ud til Washington. Jeg har hele 

mit Tøj pakket sammen og er 

rede til at drage af sted. Min 

Kuffert er allerede sendt paa 

Banegaarden. Morbroder Conrad er hernede i Dag og 

skal delvis overtage min Plads. Farmarbejdet kan han 

jo nok klare. 

Jeg har ved at skrive til Landsbrugsministeriet for Sta-

ten Washington, faaet temmelig gode Forbindelser der-

ude og er lovet arbejde i et Pakningshus. 

Jeg kan ikke faa Billet herfra længere end til Chicago. 

Saa jeg maa stoppe der, og da jeg skal gøre et Ophold, 

tænker jeg, vil benytte Lejligheden til at tage ud og be-

søge Anna Elgaard, det er jo ikke langt fra Chicago 

hun opholder sig.  

Morbroder er noget ked af, at jeg rejser saa langt bort 

fra ham, og paa en maade er jeg ogsaa selv ked af at 

forlade Rochester, hvor jeg nu er saa godt kendt. 

Jeg er lidt skuffet over, at skal rejse saa langt bort uden 

at have hørt noget fra jer i saa lang Tid, det sidste 

Brev, jeg fik fra jer var skrevet umidelbart efter Olavs 

Konfirmation. 

Jeg har nu kun en Time til jeg tøffer af sted til Bane-

gaarden, saa jeg maa slutte med de kærligste Hilsener 

og bedste Ønsker om alt godt for I to kære derhjemme. 

 Eders Søren 

 

 

 

 

 

Kapitel 4 

 



 
55 

 

Chicago, Illinios Sept. 4, 1918 

Kære Forældre. 

Nu er jeg altsaa i Chicago, hvor jeg bor paa 16
te
 Sal af 

Bygning, I ser oppe i Hjørnet af Papiret. 

Jeg havde en meget interessant Rejse fra Rochester og 

her til. Jeg rejste fra Rochester Kl. 10 om Aftenen, ved 

Daggry var jeg halvvejs i Chicago. Største Parten af 

Vejen ligner meget det danske Landskab, havde de 

amerikanske Farmerhuse været bygget, som de danske 

Bondegaarde, kunde man godt have bildt sig ind, at det 

var i Danmark man rejste. Vi kom igennem adskellige 

store Fabriksbyer. Smaa Købstæder og Byer som dan-

ske Stationsbyer, ser man ingen af. Chicago bliver man 

ikke særlig imponeret af, naar man først kører ind med 

Toget. Det er gamle faldefærdige Træhuse som ikke 

synes værdig for menneskelig Bolig, man ser fra To-

get, og selvfølgelig er de kulsorte af Røg fra de mange 

Fabrikker. Kommer man saa først, ud af banegaarden 

og ud i Forretningskvarteret bliver man imponeret af 

den uhyre Trafik, som er endnu større end i nogen 

anden By jeg har set (New York undtaget). Skyskra-

berne er ogsaa store her, men de kan dog ikke nær 

maale sig med dem i New York City. Jeg har ikke set 

meget af Chicago endnu. Jeg har nemlig været ude i 

Woodstock, hvor Anna Elgaard er. Det var en meget 

fornøjelig Tur. Det var morsom at møde gamle Venner 

fra Danmark. Det var fire Aar siden, jeg havde set An-

na, jeg syntes næppe jeg kunde se, hun havde forandret 

sig. Hun var den samme fornøjelige og muntre Pige 

hun altid har været. Jeg vilde have haft hende til at tage 

med mig her ind til Chocago og holde mig ved Sel-

skab, medens jeg er her. Det er saa kedeligt i en saadan 

stor By. Det syntes hun imidlertid ikke hun kunde faa 

Tid til. Jeg skulde hilse mange Gange fra hende og og-

saa fra hendes Onkel Rasmus, Katrines Broder. Jeg 

kom ud til Woodstock Kl. 9
20 

Søndag Morgen. Anna 

var paa Stationen og tog imod mig. Jeg gik med hende 

hjem, og var der til Kl. 11, saa kom hendes Onkel og 

Tog os ud til hans Farm, hvor vi tilbragte Resten af 

Dagen. Han ser ud til at være meget godt stillet i øko-

nomisk Henseende. Han har en flot Automobil, som 

han kørte os rundt i. De Amerikanske Farmere tjener 

gode Penge i denne Tid. Annas Fætter fra Thorsager, 

Møller Sørensen, var ogsaa der i Besøg, han er for Ti-

den Soldat. Det er forunderligt som de Soldater altid er 

i godt Humør. 

Jeg rejste sammen med ham her ind til Chicago om 

Mandag Aften. Nu har jeg da set lidt af Amerika, og 

det er det samme alle vegne hvor man kommer frem, 

de er alle lige begejstret for at faa Krigen ført til en 

sejrrig afslutning. Der er ingen der har Lyst til at gaa 

paa Akort med Tyskernes Uretten. 

Der er en stor Krigsudstilling her i Chicago for Tiden. 

Der er et Orkester paa 300 Marinesoldater, der spiller 

der, de bor alle her paa dette Hotel. Det regner i Dag 

ellers skulde jeg have været hende at se udstillingen. 

Det glemte jeg at sige, jeg besøgte ogsaa Ole Jensen da 

jeg var i Woodstock, han bad mig ogsaa hilse jer man-

ge Gange. Han har det vist meget godt, men Tabet af 

sin Kone har maaske nok taget paa hans Humør.  

Jeg tænker jeg vil skrive et Brev til Lars Sjællænder og 

fortælle den om mit besøg hos Ole. Det vil de vel nok 

blive glad for. 

Hav det nu godt alle sammen derhjemme. 

 Kærlig hilsen 

  Søren 

 

Kapitel 5 
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Yakima, Washington, Sept. 11, 1918 

Kære Forældre! 

Nu er jeg saa herude i det fjerne Vesten, saa fjernt fra 

Danmark som jeg nogensinde har været, og saa fjernt 

som det næsten er muligt at komme. Turen igennem 

hele Amerika var selvfølgelig meget interessant, og der 

kan fortælles uhyre meget om det. Jeg kom gennem 

Prærie over Bjergland og gennem Sandørken. Ja, jeg 

har faaet en lille ide om, hvor uhyre stor Amerika er, 

og om hvor uhyre en masse Mennesker der endnu er 

Plads for herover. Det var helt underligt at køre i 

Timevis, i visse Egne i Landet, med Ekspress Tog 

uden at se en eneste Menneskebolig.  

Noget af det mest interessante Landskab jeg kom 

igennem var Rocky Mountans i Montana. Det var 

rigtig vildt Bjerglandskab. Turen blev selvfølgelig 

trættende i Længden, det tog lige 3 Døgn fra Chicago 

og hertil Yakima. Og som det er dyrt. Billetten koste-

de, som jeg vist har skrevet, 100
 
Dollars, men derfor-

uden har det kostet 50 Dollars. Nu er det jo ogsaa snart 

to Uger siden jeg begyndte min Rejse. 

Her i Yakima Dalen, har jeg funden noget af det mest 

vidunderlige Frugtland, der kan tænkes, det hele er en 

umaadelig stor Skov af Frugttræer. Det er sikkert den 

rigtige Plads, jeg har valgt at rejse til. Der er næppe 

nogen Plads i Verden, hvor jeg vil faa saa rig Lejlighed 

til at studere Frugtpakning og Frugtsortering, som jeg 

har her. 

Jeg henvendte mig til Statens Havebrugskonsulent i 

Morges, og han lovede at være mig behjælpelig med at 

skaffe mig Beskæftigelse i et Pakningshus, hvor jeg 

kan have Lejlighed til at uddanne mig i alle Grene af 

Faget. 

De aabner op paa Mandag, og jeg venter at tage fat den 

Dag. 

Yakima er en lille By paa ca. 25.000 Indbyggere, og er 

beliggende ved Yakima Floden, som løber i Bunden af 

Dalen paa begge Sider ar Byen omgivet af høje Bjerge. 

Jeg var et Stykke oppe paa et af Bjergene i Morges, det 

var et storslaaet Syn. Saa langt Øjet kunde Række kun-

de man ikke se andet end Frugttræer. Jeg har aldrig set 

Frugttræer saadan besat med Frugt, som jeg har set 

her, og saa er det Frugt der i Størrelse og Farve over-

gaar alt, hvad jeg tidligere har set. 

Folkene herude er endnu mere blandet end de er i 

Østen. Her er en masse Kineser, Indianere og Negere. 

De Hvide er dog den langt overvejende Part. 90% er 

uden Tvivl Hvide. 

Selvfølgelig begynder jeg at længes meget efter at høre 
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fra jer, det er nu snart et halv Aar siden, det sidste Brev 

jeg fik fra jer er skreven. 

Til slut mange kærlige Hilsener 

 Søren 

 

Yakima, Washington Sept. 19 1918 

Kære Forældre! 

Jeg har nu faaet Arbejde herude i et Frugtpakningshus. 

Det er først paa Mandag d. 23
de 

, jeg tager fat. Der er 

en stor Udstilling her i Yakima for Tiden og først naar 

den er overstaaet, er det, de begynder at tage fat for 

Alvor med at pakke Frugt. 

Jeg er lovet 4 Dollars pr. Dag, hvilket er mere end jeg 

havde ventet, men det er ogsaa dyrt at leve her. Jeg 

maa betale 9 – 10 Dollars pr. Uge for Kost og Logi. 

Jeg er uhyre glad, jeg er kommen her ud. Det jeg har 

lært her ude, i de faa Dage jeg har været her, overgaar 

al Forventning. Rundt i alle Distrikterne herude er der 

af Staten ansat ”Horticultural inspectors”, det er Have-

brugsinspektører eller Havebrugskonsulenter. Deres 

Arbejde er først og fremmest at vejlede Frugtavlerne 

og Havebrugerne, desuden har de opsyn med al det 

Frugt og Grøntsager, der pakkes og sendes bort. Staten 

har sat bestemte Regler, som skal følges, naar der pak-

kes. Disse Inspektører maa efterse, at de regler følges. 

Det var en af disse Inspektører, jeg henvendte mig til, 

da jeg kom herud. I Mandags var jeg med to af dem 

ude at efterse Pakningen i om ved 20 Huse. Det var 

uhyre interessant. I de mindste Huse sorterer det hele 

med Haanden; men det hele er saa praktisk indrettet, 

og man undres over den mængde de er i Stand til at 

pakke. I de større Huse anvendes der Sorteringsma-

skiner. Det var noget nyt, som jeg aldrig havde set før. 

De gør godt Arbejde, og der er aldeles ingen Tvivl om, 

at det betaler sig. Man tænker, før man har set dem, at 

Frugten vilde tage Skade ved en saadan Behandling; 

men det gør den ikke. De er indrettet, saa det kan ikke 

ske. Huset, jeg skal arbejde i, er et af de største og 

bedst ledede her Yakima. Det er organiseret paa en 

Maade meget lig de danske Andelsmejerier. De anven-

der ikke Sorteringsmaskiner der. Det er en Grund, 

hvorfor jeg valgte at arbejde der. Foreløbig vil det i 

hvert Fald ikke blive muligt for os hjemme i Danmark 

at anvende den Slags Maskiner. Kasserne, Frugten 

pakkes i, er alle af den samme størrelse, de indeholder 

ca. 40 Pund. Jeg har indtryk af, at det hele er ordnet 

paa en meget praktisk maade. Vi kan dog ikke hjemme 

anvende akkurat de samme Metoder. Jeg tænker vi kan 

ordne det paa en endnu bedre maade. Cooperative 

Foreninger er ikke saa populære her, som i Danmark. 

Største Parten af Frugten købes af private Selskaber, 

som saa pakker og sælger den, og tager selvfølgelig 

derved noget af Fortjenesten fra Frugtavlerne. 

Naar jeg nu har arbejdet en Tid, kan jeg give jer nøjere 

Besked om hvordan Sagerne gaar. 

Jeg kan ikke huske, om jeg i mit sidste Brev skrev om 

deres Overridslingsystem. Uden det vilde Yakima Da-

len ikke være andet end en Ørken. Jorden er frugtbar, 

men der falder saa at sige ingen Regn om Sommeren. 

Det har været et stort Arbejde at faa det Overridslings-

system lavet, men det er noget der betaler sig. At faa 

det lagt ind paa en Ejendom koster fra 50 – 80 Dollars 

pr. Acre (1Acre = 6 Skk. Land), men saa bliver jorden 

ogsaa omdannet fra værdiløs til noget af det mest 

frugtbareste, der kan tænkes, og kan om faa Aar sælges 

fra 200 Dollars til 1000 Dollars pr. Acre. Det Beløb, 

det koster at faa Anlæget ind paa Ejendommen, skal 

betales af i Løbet at 20 Aar. Desuden koster det dem 1 

Dollar Aarligt for vedligeholdelse af Grøfter og Kana-

ler pr. Acre. 

Jeg har gjort en hel Del Udflugter her paa Egnen. Man 

fyldes af Forundring over al den Frodighed, man ser 

her. 

I kan vel nok vel nok kende Personen paa disse Bille-

der, jeg sender. Det er nogle jeg selv har taget før jeg 

forlod Rochester. Jeg har ikke hørt noget fra Roche-

ster, siden jeg kom her ud. Det tager 6 Dage med et 

Brev derude fra. Jeg Haaber der er Brev fra jer derude, 

som de sender mig, nu de faar min Adresse. Det er 

med Længsel jeg venter at høre, hvordan det staar til i 

det Kære Hjem. 

I begriber ikke, hvor strængt det er, at være uden spor 

af Oplysning i saa lang Tid fra Hjemmet. 

Jeg har det ellers godt, er frisk og sund, og ve godt 

mod. 

Jeg vil slutte med mange kærlige Hilsener 

  Eders Søren 
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Yakima, Wash. D. 16 Oktober 1918 

Kære Forældre! 

Jeg er glad ved, at jeg endelig har hørt lidt fra Dan-

mark. Jeg modtog Brev fra Harald for nogle faa Dage 

siden. Men jeg venter endnu paa at høre fra jer, og jeg 

er ogsaa meget spændt paa at høre noget nærmere om 

den Plads, jeg er tilbudt derhjemme. 

Jeg er glad ved, at jeg er kommen herud til Washing-

ton. Jeg har allerede lært meget, i den korte Tid jeg har 

været her. Pakningshuset, jeg arbejder i, er et Andels-

foretagende. Der pakkes daglig 2.500 Kasser Æbler. 

Pakningen og Sorteringen udføres af Kvinder. De ple-

jer ogsaa at anvende Mænd til dette Arbejde. Men paa 

Grund af Krigen antages der ingen Mænd i Aar til det 

arbejde, Kvinderne med Lethed kan udføre. Naar Av-

lerne bringer Frugten ind, bliver den vejet og bragt til 

Lagerrummet, hvor den foreløbig henstilles. Hver Hold 

Frugt, der kommer ind, bliver mærket med at Kort, der 

bærer Avlerens Navn, Frugtsortens Navn, Datoen det 

er indleveret paa, samt hvor mange Pund eller hvor 

mange Kasser. Frugtavleren faar en Seddel, der er ud-

fyldt paa samme Maade, som Kortet der følger med 

den indbragte Frugt. En anden Seddel, som gaar ind 

paa Kontoret, er udfyldt paa samme Maade. Da jeg 

havde været der en Uge, fik jeg den Bestilling at mod-

tage Frugten. Jeg vejer den og udfylder de omtalte 

Kort og Sedler. Jeg fik derved min Løn forhøjet fra 24 

Dollars om Ugen til 27. 

Der er et Par Timer om Morgenen og et Par Timer om 

Eftermiddagen, at jeg næste intet har at bestille, saa har 

god Lejlighed til at gaa omkring og sætte mig ind i alle 

Enkelthederne vedrørende Husets Ledelse, samt at læ-

re deres Arbejdsmetoder. 

Frugten her sorteres i tre Kasser efter dens Farve. Hver 

Klasse for sig bliver saa igen pakket i tre eller flere 

Størrelser. Hver enkelt Frugt svøbes ind i Silkepapir. 

Naar Frugten er pakket, skal der paa Kasserne stemp-

les Frugtsortens, Navn, hvilken Klasse det er, og hvor 

mange Frugter den indeholder. Hver Kasse indeholder 

40 pund netto. Der er mange Ting, jeg finder uprakti-

ske, men alligevel er der mange Ting at lære. Det er en 

fænomenal Øvelse, de har i at pakke. En Pakker pak-

ker over Hundrede Kasser om Dagen. Der er et stort 

Kølerum i forbindelse med Huset, hvor en stor Del af 

Frugten opbevares gennem Vinteren til den om Forå-

ret sendes paa Markedet. Temperaturen der holdes ned 

paa 1
o 
over Frysepunktet. 

Det er en enorm Frugtmængde der findes her. Jeg er 

sikker paa, at der findes mere end 100 af den Slags 

Huse, som jeg arbejder i, her omkring Yakima. Vi ta-

ger ind daglig 175.000 pund Frugt. Vi har umaadelig 

store Lagerrum til at opbevare det, da det er umuligt at 

pakke det saa hurtigt som det kommer ind. Det vil bli-

ve Juletid før vi faar det hele pakket. Det, der pakkes 

nu for Tiden, sendes bort, saa snart det er pakket. 

Jeg sender jer et billede, som jeg har taget en halv Mils 

Vej uden for Byen. Det er hele Dalen der har det Udse-

ende. Et andet Billede, som jeg medsender, men som 

ikke er saa godt er af Yakima Floden. Det tredje Bille-

de er taget et lille stykke uden for Byen. Det er en Bi-

flod der løber ud i Yakima Fl oden. Det fjerde Billede 

er af en Farmer fra Brighton, N.Y. 

Jeg havde forleden Dag et langt Brev fra Mr. French, 

min gamle Principal. Han vil have mig til, naar jeg har 

været hjemme i Danmark og lære dem at pakke Frugt 

efter amerikanske Metoder, at komme tilbage til Ame-

rika til Rochester og begynde en Planteskole der, som 

han vil være mig behjælpelig med at faa i Gang. Det er 

jo et smukt Tilbud, og jeg er glad at jeg er saa vel an-

skreven hos ham, men selvfølgelig kan jeg ikke mod-

tage det. 

Han skriver om Morbroder Conrad, at de synes godt 

om ham, og vil være glad ved at beholde ham, saa læn-

ge som han bryder sig om at blive der. 

Jeg spiser udelukkende paa Restauranter, det er hvad 

det gør det saa dyrt at leve her. Jeg har prøvet, om jeg 

kunde faa Kost i et privat Hjem, men det har været mig 

umuligt at opdrive noget Sted. 

Haaber I er alle raske derhjemme og at vi snart maa ses 

igen. 

 Kærlig Hilsen 

  Søren 

 

Yakima, Wash. D.  1
te 

Nov. 19 1918 

Kære Forældre! 

Det var rart igen at modtage et Brev fra Hjemmet efter 

saa lang Tid ikke at have haft Spor af Budskab hjemme 

fra, og mere belejligt kunde jeres Brev ikke have kom-

met, end det gjorde. Jeg modtog det paa min Fødsels-

dag. Naa, det bliver saa vel ikke til noget at jeg faar 

”Direktørpladsen” for D.A.F. eller hvad Navn Foreta-

gendet nu skal have. Selv om jeg paa en Maade meget 

gerne vilde have Pladsen, saa bliver jeg dog ikke skuf-

fet selv om den bliver givet til en anden. Jeg er klar 
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over, at Foretagendet vil have mange vanskeligheder at 

overvinde, før det slaar igennem og meget vil bero paa 

en dygtig Leder. Hvis Michael Gram vil tage Pladsen, 

tvivler jeg ikke om, at han er meget bedre kvalificeret 

for den, end jeg er. 

Havde jeg vidst, hvad jeg ved nu for to Maaneder si-

den, havde jeg vel næppe rejst her ud, jeg kunde da 

have sparet nogle faa Hundrede Dollars, dog det ærg-

rer jeg mig ikke over. Jeg er netop meget glad ved at 

være kommen herud. Jeg har nu set noget af Amerika. 

Jeg har indhøstet uvurderlige Erfaringer i den Korte 

Tid, jeg har været her, Erfaringer som senere i Livet vil 

komme mig til gode, hvad Stilling jeg end kommer til 

at indtage. 

Det er stor Forandring der er sket den senere Tid paa 

Krigsskuepladsen, og man kan med Vished sige, at der 

snart igen vil blive Fred paa Jorden. Krigen har saa va-

ret længe nok nu. Jeg synes vi maa være glade at de 

Allierede har holdt ud. Hvordan vilde det have kom-

men til at se ud i Verden, hvis Tyskerne havde vunden 

Krigen. Jeg haaber, Verden snart maa komme tilbage 

til normale Forhold, og at jeg igen kan komme tilbage 

til Danmark. Saa Længe Krigen varer er det ikke saa 

nemt at lægge Planer for Fremtiden. 

Det bliver vel Jul før dette Brev naar jer; saa jeg vil 

ønske jer alle sammen en rigtig glædelig Jul. Hvor 

kommer jeg ikke til at længes efter Hjemmet, naar jeg 

tænker paa Julen. Den Højtid, som jeg saa tit har syn-

tes vilde være umulig at fejre nogen anden Sted end 

hjemme. Det er virkelig ogsaa umuligt at fejre den 

andre Steder, men ogsaa har jeg syntes, at det var en 

Højtid det vilde være umuligt at gaa glip af. Men man 

kan jo venne sig til alt, det bliver nu min fjerde Jul i 

Amerika. Hvor og hvordan jeg skal fejre den i aar, ved 

jeg ikke. Mit Arbejde her, vil sikkert slippe op før den 

Tid. Jeg sender jer ogsaa 

med dette Brev et Par 

Billeder. Jeg tænker, I kan 

kende jeres store Dreng 

paa det ene af dem. Det 

andet Billede giver jer et 

lille Indtryk af de mange 

Frugttræer i Yakima 

Dalen. Det er en meget 

lille Part I ser af dem her 

paa Billedet. 

Jeg antager, at vi ogsaa 

her snart kan begynde at 

vente lidt Vinter; indtil nu 

har vi haft Behagelig 

Sommervejr. Oppe i Bjergene mod Vest kan jeg se, der 

er allerede store Mængder af Sne. 

Jeg har været lidt Forkølet de sidste par Dage, men det 

er nu omtrent overstaaet. Jeg var først bange for det 

skulde være Spansk Influenca, da den Sygdom er en 

hel epidemi her for Tiden, og det var jo ikke umuligt, 

at jeg skulde have den, da der er en her i Huset, som 

ligger syg af den. 

Haaber I er alle i bedste Velgaarende derhjemme. Jeg 

vil slutte med de kærligste Hilsener til jer alle og igen 

Glædelig Jul! Og godt Nytaar 

   Søren 

 

Kapitel 6 

Seattle, Washington  
 
Nov. d. 24. 1918 

Kære Forældre! 

Nu er jeg saa paa min Vandring kommen endnu fjerne-

re mod Vest. Seattle er den vigtigste Havneby her paa 

Amerikas Vestkyst. Næsten al Amerikas Handel og 

Skibsfart mellem Kina og Japan og Sibirien samt andre 

af de fjerne Østen Lande foregaar gennem denne By. 

Hvis man vil til Alaska, ja saa maa man ogsaa rejse 

over Seattle. Det er derfor en By i rivende Udvikling, 

den skal allerede have et Indbyggertal paa ½ Million. 
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Den gør allerede Indtryk 

af at være en Verdensby. 

Jeg synes den gør et me-

get mere imponerende 

indtryk end Chicago. 

Byen har smukke og 

brede Gader med nye 

Bygninger, der findes 

ikke saa mange Skyskra- 

bere som i Chicago, dog 

er der en Bygning, der i 

Højde overgaar de høje-

ste Skyskrabere i Chi-

cago. Byen i sig selv har 

en overmaadelig smuk 

Beliggenhed. Den er 

bygget paa en Bakke 

eller rettere en Bjerg-

skraaning og baade mod 

Øst og Syd har man udsigt til de smukkeste Sneklædte 

Bjerge. Det vidunderligste Syn man kan tænke sig. 

Kysten er overalt beklædt med Granskov, og den rejser 

sig op til en meget anseelig Højde. 

Rejsen fra Yakima her til var meget Interessant. Vi 

passerede Foden af Amerikas højeste Bjerg Mount 

Rainier. Det er et bjerg, som endnu ingen Mennesker 

har været i Stand til at bestige. Det er umuligt at 

beskrive den Virkning, en saa storslaaet Natur gør paa 

ens Sind. 

Da jeg kom her til Byen, var min første Opgave selv-

følgelig at finde noget at tage mig til for. Som Gartner 

er der selvfølgelig ikke meget at gøre her til Lands paa 

denne Aarstid, og jeg vidste, det var frugtesløs at for-

søge paa at faa Beskæftigelse som saadan. Jeg tænkte 

da paa at tage Plads paa en Farm, eller ogsaa ved hvad 

som helst som kunde falde for. Jeg valgte først at for-

søge min Lykke som Farmer, men ak, det skulde jeg 

ikke have gjort, jeg tog Plads en Dag og den næste løb 

jeg bort. 

Det var den værste Oplevelse jeg endnu har haft; men 

nu den er overstaaet, saa er jeg slet ikke saa ked af, at 

jeg har haft den. 

Jeg traf paa, hvad man vel i Danmark kalder et Fæste-

kontor, en ung Mand, der var der for at faa en Karl for 

hans Principal i sit Sted. Hans Oplysninger var, at Far-

men var beliggende kun et lille Stykke Vej udenfor 

Byen, der gik Dampskib dertil. Der var fem Køer at 

malke, det var en let Plads, man fik god Kost o.s.v. 

Lønnen var $ 65
00 

fri Station (kost og logi). Jeg syntes 

ikke det var saa daarligt, og tænkte, det kunde være en 

meget god Plads for Vinteren. Jeg besluttede mig saa 

til at følge med ham derud. Jeg tog mine to Haandkuf-

ferter med mig, men lod min store Kuffert staa paa 

Banegaarden og det var da Meningen, jeg vilde gaa ind 

og hente den Dagen efter. 

Vi kom paa Dampskibet, og det maa jeg sige, det var 

en meget smuk Tur, og som det var dejligt igen at sejle 

paa Havet, men jeg var noget skuffet, over det varede 

ikke mindre end to Timer med Sejladsen, det var læn-

gere fra Seattle, end jeg havde ønsket at komme. Men 

jeg vilde da have at vide af min Ledsager, om det var 

langt fra Landgangsstedet Farmen var. ”Nej det var det 

ikke”, sagde han. ”Ja, hvor langt omtrent” spurgte jeg, 

Tre Mil (5 Km). Det var ellers en Skuffelse og den 

eneste maade at naa Farmen paa var ved at spadsere. 

Jeg syntes imidlertid ikke det kunde hjælpe at tabe 

Modet, nu jeg først var kommen af sted. Jeg blev igen 

bedraget. Jeg opdagede at der var ikke mindre end 8 

Km. Vi var saa heldige at komme op at køre med en 

Autombil, da vi begyndte paa vor Vandring. Havde vi 

ikke gjort det, ved jeg ikke hvordan vi havde kommen 

til Vejs ende med de Par tunge Kufferten, jeg havde at 

slæbe paa. Turen gik langt op i Bjergene gennem me-

get vild og ubeboet Skovland. Stedet var meget roman-

tisk beliggende for den sags Skyld. 

I stedet for 5 Køer at malke var der 19. I kan tænke, 

hvordan jeg var til mode over den Opdagelse. Dog 

opgav jeg ikke straks al Haab. Men da jeg til Værelse 

fik anvist et gammelt forfaldent Nybyggerhus, i hvis 

Indre det lugtede værre en i en meget daarlig ventile-

ret Kostald, havde jeg faaet nok. Der fandtes to Senge 

der inde, men ingen ordentlig Sengeklæder. Der var 

saa snavset derinde, at jeg aldrig havde set Mage. De 

fortalte mig, at de vilde ordne lidt op i Værelset. Jeg 

vidste aldrig hvad jeg skulde gøre, thi hvordan skulde 

jeg komme bort derfra, det var nær Aften og jeg var 

ikke sikker paa at jeg kunde finde tilbage til landings-

stedet, derude kunde jeg ikke bære et Par tunge Kuffer-

ter hele den lange Vej, og det vilde heller ikke være 

muligt at faa en Baad tilbage til Seattle den Aften. Saa 

jeg kunde ikke se nogen anden Udvej end at blive i 

hvert Fald til Dagen efter. Jeg fortalte saa Manden som 

I vel nok kan tænke jer var en gammel Særling, at jeg 

godt vilde forsøge at tage Pladsen, men at jeg var nødt 

til at gaa ind til Seattle den næste Dag for at faa min 

Kuffert derud. ”Ja, det vilde være ”all right””. Du kan 

køre med mig til Dampskibet i Morgen tidlig, naar jeg 

leverer Mælken. 

Jeg fik nogle gamle Klude paa og hjalp til at malke. 

Medens vi malkede havde Konen været ude at gøre 
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Kamret i Stand, det hun havde gjort var at lægge et Par 

Lagener paa den ene af Sengene ellers var der ikke 

sket nogen Forandring. 

Da vi spiste til Aften, Aftensmaden var ikke saa helt 

daarlig, sagde Konen ”jeg puttede Lagner paa den ene 

af Sengene saa nu kan I sove sammen der i Nat”. Er 

det ikke noget haardt at blive budt den Slags Ting. Det 

var den Karl som havde inde og faa fat i mig jeg skul-

de sove sammen med. Han gik imidlertid ind paa at 

sove i den anden Seng, og jeg fortalte ham, at jeg 

havde faaet nok, og at jeg havde i Sinde at rejse min 

Vej næste Dag. Han opfordrede mig til at blive, men 

der var ingen Ting at stille op. Selv om jeg kunde tjene 

en god Løn saa skulde jeg ikke have noget af at være et 

Sted hvor jeg maatte gaa til Grunde i Snavs. Han gav 

mig da det Raad ikke at tale noget om det til Manden 

for ellers vilde han nægte mig at køre med ham til 

Dampskibet.  

Klokken 4 om Morgenen maatte jeg op at malke, jeg 

malkede 8 af de 19 Køer. Manden kom med den Be-

mærkning, at næste Gang kunde jeg vel nok selv mal-

ke. Ja, det troede jeg nok jeg kunde. Efter at Malkning 

var overstaaet, klædte jeg mig paa, jeg puttede mine 

Kufferter i et Hjørne af Mælkevognen bag et Par Mæl-

kespande, lagde et Par Sække over dem, saa Manden 

ikke kunde se dem. Da Morgenmåltidet (igen et bolle 

å) var indtaget, kørte vi til Dampskibsbroen. I skulde 

have set den Mine, Manden satte op, da jeg trak mine 

Kufferter ud af Vognen. Jeg anbefalede mig og var 

glad, at jeg igen var i Frihed. 

Jeg var nu klar over, at jeg ikke skulde prøve mere paa 

at søge Plads som Farmer. Da jeg kom ind til Seattle 

fik jeg straks Arbejde ved Skibsbygning, som Arbejds-

mand selvfølgelig. Det er temmelig haardt Arbejde, 

men jeg kan nok holde det ud. Vi arbejder kun 8 Timer 

om Dagen, om Lørdagen kun 4. Lønnen er 50 Cent i 

Timen. Det er ikke saa meget som jeg vilde have tjent 

paa Farmen, men saa har jeg jo mere Fritid. Det er  

uhyre dyrt at leve, Kost og Logi Koster mig $ 10 Pr. 

Uge. Tøj er næsten ikke til faa for Penge. De store 

Penge er værd saa lidt. 

Nu er Krigen saa endelig forbi. Vi kan derfor vel snart 

vente, at vi skal ses igen, jeg længes uhyre hjemefter, 

og min Plan er, at rejse hjem saa snart Forholdene bliv-

er en Smule roligere, det bliver dag formodentlig ikke 

før næste Sommer. 

Jeg vil slutte med mange kærlige Hilsener til jer alle. 

  Søren 

Seattle, Wash.  
 
d. 22 December 1918 

Kære Moder! 

Hjertelig til Lykke paa Fødselsdagen, kære Mor, og 

alle bedste Ønsker om Lykke og Sundhed i det kom-

mende Aar og maa jeg bare være hjemme i Danmark, 

naar det igen er den Fødselsdag. Som jeg dog savner 

dig, Mor, naar jeg er saa langt borte. 

Jeg har lige læst i Aviserne (de danske), at den spanske 

Syge har været saa slem hjemme i Danmark, at den har 

bortreven saa mange Mennesker, det har selvfølgelig 

givet mig Grund til Ængstelse. Denne Sygdom har 

ogsaa ramt her paa en meget uhyggelig Maade og har 

taget en Mængde Menneskeliv. F.Eks., hvor jeg boede 

i Yakima Konen der mistede sin Datter og Svigersøn 

samt deres to Børn. Jeg befinder mig ellers meget godt 

her. Jeg elsker rigtignok ikke mit Arbejde, men forhaa-

bentlig varer det vel ikke saa længe, inden jeg kan faa 

Beskæftigelse ved det, som jeg holder mere af. Jeg kan 

ikke huske, om jeg har fortalt, at jeg havde en Dukkert 

i Havnen forleden Dag. Vi havde et Skib, der løb af 

Stablen, da det var kommen ud i vandet, maatte jeg 

sammen med en anden Mand gaa ud i en Baad for at 

ordene noget ved Tovværket omkring det. Da vi skulde 

gaa ind til Land, vilde jeg skubbe Baaden bort fra Ski-

bet og derved fik jeg Overbalance og gik over bord. 

Det var rigtignok en ubehagelig Omgang, thi det var 

koldt den dag. 

Jeg er kommen til at bo i et dansk Pensionat. Det er 

første Gang, jeg rigtig har haft Lejlighed til at være 

sammen med Danskere her i Amerika, saa det er jo paa 

en Maade meget morsomt. Jeg faar en god Forplejning, 

men det er uhyre dyrt. Jeg tjener en stor Løn her, større 

end jeg har tjent noget andet Sted, men alligevel er jeg 

økonomisk set daarligere stillet end jeg nogensinde har 

været. Saa at sige hver en cent, jeg tjener, gaar til at 

opholde Livet. Det er umuligt at spare noget. Selvføl-

gelig giver det mig tit Anledning til at fortryde, at jeg 

forlod Rochester. 

Nu er der kun et Par Dage til Jul, men her mærker man 

jo slet ikke, det er Jul. Denne Højtid synes jeg slet ikke 

har eksisteret siden jeg forlod Danmark. Det er en un-

derlig Modsætning til den uforglemmelige Julefest 

man er vant til at fejre hjemme. 

Jeg havde Brev fra Morbroder Conrad igaar. Han har 

forladt Pladsen, som jeg havde før jeg rejste her ud. 

Han arbejder nu igen paa Fabrikken. 

De vil gerne have mig tilbage der til Foraaret. Det tror 

jeg dog ikke jeg vil, nu jeg først er kommen bort 
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derfra. Men det er selvfølgelig muligt, at jeg rejser til 

New York State. 

Som jeg vist har omtalt i flere af mine Breve er Klima-

et meget mildt herude, somme Tider er det som det var 

helt Foraar. Køerne gaar paa græs hver Dag. Kaal og 

andre Grøntsager er endnu ikke gaaet fra Grøde, og i 

Rosenbedene findes endnu Rosenknopper. Det regner 

derimod meget, som til er ubehageligt, naar man skal 

arbejde ude. 

Glem nu ikke at skrive en Gang imellem, og send mine 

Breve til min Adresse her i Seattle, selv om jeg rejser 

bort herfra, vil jeg modtage Brevene. Jeg skriver min 

Adresse bag paa Konvolutten. 

Hav det nu godt, kære Mor, og mange kærlige Hilsener 

til eder alle i Hjemmet. 

  Søren 

 

Seattle, Wash. Kl. 12 Juleaften 1918 

Kære Forældre! 

Jeg har lige fejret den bedste Juleaften, jeg har haft her 

i Amerika. Jeg er i saa godt Humør, at jeg synes jeg 

maa give en Beretning om dens Forløb med det 

samme. 

Jeg fortalte vist i mit sidste Brev, at jeg bor i et dansk 

Pensionat. Programmet var derfor arrangeret efter god 

gammel dansk Manér. Julemaaltidet spistes Kl. 7. Det 

bestod af Gaasesteg med rødkaal og Kartofler samt 

Æblekage. Efter Maaltidet var der en af Kammerater-

ne, der havde et lille Juletræ paa hans værelse, vi var 

saa inde hos ham, og synge Julesalmer, han uddelte 

Nødder og et Dannebrogsflag til os alle. Da vi havde 

tilbragt en halv Time der, vandrede vi til en anden 

Kammerats Værelse, som ogsaa havde Juletræ. Vi 

sang ogsaa Julesalmer der. Efter ogsaa den Festlighed 

var overstaaet, var Husets Piger imidlertid færdig med 

at vaske op, og det store Juletræ, som vor Vært og 

Værtinde gav, blev da tændt. Det var et Juletræ paa 

størrelse med det, vi plejer at have derhjemme. Pyntet 

med smaa Dannebrogsflag, Kræmmerhuse, hjerter og 

glimmer akkurat som et dansk Juletræ. Synet af dette 

Træ bragte Minderne saa stærkt frem fra de mange 

uforglemmelige Juleaftener hjemme i Rodskov, at jeg i 

nogle Øjeblikke ligefrem havde Hjemvé. Vi gik rundt 

om Træet, sang adskillige Julesalmer, som blev ledsa-

get af Violin og Klaverspil. Derefter blev Sukkergod-

ter, Appelsiner og Nødder uddelt, og hver af os der bor 

her fik i Julegave en lille Kasse Cigarer. Da Juletræet 

var forbi legede vi lidt og havde noget sjov og den blev 

sungen danske Fædrelandssange samt gamle danske 

Kærlighedsviser. Der er en hel Del Københavnere her, 

og det er jo nogle forfærdelige Livstykker. Festlighe-

den sluttede med en Kop Kaffe. Ja, saa god en Juleaf-

ten som denne har jeg ikke haft siden jeg var hjemme, 

men paa den anden Side har jeg heller ikke haft nogen 

Juleaften herovre der har bragt mine Tanker saa nær til 

Hjemmet, som Aftenen i Aften gør. I Eftermiddags var 

jeg lidt skuffet, da der er over to Maaneder siden jeg 

har hørt fra jer, havde jeg ventet at faa en Hilsen til Jul. 

Jeg gik ned paa Posthuset, men der var intet. Jeg bliver 

søvnig jeg vil slutte Brevet i morgen. 

4
th 

Juledag. 1918 

Jeg havde saa travlt med at fejre Jul Juledag at jeg ikke 

fik Tid til at skrive. Julemorgen gik jeg i dansk Kirke 

sammen med et Par Kammerater. Det var selvfølgelig 

noget der virkede meget højtideligt paa mig og bidrog 

til at bringe mig i den gode gamle danske Julestem-

ning. Resten af Dagen tilbragtes med at spille Kort og 

Skak og at spise Julegodter. Anden Juledag maatte 

man paa Arbejde igen. 

Men om Aftenen var jeg igen til Juletræ her i Huset, 

det var en dansk Ungdomsforening. Da holdt vi ud til 

Kl. 1 om Natten. Jeg har altsaa rigtig haft Jul i Aar. 

I Dag fik jeg endelig Brev hjemmefra, det var fra Est-

her, skrevet paa min Fødselsdag, desuden var der Post 

fra Harald og Hans ogsaa skrevet paa min Fødselsdag. 

Jeg bliver altid saa umaadelig glad hver Gang, der er 

noget derhjemme fra. 

Jeg vil slutte med kærlig Hilsen til jer alle. Haaber 

ogsaa I har haft en god Jul og velsignet Julefest. 

  Søren 

 

Seattle, Wash.  
 
d. 21 Januar 1919 

Kære Fader! 

Jeg sender dig mine hjerteligste Lykønskninger i An-

ledning af den 53 aarige Fødselsdag, med Ønske om at 

godt i det kommende Aar. Og jeg kan ikke andet end at 

tilføje en Tak for alt, hvad du har gjort for os Børn. Det 

er altid med en vis Stolthed og Glæde vi tænker paa 

dig. Du har altid vist os at ikke alene ved Ord men og-

saa ved dit Eksempel, hvordan vi skal leve Livet som 

gode Verdensborgere. 
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I Dag er vi alle, der arbejder her paa Dokkerne i Seatt-

le, ikke mindre end 30.000 Mand er gaaet i Strejke. Vi 

er ikke tilfredse med Lønnen vi faar. Vi faar ganske 

vist, som jeg vist har fortalt, en stor Løn, men alt er saa 

dyrt, at det er umuligt at spare det mindste. Og jeg for-

staar ikke, hvordan en gift mand med Familie er i 

Stand til at klare sig. 

For Tiden er der ingen Udsigt til at Strejken snart skal 

faa Ende. Skulde den trække i Langdrag, kan det jo 

godt være, at jeg forlader Byen. Jeg tænker noget paa 

at rejse tilbage til New York til Foraaret, men jeg sy-

nes ikke rigtig jeg har Lyst til at tage der ud nu. Hvis 

jeg rejser her fra før Foraaret, bliver det vel til Califor-

nia, jeg sætter Kursen, det er i hvert Fald min Mening, 

at jeg maa derned, før jeg forlader Vestkysten. 

Det kan nu snart blive ved Tiden, jeg skal til at lægge 

mine Planer for Sommeren. Naar jeg nu kunde faa 

noget Besked om den Plads hjemme i Danmark, om 

der er nogen Mulighed for, at jeg faar den, saa vilde 

det være betydelig nemmere for mig at bestemme mig. 

Hvis ikke jeg faar den, rejser jeg muligvis tilbage til 

min gamle Plads hos George French. Jeg fik Brev fra 

ham forleden Dag, han vilde gerne have mig tilbage til 

Foraaret, men han vil, at jeg skal feste mig for alle 

Sommermaanederne. Det vilde altsaa ikke være muligt 

at komme hjem før næste Jul. 

Er det ikke en uhyre oplevelsesrig Tid, vi lever i, det er 

næsten ufatteligt alt det vi oplever dagligt, hvem skul-

de have tænkt for Aar siden, at vi igen skulde faa Søn-

derjylland tilbage, og nu synes det jo at være aldeles 

givet, at vi faar det. Men ikke alene det, det synes jo 

næsten som om der vil ske en hel politisk omvæltning 

over hele Verden, som der skete efter den franske 

Revolution. 

I alle Lande er der et stærkt Socialistisk Røre. Selv her 

i Landet, hvilket før Krigen var kemisk rent for Socia-

lisme, begynder socialismen nu at slaa meget stærke 

Rødder. Jeg har i den senere Tid været ved at revidere 

mine politiske anskuelser. Saa længe Krigen varede, 

optog den mine Tanker, at jeg ikke havde Tid til at 

beskæftige mig med politiske Spørgsmaal. 

Den nuværende Samfundsordning, er jeg klar over, 

ikke kan bestaa. I de Aar, jeg har været her over, er jeg 

kommen til at kende lidt til Livet, og jeg indser hvor 

naturligt det er, at Arbejderne klamrer sig til Socialis-

men, som den eneste Redningsplanke, og jeg er aldeles 

sikker paa, at Socialismen vil komme i en nær Fremtid. 

Der er mange Ting, jeg ikke er enig med Socialisterne 

i, og det er navnlig Jordspørgsmaalet, her har Henry 

George vist den eneste farbare Vej, men jeg tror netop 

ved at slutte sig til Socialdemokraterne, opnaar man 

mest i Retning af, at faa det Program gennemført. Slut-

ter vi Jordbrugere os ikke til Socialdemokraterne, bli-

ver Følgen den, at Jordspørgsmaalet bliver løst paa en 

meget utilfredsstillende og tillige upraktisk Maade, 

naar den Socialistiske Stat skal føres ud i Livet. Der 

synes at være en vis Frygt blandt den danske Landbe-

folkning for Socialdemokraterne, de tænker ikke paa, 

at de selv er Socialister. Andelsforetanderne er jo ren 

og skær Socialisme i praktisk arbejde. 

Forleden Dag læste jeg en Artikel om Sønderjylland i 

en af Bladene her i Seattle, den var skrevet af forhen-

værende Folketingsmand Hans Dønnergaard. Jeg slog 

op i Vejviseren, der fandt jeg ogsaa hans Navn, men 

der var ingen Adresse. Der stod kun Hans Dønner-

gaard, Arbejdsmand, og saa Navnet paa Fabrikken, 

hvor han arbejder. 

Nu vil jeg slutte for denne Gang, med kærlig Hilsen til 

eder alle. 

  Søren 
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Kapitel 7 

San Francisco, Califronia d.24 Feb. 1919 

Kære Forældre! 

Nu befinder jeg mig i det solrige Californien i den 

gamle Guldgraverby San Francisco. Jeg ankom hertil i 

Aftes med Dampskib. Rejsen her ned tog 3 Dage.

 

 

Paa Rejsens anden Dag fik jeg rigtig prøvet hvad Søsy-

ge er. Det store og stille Hav var rigtig noget helt andet 

end stille den Dag. Dog synes jeg alligevel, det var 

mærkeligt, at jeg skulde blive syg. Søgangen var dog 

ikke saa slem, som da jeg rejste over Atlanterhavet, og 

da fejlede jeg ingenting. Paa Skibet fik vi ellers en me-

get fin Behandling. Maaltiderne vi fik, var som dem 

man faar i et første Klasses Hotel. 

Den Dag, jeg var Søsyg, kunde jeg selvfølgelig ikke 

glæde mig over Turen. Men saa glædede jeg mig saa 

meget desto mere de to andre Dage. Vi sejlede temme-

lig nær ved Kysten hele Vejen. Enkelte Steder gaar de 

høje Bjerge, hvorpaa der findes Sne paa Toppen, lige 

ud til Kysten; men ellers er det paa den største Stræk-

ning af Kysten mest høje rødbrune Klipper, man ser. 

Indsejlingen her til San Francisco er ualmindelig smuk, 

vi naaede hertil lige før Mørkets Frembrud. 

Jeg modtog Dagen før jeg rejste fra Seattle jeres Brev, 

som var skreven i November og samtidig Almanakken 

Danmark samt et Brev med Fotografier fra Familien i 

Mørke. I kan tro jeg var glad baade for Brevet og Al-

manakken. Særlig var jeg glad ved det smukke Dan-

markskort, der var med Almanakken. Alle disse Post-

sager kunde jeg have haft for en hel Maaned siden, 

hvis Postvæsenet i Yakima havde sendt dem til Seattle 

straks ved Ankomsten.  

Nu er det altsaa min Mening at blive her i San Fran-

cisco nogle Dage til jeg faar Byen og noget af Omeg-

nen at se, saa forsætter jeg Rejsen til Rochester, N.Y. 

Jeg stopper, maaske i Illinois og aflægger Anna El-

gaard et Besøg. 

Jeg kan altsaa forstaa efter, hvad du skriver, Fader, at 

det ikke er helt udelukket, at jeg endnu kan komme i 

Betragtning med hensyn til den Plads som Leder af det 

Frugtpakningsforetagende i Danmark. 

Naar jeg skal sige min Mening, saa er jeg ikke fri for at 

være lidt fornærmet over den Behandling jeg har faaet. 

Hvis jeg ikke kendte Forholdene bedre, kunde jeg 

nemt fristes til at tro at det hele var arrangeret til at gø-

re Nar med mig. Efter at jeg faar det Telegram, hører 

jeg ikke spor om Pladsen i 3½ Maaned, og det, jeg saa 

hører er gennem dig, det næste jeg saa hører, er hvad 

Du skriver i Dit Brev, som jeg fik Dagen før, jeg rejste  
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fra Seattle. Jeg skrev selvfølgelig Brev til Busk, da jeg 

fik Telegrammet. Jeg har ikke faaet nogen Svar fra 

ham, jeg har ogsaa skreven til N. Esbjerg, men har 

heller ikke hørt fra noget fra ham. 

Turen herud har derfor for mig kun været spild af Tid 

og Penge. Da jeg i fjor Sommer rejste fra Rochester 

havde jeg en pæn lille Spareskilling, naar jeg nu kom-

mer tilbage vil alle mine Penge være gaaet med undta-

gelse af et Hundrede Dollars. Jeg vil derfor nu ikke ha-

ve noget mere at gøre med denne Sag. Jeg synes jeg er 

bleven skuffet nok. 

Det er ikke Meningen I skal lade det gaa videre. Det er 

ganske privat, jeg skriver dette her. Det er heller ikke 

for at gøre jer kede af det, jeg skriver det. Jeg tager 

mig det ikke saa nær, selvom det koster mig en Del 

Penge at rejse omkring, saa faar jeg jo da ogsaa noget 

at se. 

Du skriver om en Gaard, Brugsforeningerne har købt 

her i Californien. Ja, den vilde jeg selvfølgelig gerne 

se, men det er ikke nemt for mig at vide hvor den er, 

Californien er meget stor. 

Nu vil slutte for denne Gang med kærlig Hilsen til eder 

alle. 

Søren 

 

Kapitel 8 

Rochester N.Y. d. 9 Marts 1919 

Kære Forældre! 

Nu er jeg saa igen tilbage i New York State. 

Det vil vel interessere jer lidt at høre noget om Tibage-

rejsen som jo blev foretaget en hel anden Vej end Rej-

sen derud til Vesten: 

Rejsen fra San Francisco gennem det smukke Califor-

nien var uhyre interessant. Den Skønhed der er umulig 

at beskrive. Vi kom gennem umaadelige Arealer til-

plantede med Fersken, Abrikoser og Blommer, og de 

var netop i Blomst den Gang, saa det gjorde jo Land-

skabet særdeles indbydende.  

Lige før vi naaede Sierra Nevada Bjergene var Land-

skabet aller smukkest. En Time efter vi forlod de 

blomstersmykkede Træer kørte vi imellem store Sne-

driver. Vi var kommen op i Bjergene, og nu saa vi ikke 

mere af det herlige Solskinsland, selv da vi var kom-

men paa den anden Side af Bjergene, var det rivende 

koldt, og der var meget sen. Derfra gik Turen gennem 

Staterne Nevada, Utah, Wyoming, Nebraska, Colora-

do, ind gennem Nebraska igen, gennem Iowa, Illinois 

til Chicago. Landskabet vi kom igennem i de tre først-

nævnte Stater var meget vildt, ubeboet og fuld af 

Bjerge. Et Sted kom vi igennem en stor Sandørken, 

hvor der ikke fandtes Spor af Plantevækst. 

Et meget interessant Sted vi passerede var den store 
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Saltsø i Mormonstaten Utah. Vi kørte over Søen paa en 

Bro, der er over 25 danske Mill lang og som er den 

længste i Verden. Vandet i denne Sø er 6 Gange saa 

salt som Vandet i Havet, man kan ligefrem se Saltet 

svømme paa Overfladen af Vandet. Søen er omgivet af 

høje Klipper og Egnen ser derfor meget øde ud. Men 

det er at storslaaet Syn.

 

 I den Vestlige Del af Nebraska og Iowa kommer man 

igennem en meget tæt bebygget og rig Egn. Det er 

hvor de store mængder af Majs avles. Der findes ingen 

Bjerge det er hvor i sin Tid de store Prærier var. Turen 

til Chicago tog godt og vel tre Dage. Der stoppede jeg, 

og jeg tog igen ud til Woodstock og besøgte Anna El-

gaard. Jeg tog saa Anna og en anden Pige fra Wood-

stock ind til Chicago, hvor vi havde en meget fornøje-

lig Dag sammen. 

Paa det ene af de to Billeder, jeg sender kan I nok ken-

de os to gamle Skolekammerater fra Rodskov. Det er 

taget paa Gaden i Chicago. Jeg har for resten et Par 

Billeder fra Chicago, men dem har jeg ikke faaet fær-

dige endnu. 

Fra Chicago til Rochester gik Turen samme Vej, som 

den ad hvilken jeg kom. 

Det er som om al Held har svigtet mig her i Amerika, 

siden jeg sidste Sommer fik det Telegram fra Dan-

mark. Da jeg var der ude i Washinginton, fik jeg ikke 

mindre end tre Breve fra George French, i hvilke han 

bad mig om at komme tilbage og overtage min gamle 

Plads paa de samme betingelser, som jeg havde sidste 

Aar. Da jeg kom her til Rochester gik jeg selvfølgelig 

straks til hans Kontor, for at tale nærmere med ham om 

Sagen. Skønt han vidste, jeg kom, og at jeg var villig 

til at modtage hans Tilbud, lod han som om han var 

meget forundret ved at se mig, og vidste ikke om han 

kunde give mig en Plads. Jeg maatte gaa uden at faa 

noget resultat ud af mit Besøg. Det var en i høj Grad 

mærkelig Optræden. Før jeg rejste fra ham forsikrede 

han mig hvor stor Pris han satte paa mig og hvor 

umaadelig Glad han altid vilde blive ved at faa mig til 

at komme tilbage til ham, og Gang paa Gang har han 

givet mig den samme Historie i Breve, han har skrevet 

til mig. 

Nu kender jeg ham for godt til ikke at vide, hvad der 

ligger bag ved denne Handling. Krigen er forbi nu, og 

grundet på, at der bliver saa mange Soldater hjem-

sendt, er der en Del Arbejdsløshed. Det vil han benytte 

sig af, og prøve om han kan faa Lønnen sat ned, og 

samtidig give det Udseende af som om, at give en Ar-

bejde vil være at gøre ham en stor Velgerning. Jeg gik 

hen til hans Kontor igen Dagen efter, det var igaar, og 

vi havde da følgende Samtale. 

”Jeg misforstod Dem maaske igaar Mr. French, men 

jeg fik det Indtryk, at De ikke vidste, enten om De 

havde Brug for mig eller ej til Sommer. Hvis det er 

Tilfældet vil jeg begynde at se mig om efter noget 

andet, og det er derfor jeg kommer for at faa rigtig 

Rede paa hvordan sagerne Staar”. 

”Nej, vi vil sandelig være meget glad ved at have Dem 

til at arbejde for os igen. Men vi har tænkt paa at have 

Dem til at tage Pladsen som Gartner alene, som de 

gjorde det første Aar De var her. Jeg vil saa betale 

Dem 18 Dollars om Ugen, og de sørger selv for Kost 

og logi”. 

”Ja. Men den Plads vil jeg ikke tage for den Betaling”. 

”Well, hvis det ikke er tilfredsstillende, vil vi betale 

noget mere, men giv mig noget Tid til at tænke over 
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det. Giv mig til Tirsdag, saa vil vi afgøre det”. 

Jeg vidste ham saa brevet, som han havde skreven til 

mig og sagde: ”Her kan de se, hvad De har lovet mig, 

og det var, hvad jeg havde rettet mig efter”. Han blev 

noget lang i Ansigtet og sagde saa: ”Ja, kom nu ind 

igen paa tirsdag, saa skal vi se, om vi kan faa Sagen i 

Orden”. 

Det er ikke nogen videre pæn Behandling at faa af en 

Mand som ham, og selvfølgelig kan det aldrig falde 

mig ind at give mig til at arbejde for ham for mindre 

end, hvad han har lovet mig. 

Jeg eg tænker nok, jeg faar Sagerne i Orden paa Tirs-

dag, hvis ikke, vil jeg se om jeg kan faa en Plads paa 

en Frugtfarm. Men jeg tænker næppe, jeg kommer til 

at arbejde før den første April. Saa jeg kan ikke andet 

end sige at denne Vinter har været meget Uheldig for 

mig. Men nu skal I ikke ængstes for min Skyld, thi er 

der ingen Grund til. 

 Kærlig Hilsen til eder alle. 

  Søren 

Rochester N.Y. d. 21 Marts 1919 

Kære Forældre! 

Alt er nu i Orden igen, næste Uge begynder jeg saa 

min gamle Plads, til den samme Løn, og paa samme 

Betingelser som i fjor. Da det kom til Stykket, vidste 

det sig, at French meget nødig vilde give Afkald paa 

mig, men han vilde jo gerne have sluppet med at betale 

mig noget mindre i Løn. 

Jeg blev overrasket ved, at modtage et Brev fra Niels 

Esbjerg i forgaars. Det er om, at man endnu regner 

med mig, til at komme hjem til Sommer og overtager 

Ledelsen af Frugtpakning og Frugtsalget i Danmark. I 

Svaret fortalte jeg ham, hvordan det var, at jeg ikke 

havde hørt det mindste fra hverken ham eller Busk 

udover det Telegram sidste Sommer, havde jeg deraf 

sluttet, at man havde opgivet Tanken om at give mig 

Pladsen, og at jeg nu var engageret for hele Sommeren, 

hvilket jeg beklagede, da jeg fremdeles havde stor 

Interesse for Sagen derhjemme. Jeg gav ikke nogen 

Afslag, men kun lod ham forstaa, at jeg ikke troede, 

det var muligt jeg kunde komme hjem i hvert Fald før 

næste Vinter. 

Jeg kunde forstaa af hans Brev, at han ikke var stemt 

for at Gram skulde have Pladsen, og havde heller ikke 

været det. 

Han skrev, at jeg i Løbet af nogen Tid vilde høre nær-

mere om Sagen fra Busk. 

For at sige min oprigtige Mening, saa har jeg ikke helt 

tabt Interessen for sagen; men efter som alt er forløben, 

er jeg ikke saa begejstret for den, som jeg var sidste 

Efteraar, og jeg er nærmest af den Mening, at jeg gør 

klogest i slet ikke at have noget at gøre dermed. 

Jeg begynder at længes efter at komme til at bestille 

noget igen, nu er det over to Maaneder siden, jeg har 

haft noget at lave. Jeg begynder selvfølgelig ogsaa at 

trænge til nogle Indtægter igen og faa Udgifterne for-

mindsket lidt, thi naar man saadan gaar uden arbejde, 

bruger man en hel Del flere Penge, end hvis man 

arbejdede. 

Jeg saa en lille Notits i Avisen, at Ministeriet Zahle var 

falden – hvad er aarsagen dertil? 

Jeg har desuden set, at Ministeriet skulde have fremsat 

et Afvæbningsprogram. Er det fuldstændig Afvæbning 

man tænker paa? 

Jeg har et Par Gange set Ministeriet Zahle herover be-

skrevet som et Socialistministerium. 

Morbroder Conrad synes nu at være meget stærk stemt 

for at komme hjem til Danmark. Al hans Frygt for at 

sejle over Havet synes at være forsvunden, siden 

Krigen er ophørt. Der er aldeles ingen Tvivl om, at han 

vil følge med mig, naar jeg kommer. 

Jeg er i bedste Velgaaende og rigtig hvilet ud efter min 

lange Ferie. 

Jeg vil slutte for denne Gang. 

Med mange kærlige Hilsener til jer alle i hjemmet. 

  Søren 

 

Rochester N.Y. d. April 16. 1919 

Kære Fader! 

Jeg modtog igaar dit Brev, skrevet den 29
de 

Januar. Jeg 

ser deraf, at du og Busk har sendt mig et Telegram i 

Januar Maaned. Dette Telegram har jeg ikke modtaget. 

Grunden til, at jeg ikke har modtaget det, synes jeg 

ikke, jeg kan finde. General Delivery er ganske vist, 

hvis Telegrammet er sendt dertil, en ikke heldig Adres-

se for et Telegram, det er hvad der svarer til hvad man 

i Danmark kalder Post restante. Men jeg synes allige-

vel, jeg skulde modtage det, de har altid haft min 

Adresse der. 

Telegrammet fra Busk afsendt 6. April modtog jeg 

samme Dag, som det var afsendt. Jeg sendte Svar 

Dagen efter, som jeg haaber, han har modtaget. 
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Det er da ogsaa saa meget Beklageligt, som det er gaa-

et med Forbindelsen. Jeg vilde jo have været hjemme 

nu, havde jeg faaet Besked om Forholdene i rette Tid. 

Jeg har stor Tillid til at D.A.F. skal gaa, hvis det bliver 

greben an paa den rigtige Maade. Jeg maa sige, at jeg 

har stor Lyst til at komme hjem og se, hvad jeg kan 

gøre. Jeg indser, at hvis det var Meningen, at der 

skulde gøres noget udover dannelse af nye Kredse, til 

jeg kommer hjem, vilde det ikke være en Smule for 

tidlig at komme hjem i Maj. Jeg har derfor, siden jeg 

modtag dit Brev, begyndt at tænke om ikke jeg skulde 

bestemme mig om og sende Telegram, at jeg vilde 

rejse herfra i Slutningen af Maj, hvis det kan lade sig 

gøre. Men det er ikke nemt at tage nogen Bestemmel-

se. Der er en Ting der taler for, at jeg skal rejse saa 

snart som muligt, og det er den store Lyst jeg har til at 

komme til at gøre et Arbejde i den retning. Men saa er 

der ogsaa en masse Ting der Taler imod, at jeg rejser. 

Den vigtigste af den er at jeg for Tiden ikke ejer de 

150 Dollars det koster at komme over Atlanten, det jeg 

mangler, vil jeg imidlertid kunne tjene inden slutnin-

gen af Maj. 

Naar jeg saa tænker paa at skulde komme hjem til 

Danmark uden en Skilling i Lommen og være nødsaget 

til at optage et Laan, saa snart man sætter Foden paa 

dansk Grund, saa forsvinder al min Begejstring for at 

rejse hjem. Det er ikke mere en rimeligt, at naar en 

Mand kommer hjem fra Amerika, saa venter man, at 

han til en vis Grad kan smide om sig med Penge og 

bringe hjem til hver af Familiens Medlemmer en anse-

lig Foræring. 

Jeg ved godt, at du vil sige, og I alle vil sige, at I ven-

ter slet ikke, at jeg skal have mange Penge, og at I 

gerne vil give afkald paa en Gave, naar jeg bare vil 

komme hjem, og det tvivler jeg aldeles ikke paa. Men 

tænker maaske ikke paa, hvor ondt det vil gøre mig at 

komme hjem paa den maade. 

Lønnen synes jeg selvfølgelig ogsaa er ubetydelig lille. 

Hvor langt vil vel 2.000 Kr. gaa i en Dyrtid som den-

ne? Og saa er der det, kan vi ikke faa Sagen i Gang, 

saa vil jeg i det første Aar maaske ikke kunne tjene saa 

meget, at jeg kan tilbagebetale den Gæld, jeg maa stif-

te, hvis jeg kommer tilbage nu. Bliver jeg paa min nu-

værende Plads, kan jeg ud af min Løn spare ikke min-

dre end kr. 2.000 ($ 600) op. 

Et andet Spørgsmaal er om min nuværende Principal 

vil lade mig rejse. Han har opholdt sig nede i Syden de 

sidste 3 Uger, men kommer hjem i morgen. Hvis jeg 

absolut vil af sted, kan han selvfølgelig ikke forhindre 

mig i det. Men jeg synes ikke, det er rigtig at rejse, 

hvis vi ikke skilles i god Forstaaelse. Han holdt ikke 

af, da jeg rejste i fjor Sommer, og han sagde netop i 

Aar, at han ikke ville have, at det skulde ske igen, og 

det lovede jeg ham, da jeg aldeles ikke ventede at 

skulde komme hjem. 

Tænker jeg paa alle de Penge, det har kostet mig at 

rejse der ud til Washington for netop at uddanne mig 

til den Plads, saa synes jeg absolut jeg maa tage 

Pladsen. 

Der er en anden Ting som jeg glemte, som ogsaa gør 

mig Betænkelig ved at Beslutte mig til at rejse. Nu har 

jeg for over en Uge siden telegraferet til Busk, at jeg 

ikke kan komme før til August. Nu er der jo den Mu-

lighed, at jeg af den Grund kan komme ud af Betragt-

ning, og at der inden jeg faar et andet Telegram af-

sendt, at en anden Mand vil faa Pladsen. Nu er jeg jo 

vant til at blive skuffet i alle mulige Retninger. 

Skulde jeg nu bestemme mig til at rejse, vil det sand-

synlig vis blive den 24. Maj fra New York. Jeg vil 

sende Busk et Telegram saa snart jeg har taget Beslut-

ning. Har han ikke inden otte Dage fra i Dag faaet 

Telegram, vil jeg ikke komme før til August og det vil 

sige, at jeg kun vil komme, hvis jeg faar nærmere ord-

rer. Jeg kan jo ikke forlange at Foreningen skal vente 

paa mig. 

Der er en Ting, jeg synes jeg vil advare imod, og det er 

ikke at faa for mange Kredse dannet det første Aar. 

Det tager tid at faa Pakkere og Sortere indøvet, og sær-

lig vil det volde vanskelighed det første Aar, naar de 

alle er ukendte med Arbejdet. Gaar det godt i nogle faa 

Kredse det første Aar er det ingen Tvivl om, at det vil 

blive let at danne flere det andet Aar. 

Jeg vil anbefale meget, at man anvender samme Slags 

Kasser, som anvendes ude i Washington. De er de 

mest praktiske, jeg har set nogen Steder, og de maa til-

lige være de billigste. 

Jeg vil slutte for denne Gang. Nu maa I altsaa være be-

lavet paa, at skulde jeg komme hjem, bliver det ikke 

som en Rigmand jeg kommer, men som en Fattig Stod-

der, der i Grunden hellere vilde blive borte. Men det er 

ikke alt sammen min Skyld. 

 Kærlig Hilsen 

  Søren 
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Rochester N.Y. d. 1 Maj 1919 

Kære Far og Mor! 

Jeg modtag i dag Brev fra dig, Mor, dateret den 17/2 

og Kort fra dig, Far, dateret den 5/3. 

Jeg kan altsaa forstaa, I har levet i Haabet om, at jeg 

skulde komme hjem nu i Foraaret. Jeg er ked af, at det 

er bleven en Skuffelse. 

Men jeg har ogsaa haft min Part af Skuffelsen det sid-

ste halve Aar, og det hjælper jo meget lidt at beklage 

sig over, hvad der er sket. 

I mit sidste Brev skrev jeg noget om, at jeg muligvis 

vilde bestemme mig til at rejse allerede i Maj, men det 

kan jeg ikke. Det er ikke alene mine finansielle Om-

stændigheder, der afholder mig fra at rejse til den Tid. 

Men det kunde simpelt hen ikke lade sig gøre i saa 

Kort Tid at faa Papir at rejse paa. Nu regner jeg altsaa 

ikke med, at jeg skal rejse før til August, som jeg skrev 

i Telegrammet til Busk. Men jeg vil jo altsaa ikke, om 

de vil have mig naar jeg ikke kan komme før denTid, 

og her staar jeg jo nu igen lige saa galt i det som altid. 

Jeg har som paa Fornemmelsen, at det skal gaa som 

ved de tidligere Lejligheder, at jeg vil ikke høre noget, 

før det er for sent. Hører jeg ikke noget inden den 20. 

Juni, saa vil det sige, at jeg ikke kan komme til August, 

men først senere. Nu kan det maaske siges, at det var 

dumt af mig at rejse ud til Stillehavskysten, men det 

tror jeg nu ikke. Skal jeg have den Plads som Leder af 

D.A.F., vil de erfaringer, jeg har indhøstet derude, væ-

re umaadelige værdifulde. Uden dem turde jeg slet ik-

ke tage Pladsen. 

Nu kan det jo godt se ud til, at jeg ikke faar Pladsen, i 

saa Fald vil jeg indrømme, at jeg hellere maatte have 

bleven her. 

Du skriver, Mor, at jeg maa se at faa Conrad med 

hjem. Det bliver nu vist en vanskelig Sag. Han har al-

tid givet Indtryk af, at han var stærk Stemt for at rejse 

med mig, naar jeg engang skulde hjem. Men nar det 

kommer til Stykket, synes han at blive Forskrækket for 

Planen. 

Da jeg fik Busks Telegram i April og var ved at over-

veje, om det kunde lade sig gøre at rejse hjem i Maj, 

sagde jeg til Conrad, at han hellere maatte gøre sig re-

de til at følge med mig saa snart som muligt. Men nej, 

det kunde han ikke. Han begyndte at raade mig fra at 

rejse. Jeg var jo meget bedre stillet her. Her fik jeg 

dobbelt saa meget som man tilbød mig hjemme i Dan-

mark. Hvilket jo er meget rigtigt. Men han synes ikke 

at kunde indse, at den Plads aabner større Muligheder 

for mig i fremtiden, hvis Foretagendet kan komme til 

at gaa, end min nuværende Plads. 

Jeg vilde have at vide hvad Grunden var, at han ikke 

kunde rejse med. 

Ja, det var ikke fordi, han var bange for at komme 

hjem og træffe paa Familien, men han havde ikke Pen-

ge nok til at kunde leve resten af sit Liv; og at arbejde 

hjemme i Danmark var han sikker paa, at han ikke 

kunde finde sig tilfreds med; desuden havde han haft 

saa meget Skuffelse fra Danmark. Saa længe han skul-

de arbejde syntes han det var bedre at blive i Amerika. 

Jeg tror heller ikke, han har mange Penge sparet sam-

men. Dog har han altid i den Tid jeg har været her, væ-

ret yderst sparsommelig. Jeg antog, og det var ogsaa 

hvad Christensens Sønner sagde, at han havde en hel 

pæn lille Skilling sparet sammen. Før jeg kom herover, 

har han vist meget ofte om Vinteren gaaet uden Arbej-

de, paa den Maade har han saa Fortæret, hvad han har 

tjent om Sommeren. Han har ogsaa skiftet Plads for 

ofte. 

Paa mange maader er han jo en underlig Fyr. Naar der 

er en, som har en bedre Plads end ham, saa føler han 

sig forudrettet, og mener at en saadan Plads kunde han 

lige saa vel udfylde. Han forlader da sin Plads i den 

tro, at han kan faa noget bedre, men oftest gaar det 

omvendt. 

Da jeg rejste ud til Washington, fik jeg ham jo sat i 

min Plads. Det havde jeg en hel Del Ubehageligheder 

for, som selvfølgelig var noget pinlig for mig, da han 

er min Onkel. Han havde ikke den rigtige Forstaaelse 

af at gribe sagerne rigtig an. Og forstod ikke at omgaa-

es den Slags Folk, som French’s er, hvilket maaske 

skyldes det, at han taler daarlig engelsk, og vel er 

ukendt med det Sprog der føres blandt de finere Folk. 

Sagen er, at han fremkom tit med Udtalelser, der efter 

deres (French’s) Mening var stødende og upassende. 

Vi har jo alle vore Fejl. Conrad har ogsaa sine gode 

Sider. Han er saa skikkelig og godhjertet som nogen 

kan være og jeg synes altid svært godt om at træffe 

ham og have en Passiar med ham. Men som Raadgiver 

har jeg ikke stor Tro til ham. 

 

Jeg fik ikke Brevet færdig den Dag, jeg begyndte. Det 

er et Par Dage siden, jeg skrev det overstaaende. Siden 

den Tid er der sket noget, som har bevirket, at jeg er 

kommen til at tænke, om jeg ikke det er bedre at jeg 

sender Telegram hjem om, at jeg helt giver afkald paa 

Pladsen. Mr. French vil meget nødig give afkald paa 

mig, han har forhøjet min Løn med 2 Dollars om 

Ugen, det er 936 Dollars om aaret. Hvilket er meget 
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nær dobbelt saa meget, som jeg er tilbudt hjemme i 

Danmark + Kost og Logi. Der er jo et gammelt Ord der 

siger: ”En Fugl i Haanden er bedre end ti paa Taget”. 

Det jeg har her, er jeg sikker paa, men det jeg skal 

have hjemme er jo derimod meget usikkert. Jeg er der-

for meget i Tvivl om hvad jeg skal gøre. Kunde jeg 

bare Raadføre mig med jer, men det kan jo ikke lade 

sig gøre. For min egen Fremtids Skyld er jeg tilbøjelig 

til at tro, at jeg staar mig bedre ved at blive her. Jeg 

ved jo nok at I venter mig hjem, og det maa jeg selv-

følgelig ogsaa tage Hensyn til. Jer vil jeg meget nødig 

skuffe. 

For Tiden synes jeg ikke rigtig, jeg kan tage nogen 

Beslutning, enten jeg skal lade Begivenhederne gaa sin 

Gang og se, om man vil have mig til August, eller om 

jeg skal sende Telegram om før nævnt, men jeg maa jo 

se i Løbet af kort Tid at finde et Standpunkt. 

Jeg vil slutte for denne gang med mange kærlige 

Hilsener. 

  Eders Søren 

 

Rochester N.Y. d. 12 Maj 1919 

Kære Far og Mor! 

Jeg har i Dag modtaget dit Brev dateret d. 10 April. 

Det lader til, at Posten nu begynder at gaa noget hurti-

gere. Det var det første Brev, jeg har faaet siden Kri-

gen som ikke var Aabnet af Censor. 

Jeg ser af Brevet, at Busk altsaa har modtaget mit Te-

legram. Af mine tidligere Breve har du vel nok faaet 

det Indtryk, at jeg slet ikke er saa stærk Begejstret for 

at komme hjem og modtage Pladsen. Jeg vilde derfor 

helst, at en anden fik den. 

Efter at der har været vist mig saa stor Ære, synes jeg 

ikke, jeg har kunnet give et fuldstændig Afslag, hvilket 

jeg maaske burde have gjort, da jeg afsendte Svar paa 

Busk’s Telegram. 

Du skriver: ”Hvordan det end gaar, kom saa kun hjem 

i August. Der er sikkert nok, der venter paa dig”. Ja, 

men hvis det ikke er nødvendigt for mig at komme vil 

jeg helst blive her til, jeg har sparet op en lille Smule 

Penge. Jeg ved jo nok, at I venter paa mig derhjemme 

og længes efter, at jeg skal komme tilbage. 

Jeg længes ogsaa umaadelig efter at se jer alle sammen 

igen i mit kære Barndomshjem. Men jeg synes jo, før 

jeg kommer, at jeg burde være noget bedre situeret i 

økonomisk Henseende. Med den Løn jeg tjener her, 

kan jeg med Lethed i Løbet af et Aar spare 600 – 700 

Dollars. Det, jeg helst vilde, naar jeg kommer hjem er, 

at faa en Ejendom. At faa Plads hos Esbjerg er selvføl-

gelig meget godt, men Lønnen er vel næppe ret stor. 

Hvis jeg kunde raade mig selv, og ikke havde nogen 

Hensyn at tage vilde, jeg blive her i to Aar. Jeg vilde 

da i den Tid have samlet mig en pæn lille Skilling, med 

hvilket jeg kunde købe en Ejendom. 

Men jeg vil nødig skuffe dig og Mor, hvis I synes jeg 

skal komme hjem, vil jeg i hvert Fald ikke udsætte det 

længere end til Jul, dog vilde jeg helst komme hjem 

om Sommeren. 

Men nu er Omstændighederne jo saadan, at det er van-

skeligt at tage nogen Bestemmelse. Hvis ikke jeg skal 

sende Telegram og give Afkald paa Pladsen, hvilket 

maaske ikke er rigtig, maa jeg afvente Busk’s og det 

øvrige af Bestyrelsen Mening. 

Du skriver, at du vilde anbefale Bestyrelsen at antage 

en Mand til at agitere for Sagen til jeg kommer hjem. 

Var det Meningen, at jeg skulde komme hjem for at 

benyttes som en Agitator for sagen. Det tror jeg aldeles 

ikke, jeg vilde egne mig for. Jeg troede min Opgave 

skulde være at organisere selve paknings- og opbeva-

ringsarbejdet. At virke for tilslutning til Andelsfore-

tagendet burde, synes jeg, overlades til medlemmerne. 

Til at forestaa den tekniske Ledelse af et saadan Fore-

tagende tror jeg nok,  jeg kunde. Men som Agitator er 

jeg aldeles ubrugelig. 

Hvad er Grunden til at Hakon Sørensen forlader Hør-

ning? Skal Forsøgsstationen der nedlægges? 

Jeg vil slutte for denne Gang med kærlig Hilsen 

  Søren 

 

 

Rochester N.Y. d. 26 Maj 1919 

Kære Forældre! 

Jeg har lige modtaget Busk’s Telegram om, at jeg er 

antaget, og at de venter mig den første August. Det er 

en stor Tillid, man viser mig hjemme i Danmark, det er 

som om, jeg er den eneste der kan bruges. Bare man nu 

ikke vurderer mig for højt. Jeg tænker næsten, jeg vil-

de have været bedre tilfreds, hvis jeg havde faaet et 

Afslag. Grunden derfor har jeg fortalt i mit sidste brev. 

Selv efter at jeg har faaet Busk’s Telegram, har jeg væ-

ret fristed til at opgive at rejse hjem. Straks da jeg fik 

Telegrammet tilbød Mr. French mig 20 Dollars om 
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Ugen, hvis jeg vilde blive, det er $ 1040 om Aaret, 

hvilket er dobbelt saa meget som jeg er tilbudt hjem-

me, og endda med Kost og Logi. 

Jeg er bange for, det ikke vil være rigtigt af mig at 

trække mig tilbage nu. Særlig ikke for jeres Skyld. Du, 

Fader har sikkert gjort en Del for at jeg kunde komme 

hjem i August. Skulde jeg saa ikke komme, vilde du 

maaske for min Skyld have en Del Ubehageligheder. 

Saa enten det nu er klogt eller ej, har jeg besluttet mig 

til at rejse hjem, og I kan altsaa vente mig hjemme en-

gang i August. Hvor er det dejligt at tænke sig, at jeg 

nu snart skal mødes med jer alle igen og se mit kære 

hjem, efter saa lang en Fraværelse. Det bliver sandsyn-

ligvis den 26. juli, jeg forlader New York. 

Samtidig med dette Brev sender jeg Brev til Busk om, 

at jeg kommer. 

Jeg vil ønske, I vil opbevare Aviserne, saa jeg kan 

have en Bunke af dem at kigge igennem, naar jeg kom-

mer hjem. 

Min finansielle Stilling er det, der piner mig mest, jeg 

synes, det er saa kedeligt at skulde komme hjem og 

ikke være i Stand til at bringe hver især en god souve-

nir fra Amerika. 

Men jeg plejer jo gerne at være fattig som en Kirkerot-

te, naar jeg kommer fra Udlandet, saa hvorfor skulde 

jeg ikke ogsaa være det denne Gang. 

Kærlig Hilsen 

  Søren 

 

 

Rochester N.Y. d. 14 Juni 1919 

Kære Forældre! 

Naar I nu modtager dette Brev, er jeg 

maaske allerede paa Vej hjem. Jeg har 

sikret mig Billet med ”United States” 

som efter Fartplanen afgaar fra New York de 22. Juli. 

Det vil formodentlig tage 10 – 12 Dage inden vi naar 

København. Dagen, Skibet ventes til København, maa 

vel kunne ses i Aviserne derhjemme, eller i hvert Fald 

kan der vel faas underretning om det paa 

Dampskibskontoret. Harald er vel hjemme paa Ferie 

ved den Tid. Hans er vel derimod i København, og kan 

faa Tid til at komme ned til Damperen. Jeg haaber, han 

kan faa fri nogle Dage og følger med mig hjem til 

Rodskov. 

Jeg begynder at glæde mig gevaldigt til den Festlighed, 

det vil være igen at være sammen med jer alle i mit 

kære Hjem. Bare jeg kunne faa Tid til at tilbringe en 

hel Maaned hjemme. 

Jeg har skreven til Busk, at jeg i hvert Fald vilde have 

Lov til at tilbringe en Uges Tid hjemme, før jeg rigtig 

skulde til at tage Fat. 

Maaske er det nødvendigt, at jeg træffer Busk, saa 

snart jeg kommer til Danmark for at rigtig blive sat ind 

i Spørgsmaalet. Men mon det saa ikke kunde lade sig 

gøre, at han enten kommer til København eller Rod-

skov. Men det vil jeg nu lade jer om. Nu ved I jo, hvor-

naar jeg kan ventes til Danmark. 

Jeg har haft et umaadelig brydsommeligt Arbejde med 

at faa mine Papirer i Orden, og helt i Orden har jeg 

ikke faaet dem endnu. Men jeg synes at være paa den 

sikre Side nu, saa jeg kan forlade Landet når (?) den 

Tid kommer. 

Jeg tænker næppe, jeg faar Morbroder Conrad med 

mig hjem, dog tænker jeg næppe han vil blive her i 

Landet længe efter, at jeg er rejst hjem.  

Jeg vil slutte med kærlig Hilsen og Haab om, at vi alle 

maa samles igen.  Søren 
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Kapitel 9 

Brev fra Conrad 

26. Juli 1919 

Kære Søren 

Mødte paa N. Y. Central den Formiddag Du rejste, 

men kunne ingen Telefonforbindelse faa, som jeg 

bemærkede i et Brevkort, jeg sendte til America Lini-

en. Dit Kort fra Albany og Brevet fra Centralhotellet 

saavel som Kortet du sendte efter Du var gaaet ombord 

paa United State har jeg modtaget, og har i Tankerne 

fulgt Dig over det rullende Hav til den lille Plet, hvor 

jeg levnede saa mange Fodtrin. For den Sags Skyld 

kunne jeg lige saa godt have fulgt med Dig. For at ven-

te paa at tjene et par Hundrede Dollars mere tager jo 

lang Tid, og hvis dette opnaaes, ja, saa kunne jeg maa-

ske have tjent lige saa meget paa den anden Side. Hvor 

mange kr. og Øre fik du for en American Liberty? Er 

det 3,75 som i gamle Dage. 

Man kører naturligvis løs, som det gælder Penge og 

Liv mere end, man gør andre Steder i Verden, og vil 

naturligvis i mange Fabriksvirksomheders ende, som 

det gjorde for en Del Aar siden. Man faar en overpro-

duktion, hvor man faar Markedet overfyldt og saa, ja, 

saa kommer der nye betingelser. Men det gaar maaske 

som Ex President Roosevelt sagde, Europa bliver den 

nye Verden, efter Krigen. Association og Corporation. 

Man taler om Socialister og Bolsjevikker, og som Du 

ved, er det er det jo almindeligt at høre dem paa Gade-

hjørner herovre. Ingensinde har der i America været 

mægtige saa mægtige Brydninger mellem Capital og 

Labor som der er for Øjeblikket. 

Foreløbig haaber jeg ikke, det var det sidste Farvel vi 

tog paa East Man Street et par Dage før, Du rejste. Jeg 

er for resten færdig naar som helst. Jeg skulle jo helst 

have lidt Beskæftigelse, naar jeg kommer (hjem), for 

det at gaa omkring og tale med Naboerne, bliver vel 

for ensformigt.  

Haaber du er landet i god Behold, naar Du modtager 

dette og glem nu ikke at sende et Brev engang 

imellem. 

Til alle kærlig Hilsen 

  Conrad 

 

 

Conrad Simonsen som ung. Morbroder Conrad rejste 

til Danmark i januar 1920 og levede af sin pension. 

Han bosatte sig hos sin søster Mathea (kaldet moster 

Thea). Hun var telefoncentralbestyrer i Rodskov. 

 

 

 

 

Tekst til billedet til venstre: 

Telefoncentralen i Rodskov. Landevejen 83. 
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Gartneriet set fra luften. Omkring 1970erne. 

Efterskrift 

(Efterskrift er skrevet i maj 1998) 

Søren blev kort efter sin hjemkomst i 1919 ansat som 

forretningsfører på forsøgsstationen ”Blangstedgaard” 

ved Odense, hvor Niels Esbjerg var forstander. 

Her traf han Marie Skou. Hun var forsøgsstationernes 

kokkepige. Marie Skou var fra Tåsinge, født den 11. 

juli 1898 på Torneløkkegaard i Varø. I 1921 blev de 

gift og flyttede til Vordingborg, hvor Søren blev leder 

af en frugtcentral. 

I 1923 flyttede Søren og Marie til Rodskov, hvor Søren 

overtog en del af sin fars ejendom. Her anlagde han 

planteskole, frugtplantage og drivhusgartneri. 

Gartneriet blev drevet som det var skik og brug 

dengang med mange forskellige kulturer. Efterhånden 

slog specialiseringen igennem i gartnerierhvervet som i 

andre erhverv. I en lang årrække blev der produceret 

snitblomster – især koralranker og chrysanthemem. 

Senere blev der udelukkende produceret potteplanter. I 

dag er specialet margueritter. 

I begyndelsen af 60’erne overlod Søren gartneriet til 

sønnen Knud. I dag er det overdraget til og drives af 

Kunds ældste søn Erik og dennes kone Bettina. 

På gartneriets grund – tæt ved drivhusene – byggede 

Søren og Marie et hus med udsigt over Kaløvig.  

Her nød de deres otium. (Ønbjergvej 14). 

Søren og Marie fik i alt 8 børn. 22 børnebørn (født 

1951-1972) og indtil videre 41 oldebørn født fra 1977 

og frem til 1998. 

Sigrid (1922-1972) havebrugskandidat (cand.hort.), 

ansat ved Statens Husholdningsråd og Philips i 

Holland. 

Bodil (1924) folkeskolelærer, ansat ved Auning skole 

Gerda (1925) sygeplejerske, for stander for De gamles 

Hjem i Brabrand 

Konrad (1927) gartner, faglærer ved Beder 

Gartnerskole 

Søren (1929) konstruktør, arkitekt på Mors 

Knud (1932) gartner (barndomshjemmet) 

Margrethe (1933) Østergaard Biler, Århus 

Uffe (1936) gartner, kørelærer, taxavognmand i Århus 

I sine senere år, da Søren blev alene, foretog han 

mange rejser til udlandet bl.a. til Tyskland, Holland, 

Italien og Madeira. 

Marie døde den 14. september 1971 – på sin 

guldbryllupsdag.  

Søren døde den 15. februar 1980. 

 

Billetomslag 
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