
 1 

Breve fra Frederik Nielsen i USA mv. 
 
 

 
 
Hovedsageligt til  
 
Sine og morbror Ole 
Hansen, Lille Gislinge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Frederik Nielsen 75 år, 22. august 1951 
 

 
 
 
 



 2 

Indholdsfortegnelse 
 

Breve til Morbroder og Sine ............................................................................................................... 3 
1 Kristiansand ......................................................................................................................................... 3 
2 I Amerika ............................................................................................................................................. 7 
3 Kimbalton d. 25 april 1897 ................................................................................................................ 11 
4............................................................................................................................................................. 15 
5 Kimballton 18/4 1898 ........................................................................................................................ 19 
6............................................................................................................................................................. 24 
7 På höjskole 1 ...................................................................................................................................... 28 
8 – 1898 På Højskole ............................................................................................................................ 33 
9 På Højskole ........................................................................................................................................ 37 
10........................................................................................................................................................... 41 
11 Latimer de 31/1 1900 ....................................................................................................................... 42 
12 Latimer 1/4 1900.............................................................................................................................. 46 
13, 13. august ........................................................................................................................................ 50 
14 Latimer 12/9 1900............................................................................................................................ 54 
15 Latimer 10/12 1900.......................................................................................................................... 58 
16 Langfredag 1901 .............................................................................................................................. 59 

Breve til storebror Lars Peter ............................................................................................................ 63 
17 Vallekilde 11/3 1896........................................................................................................................ 63 
18 På hølskole ....................................................................................................................................... 67 
19 Dear Brother..................................................................................................................................... 69 
20 Fødselsdagshilsen 1899.................................................................................................................... 73 



 3 

 

Breve til Morbroder og Sine 

 

1 Kristiansand 
 

 
 
Kristiansand d. 5. f. 97 
 
 
 
Kære Morbror og Sine 
 
I dag er det den fjerde 
dag vi ligger ude på 
Söen. Vi rejste jo i 
mandags morgen 
hjemme fra og kom til 
Köbenhavn da kl. var et 
en kvart og vi sejlede 
ikke fra Köbenh. för i 
Tirsdag kl. var et så vi 
havde tid til at se os om 
i vores Hovestad. Vi var 
i folketeat. om aftenen 
og morede os godt, jeg 
traf Ingeborg Petersen 
og Johanne fra Stranden 
på gaden, og jeg skal 
hilse fra dem. Så kl. 1 
om Tirsdagen lagde vi 
ud fra Köbenhavn og 
næste morgen klokken 
10 sejlede vi ind i 
Kristiania fjorden. Den 
er 18 m. lang og det er 
en stor lykke om vi kan 
sejle der ind uden tåge. 
Fjorden er på sine 
steder ikke mere end en 
fjærding vej bred og så 
hæver sig bratte fjælde 
på begge sider 
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så dampen fra vandet 
slår mod dem og bliver 
til tåge. Vi var heller 
ikke kommen ret langt 
ind för der lagde sig så 
tæt en tåge at vi knap 
kunne se tre alen fra 
Skibet så vi måtte ligge 
stille og så flöjte hele 
tiden, så lettede tågen 
lidt igen og vi kunne 
atter sejle et stykke og 
sådan blev det ved lige 
til vi nåede Kristiania, 
da var kl. 4. Så smukt 
har jeg aldrig set som 
disse mægtige klipper 
og dybe klöfter. Ja 
ingen som selv har set 
det kan tænke sig 
hvilket syn eller 
panorama en tur 
gennem Kristiania 
fjorden giver. 
 
I Kristiania var vi så i 
land og gennem for den 
på krys og tværs, næste 
dag dag kl. et gik vi fra 
Kri. og her til 
Kristiansand, hvor vi 
kom til i morges kl. 4 
her har vi ikke været i 
land endnu da kl. ikke 
er stort mere end 8 men 
når vi nu er færdig med 
- 
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- at skrive skal vi i land 
alle 4 danske, thi flere 
danske karle er vi ikke og 
derfor er vi også allerede 
så godt kendt som om vi 
havde været sammen i 
mange år. Den ene har 
været i Amerika i tre år, 
den anden er fra Stevns 
og han kender Kristine 
godt, han har været på 
Höjskole. Så er der en del 
Svenskere og finner og 
Nordmænd, de er alle 
flinke og gemytlige. Vi 
danse allerede så det 
dunrer efter. Det er en 
frost her oppe så når vi 
vasker os om Morgenen 
fryser vandet og håret til 
Is inden fåer tört os, det er 
ikke sjov alt sammen, 
men vi er godt tilfreds og 
ingen har været Sösyge, 
men vi har også haft godt 
vejr. Vi får en hel god 
kost og alt går udmærket, 
Ole er i perlehumör. Men 
vi har jo også den længste 
og værste tur til bage. Der 
var jo en del mere og 
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 fortælle, men vi skal i 
byen, de står og råber på 
mig så jeg må skynde 
mig. 
 
En venlig hilsen fra eders 
Frederik Nielsen 
 
Ombor på Dampskibet 
 Norge. 
 
(Det 105 m lange danske 
dampskib ”SS Norge” 
var var i de tidlige 
morgentimer den 28. juni 
1904 på vej mod New 
York med 727 
skandinaviske 
emigranter, heraf 223 
børn under 12 år og 68 
besætningsmedlemmer 
om bord.  
>>> 
I den tætte tåge sejlede 
”SS Norge” mod ”Helens 
Reef” ved klippeøen 
”Rockall” langt ude i 
Atlanterhavet.Fra 
Kollisionen, og til skibet 
var begravet i havet, gik 
der mindre end 20 
minuttet. 
Med sig i dybet tog det 
over 600 mennesker… 
 
Uddrag fra Venstrebladet 
14.oktober 2004 under 
overskriften ”Danmarks 
største skibskatastrofe er 
fortsat en gåde) 
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2 I Amerika 
 
 
 
Kære Morbroder og 
Sine 
 
I venter vel aldrig at 
höre fra mig siden det 
varer så længe men jeg 
vilde jo nok se Amerika 
först inden jeg skrev. 
Det var en lang rejse vi 
var 23 dage fra Kb. til 
Nevyork, det var ligodt 
en kedelig tur dag ud og 
dag ind ikke se uden 
Himmel og Hav, der 
kunne gå mange dage 
hen uden vi så et skib, 
men var det et skib i 
sigte så var også alle 
der kunde gå oppe på 
dækket for at se det det 
var jo en afveksling, 
men nogle måtte jo dog 
ligge nede i Köjerne da 
de var Sösyge. Jeg lå 
også en halv dag og 
vidste ikke om jeg var 
syg eller rask, men jeg 
kom mig med det 
samme og ellers fejlede 
jeg ikke noget, Ole 
klarede sig også 
nogenlunde. Vi havde 
storm og Modvind i 
mange dage så vi gik 
kun småt fremad d. 17. 
februar blæste det op til 
en ordentlig Orkan, som 
da den var 
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på det höjeste var et 
frygtelig syn, bölgerne 
stod ret op som mure 
mange gange, höjere end 
huse hjemme alt hvad der 
ikke var naglet fast måtte 
over bord, vi blev kastet 
tilbage i stedet for at gå 
fremad, det tåg som holdt 
roret sprang to gange. Så 
endelig nåede vi Nevyork 
og kom på landjorden 
igen, der var vi en dag 
inden vi blev sendt af sted 
ind i landet til alle kanter. 
Vi dansker blev behandlet 
meget pænt og blev 
hjulpet tilrette på en meget 
smuk måde. Så Lördagen 
den 24 nåde vi Marne kl. 5 
om Morgenen, vi 
maserede så nord på da vi 
vidste Elkhorn ligge i den 
retning og der var ingen 
oppe som vi kunde spörge 
om vej, vi gik så en god 
dansk mil inden vi gik ind 
og spurgte og det var 
danske folk vi traf på dem 
er der flest af her omkring 
vi fik så at vide hvor 
Gregersen bode og fik 
noget at spise da vi ikke 
havde fået noget siden om 
middagen dagen för i 
Cikago, vi kunne næsten 
ikke slippe der fra igen, de 
vilde have alting 
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at vide hjemme fra det 
gamle land, som de 
kalder Danmark. Så 
nåede vi da endelig 
Gregersens hvor vi blev 
modtaget meget venligt, 
det er elskelige 
mennesker. Der er jo 
som sagt to Brödre, den 
ene er ikke hjemme i 
Vinter, men hans kone 
kommer til foråret så er 
deres Fader og Söster. 
Det er en stor farm på 
hen ved 300 td. Land, der 
er nogle og 40 malkeköer 
og lige så mange Kvier 
og Stude, 25 grisesöer og 
en mængde svin og 13 
heste. Det kniber med 
Malkningen men nu er 
det værste overstået. Jeg 
har ikke meget tid lige i 
denne tid, så I får nöjes 
med dette, men når vi når 
lidt længere hen skal jeg 
nok fortælle noget mere, 
jeg er ellers rigtig godt 
tilfreds herovre når blot 
lönnen var noget större 
den er sunket meget i år 
så vi får knap 400 kr. for 
det förste år. 
 
En venlig hilsen fra 
Eders 
Frederik Nielsen 
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Min adr.   
Frederik Nielsen 
 
Adr. Gregersen Bros 
 
Kimballton Audobon Co 
 
Iowa 
 
U S America 
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3 Kimbalton d. 25 april 1897 

 
 
 
 
 
Kære Morbror og Sine 
 
Du skal have mange tak for dit 
brev var det förste jeg fik 
hjemme fra det gamle land 
som det hedder her ovre der 
hjemme er de noget sæge med 
at skrive jeg har ikke fået brev 
hjemme fra endnu men jeg 
skriver ikke för jeg får brev ti 
her er ikke megen tid at skrive 
lige i denne tid da vi har så 
travlt med forårsarbejdet. Vi 
havde kun 2 dages frihed i 
Påsken ja Ole og den ene af 
sönnerne var i Kirke den 3 dag 
det var Sk torsdag men jeg og 
den anden harvede Havre ned i 
Majsstupene. Her er jo meget 
at bestille på sådan en stor 
Farm men man lærer at ruppe 
sig. Vi kommer gærne op når 
kl. er mellem halv 4 og 4. Så 
gar begge Sönnerne og Ole 
ned og malker men jeg padser 
Heste så skal jeg ned og 
(fodre) fore 9 heste og to 
muler muge og strile dem på 
1½ time 
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Kornet det er jo Majs 
som lige er bræget af 
stakken og så hö 
haggelse bruges jo ikke 
her så skal jeg lægge 
Seler på dem vi skal 
bruge det er stagtöj vi 
bruger herovre og til en 
Sele hörer der omtrent 
dobbelt så meget til som 
hjemme i sær på köre 
seler for landet her er jo 
et stort bölge land med 
höje dale og dybe klöfter 
med rivende Aaer eller 
(kreger) 
Söndag d. 2 Maj 
Nu har vi rigtig fået 
begönt på forårsarbejdet 
og det er den travleste 
tid vi har hele året 
igennem jeg har gået og 
pløjet i flere dage i træk 
vi har 3 heste for en plov 
men det er også store 
plove de er ikke nær 
sådan indrettet som 
hjemme de fleste er til at 
sidde på og man kan nok 
plöje op til en tre Egers 
en Eg. Er lig 6 Skp. 
Land. Du skriver at i har 
fået meget regn der 
hjemme i foråret det er 
lige sådan her folk her 
siger også at det er flere 
år siden at her er 
kommen så meget 
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og når det regner her så 
er det ikke sådan som 
hjemme men så er det 
omtrent som Himlens 
sluser var åbnet så 
styrter det ned i spande 
vis og der er næsten 
altid torden med sådan 
kan det kan det godt 
regne en hel dag med 
kun lidt ophold en 
aften i forige uge havde 
vi et græseligt vejr med 
storm og hagl og 
torden haglene lå i lag 
på jorden lige så store 
som due Æg vi var ude 
at lukke plage ind det 
var ellers rasende 
mørkt så vi ikke havde 
kunnet se en hånd foros 
hvis ikke lynene havde 
lyst for os men hele 
Himlen stod i et Ild hav 
så det var som det 
klareste dag. Det kunne 
more jer at se en gård 
her ovre den ligner 
ikke i mindste måde en 
gård hjemme hvor man 
söger for at have den i 
en samling her ovre 
ligger hver bygning 
flere hundre alen fra 
hver andre vi har en 
kostal og en hestestald 
og et par jarder som 
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som vi kalder det til 
svin og stude og 
kvier og kalve. 
Stuehuset ligger på 
hellen af en bagge det 
to Etage (vi ligger 
oven på) det ligger 
könt midt i en grönd 
plads. Kvæget går 
ude i et paiter som vi 
kalder det som er 
indhegnet med et 
fens ved de tre sider 
og en (krieke) eller å 
ved den 4 og det er 
temmelig stor stykke 
så om aftenen sætter 
vi os op på en lille 
Ponny som ikke er til 
andet og så går det i 
susende fart med en 
god hund ved siden 
ud efter kvæget og 
det varer ikke længe 
enden kvæget er 
hjemme og man kan 
sidde rolig Ponnyen 
og djon således 
hedder hunden skal 
nok få alle sammen 
med. Kosten er meget 
god vi får jo også 
rugbrød de er jo vand 
til at bage hjemme 
fra. En venlig 
Hilsen fra Frederik 
Nielsen. 
Iowa skal skrive med 
dobbelt w 
 

 
Kimballton, Iowa 

http://maps.google.dk/maps?q=Kimballton,+Iowa,+USA&hl=da&ll=41.640078,-
95.053711&spn=3.653288,6.943359&sll=44.276671,-

96.152344&sspn=13.995691,27.773438&oq=kimballton&hnear=Kimballton,+Audubon,+Iowa,+US
A&t=m&z=7  
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Kære Morbroder og Signe 
 
Det har taget tid denne 
gang inden jeg har fået 
skrevet igen jeg takker 
meget for fotografiet det 
er jo så akurat som vel 
mulig og I har overstået 
rejsen godt og ser nok så 
sunde og friske ud. I slider 
vel ordentlig med hösten i 
denne tid, vi har overstået 
vor for over 14 dage siden 
men den tog os heller ikke 
mere end 3 dage til 2 
mand. Det var havre al 
sammen 11-12 Egers og 
så blev den jo mejet med 
en selvbinder som bare 
bandt og slævede sammen 
så jeg bestilte ikke andet 
end at sætte op. Nu er vi i 
lag med at at tærske, det 
tager ikke mere end en 
halv dag at ordne det. Det 
er ingen dampmaskine 
men en tærskemaskine til 
12 heste, men den kan 
tærske omtrent dobbelt så 
meget som en 
dampmaskine hjemme. 
Alle tærskemaskiner både 
Heste og dampmaskiner 
bliver lagt i lige som vi 
lægger i en almindelig 
Hest tærskem.  
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hjemme. Sæden löber selv 
ud i en vogn som vi 
skupper til halmen bliver 
kastet op i staken så der 
har vi ikke andet at 
bestille end at rette lidt og 
trampe den sammen. Jo nu 
er man jo snart inde i en 
del af de Amerikanske 
sager vi har haft en meget 
travl sommer da vi har 
haft omkring en 150 Eg. 
Majs (60 ha) og den skal 
plöjes tre gange, det er et 
varmt arbejde i en 
steghede og rask går det 
jo. Vi har nu været til 5 
Juni Grundlovsfest og til 4 
Juli fest. 4 Juli er den dag 
da de forenede stater fik 
deres forfatning det er 
over 100 år siden. Til 
sådanne fester opvarter 
man med kaffe og kage og 
der holdes en del taler af 
en eller anden begavet 
farmer og af vores Præst 
det er en prægtig mand, 
det er Sörensen. Så leges 
der bagefter af hele 
Ungdommen og I kan tro 
at man kan ordentlig le og 
springe omkring her ovre 
og her er alle med både 
små og store ja det er 
ordentlig sjov, sidste 
Söndag havde vi et stort 
möde herpå 
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farmen, vi havde 
ordentlig travlt med at 
smykke haven og lave 
bænke og borde, vi havde 
nær ikke bleven færdig til 
de kom og jeg og Ole 
stod og var ved at rejse 
Dannebrog og 
stjernebanneret da hele 
vogntoget svingede 
Syngende ind på pladsen, 
næsten alle vogne og 
Heste er pyntet med flag 
ved sådanne lejligheder. 
Vi havde så en fornöjelig 
dag. Dog var det ikke så 
heldig, vores köer bröd et 
fens ned (et rækværk af 
piede ståltråde) og kom 
ind i Majsen og mange af 
dem blev syge og tre 
döde. På Torsdag skal der 
være et stort möde her i 
Kimballton, hvor til der 
kommer mange talere, 
Grundtvig kommer snart 
herned. Du skriver om R. 
Hansen og Vankouvr det 
er meget på tale her vi har 
en husholderske hendes 
mand rejste der op i 
foråret og hvis det kan gå 
rejser hun der op i 
November. Hun får stadig 
brev fra hendes mand og 
hun har nu lige siddet og 
læst for mig og Ole hvad 
han skrev om R. Hansen 
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han skriver at det er en 
god mand der gör meget 
godt for dem og han föjer 
til at hvad men siger om 
ham er usandhed, for det 
rygte er jo kommen ud at 
han får det godt betalt af 
den Engelske regering for 
at lokke folk der op 
(Englænderne ejer jo öen), 
men han skriver 
skemtende at hvad der R. 
H. det er også vort men 
hvad der er vort har han 
ingen del i. Jeg kunde 
have stor lyst til at rejse 
der op en omgang men det 
tager jo tid og penge. 
Vores husholderske ville 
ellers gerne have vi skulde 
rejse med men det bliver 
vel sagtens ikke til noget. 
 
En venlig hilsen fra eders 
Frederik Nielsen
 Ads. 
Gregersens Bros, 
Kimballton Audeibon 
Co Iowa 
U S Amerika 
 
Hvordan går det der 
omkring, er H Jensens 
Hans kommen ud at sejle 
har de snart omdannet 
lammefjorden, er der ikke 
mere hö at slå, har toget 
snart begynd at flöjte der 
ude. 
 
Pas på at skrive adr. rigtig, 
det har været galt med et 
brev hjemme fra. 
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5 Kimballton 18/4 1898 
 
Kimbollton d. 18/1 98 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kære Morbroder og Sine 
 
I tænker vel jeg helt har 
glemt Danmark og 
Gislinge, men det har jeg 
langt fra men det er jo 
ikke min svage side at 
skrive meget som i jo nok 
har mærket jeg får jo også 
på hovedet hjemme fra. 
Det er jo nu hen af et par 
Måneder siden jeg ankom 
her til Dick Donahue så 
jeg snakker jo Engelsk 
hver dag og det går godt 
jeg tænker at jeg bliver her 
til Sommer og hvis det går 
godt måske til næste 
vinter jeg har ellers mod 
på at komme længere mod 
vest ud til Stillehavskysten 
men jeg vil först være 
rigtig sikker i sproget för 
jeg rejser her fra egnen, 
jeg er nu nærmere 
Kinballton og Elkhorn, jeg 
har ½mil d. (2mi) til 
Elkhorn og ¾ Mil d. (3 E 
M) til Kimballton. Det er 
en smuk egn her lige i Öst 
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hæver Elkhorn 
Höjskole og kirke sig 
smukt på en bakke 
(skade blot at den er 
Misjonsk nu) og i Syd 
ligger en Skov hvori de 
to rövere blev skudt for 
hen ved 13 år siden som 
Östergård fortæller om i 
sin bog (Anton Arden 
og Möllerens Johanne) 
det er for resten den 
eneste rigtige skov her 
er her omkring ellers er 
det kun små krat 
omkring ved de mange 
små år (krigger), som 
snor sig her i alle 
mulige retninger 
mellem bakkerne det er 
som en ung mand her 
fra egnen nylig skrev 
om i Dannevirke om 
landet omkring Elkhorn 
og Kimballton at det 
lignede et oprört hav 
uden Brodsöer. Ja nu 
kom jeg og Ole fra 
hinanden han er jo i 
Kimballton hos en 
Æröbo som hedder 
Mads Massen og som 
er gift med en Söster til 
Gregersen Bros. Men 
jeg tænker han vil ud til 
en Amerikaner til 
Sommer og det er også 
det bedste. Han var 
ellers lige ved at have 
rejst 
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hjem i Efteråret men siden 
han kom fra Gregersens er 
han godt tilfreds vi var 
også de eneste de havde en 
hel Sommer undtagen ham 
vi der rejste da vi kom men 
han kom også lige fra 
Danmark og dertil lige som 
vi. Her hos Dick Donahue 
har jeg det så godt som 
dagen er lang og den er 
som regel temmelig lang 
når man ikke har mere og 
bestille en at jeg den meste 
tid sidder inde ved 
Kakkelovnen og ser på 
klokken. Om Morgenen er 
jeg for det meste tidlig 
oppe da jeg have lavet god 
varme til de kommer op 
når jeg så har fået godt fyr 
på så sætter jeg mig og 
bliver godt varm inden jeg 
går ud og fodrer hestene og 
Malker i midler tid er så 
Manden og konen og 
börnene kommen op og har 
lavet frokost som består af 
kartofler og smörrebröd og 
kaffe. 
 
 
 
Hvorledes står sagerne der 
henad omkring, hvordan 
har de det i Sandby (Står 
øverst på side 2 og tre) 
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Jeg får jo ikke andet end 
hvedebröd og jeg kan 
ordentlig komme til at 
længes efter Rugbröd, 
men når jeg er nede og 
snakke med Ole Så får jeg 
jo det for de danske bager 
jo gerne det. Derimod får 
jeg ingen Skemad det er 
som regel törmad men 
meget Syltetöj. Når jeg 
skal nogen steder får jeg 
alletider en Hest og så går 
det i susende fart ud over 
Prærien. Jeg driver også 
Jagten en del og skyder en 
mængde Harer. Vinteren 
meldte sig her i år med 
megen sne og hård frost 
det frös i begyndelsen af 
december fra 20 til op 
mod 25 gr. Reaumur en 14 
dages tid men siden har vi 
haft omtrent Sommer her 
er jo for det meste Solskin 
og selv om vinteren har 
Solen stor magt. Jeg 
skriver med blyant for jeg 
har ingen penne og jeg 
tænker ikke jeg kommer 
til Bys för Söndag og så 
skulde jeg gerne have 
brevet af sted. 
 
En venlig hilsen 
Fra Frederik Nielsen 
Min adresse er den samme 
til jeg sender en ny. 
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Højskolen i Elk Horn 

 

 
Elk Horn, Iowa 

http://maps.google.dk/maps?q=Elk+Horn,+Iowa,+USA&hl=da&ll=41.590797,-
95.059204&spn=1.828147,3.47168&sll=41.902277,-
94.943848&sspn=3.638395,6.943359&oq=elk+horn&hnear=Elk+Horn,+Shelby,+Iowa,+USA&t=m
&z=8  
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Kære Morbroder og Sine 
 
Det er Vinter her i dag 
uden for flyver de hvide 
fugle i store flokke ned 
mod jorden og når de så 
endelig har nåd denne 
fejer stormen dem 
sammen i store dynger det 
er den förste rigtige 
Snestorm jeg har set 
herovre, men man sidder 
jo lunt inden döre så jeg 
mærker jo ikke så meget 
til den uden når jeg skal 
ud og lukke Heste og köer 
ind. Men nu lakker det jo 
mod foråret og jeg længes 
også efter at komme ud i 
Marken igen og i år er det 
meget bedre for man går 
ikke i blinde til Sommeren 
som vi gjorde sidste år 
men man ved hvad man 
skal. Ole bliver nede i 
Kimballton til Sommer 
hos en dansker den han er 
hos i vinter hans broder 
Niels-Peter 
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kommer vist herover snart 
tænker jeg, han har nok 
stor lyst. Jeg bliver jo også 
her til Sommer det er 
flinke folk og jeg har det 
udmærket den eneste fejl 
at Americanerne har ja i 
Særdeleshed kvinderne 
det er at de er forlidt 
huslige det halve af det 
invendige arbejde må 
mændene udföre og så 
skal man alletider om man 
aldrig haver så travlt 
springe når de råber er 
man ved at malke og de 
råber man skal spise så er 
der ingen tale om at malke 
den ko færdig man sidder 
under men straks at 
springe op om man så skal 
sidde en halv time og 
vente på maden. Så har 
man den skik at man 
sidder altid i bare 
skjorteærmer og spiser. 
Jeg holder meget af 
fodtöjet her i sær om 
Vinteren, vi går alle tider i 
fjersko som går temmelig 
höjt op på benene og er 
behagelige om Vinteren 
trækker man en slags 
rubber sko uden over dem 
når man går ud og når 
man kommer ind igen 
smider man disse så man 
er altid tör om sine ben 
disse Oversko som de 
kaldes er temmelig 
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stærke og holder vand godt 
ude og til med står man 
meget godt fast med dem 
på. Om Sommeren går man 
jo med et par ti så behöver 
man jo ikke to vi kan heller 
ikke gå med de tykke 
danske Hosser om 
Sommeren men her er en 
slaks tynde men meget 
stærke hoser som vi bruger 
om Sommeren. De er til 
med meget billige jeg 
brugte ikke for mere en 30 
Cents sidste Sommer og så 
brugte jeg to par mere en 
Ole (fordi jeg lidder af en 
slem fejl her ovre især om 
Sommeren og det er 
fodsved) 30 Ct. Er 112 öre 
og dem kan man bruge lige 
fra midten af April til 
midten af November. Man 
har endnu en anden slaks 
fodtöj om Vinteren som er 
endnu varmere det er 
fildtstövler det er meget 
svært fildt hen ved en 
tomme tykke og de går om 
trent op til knæene så har 
man et par rubber sko uden 
over dem men det er da 
kun på foden i dem kan 
man gå i Sommer hosser 
hele året om ja somme går 
når Vinteren ikke er for 
hård i bare ben i dem. Den 
slags bruger jeg nu ikke af 
den grund at jeg sveder for 
meget om mine ben ti sved 
gör fildt hårt og stift og så 
er varmen fra det. De er 
også hen ved 1½ dollar 
dyre end det andet. 
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Min adr er Frederik Nielsen 
Adr F R Donahue 
Elk – Horn, Chelby Ca 
Iowa Box 104 
 
Moder skriver i sidste brev 
af Margrete N. P. Olsens 
kones Broder er död i Vinter 
og Banken er farlidt hvor 
han havde sine penge men 
de mener han er dræbt det er 
meget tenkeligt og efter 
hvad jeg kender til 
Amerikanske sager så nytter 
det ikke at rode mere af i 
den sag jeg har hört om så 
mange proseser her ovre og 
den soleklareste ret har tit 
intet at sige i sær i Byerne 
det er blot at öse penge ud 
til höjre og venstre i sær 
med en falit Bank. Her går 
mange banke farlit på 
speklasjoner og begönde i 
Danmark at före sag om 
også de har en sagförer her 
ovre det er håblöst. Det 
skulde da vere om en sikker 
dansk mand i Cikaco vilde 
tage sig af sagen men det er 
meget tvilsomt om han 
kunde udrette noget om 
også han kunde skaffe de 
soleklareste beviser og folk 
har ikke megen lyst til at 
føre sag her ovre de lader 
hellere en udret gå når den 
ikke er alfor stor en som 
oftes före sag til ingen nytte. 
Nå nu skinder solen jo i gen 
så jeg skal ud at slippe 
Hestene ud. Venlig hilsen 
fra eders Frederik Nielsen. 
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7 På höjskole 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kære Morbroder og Stine 
 
Jeg har begyndt skrive en 
masse breve thi jeg har 
temmelig god tid til det er 
nemlig således at jeg atter 
sider på skolebænken jeg 
er nemlig på 
Dannebodhöjskole i Tyler 
Minnesota. Jeg er ikke som 
andre for de går gærne mod 
syd om Vinteren, men jeg 
går mod nord, jeg er 
nemlig rejst en 600 danske 
mil nord på. Jeg tror ikke 
jeg vil bytte to Vallekilder 
for Dannebod. Vi er en 
snes elever i alt både karle 
og piger. Her er også en 
tömrer som var sammen 
med mig på Vallekilde han 
er gymnastik lærer her i 
vinder. Jeg tænkte at jeg 
kom op i megen kulde, 
men nu er det så varm her 
oppe at vinduerne  
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ikke har været frosset mere 
end en gang og det var blot 
en lille smule. Landet i 
Iowa var et meget bölge 
formet land bakke op og 
bakke ned. Men her oppe 
er det lige det modsatte, 
her er omtrent lige så fladt 
som en pandekage så man 
kan se mile vidt ud over 
den flade prærie hvor 
smukke farmerhuse rejser 
sig med deres små 
træplantninger som 
erimitager. Husene er jo 
omtrent udelukkende af træ 
og næsten alle malede der 
er mange forskellige farver 
men som regel er de 
smukke og venlige at se til. 
Her oppe er der mange sten 
så man se også engang i 
mellem en 
kampestensbygning. Hvor i 
mod i Iowa især omkring 
Elk og Kimballton man 
skulle lede længe inden 
man fandt en sten og jeg 
har aldrig set dem större 
end en kastesten. Vinteren 
meldte sig tidlig i år, den 
meldte sig midt i Oktober 
med en vældig snestorm  
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og somme steder lå der sne 
to uger efter men efter det 
fik vi godt vejr til den 20. 
November men så fik vi to 
dages snestorm igen og 
sneen lå op til en fod höj. 
Sneen er ikke så slem her 
til at lægge sig i driver som 
i Danmark om det blæser 
hårdt. Det kommer af at 
markerne her er 
overplantet med 
Majsplanter som holder 
sneen så om også det 
Stormer hårdt bliver sneen 
som oftes liggende omtrent 
jevnt. Sneen kom fortidligt 
i år og med for hård frost, 
så den kunde ikke smelte 
igen så der er mange folk 
som ikke får tærsket deres 
Majs för til foråret hvis da 
ikke det skulde blive så 
godt vejr at sneen skulle 
smelte för foråret så de kan 
tærske men det sker 
sjældent. (det sker). Jeg var 
ikke videre glad ved det 
(men) jeg måtte kvitte end 
50 kr. for den sne skyld nå 
det var nu 
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også for meget men 
manden var garld fordi jeg 
ville rejse og han vilde 
ikke give mig al min lön 
og så for at få en ende pået 
måtte jeg reste lidt så jeg 
har ikke tjent rigtig 600 kr. 
i Sommer og jeg havde 
bestemmet mig på at rejse 
her op så jeg lod det gå 
ellers kunde jeg kanske 
nok få dem men så skulde 
jeg nok have kommen til at 
gå hele vinteren för jeg 
havde fået dem. Kirken her 
er bygget efter Bentsens 
tegning i Vallekilde så den 
er lige som korskirken 
uden at det er træ alt 
sammen.  
 
Dette brev kommer lidt 
sildig men jeg ville 
ligegodt önske eder en 
 
Glædelig Jul og et 
Glædelig Nytår 
 
Fra eders Frederik Nielsen 
 
Dannebod höjskole, Tyler, 
Lincoln Co, Minnesota, U 
S Amerika 
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Danebod højskole 
 

 
 
 

Danebodhøjskole 
http://maps.google.dk/maps?q=Danebod+Folk+School,+Danebod+Court,+Tyler,+Minnesota,+USA&
hl=da&ll=44.276671,-
96.152344&spn=13.995691,27.773438&sll=55.284908,11.710779&sspn=1.392075,3.47168&oq=dan
ebod&hq=Danebod+Folk+School,&hnear=Danebod+Ct,+Tyler,+Lincoln,+  
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8 – 1898 På Højskole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kære Morbror og Sine 
 
Ja du skriver jeg har god tid 
til at skrive det er nu snart 
knapt nok for de sönne dage 
er der så meget og om de 
hellige er vi aldrig hjemme 
jeg har lige frem udsagt 
taget mig en frehedidag i 
dag eller hvad man nu vil 
kalde det i det jeg er bleven 
hjemme og ikke gået med 
bort skönt vejret er könt i 
dag ja og mildt med det 
fryser ikke mere en 10 gr 
Reamur i dag det har ellers i 
den sidste uge fröset fra 30 
til 35 grader Reamur. Ja i 
vilde rynke lidt på næsen ad 
at probere den skönt jeg 
syntes ikke det er så meget 
mere hårdt en i 
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Danmark man mærker 
ikke så meget lige straks 
som i Danmark men en 
ting er her som man skal 
vogte sig for den döver 
en ingen man ved af det 
ja jeg har set at ellers 
kraftige som kan föle sig 
godt tilpas pludselig 
næsten bliver 
overvældet af kulde og 
næsten uden af stand til 
at göre noget. Mit 
venstre öre har fået et 
slemt knæk det er nu 
frösen stivt tre gange så 
man kunde brække det 
af. den sidste gang er 
ikke mere end en uge 
siden men det da snart 
ovre igen. Vi har nogle 
drabelige krigskarle her 
på skolen ja jeg er 
forresten ikke heller af 
dem der holder tilbage; 
vi kommer sjældent i 
sæng för kl. er tolv om 
aftenen for når vi 
kommer op så går den 
lös så stormer det ene 
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kammers beboere det andet 
og sådan går det over hele 
linien særlig i denne tid da 
ånde og alting sætter sig til 
rim så det kan sidde tomme 
tykt på vinduerne så der er 
ordentlig andledning til at 
bombardere hinanden med 
snebolde. Så har vi et 
ugeblad som hver lördag 
aften bliver læst op (før 
diskusionsmöde for det har vi 
også hver Lördag aften) og 
jeg skal sige der mangler 
ikke på vittigheder ja i vilde 
ordentlig more jer ved at 
höre et stykke af dem læses 
op. Vi har en formand og jeg 
er redaktör. Vi er nu også 
ved at inöve os til en deletant 
forestilling som vi skal have 
opfört om 
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8 dage. Om fjorten dage 
rejser jeg nok til Iowa igen 
dog næppe til bage til 
Elkhorn og Kimballton men 
jeg tænker til den norlige 
part. Men alle breve vil 
træffe mig med denne adr til 
jeg sender en ny 
 
Venlig hilsen fra eders 
 
Frederik Nielsen 
Box 126  
Dannebod höjskole 
 
Tyler Lincoln Ca 
 
Minnesota  
 
U S Amerika 
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9 På Højskole 
 
 
 
 
 
Kære Morbror og Sine 
 
Du skriver at nu har jeg jo 
tid at skrive det har jeg jo 
også, skønt vi har jo mange 
jærn i ilden her. De söjne 
dage har vi gærne hænderne 
fulde af arbejde, og om de 
hellige er vi aldrig hjemme. 
Men i dag søndag, er det 
bleven en undtagelse fra den 
almindelige regel, vi er 
nemlig hjemme, men det er 
da også af den gode grund at 
vi skal have en stor konsert i 
aften, her i 
forsamlingshuset. Du 
skriver igen om dette tæppe, 
jeg ved snart ikke hvordan 
det skal være; det vil blive 
dyrt at sende sådan et hjem; 
men jeg vil nu pröve på det. 
Du skriver det er den anden 
maj; jeg vidste ikke bedre 
end det var den anden april, 
men jeg må tage fejlt. 
(Forældrenes sølvbryllup 
1899) Nå nok om det i lider 
vel at höre lidt om höjskole i 
Amerika men det går nogen 
ledens som i Danmark uden 
at det halve er er Engels 
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og det halve er Engels. 
Det er jo en Jyde der er 
forstander her, Bogbjærg. 
Han er en lige frem man 
rolig og flink men men 
intet ens. Men vi elever er 
nogle farlige karle som 
nok kan holde hutyr ja her 
er liv i kludene. Fortiden 
er vi ved at lave en 
deletantforestiling men det 
er nu værste for der skal 
en hel arbejde til jeg har 
ikke god tid så jeg har sagt 
mig fra min bestiling  nu 
jeg ikke ved hvor længe 
jeg bliver her. Ligeså snart 
jeg kan få arbejde tager 
jeg det da det er for dyrt at 
blive her. Jeg ved ikke om 
jeg bliver heroppe eller 
jeg rejser til bage til Iowa 
igen. Jeg kan se at i aner 
ikke jeg kommer hjem 
mere. Ja jeg liger også helt 
godt forholdene herovre 
men jeg sætter Danmark 
forand jeg er bleven for 
gammel i Danmark til jeg 
kan få det af hovedet at 
jeg ikke skal leve i 
Danmark jo mere jeg, 
eller jo længere jeg bliver 
her ovre 
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des mere længes jeg 
hjem og så snart jeg 
syntes jeg har en 
nogenlunde ordentlig 
lön så kommer jeg 
hjem. Jeg ejede over 
700 kr. da jeg kom her 
op men jeg ved ikke 
hvordan det går en 
dollar springer efter en 
anden. Höjskolefolk 
ved altid at få noget at 
bruge folks penge til. 
Men jeg har da 400 kr. 
tilbage og står i Iowa til 
7 procent for dette år 
men til næste år skal 
jeg ikke have mere end 
6 men så står de også 
sikker. Når jeg ikke var 
bleven trukken så 
skammelig op af den 
americaner så havde 
jeg haft mellem 800 og 
900 hundrede da jeg 
forlod Iowa. Men det er 
dem fordömte 
Gregersens Brods, 
havde jeg nær skrevet 
som er skyld i det hele 
for de havde bildt os så 
meget ind så man var jo 
halvt forögt og 
arbejdede jo som man 
var tåbelig og det var jo 
en san rad denne D 
Dunahue så fik han mig 
lokket ind på 
betingelser så jeg 
skulde blive hos ham 
lige til foråret. Men 
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Så opdagede jeg jo hele 
redeligheden blev gnaven 
i skalen og vilde ikke være 
der længere men så fik jeg 
jo komede for alvor og så 
for at at undgå proses 
måtte jeg lade ham 
beholde et hundrede 
kroner så af skade bliver 
man klog men sjælden rig 
siger man jo. Og man skal 
jo give lærepenge. Men 
jeg er rask Og i prægtig 
humur jeg har en time til 
overs nu jeg kunde lide at 
få et pr cack. Men man 
byder ikke på andet en 
Kort her 
 
Venlig hilsen fra eders 
 
Frederik Nielsen 
 
F Nielsen 
Danebodhöjskole 
Tyler Lincoln Ca – 
Minnesota – U S Amerika 
 
(Øverst på tværs) 
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10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kære Morbroder og Sine 
 
Det er blot min adr jeg 
sender, nu er jeg jo 
kommen til Iowa igen og 
har begönt at arbejde i den 
nordlige part af staten på 
en meget stor farm vi har 
flere hundrede kreaturer 
og omkring 400 td land; 
men vi er da og flere om 
det. Så til slut en 
lykönskning i anledning af 
din födselsdag d. 27. 
(april) Fra eders Frederik 
Nielsen 
 
Box 826 
Iowa Falls 
Hardin Co. 
Iowa 
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11 Latimer de 31/1 1900 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kære Morbroder og Sine 
 
Er jeg sej til at skrive så 
tror jeg at i har lært det af 
mig ti det er jo omtrent 
fire måneder siden jeg har 
hört fra eder. I er kanske i 
den tro at jeg er bleven 
Americaner så jeg ikke 
bryder mig om at höre fra 
eder så det er af den 
grund eller er det fordi i 
har så travlt med med at 
få köerne til at give så 
megen mælk som muligt 
for at i kan sende 
Englænderne nogle flere 
dr. smör ned til Transvaal 
eller hvad det nu kan 
være årsag. Så skal i dog 
ikke blive så 
forskrækkede om jeg en 
skönne dag kikker ind ad 
døren for at se om skak 
brikkerne ikke er helt 
stövet nu er det ellers 
længe siden jeg har fået 
mig et  
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ordentlig parti jeg har 
ikke spillet skak siden jeg 
forlod Kimballton forige 
efterår. Ja den baloer 
spiller mig i hovedet men 
jeg har ikke fundet 
knuden endnu så jeg 
kommer vel til at give op 
for i vinter. Vejret som jo 
hörer til det almindelige 
skrive emne har været 
udmærket i hele januar så 
man har kunnet gå 
bararmet som man siger, 
og alle efternölerne med 
Majsplukningen er bleven 
færdig og de fleste har 
haft en god höst. Men nu 
lige de sidste 3-4 dage i 
måneden har det slået om 
og givet sig til at vise 
tender og det så det batter 
noget hu ha hvor det tuder 
og piber i alle kroge og så 
med en 14-15 grade 
below zero. 22 gr. 
Reamur og det er koldt 
med sådan nordvest 
storm. Men vi tager den 
jo også med ro kommer 
ikke op för 7½ eller 
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8 om morgenen så har vi 
12 køer at malke og 6 
heste at give lidt så en del 
ungkreaturer men de går 
jo ude både nat og dag.  
Nu er det aften jeg har nu 
været ude og sysle til 
aften så nu skal jeg til at 
tage fat igen med 
skriveriet hu ha hvor  
det er koldt P Lind klager 
sig han kan nu ingen 
varme stande varme 
skriver jeg, jeg mente 
kulde jeg klarer mig som 
sædvanlig godt både i 
varme og kulde. 
Jeg har nu fået mig en 
hest og vogn så nu er jeg 
körende mand det er jo så 
almindeligt herovre i 
Iowa så mange farmere 
vil helst have en karl med 
köretöj og en karl kan nok 
tjene nu her omkring 90 
kr. om måneden i de 8 m. 
fra 1. april til første 
november og så 40 kr. om 
m. om vinteren vedsiden 
af at få en hest fodret. Jeg 
tjener 
 



 45 

 
 
 
 
 
nu ikke meget i vinter jeg 
lider nu ikke at arbejde når 
det er koldt. Ole kommer jo 
hjem om nogle måneder jeg 
har skrevet efter ham at han 
skulde kommer her op at 
være en lille tur inden han 
rejser hjem han kan tjene 
mere her oppe en der nede i 
Kimballton hvor han er. Ja 
tiderne for unge folk i 
america er vel de bedste de 
nogensinde har været en 
karl kan rejse fra danmark 
og herover om foråret og 
hjem igen om efteråret og 
så have lige så meget i 
fortjeneste som han vilde 
have hjemme. Hvordan har 
de det der runten om. 
 
 F N. 
(Øverst på tværs) 
Venlig hilsen fra eders F 
Nielsen  
Box 85 Latimer 
Franklin Co. 
Iowa, U S America 
 
Jeg skrev fejl i adr men 
streget det over blot dette 
jeg var bange for at i skulde 
tro at det hörte med. 
 
 

Latimer, Iowa: 
http://maps.google.dk/maps?q=Latimer,+Iowa,+USA&hl=da&ll=42.763146,-
93.372803&spn=1.794571,3.47168&sll=41.590797,-
95.059204&sspn=1.828147,3.47168&oq=latimer&hnear=Latimer,+Franklin,+Iowa,+USA&t=m&z=
8  
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12 Latimer 1/4 1900 
 

 
Latimer d. 1 Apr. 1900 

 
 
 
 
 
 
 
Kære Morbroder og Sine 
 
I dag er det saa den förste 
april så vi nærmer jo snart 
hen i mod den varme 
sommer. 
 
Jeg sidder her ved 
vinduet, men men det er 
næsten umuligt at se ud; 
thi Himlen er aldeles klar, 
og solen stråler ned med 
en over ordentlig kraft; 
men jorden ligger dækket 
med et på sine steder alen 
höje snedriver, så det 
ordentlig skær en i öjnene 
at se ud. Folk havde så 
småt for en uge siden 
begöndt at skulde röre sig 
i marken men det fik en 
ende med forskrækkelse 
natten mellem sidste 
Tirsdag og Onsdag 
sprang vinden pludselig 
fra vest og til nord-öst 
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og så fik vi en af disse 
skrækkelige blæsere som 
sommetider hjemsöger 
ejnen her i forårstiden. Det 
begönder som oftes med 
regn så hagl og endelig med 
sne; og så blæser det jo 
gærne (så to mand kan ikke 
holde den tredje på jorden); 
så knitrer lynene og 
tordenen ruller og sengen 
röster under en. Men det er 
en hel fornöjelse at se alle 
de små bække som nu i dag 
har begöndt at bane sig vej 
runtenom så jeg håber at det 
skal ikke vare længe inden 
vi skal til at bearbejde 
jorden; solen har jo nu her 
omtrent ligeså stor magt 
som den har hjemme midt 
om sommeren men luften er 
jo behagelig kölig endnu og 
vil blive 
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endnu et par måneder men 
så bliver den opvarmet 
med og så er det somme 
tider som den skulde 
brænde en helt op; i den 
förste sommer jeg var her 
ovre havde jeg tit næseblod 
mit blod var for tygt men 
siden er det bleven töndere 
og nu föler helt god selv i i 
de hedeste dage midt om 
sommeren. 
 
 
 
 
Nu råber börnene at vi få 
fremmede og at det er 
Sören og Maren. Stakkels 
kone hun kom her over for 
tre år siden til sin kæreste, 
de blev så gift et halvt 
årstid efter og de har det 
godt i allemåder og er 
allerede så langt at de kan 
köbe dem en farm selv. 
Men nu er hun bleven hel 
syg af hjemlængsel og kan 
ingenting 
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så de kommer nok til at 
rejse hjem en omgang. 
Manden er ked af det han 
er bange for at han skal 
være soldat når han 
kommer hjem. Det kniber 
nok min fine ven Ole han 
klager sig lidt men det er 
lige i en modsat retning 
han vilde gærne blive i 
America i stedet for at 
drage tilbage til hans lidt 
dårlige forhold i hans 
hjem i Danmark. Det lader 
til at i er ved at give mig 
op som en forloren sön 
efter hvad jeg ser af det 
sidste brev jeg modtog i 
forgårs fra Moder. Men 
jeg er nu af de rullende 
stene som du Sine 
snakkede om at man blive 
i 
(øverst på tværs) 
America jeg er ikke som 
Ole der bider sig fast hvor 
han kommer. Til næste 
sommer håber jeg at være 
hjemme har i så noget hö 
at slå på fjorden jeg 
længes så knagende efter 
at få et parti skak og en 
dansk pibe tobak  
 
Eders F Nielsen 
Box 85 Latimer 
Franklin co 
Iowa 
U S America 
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13, 13. august 
 
 
 
Venlig Hilsen Fra 
eders F Nielsen 
 
 
 
 
 
Kære Morbroder og Sine 
 
Nej se der er jo minsanten 
brev fra Frederik, vi havde 
jo snart ikke troet at vi 
skuldehöre fra ham mere, 
men ligegodt tvært i mod 
alle beregninger kommer 
der dog ligegodt brev i dag, 
ja så er han da leven endnu. 
Ja jeg er jo endnu mig selv 
som jeg har været alle tider 
lige rejselysten som altid ja 
akurart den samme som 
den gang jeg gik og traske i 
Sandby blot jeg troer jeg er 
bleven en lille smule 
klogere men man begönder 
jo at krive lidt op i årene ja 
folk har da ikke begöndt at 
snakke om jeg har grå hår 
endnu i Hovedet langt 
mindre i skæget. Jeg kunde 
have en stor lyst til at 
anskaffe mig en balon som 
kan gå over Atlanten på en 
time så vilde jeg lad mig se 
nu er kl. 3½ ja jeg vilde 
være der  
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ja når du havde stillet 
Skakket op kl 5 så 
skulde jeg vise dig 
hvordan America slår 
med spanerne. Nå det er 
sandt når kl. er 5 her så 
er det Midnat i 
Danmark så jeg går en 
hel gal beregning og 
kanske du er være at 
komme i lag med 
Spanerne. Ja jeg har da 
spillet skak her ovre i 
det fjærne Vesten og 
vidst at dansken er ikke 
til at spöge med. Hu 
hvor det er varmt jeg 
sidder her og sveder det 
bare tran i klager over 
kulde men kulde er en 
dejlig ting det er være at 
sige æ æ æ æ æ æ for at 
få sit gode vejr når 
Solen brænder og alt er 
stille når vandet driver 
en ned af Ruderne mad 
kan man ikke spise men 
drikke så man er lige 
ved at styrte nå jeg kan 
få mad aligevel om ikke 
just meget så dog mere 
end de fleste andre i 6 
uger havde vi ikke en 
dråbe regn Solen 
brændte til sidst så 
Jorden næsten var ved 
at brænde med. Men så 
en skönne  
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Nat endte det med et knald 
så jord og Himmel stod i et 
det tordnede så jeg var lige 
ved at falde af sengen det 
var lysere en den klareste 
dag hel Himmelen var i 
Brand når der vankede 
regn i svære mængder. Der 
blev dræbt en mengde 
kreaturer rundt omkring en 
Dansker mistede 5 stude til 
ca. 50 Dollar stykket, det 
var en 900 kr. men han har 
nog alligevel her sidder 
mange danskere omkring 
som er kommen her over 
for 20 30 år siden og som 
den gang ikke ejede mere 
en klæderne til kroppen 
men nu er ejer fra 50 til op 
mod hundrede tusinde 
kroner. Nogle af de förste 
fik land for ingen ting 
nogle gav lidt 4 – 5 dollar 
Egersen. Og når de så fik 
flere hundrede Eg. Og nu 
er prisen op til 50 dollar 
Eg. Her sidder og mange 
som ere forpagtere af små 
farme og som ikke har 
uden Dagen og vejen det er 
som regel 
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folk som er kommen 
herover i de sidste åringer. 
Danskerne er jo dem som 
tager fortjenesten her 
omkring. Sælges en farm 
her omkring er det alle 
tider en dansker der køber 
den. Der er ikke mange af 
Amerikanerne her omkring 
der bestiller noget derfor 
går der også mange af dem 
i hundene. Ham jeg 
arbejder for er en dødbider 
men han er vist også nær 
ved at rende fra det men 
det er jo ikke nemt at få 
dem fra en farm her ovre 
for når de ikke kan længere 
ja så overdrager de konen 
farmen og så kan ingen 
göre dem noget den vej har 
vi her konen ejer farmen af 
navn men han driver den 
jo. Du skriver at du har 
været uheldig at slå 
sideben i stykker jeg har 
været så uheldig at spalte 
tre virvler i min venstre 
(øverst på tværs) skulder 
men den er jo da bedre og 
jeg har arbejde hele tiden 
men jeg har været til 
doktoren nogle gange Ole 
har været meget syg af 
Lungebetændelse men er 
da kommen sig det har 
været for stærk varme der 
er mange der har været 
syge af den.  
afs. den 13 aug 
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14 Latimer 12/9 1900 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kære Morbroder og Sine 
 
Sent er bedre en aldrig, men 
best dog aldrig sent; således 
siger vores præst her på 
stedet, og tager det tid så 
kommer det dog skönt jeg 
burde skamme mig når jeg 
tænker nu er snart en hel 
sommer faret til ende uden 
at jeg har givet lyd er tejn 
fra mig. Men i dag efter en 
lang törke og varme 
strömmer regnen ned og så 
skal det være alvor med 
gode forsætter. Vi har haft 
en meget varm og tör 
sommer omtrent over hele 
de forenede stater og mange 
pladser er helt töret ud så de 
slet ikke höster noget men 
lige her omkring fik vi regn 
lige i tide og her er en 
ualmindelig 
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god höst og det har knebet 
med at få den bjærget da 
her er knap med folk. Men 
nu er der höstet og tærsket 
snart alle vejne 
heromkring. Det der avles 
mest af her i mitten af 
Iowa er nærmes Havre og 
Majs. Det er 
hoveprodugten enkelte år 
gror Byget og hveden 
godt. I år gav byget en 
meget stor afgrøde hvor 
man havde det men det 
var ikke mange steder. 
Her på pladsen har vi 
tærsket over 700 td. 
Havre, og det task vi fra 
Onsdag midag til torsdag 
eftermidag kl. 2 ja således 
går det til i amerika. Du 
skriver at farmerne må da 
blive fattige når de skal 
give så stor lön. Men se 
nu her de fleste af dem 
heromkring köbte landet 
for 15-20 år siden den 
gang som prærie og gav 
en 10 a 20 kr. pr. td. Land 
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og nu er det vær 200 kr. pr 
td. Og når de så fik fra 100 
op til 400 og 500 td. Så 
kan du selv regne ud at de 
er ikke helt fattige. Vi har 
her på stedet omkring 200 
td. Der höstede vi 400 td. 
Havre til en værdi af 2600 
kr. så har vi Majs til den 
samme værdi, dog den vil 
vi fodre det meste af til 
kreaturerne men så 
kommer der endnu mere 
ud af det, så er der den ting 
at en farmer han ejer sin 
farm han har ikke tiender 
og så mange andre udgifter 
som hjemme og hvad er 
grunden fordi de omtrent 
alle er farmere og kan klare 
dem selv. Så du kan nok 
indse at en farmer nok kan 
betale en tjenestekarl en 
900 kr. om året men det vil 
da sige at det er en karl 
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der er kendt med sagerne en 
karl lige fra danmark vil 
meget sjelden få det de 
förste par år. Ja jeg har det 
godt her ovre i det fjerne 
vesten dog nej jeg har haft 
en frygtelig feber i den 
sidste del af maj og til langt 
ind i juni klimafeber den var 
hård men nu er jeg frisk som 
en fisk. Den frygtelige 
varme har krevet mange ofte 
både folk og kræ. Jeg har 
ingen hest eller vogn mere 
men en Cykle så nu juler jeg 
omkring sidste Torsdag 
havde vi en meget stor 
höstfest i Latimer på grund 
af den gode höst og der var 
alt mulige og umulige 
fornöjelser 
(øverst på tværs) hvorledes 
går det i Gislinge står alt 
nogen ledes ved det gamle 
 
eders 
F. N. 
Box 85 Latimer 
Franklin Co. 
U S America 
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15 Latimer 10/12 1900 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kære Morbroder og Sine 
 
Glædelig jul og hilsen fra 
Amerika 
 
Eders Frederik Nielsen 
 
Box 85 Latimer 
Franklin Co 
Iowa 
U S America 
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16 Langfredag 1901 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kære Morbroder og Sine 
 
Ja jeg holder også 
helligdag i dag; men det 
må jeg takke regnvejret 
for, for havde det ikke 
været så venlig at give sig 
til at öse ned som med 
spande så havde jeg nok 
stået ude i mödingen i 
stedet for at sidde her at 
skrive og ryge tobak. Ja 
som sædvanlig tager det 
tid inden 
verdensomlöberen lader 
höre fra sig men som 
vanlig har han dog en af 
disse dumme tåbelige 
undskyldninger at give ud 
for at dække over den 
egentlige rene og klare 
sandhed; og det er da dette 
at jeg har snart ikke været 
et sted i vinter. (Nå da 
hillemen er det nu 
kommen så vidt med ham  
-hum – hum- det tager en 
ende med forskrækkelse) 
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Nej höj stop lidt det er 
ikke så galt jeg har 
arbejdet for dagleje det 
meste af vinteren og tjent 
en 40 kr. om måneden og 
det er det bedste jeg har 
haft i nu nogen vinter i 
America. Nå, naturligvis 
der går nogle mönter 
engang imellem men 
farmerne har penge i 
disse gode tider og de 
mangler (av og te) en lille 
håndsrækning og man 
hjælper sig så med det 
gamle ord hvor der var 
penge för kommer 
alletider nogle igen. 
 
Jeg har tilmed haft en del 
små udflugter i vinter 
blandt andet var jeg en tur 
i Iowas Hovedstad Des 
Moines en tre fire dage i 
begöndelsen af det nye år 
jeg var på besøg på den 
danskes samfunds præste 
og höjskole der. Ja der 
var ikke så lidt at fortælle 
der nede fra det får være 
til jeg kommer hjem jeg 
har jo aldrig været ynder 
af at skrive. 
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Nu sneer det det er da et 
grimme vejr i dag nu er 
det aften jeg blev ikke 
færdig med at skrive i 
eftermidag begrundet på 
at der var en kalv der gik 
hen og döde og så måtte 
jeg trække skindet af ham. 
 
Vi står nu eller med alle 
ting rede til at gå i marken 
men den ene snestorm 
efter den anden sætter det 
ud dag efter dag, omkring 
förste april plejer folk jo 
gærne at så hvede men i 
dag er det den femte og 
frosten er ikke af jorden 
endnu. 
 
Jeg tænker at det er fordi 
vi har haft sådan en mil 
vinter i år at vi får så 
megen sne til slutningen 
nu har jeg set lidt af fem 
vintre i America men 
ingen der var halv så mil 
som denne. 
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Jeg har jo hverken hest 
eller vogn eller Cykle nu, 
så det går til bage for 
mig, men moder skriver 
at Cyklerne er billige i 
danmark så jeg har tænk 
engang i sommer at rejse 
der til og købe mig en. Ja 
så en skönne dag kommer 
der en Cyklist forbi Lars 
Steffesens 
 
Venlig hilsen  
fra eders 
Fred. Nelson 
Ellis Po. 
Harden Co 
Iowa 
U S America 
 
(på tværs) Jeg har jo 
forandret min adr. og hvis 
i vil skrive mit navn 
således vil det nemmere 
finde mig man kalder mig 
så og der er er ingen 
dansker her omkring F N 
(på hovedet nederst) 
Amerikanerne forkorter 
alletider navnene 
 
 
(Jeg har ikke fundet Ellis 
Po. Harden Co, Iowa på 
Google Maps) 
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Breve til storebror Lars Peter  

 

17 Vallekilde 11/3 1896 
 
 
 
 
Kære broder 
 
Jeg havde ventet at du 
havde skrevet til mig 
engang i vinter men 
det lader jo ikke til at 
du vil lade höre fra dig 
skönt du jo har skrevet 
til flere her på skolen 
uden til mig. Men nu 
vil jeg fortælle dig lidt 
om hvordan vi har det 
her inde. Jeg vil 
begönde med at önske 
dig tillykke med 
födselsdagen det er jo 
noget sent men den er 
lige velment fordi. Jeg 
havde troet at du var 
kommen ind og se på 
os i fastelavnen da vi 
havde 
gymnastikopvisning 
mellem håndsværker 
og landmænd og hvor 
vi landmænd gik af 
med sejren. Du 
kommer vel her ind når 
vi skal have den rigtige 
opvisning nu er det jo 
ikke længe til. Jeg var 
hjemme i söndags og 
de mente at du kom 
hjem næste söndag har 
du fået nogen plads til 
sommer for jeg har 
ingen 
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fået men håber nok at 
jeg snart skal få en. I 
mandags morges blev 
vi vågnet noget tidligt 
kl. var ikke mere en 
halv 6 da K. 
Mortensen ham kender 
du jo nok kom og 
bankede os op vi 
skulde op og give 
Bentsen en morgen 
hilsen da det var hans 
födselsdag. Da kl var 
6. marserede vi der op 
med P Jakobsen i 
spidsen da vi kom der 
op var der nogle med 
gevær og nu blev der 
skudt og sunget en 
sang. Det var löft dit 
hoved du raske gut. Da 
den var tilende kom 
Bentsen i underbukser 
ud af dören og holdt en 
lille tale til os hvor 
efter han fik tre 
huraråb og nogle skud. 
Om aftenen var der 
stor fakeltog og en 
udskåret kase hvor der 
skinnede et tillykke ud 
af blev båret foran og 
der blev skudt en 
mængde skud. Der har 
ellers været en stor uro 
i disse dage og det er 
af en slags som har sat 
sindene i bevægelse 
der har nemlig været et 
stort slagsmål mellem 
5 karle her fra skolen 
og Svinninge karle. 
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De er blevet vidst 
bort fra skolen alle 5. 
Det var i söndags 
aftes at de var gået til 
Svinninge og gået ind 
på kroen hvor de fik 
en del karle fra 
Svinninge med til at 
drikke og de 
skabbede sig som 
rasende. Da klokken 
var 10 jagede 
kromanden dem ud 
og nu gik de op 
igennem byen 
skrålende alle de 
værste viser af fuld 
hals så at næsten alle 
beboerne i byen kom 
ud og så på dem. I 
blandt karlene her fra 
skolen var der også 
en lille murer en 
gruelig garl karl som 
til sidst blev tosset at 
han for ind på 
svinningerne og 
væltede et par af dem 
men der over blev de 
rasende og gav sig til 
at prygle lös på ham 
man så sprang de 
andre til og hjalp ham 
og nu gik det lös med 
stokke og næver. Men 
muren trak nu sin 
kniv for ind på dem 
og hukkede en af dem 
et stort hul i hovedet 
og han var så rasende 
at han kunde ikke 
skelne ven fra fjende 
så han hukkede også 
en anden mure her fra  
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Skolen et stort hul i 
hovedet og havde 
han truffet lidt 
længere nede vilde 
han havde død på 
stedet. Men nu 
samlede alle 
Svinningerne sig og 
drev Vallekilderne 
ud af byen og ud af 
vejlen til men efter 
hånds gik der flere af 
dem til bage så der 
til sidst ikke var stort 
flere en 
Vallekilderne og nu 
gik disse på og drev 
Svinningerne til bage 
og stod den værste 
batallie to kom i åen 
en måtte springe der 
i for at frelse sit liv. 
P Hansen og Bentsen 
var i Svinninge hele 
Mandagen for at få 
rede på sagerne og 
dagen efter rejste de 
5. 
 
En venlig hilsen fra 
Din broder Frederik 
Nielsen 
Bjergby 
Vallekildehöjskole 
Svinninge 
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18 På hølskole 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kære Broder 
 
Sent er bedre en aldrig jeg 
har haft travlt i den senere 
tid men nu har jeg slået 
mig lidt til ro så nu skal du 
få et par ord aller först skal 
du have min hjærteligste 
Lökønskning i anledning af 
din forlovelse, det er mig 
en meget stor glæde at höre 
Jeg og kender vel lidt lidt 
til sagerne så du ved vel 
nok hvorfor. Hils Kirsten 
fra mig. Jeg er nu som 
regel det modsatte af alt 
andet går gærne den 
modsatte vej andre går og 
det gör jeg også i vinter de 
fleste går gærne syd på om 
vinteren men jeg går nord 
på ja en 80 a’ 90 danske 
mil höjere op jeg er nu 
oppe i Minnesota og jeg er 
også på höjskole. Jeg er på 
Dannebodhöjskole ved 
Tyler det er rigtignok dyre 
at være på skoler her ovre 
en hjemme jeg giver 
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Ca. 55 kr. om måneden. 
Jeg kan ikke fortælle dig 
meget om forholdene 
endnu da jeg ikke har 
været her mere en 3 dage 
men jeg vil ikke bytte med 
Vallekilde og jeg tænker 
næppe jeg vilde bytte med 
dit kloge Askov. Ja du får 
ikke mere denne gang men 
vil du skrive til mig og 
fortælle noget hjem 
ligesom sidst skal du også 
få noget mere at vide her 
ovre fra jeg er nu altid af 
dem der ser om jeg kan få 
noget for noget. 
 
 
 
 
 
 
 
Din broder 
 
Frederik Nielsen 
 
Dannebodhöjskole 
Tyler Minnesota 
U S America 
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19 Dear Brother 
 

 
 

Tyler 4/2 1889 
 
 

 
 
 
 
 

Dear Brother 
 
 
There is now going long 
times, after that last letter I 
wrote to you, and I have 
beening waiten for answer 
from you, then last two 
months; but that looks like 
you diden remember you 
have ind brother in 
America. 
Is it that girl you have get 
ther take all your times so 
you can not get time to 
answer my letter. I hope 
you have get that, be-
cause I know that some of 
them letters I have wrote 
home never are come 
home. Well if you can get 
a littel times to wrote 
some few word to me wil 
I be very glad. I have get 
letters from Kristine 
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and she told me that she 
vill go to Nor-we-gion to 
summer and she is very 
glad over that. ”Yes” I 
belive that there is very 
happy ther up so higth to 
the north in the summer 
times; but I knove that it is 
to cold in the vinter times. 
You remember I was 
going that way that times I 
come over her to America; 
and I was up on some 
littel Maunt-ain round 
Kristiansand; but there 
was to much snow so we 
could not get up to the 
top. But we was about 2 a’ 
300feet above 
Kristiansand. And I can 
tell you that was beautiful 
to see the sun shine bright 
upon the Mount-ain and 
the sea. 
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Jeg har her svart lidt på 
Engelsk da jeg ser du har 
begöndt at skrive lidt 
også. Men jeg har nu den 
mening at jeg er den 
klogeste i det stykke; jeg 
er ingen mester i at 
skrive Engelsk og det er 
det förste brev jeg har 
prövet på at skrive uden 
ordbog der for håber jeg 
nok du ser lidt i gennem 
finkre med det da der vil 
vere en og anden 
stavefejl. Jeg kan bedre 
læse Engelsk end jeg kan 
skrive det men det 
kommer sig godt. Jeg 
ved ikke om du kan 
stave dig i gennem det 
hvis ikke er der heller 
ikke så megen indhold i 
det at der gör noget men 
du skal da ikke lade 
nogen læse det for dig. 
Först skrev jeg om du 
ikke 
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svarede mig på mit brev og 
at hvis du kunne få tid til 
det vilde jeg vere glad så 
skrev jeg om det var din 
kæreste der tog al din tid 
og så til slut om at Kristine 
skulde til norge og om at 
jeg selv havde været der 
oppe og lidt op på 
bjærgene den gang jeg 
rejste her over, det er det 
nögne indhold i det jeg 
skrev. Og jeg håber nok du 
snart fortæller mig alt 
hjemme fra. Din Broder 
 
Frederik Nielsen 
Box 126 Tyler 
Dannebodhöjskole 
Streget over 
Frederik Nielsen Boks 126 
Tyler Lincoln Co 
Nej det er garlt 
 



 73 

20 Fødselsdagshilsen 1899 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kære Broder 
 
Först til at begönde med en 
hjærtelig Lykönskning i 
anlednin af din fire og tyve 
årige födselsdag. Hvis jeg 
får tid og lejlighed skal jeg 
ryge en sigar på dit 
velgående den dag. Nå jeg 
har jo lige skrevet så dette 
bliver kort og godt jeg 
håber at du snart vil skrive 
til mig ellers får du ikke 
brev fra mig mere. Hvis 
ikke jeg får brev fra dig 
inden 6 uger er gået hörer 
katten rive mig du ikke fra 
mig mere mens jeg er i 
America. 
 
Ja undskyld jeg er helt godt 
i humör i dag så jeg skal har 
plads at röre mig. Kan du 
endelig ikke få tid at skrive 
så lad 
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Kirsten göre det for dig 
hvis hun vil jeg håber at 
hun ikke er meget vred for 
så beder jeg hende endnu 
engang om forladelse. 
Ungdom varmblodet lyst 
til livet ja så er jeg men 
noget pinte så hårdt og 
havde nær taget det alt dog 
er jeg vis på jeg har handlet 
ret og det er du vel også og 
jeg troer at er der nogen 
skæbne til eller rettere sagt 
höjere magter så har den 
vildet det sådan. 
 
Jeg fik en slem lære streg 
og den skal jeg huske den 
voldt megen fortred dog 
troer den var hårdes ved 
mig jeg kan ikke ret godt 
bære længe at have 
forudrettet mennesker. Jeg 
skriver ikke mere om sådan 
noget for den slags gebeter 
ved du nok jeg ikke 
kommer ind på for ingting 
og hvis ikke jeg var 
tvungen
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til det denne gang vilde jeg 
aldrig Lade mig mærke med 
noget. Kvad siger du om 35 
gr. Reamur heromkring i 
denne tid troer du ikke det 
er vinter. Men jeg er jo en 
farlig karl til at kan döje 
den mere en mangen anden 
dog en dag havde det nær 
taget det venstre øre det tog 
et par timer för jeg fik det 
rigtig töet op. Vi har 
deletantforrestilling i gang 
her ja du bande på vi slår til 
Sören. Vi er for tiden ved at 
skal spille Aprilsnar og en 
nat i roskilde. Jeg skulde 
være frieren August men 
har sagt mig fra det da det 
tager mig for megen tid og 
jeg rejser snart men galt er 
det den som skal have 
rollen er en jyde og han kan 
ikke snakke sjællans så de 
omtrent vilde tvinge mig til 
at tage den men Frederik 
sagde nej 
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(øverst på tværs) 
du er også nok så god at 
give mig de fornödne 
oplysninger om 
sylvbryllupet der hjemme 
jeg kan ikke huske datoen 
eller hvad måned om det er 
Maj eller April 
 
 
 
Det går ellers rasende 
gemytlig her. Vi har et 
ugeblad som hedder 
skruphövlen og du kan tro 
vi skrupper godt jeg og en 
her Udtoft er rigdaktör vi 
bliver nemlig alle kaldt ved 
bagnavn her så jeg hedder 
Nielsen. Jeg er den den 
eneste der har haft haft hel 
med prosa ja jeg kunde 
have lyst at sende dig et 
exemplar af dette blad ja du 
vilde grine din mave i 
stykker over somme af de 
stykker der er i den. Venlig 
hilsen 
Fra Hans Snils Frederik 
Fra Askov 
 
min adr Frederik Nielsen 
Box 126 Tyler Lincoln Co 
Minn. 
U S America 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hjem 
 

http://www.grodal.dk/MinSlaegt.htm  
 


