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Rejsen til Amerika 2 Jagten på lykken Ole Sønnichsen Hent PDF Mellem 1850 og 1920 udvandrede omkring
300.000 danskere – godt 10 procent af den daværende befolkning - til Amerika for at begynde et nyt liv. De
fleste byttede hårdt slid på bunden af det danske samfund til hårdt slid på den amerikanske prærie eller i

storbyerne, men fik den frihed, de søgte – og byggede en bedre fremtid for deres børn.

Enkelte brød ud af fattigdommen og skabte et navn for sig selv i Amerika. Det gjaldt fx sønderjyden Jens
Jensen, der blev en berømt landskabsarkitekt, cykelsmeden William S. Knudsen, der endte med at opbygge

den amerikanske krigsmaskine under Anden Verdenskrig, og Louis Lassen, der endte med at opfinde
burgeren.

REJSEN TIL AMERIKA – JAGTEN PÅ LYKKEN er andet og sidste bind om de danske udvandrere til USA
– en fortælling om store forventninger, tungt arbejde, stædighed, falske forhåbninger og – for nogles

vedkommende – opfyldelsen af den amerikanske drøm. 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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