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Rejsen til Amerika 1 Drømmen om et nyt liv Ole Sønnichsen Hent PDF August Rasmussen drømte om at
komme ud af fattigdommen som landarbejder. Johanne Frederiksen håbede at kunne klare det barske

nybyggerliv på prærien. Og Christen Madsen Rørmose ville bare gerne starte forfra og glemme tilværelsen i
Danmark.

Mellem 1850 og 1920 udvandrede omkring 300.000 danskere - godt 10 procent af den daværende
befolkning - til Amerika for at begynde

et nyt liv. Nogle drømte om en ny begyndelse med frihed, rigdom og lykke. Andre flygtede fra ulykkelige
begivenheder eller en fortid med kriminalitet. Og andre igen håbede på, at de kunne føre en religiøs levevis,

der ikke var plads til i Danmark.

"Rejsen til Amerika - Drømmen om et nyt liv" er udvandrernes historie - en fortælling om store forventninger,
hårdt slid, stædighed, falske forhåbninger og - for nogles vedkommende - opfyldelsen af den amerikanske
drøm. Bogen er det første af to bind om udvandringen til Amerika. Det er en dokumentarisk fortælling
stykket sammen af breve, dagbøger, erindringer, artikler, illustrationer, fotos og anden research i USA,

Tyskland, England og Danmark.
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