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Danske amerikanere
Fra gadefejer til millionær. Eller i hvert fald fra landarbejder til
farmer. Vi kender alle den amerikanske drøm. Og måske var det
denne drøm, de mange danske udvandrere havde, da de i slutningen
af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet satte kursen mod USA. De
drømte amerikansk og om et bedre liv end derhjemme. Det viser forfatter Jørn Brøndal i sin nye bog Danske amerikanere.
Forfatteren tager læseren med til det forjættede land, hvor 336.000
danske udvandrere – ud af 32 millioner europæere – slog sig ned i årene
1820-1930. Og han fortæller om dansk-amerikanernes levevilkår –
ikke kun om deres amerikanske drømme, men også om danskhed og
kulturmøder med andre indvandrere, afroamerikanere og indianere.
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Forfatteren siger:

”Jeg er fascineret af beretninger fra de hundredtusindvis af danskere,
der drog til USA. Af deres drømme og fantasier. Udvandrerne havde en
amerikansk drøm. Men mange havde også en dansk drøm. Og så satte
mødet med alle de andre folkeslag kaskader af etniske fantasier i gang
om, hvordan de andre var.”
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”Dansk udvandringshistorie handler om kulturmøder. Den handler om
det transnationale. Den handler om det globale. Hvad kunne være mere
aktuelt?”
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Om forfatteren

Jørn Brøndal er professor og leder af Center for Amerikanske
Studier ved Syddansk Universitet.

Projektet 100 danmarkshistorier
er støttet af A.P. Møller Fonden

Om serien

Danske amerikanere er 34. bog i forlagets serie 100
danmarkshistorier. Bøgerne udkommer en gang om måneden i otte år og er centrale i projektet, der bl.a. omfatter appen
Dyst!, materiale på danmarkshistorien.dk og kronikker i
Politiken.
Se mere på 100danmarkshistorier.dk
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