
Formålet med denne artikel er at placere
den skandinavisk-amerikanske byarbejder-
klasse, der opstod i det amerikanske Midt-
vesten i anden halvdel af det 19. århundrede,
inden for rammerne af, hvad vi vil kalde
‘Skandinavisk Amerika’. Geografisk betegner
dette begreb et bælte af otte stater strækkende
sig fra Michigan i øst over Wisconsin, Illinois,
Minnesota og Iowa til Dakotaerne og Nebras-
ka i vest. Af de knap 1.1 millioner skandinavi-
ske indvandrere (154.000 danskere, 338.000
nordmænd og 574.000 svenskere), der ifølge
den amerikanske folketælling befandt sig i
USA i år 1900, levede to tredjedele (715.000
individer) i denne region, og medtæller vi an-
dengenerations-indvandrerne, var der tale om
1.5 millioner etniske skandinaver i området.1

Efter en nødvendigvis grov skitse af udviklin-
gen af de institutionelle rammer for Skandina-
visk Amerika vil vi undersøge den skandina-
visk-amerikanske arbejderklasses organisa-
tions- og aktionsformer både i storbyerne
(først og fremmest Chicago) og i de mange
mindre byer, der allerede dengang kendeteg-
nede det øvre Midtvesten. Derimod udelades
en diskussion af de skandinaviske arbejdere,
der tilsluttede sig rent amerikanske organisa-
tioner; men det kan da noteres, at næsten alle
de udvandrere, der havde spillet en prominent
rolle i fagbevægelsen i Skandinavien, tilslutte-
de sig de skandinaviske organisationer i
USA.2 I analysen vil vi lægge særlig vægt på
en diskussion af, hvilken rolle begreberne na-
tional identitet og klassebevidsthed kom til at
spille for udviklingen af arbejdernes organisa-
tions- og aktionsformer.

Skandinavisk Amerika
Omkring år 1900 gav det mening at tale om et
Skandinavisk Amerika i det øvre Midtvesten.
Dette Skandinavisk Amerika havde sit befolk-
ningsmæssige tyngdepunkt ude på landet og i
Midtvestens mange landsbyer og småbyer. Af
alle indvandrergrupper i USA var ingen i for-
hold til befolkningsgruppens størrelse så kraf-
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tigt repræsenteret ved det amerikanske land-
brug i år 1900 som de norske indvandrere;
danskerne kom ind på andenpladsen, mens
svenskerne var henvist til fjerdepladsen, idet
de blev overgået af schweizerne.3

Skandinavisk Amerika var bygget op om-
kring tre institutionelle grundpiller, der alle
var blevet rejst omkring midten af 1800-tallet,
og som oplevede en rivende udbygning i de
følgende årtier, da immigrationen fra Skandi-
navien voksede dramatisk. Vigtigst var den et-
niske kirke. Kirken tilbød ikke blot indvan-
dreren åndelig næring, men var også centrum
for et væld af sociale aktiviteter. Visse kirkeli-
ge tiltag til at skabe en skandinavisk enheds-
kirke var hurtigt blevet afløst af nationale
løsninger, og inden for hver nationalitet (især
blandt nordmændene og danskerne) opstod
flere stridende kirkeorganisationer, der netop
gennem deres interne kiv opretholdt en natio-
nal referenceramme.4

Skandinavisk Amerikas anden institutionel-
le grundpille var den etniske presse. Også i
denne sfære var tidlige pan-skandinaviske til-
tag hurtigt blevet afløst af en deling langs na-
tionale linjer, således at de ti største skandina-
visk-sprogede aviser ved år 1900 var fordelt
på seks svenske, tre norske og en dansk avis. I
dette år udgjorde alene den svenske presse
den næststørste fremmedsprogede presse i
USA, kun overgået af den tysksprogede. Den
største skandinaviske avis var den norsk-spro-
gede, Chicago-baserede Skandinaven, der ud-
kom to gange om ugen og havde et anslået
oplag på 44.500 (til sammenligning kan næv-
nes, at søndagsudgaven af New York Times
havde et oplag på 50.000).5

Langt hovedparten af den skandinaviske
presse bekendte sig til det republikanske
parti.6 En vigtig undtagelse var dog den
største dansk-amerikanske avis, Den danske
Pioneer, der i starten af 1890erne støttede den
agrarradikale populistbevægelse, og som se-
nere tilsluttede sig det demokratiske parti. Af
og til skrev den danske socialistpioner Paul
Geleff indlæg i dette Nebraska-baserede blad,
og han synes tilmed at have leget med planer
om at overtage det fra redaktør Sophus Neble;

under den Store Lockout i Danmark i 1899
indsamlede Den danske Pioneer, der mellem
1886 og 1898 var blevet udelukket fra Dan-
mark på grund af sin kritiske holdning til det
danske kongehus og højrestyret, over 9.000
dollars til støtte for de konfliktramte danske
arbejdere.7

En tredje grundpille i Skandinavisk Ameri-
ka var det væld af ikke-kirkelige foreninger
og loger, der også bredte sig ud over det midt-
vestlige landskab, spændende fra sangforenin-
ger, litterære selskaber, skiklubber, over en
mængde af afholdsorganisationer (flere med
tæt forbindelse til ‘amerikanske’ moderorga-
nisationer), til syge- og begravelseskasser, der
samtidig varetog en række sociale funktioner.

I mange sammenhænge var den form for et-
nisk identitet, som beboerne i Skandinavisk
Amerika primært relaterede sig til, ikke så me-
get bestemt af deres nationale baggrund som
af deres lokale, regionale og religiøse ophav i
Den gamle Verden, selvom det nationale ele-
ment vel kom til at spille en stadig mere frem-
trædende rolle for hver ny bølge af immigran-
ter, der skyllede ind over USA’s kyster.8 I
USA blev under alle omstændigheder en skan-
dinavisk-amerikansk identitet forsøgt konstru-
eret, en national identitet, der ikke mindst kom
til at spille en vigtig rolle i den politiske sfære. 

Allerede ved den første kontakt med Ame-
rika oplevede mange immigranter en mere
grovkornet form for etnisk kategorisering end
den, de var vant til hjemmefra. Hvis man i
Norge havde identificeret sig for eksempel
som telemarking eller sogning, så måtte man i
Amerika affinde sig med, at folk uden for na-
tionalitetsgruppen i bedste fald betragtede en
som nordmand, i værste fald blot som ‘skan-
dinav’ eller ‘fremmed’. Samtidig var der også
en vis risiko for mistænkeliggørelse fra Yan-
kee-omgivelsernes side. Disse sociale katego-
riserings- og modstandsprocesser, som immi-
granterne oplevede i Amerika, bidrog til at
opbygge et etnisk sammenhold på et bredere
grundlag end det lokalt-regionalt-religiøse.9

Man blev tvunget sammen i bredere fælles-
skaber af de amerikanske omstændigheder.

Hvis de ovenfor nævnte tre institutionelle
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grundpiller i Skandinavisk Amerika oprinde-
lig var blevet skabt gennem disse sociale kate-
goriserings- og modstandsprocesser, så bidrog
selve deres opbygning til en fastholdelse og
styrkelse af et nationalt udsyn. De mange kir-
kesplittelser til trods holdt de fleste kirker så-
ledes fast i en national appel, i nogle tilfælde
blot gennem brugen af hjemlandets sprog, i
andre tilfælde i kombination med et aktivt for-
søg på at opbygge en ny skandinavisk-ameri-
kansk identitet.10 I politik hændte det også of-
te, at skandinavisk-amerikanske præster i det
stille ydede politikere af deres egen nationali-
tet støtte.11

Hvis den etniske kirke kunne inspirere til
vækkelse af nationale følelser, så var dette i
endnu højere grad tilfældet med den etniske
presse. Disse aviser forsøgte ikke blot at fast-
holde en national dimension gennem brugen
af de skandinaviske sprog; de indeholdt stort
set også alle sammen en eller flere sider i

hvert nummer med nyheder fra moderlandet.
Dertil kommer, at mange af redaktørerne hav-
de en finger med i det politiske spil. Det
hændte således særdeles ofte, at en redaktør
for et af de store skandinaviske blade gik i
parløb med en politiker af skandinavisk bag-
grund i et forsøg på at få vedkommende valgt
til et embede for et af de to store amerikanske
politiske partier, sædvanligvis det republikan-
ske. I sådanne valgkampagner spillede det na-
tionale argument hovedrollen.12

Også inden for de mange ikke-kirkelige
skandinavisk-amerikanske foreninger, der ka-
rakteriserede det midtvestlige landskab, skete
der hyppigt en dyrkelse af det nationale. Dette
skete ikke blot inden for de litterære selska-
ber, der ivrigt kastede sig over den ældre nor-
diske litteratur og historie, men også inden for
sangforeninger, skiklubber, nogle af afholds-
foreningerne samt ikke mindst syge- og be-
gravelseskasserne. Atter kan det i nogle tilfæl-
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de påvises, at disse associationer involverede
sig i politik på et nationalt grundlag.13

Skal man forsøgsvis sammenfatte, hvad der
kendetegnede det Skandinavisk Amerika, der
var en demografisk realitet i det øvre Midtve-
sten omkring slutningen af 1800-tallet, og
som lederne af en række etniske institutioner,
gerne i samarbejde med skandinavisk-ameri-
kanske politikere, forsøgte at puste et natio-
nalt indhold i, kan dette gøres i tre punkter.
For det første havde Skandinavisk Amerika sit
tyngdepunkt i landbefolkningen, selvom de
største etniske institutioner typisk havde deres
hovedsæde i Chicago eller Minneapolis, og
selvom også storbyerne var centre for et rigt
skandinavisk foreningsliv. 

For det andet var det netop i det landlige
Skandinavisk Amerika i vid udstrækning mu-
ligt at fastholde en illusion om en basal social
egalitet mellem de forskellige befolkningsele-
menter i området. Man var jo trods alt sluppet
af med både embedsmandsstand og (for dan-
skernes og svenskernes vedkommende) adel
derhjemmefra, en bonus, som immigranterne
ofte skrev hjem om. Der var selvfølgelig man-
ge ridser i den egalitære lak. Der var store sta-
tusforskelle på landet og i småbyerne; men i
de små lokalsamfund var det lettere at tilskrive
nogle folks mangel på succes personlige om-
stændigheder, såsom drukkenskab, dovenskab
og dårlig kristen moral end abstrakte klassetil-
hørsforhold. Endvidere var der ganske vist
ved 1800-tallets slutning en nagende bevidst-
hed blandt mange mennesker i Midtvesten,
blandt skandinaver såvel som andre befolk-
ningsgrupper, om, at ude ved østkysten, ikke
mindst i New York, truede en række storkapi-
talister med at tilintetgøre den midtvestlige
idyl; men dette ansporede snarere til tanker
om regionalt-landligt sammenhold (som fik sit
mest radikale udtryk i 1890ernes agrarradikale
populistiske parti, også kaldet ‘the People’s
party’) end til egentlig klassetænkning. Ideer i
slægt med disse blev efter århundredskiftet
også introduceret inden for rammerne af det
republikanske partis ‘progressive’ fløj, og ana-
lyser af stemmemønstre ved primærvalgene i
etniske enklaver i starten af det 20. århundrede

antyder, at mange skandinaver (især dem af
norsk og svensk baggrund) tilsluttede sig den
repu-blikanske progressive bevægelse.14

Som konsekvens af nedtoningen af klas-
seskellene var det for det tredje muligt for de
etniske ledere at kalde til national samling. Da
Skandinaven i 1894 støttede den norsk-ameri-
kanske politiker Nils P. Haugen i hans kamp
for at blive nomineret til guvernørkandidat i
Wisconsin for det republikanske parti, hævde-
de avisen således: “Men hvad der ikke er dem
[nordboerne i Amerika] ligegyldigt er, at deres
fuldstændige Ligeberettigelse som Borgere
anerkjendes derved, at en Mand af deres Blod
vælges til at beklæde det høieste Tillidshverv i
Staten. (...) det vil hjælpe hver enkelt inden
Nationen til at hævde sin Stilling inden Sam-
fundet, enten han er Dagarbeider, Forret-
ningsmand eller noget andet.”15 Man skal dog
ikke overdrive den reelle betydning af denne
‘nationale samling’. Især blandt de norske im-
migranter var så mange grupper interesserede
i at repræsentere den norske nationalitet, at
spliden ofte gik hånd i hånd med et nationalt
sindelag. Men i hvert fald levede visionen om
national samling i bedste velgående blandt en
betydelig del af de skandinaviske immigranter.

Den skandinaviske udvikling i
USA efter ankomsten af de 
nye indvandrere
Den indvandrerskare, der skabte de befolk-
ningsmæssige og institutionelle rammer for
Skandinavisk Amerika, ankom til USA mel-
lem midten af 1800-tallet og ca. 1890. Mange
mennesker inden for denne gruppe var draget
til USA for at etablere sig som gårdejere, og
en betydelig andel af dem var rejst afsted i fa-
miliegrupper. Billedet vendte imidlertid af-
gørende i det sidste årti af 1800-tallet. Fra
denne tid, da USA ikke længere lokkede med
billig eller gratis jord, drog mange unge ud for
at søge lykken ikke mindst i de ekspanderen-
de industribyer, hvor arbejdslønningerne ge-
nerelt var højere end i Skandinavien.16 Groft
sagt ændrede udvandringen således karakter
fra primært at være et kolonisationsfænomen
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til først og fremmest at blive en transatlantisk
arbejdsmarkedsmekanisme. Med den pågåen-
de urbaniseringsproces i de skandinaviske
lande i anden del af det 19. århundrede steg
den samlede andel immigranter, der udvandre-
de fra byerne snarere end fra landdistrikterne
(selvom udvandringsintensiteten for byerne
ned gennem det meste af 1800-tallet faktisk
var højere end for landdistrikterne).17 Karak-
te-   ristisk nok steg også procentdelen af indi-
vider, der besluttede sig for at vende tilbage til
Skandinavien, tilsyneladende ganske betyde-
ligt i takt med denne udvikling.18 Åbenbart
følte mange af disse nye arbejdsmigranter, at
de ikke nødvendigvis behøvede at slå rod i
Den nye Verden.

Nogle af de etniske ledere i Skandinavisk
Amerika udtrykte foruroligelse over de nye
immigranters komme. En svensk-lutheransk
præst beklagede således i 1903, at de nyan-
komne indvandrere fra Sverige havde “et an-
det tænkesæt” end dem, der havde grundlagt
Svensk Amerika.19 På omtrent samme tids-
punkt skrev den Wisconsin-baserede norsk-
amerikanske politiker og advokat Hans A.
Anderson: “De tyskere, skandinaver og polak-
ker, der er ankommet i de senere år, har, alle
deres dyder tiltrods, medbragt nogle skikke og
vaner, som de hellere burde have ladet blive
hjemme.”20

Skandinavisk faglig 
organisation i Chicago
Skellet mellem den gamle landligt orienterede
type indvandrer og den nye, der typisk tog op-
hold i industribyen, understreges også i skil-
dringer, der var mere sympatiske over for de
nye indvandrere og kritiske over for de etable-
rede repræsentanter for Skandinavisk Ameri-
ka. En norsk skribent, der skrev et læserbrev
til Skandinaven i 1898, kritiserede således de
store norsk-amerikanske aviser for at modar-
bejde både introduktionen af landsmålet (ny-
norsk) og af socialismen, for “Møder du en
norsk Nykommer nu tildags, saa kan du være
sikker paa, at han enten er Socialist eller
Maalmand; han har saa at sige indsuget dette

med Modermelken.”21 En svensk skribent i
Gamla och nya hemlandet beklagede samme
år, at repræsentanterne for Svensk Amerika
koncentrerede sig for meget om etableringen
af præsteseminarier og bekymrede sig for lidt
om de svenske industriarbejdere i Chicago:
“De tusindvis af svensk-amerikanske ynglin-
ge, som her i byen tvinges til at tjene deres
brød i de store fabrikker og handelshuse, får
liden gavn af de højere læreanstalter og af en
og anden festtale. Når de udmattede af maski-
nernes hamren kommer hjem til deres usle
kamre i boardinghuset, savner de energi og
vilje til selvstudium.”22

Netop Chicago var det mest yndede mål for
de skandinaviske immigranter, der søgte ind
mod industribyerne (dernæst New York og
Minneapolis-St. Paul). I det eksplosivt vok-
sende Chicago var der i 1870 ud af en samlet
befolkning på 298.977 indbyggere 13.771
skandinaviske immigranter, fordelt på 1.243
danske, 6.374 norske og 6.154 svenske.23 30
år senere var befolkningstallet mere end fem-
doblet, til 1.698.575 indbyggere, og antallet af
skandinaviske indvandrere udgjorde nu 81.013
individer, fordelt på 10.166 danske, 22.011
norske og hele 48.836 svenske immigranter;
medregner vi antallet af andengenerations-ind-
vandrere, var der da en samlet tilstedeværelse
af 174.681 etniske skandinaver i byen.24

I Chicago og det øvre Midtvestens øvrige
store industribyer mødte de skandinaviske im-
migranter en langt mere udviklet klassestruk-
tur, end hvad der kendetegnede landdistrikter-
ne og de små byer. Her var nogle grupper af
skandinaviske faglærte arbejdere og håndvær-
kere, mange af hvilke følte sig trængt af den
tiltagende industrialisering, allerede så småt
begyndt at organisere sig fagvis i 1860erne og
med større styrke i det følgende årti. Vi ved
meget lidt om disse tidlige sammenslutninger.
En skandinavisk forening af skræddere opret-
tet i 1860erne synes at have haft til formål at
regulere konkurrencen mellem medlemmerne.
I begyndelsen af det følgende årti opstod i
Chicago Den velgjørende skandinaviske Ma-
lerforening, Den skandinaviske Skomager-
Union (der i 1877 havde omkring 50 medlem-
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mer), en skandinavisk tømrer- og snedkerfore-
ning og åbenbart også en skandinavisk ma-
skinmester- og grovsmedforening. Blandt dis-
se foreningers primære formål var at styrke
sammenholdet gennem en række sociale akti-
viteter, såsom foredragsvirksomhed, udflug-
ter, fejringen af både amerikanske og skandi-
naviske mærkedage. Endvidere spændte nogle
af foreningerne et socialt sikkerhedsnet under
de kontingentbetalende medlemmer ved at
fungere som syge- og begravelseskasser.
Imidlertid udgjorde disse foreninger samtidig
etniske underafdelinger af større amerikanske
håndværker- og arbejderorganisationer, flere
af hvilke var sluttet sammen i den landsomfat-
tende, ikke-socialistiske National Labor Uni-
on (grundlagt 1866), og som sådanne må vi
forestille os, at de skandinaviske underafde-
linger har deltaget i strejker og andre arbejde-
raktioner på lige fod med deres kolleger af an-
den etnisk baggrund.25 Det synes, at grunden

til at de fleste af de skandinaviske foreninger
bukkede under i løbet af 1870erne var, at fag-
bevægelsen med National Labor Union i spid-
sen blev voldsomt svækket, dels i forbindelse
med sidstnævntes uheldssvangre forsøg på at
søsætte et nyt politisk reformparti i starten af
1870erne, dels på grund af den økonomiske
depression, der satte ind i 1873 og varede
frem til 1879.26

Isoleret fra den egentlige fagbevægelse i
1870ernes Chicago eksisterede et decideret
socialistisk intellektuelt miljø. I spidsen for
det stod for det første den norske socialist og
fritænker Marcus Thrane, der 1849-51 havde
ledet en ganske omfattende bonde- og arbej-
dermobilisering i Norge inspireret af de euro-
pæiske revolutioner i 1848, og som efter at
have udstået en længere fængselsstraf gik i
eksil i USA i 1864. I november 1871 stod
Thrane, der var dybt berørt af Pariserkommu-
nens fald, i spidsen for oprettelsen af en skan-
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dinavisk-amerikansk sektion 4 i Chicago un-
der den Første Internationale; denne sektion
var først og fremmest norsk-domineret, mens
sektion 5, der blev oprettet på omtrent samme
tid, var svensk-domineret.27 I 1878 dukkede
også   Louis Pio op i Chicago. Han var i 1877
sammen med Paul Geleff i al hast rejst fra
Danmark efter at være blevet bestukket af det
danske politi, og han ankom til Chicago som
konsekvens af, at hans planer om at etablere
en stor socialistisk koloni i Kansas var
kuldsejlet. I 1878 var Pio for en kort bemærk-
ning redaktør af det nystartede og på daværen-
de tidspunkt eneste skandinavisk-amerikanske
socialistiske blad Den nye Tid, en publikation
som Thrane også en tid bestyrede.28 Den nye
Tid støttede oprindelig Daniel DeLeons lands-
dækkende, men medlemsmæssigt diminutive
Socialist Labor party, der var blevet oprettet i
1876/77; i 1881 skiftede bladet imidlertid kurs
under den revolutionære norsk-amerikanske
violinist Peter Peterson og blev talerør for det
ganske ubetydelige, anarkistiske Radical La-
bor party. Tre år senere gik bladet ind.29

Kredsen omkring både Thrane og Pio, der
også talte enkelte svensk-amerikanske salon-
radikale, repræsenterede på ingen måde det
landligt orienterede Skandinavisk Amerika og
egentlig knap nok 1870ernes skandinavisk-
amerikanske arbejderkultur, der synes at være
forblevet ikke-socialistisk.30 Thranes vold-
somme udfald mod den norsk-amerikanske
præstestand i sit satiriske skrift Den gamle
Wisconsin bibelen isolerede ham i forhold til
det store flertal af norsk-amerikanere, og Pio
måtte det meste af tiden hutle sig gennem til-
værelsen i Chicago.31 Han arbejdede endda en
overgang for det demokratiske parti, som til
gengæld belønnede ham med en mindre stil-
ling ved toldvæsenet, og han skrev artikler for
den norsk-amerikanske demokratiske presse.32

Langt større indflydelse havde på lidt længere
sigt den danske socialist Laurits Andreas
Grønlund, hvis værker om socialisme og koo-
peration øvede en betydelig indflydelse på
USA’s største socialistleder gennem tiderne,
Eugene V. Debs.33

Med ankomsten af et betydeligt antal nye

immigranter fra Skandinavien til USA fra
1880erne og frem mod Første Verdenskrigs
udbrud oplevede såvel den skandinaviske fag-
lige organisering som socialistiske mobilise-
ring en del fremgang i Chicago og New York.
I 1883 etablerede de skandinaviske typografer
i Chicago således deres egen fagforening, og
ti år senere udskilte de svenske medlemmer af
denne norsk-dansk dominerede organisation
sig og etablerede deres egen separate sek-
tion.34 I 1890 etablerede skandinaviske malere
i Chicago endvidere en lokalafdeling (Nr.
194) af The International Brotherhood of
Painters, Decorators and Paperhangers of
America. Den skandinaviske afdeling, der ved
sin etablering bestod af 173 medlemmer, vok-
sede i de følgende år kraftigt og fremstod i
1909 med sine næsten 2.000 medlemmer som
den største lokalorganisation for malere ikke
bare i Amerika, men i verden. Atter skete der
en svensk udskilning, idet de svensk-ameri-
kanske malere i 1906 (året efter ophævelsen
af unionen mellem Norge og Sverige) skabte
deres egen lokalafdeling (nr. 637), der frem
mod 1. verdenskrig nåede et medlemsantal på
godt 300.35 Et situationsbillede fra 1914 for-
tæller, at der på daværende tidspunkt var orga-
niseret skandinaviske fagforeninger blandt ty-
pografer, malere og skomagere i Chicago og
blandt murere, bagere, malere og dekoratører i
New York; der havde også inden da været fag-
foreningstiltag blandt norsk-amerikanske ba-
gere og typografer i Minneapolis; men af dis-
se var der ikke mange spor tilbage.36

Fra 1890erne og frem mod 1914 voksede
også et egentligt skandinavisk-amerikansk so-
cialistisk miljø frem i Chicago. Både Daniel
DeLeons føromtalte lille, New York-baserede
Socialist Labor party og Eugene V. Debs’
langt mere succesrige Social Democratic par-
ty (fra 1901 the Socialist Party of America),
der blev grundlagt i 1897 og havde sit hoved-
sæde i Chicago, fik således skandinaviske un-
derafdelinger og en skandinavisk-sproget
presse. 

Som nævnt ovenfor havde DeLeons Socia-
list Labor party (SLP) allerede i slutningen af
1870erne og frem til 1881 fået støtte fra Den

SOCIALISTER, FAGFORENINGER OG BRODERSKABER I SKANDINAVISK AMERIKA 1870-1914 39



nye Tid, bladet som både Louis Pio og Marcus
Thrane havde været involveret i at udgive.
Ved juletid 1894 fik partiet atter et skandina-
visk organ, den svensk-sprogede, New York-
baserede avis Skandinavisk-Amerikanska Ar-
betaren (1894-1928), som blev udgivet af
Skandinaviska Socialist Förbundet. Bladet,
der i begyndelsen havde et oplag på under
2.000 og aldrig nåede over 4.000, indeholdt
en fyldig dansk-norsk sektion. Arbetaren blev
i de første år redigeret af Erik Amandus Nord-
man, der havde spillet en pionerrolle inden for
Socialdemokratiet i Sverige, og af Hugo Lud-
wig, tidligere redaktør af Socialdemokraten i
København. I årene 1896-1900 havde partiet
også et dansk-norsk organ, Arbejderen, der
det meste af sin levetid blev udgivet af den
fynske indvandrer John Glambeck i Chicago;
bladet havde i starten et oplag på 2.800.37

SLP, der allerede i 1880erne kunne bryste
sig af en skandinavisk klub i New York, blev
splittet i 1899, idet den autokratiske Daniel
DeLeon udrensede den betydelige fløj af par-
tiet, der havde stillet sig kritisk over for hans
aldeles mislykkede forsøg på via partiet at
kontrollere fagbevægelsen. Blandt de skandi-
naviske immigranter førte dette til en splittel-
se langs nationale linjer, idet de fleste svenske
immigranter både i New York og Chicago til-
syneladende forblev tro mod SLP, mens dan-
skerne og nordmændene forlod partiet, hvilket
kostede Arbejderen livet.38 I 1904 blev det
næsten rent svensk-amerikanske Skandinavis-
ka Socialistiska Arbetareförbundet stiftet in-
den for SLP’s regie, men dets medlemstal
blev aldrig særlig imponerende; i 1905 var der
registreret 208 medlemmer i USA, i 1909 var
tallet vokset til 1.500, hvilket betegner kulmi-
nationen, og i 1914 var tallet reduceret til 800;
hovedparten af partiets skandinaviske med-
lemmer var at finde i New York og Chicago.39

Eugene V. Debs’ reformistiske Socialist
Party of America (SPA) oplevede langt større
succes nationalt end DeLeons mere radikale
SLP. Debs’ personlige succes kulminerede i
1912, da han som præsidentkandidat opnåede
6 procent af stemmerne nationalt (i Chicago
13 procent).40 Også SPA fik en skandinavisk-

sproget presse og et netværk af skandinaviske
klubber, med tyngdepunkt i Chicago. Den
skandinaviske presse inden for SPA’s regie
blev grundlagt i 1905 med udgivelsen af
Svenska Socialisten, der oprindelig blev publi-
ceret i Rockford, Illinois, men som fra 1911
flyttede til Chicago. Bladet, der under skiften-
de navne blev udgivet frem til 1936, havde et
oplag på 4.000 til 5.000. I 1911 fik SPA også
et dansk-norsk organ, det Chicago-baserede
blad Social-Demokraten, der i en periode hav-
de den tidligere formand for de danske smede,
Ferdinand Hurop, som redaktør. Social-Demo-
kraten blev lukket i 1921.41

I kulissen bag disse to partiorganer lurede
en række andre skandinaviske blade med kla-
re socialistiske sympatier: for det første den
norsk-amerikanske avis Gaa Paa/Folkets Røst
(1903-25), der udkom i Minneapolis med
Emil L. Mengshoel som redaktør, og som nåe-
de op på et oplag på ca. 5.000; for det andet
det ligeledes norsk-amerikanske blad Politi-
ken/Ny Tid, der blev udgivet i Minneapolis i
årene 1905-10 af L. Stavnheim; for det tredje
den dansk-amerikanske Chicago-avis Revyen,
der blev grundlagt af Christian Bøtker, og som
aldrig nåede et oplag over 5.000; sit lille op-
lag til trods blev avisen udgivet fra 1895 og
helt frem til 1953. For det fjerde eksisterede
der en svensk-amerikansk publikation ved
navn Forskaren, om hvilken ikke meget andet
vides, end at den i 1900 blev kaldt populistisk,
men i 1910 socialistisk.42

Ligesom DeLeons SLP fik også Eugene V.
Debs’ SPA et netværk af skandinaviske klub-
ber. Det medlemsmæssige tyngdepunkt lå i
Chicago. I 1904 grundlagde norske immigran-
ter den første af disse klubber. Blandt med-
lemmerne var malersvenden Martin Tranmæl,
der senere kom til at spille en særdeles frem-
trædende rolle i Norges fagbevægelse.43 Tre år
senere fulgte de danske indvandrere i Chicago
trop, idet de stiftede Socialistforeningen Karl
Marx, som fik den ovenfor nævnte tidligere
smedeformand Ferdinand Hurop som promi-
nent medlem. Året efter etablerede svenske
socialister Lake View Skandinaviska Socia-
listklubb, der senere hen (i 1918) nåede et
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medlemstal på knap 230, men som op til 1914
ikke havde over 25 registrerede medlemmer.44

Mens vi har iagttaget, at der generelt var en
tendens til en deling langs nationale linjer in-
den for skandinavisk-amerikanske institutio-
ner, så snart befolkningsgrundlaget tillod det,
skete det omvendte i Chicagos skandinaviske
socialistmiljø. I 1910 gik de danske, norske og
svenske socialister sammen om at skabe den
Skandinaviske socialistiske Forening, der for-
blev et skandinavisk organ for SPA frem til
dette partis splittelse i 1919.45 Skandinavisk
Socialist Förbundet (SSF) havde i begyndelsen
ikke noget særlig imponerende antal medlem-
mer. I 1911 lå det totale medlemstal på 216,
fordelt på 7 lokalafdelinger. I de kommende år
voksede bevægelsen imidlertid ganske pænt. I
1914 var der 67 lokalafdelinger af SSF i USA
med et samlet medlemstal på 1.566.46

Forholdet mellem de skandinaviske fagfor-
eninger og de politiske partier fra 1890erne og
frem mod 1914 er ikke fuldt belyst. Den vig-
tigste fagforeningsmæssige nydannelse siden
1870erne var grundlæggelsen af det lands-
dækkende fagforbund American Federation of
Labor (AFL) i 1886 med Samuel Gompers
som præsident. AFL, der stort set kun appelle-
rede til den faglærte arbejdskraft, voksede fra
et medlemstal på 140.000 i 1886 til næsten 1
million ved århundredskiftet; i 1914 havde
AFL over 2 millioner medlemmer. Langt ho-
vedparten af USA’s organiserede arbejdere
hørte nu ind under AFL, men organisations-
procenten var ikke imponerende: ikke over to
procent af den samlede arbejdsstyrke og min-
dre end ti procent af samtlige industriarbejde-
re tilhørte en fagforening. Gompers forkastede
direkte samarbejde med tredjepartier såsom
det socialistiske til fordel for pragmatiske for-
handlinger med medlemmer af snart det re-
publikanske parti, snart det demokratiske, om
konkrete sager.47

I sin indgående analyse af den store oven-
for omtalte skandinaviske Chicago-afdeling
nr. 194 af den amerikanske malerfagforening
har historikeren Per Nordahl imidlertid påvist,
at selvom denne hørte ind under AFL, beslut-
tede man sig i 1908 alligevel for at støtte Eu-

gene V. Debs’ SPA, og da den radikale arbej-
derorganisation International Workers of the
World blev stiftet i 1905, sendte man to dele-
gerede til det stiftende møde. I sidste instans
besluttede lokalafdeling nr. 194 sig imidlertid
for ikke at slutte op om International Workers
of the World (IWW fik til gengæld snart føl-
geskab af den legendariske svenske socialist
og sangskriver Joe Hill (Joel Hägglund/Jose-
ph Hillstrom), som i 1915 blev henrettet i sta-
ten Utah efter at være blevet kendt skyldig i
mord). Fra 1910 fulgte også den næsten rent
svenske Chicago-afdeling nr. 637 af maler-
sammenslutningen trop og begyndte at støtte
SPA. I praksis samarbejdede begge lokalafde-
linger imidlertid også med de to store etable-
rede politiske partier om konkrete mærkesa-
ger.48 De øvrige skandinaviske fagforeningers
forhold til socialistbevægelsen kendes ikke;
det er dog blevet foreslået, at flere skandinavi-
ske fagforeningsledere fulgte AFL-ledelsens
linje og afholdt sig fra at involvere sig i ledel-
sen af den socialistiske bevægelse.49

Grundlæggende udgjorde de skandinavisk-
amerikanske fagforenings- og socialistaktivi-
teter et forsøg på at bryde med det landligt
orienterede Skandinavisk Amerikas ignore-
ring af klasseskel til fordel for en renlivet dyr-
kelse af det nationale. Ganske vist blev en na-
tional referenceramme fastholdt også blandt
de skandinaviske fagforeningsfolk og sociali-
ster i USA, men det var en referenceramme,
der tog sit udgangspunkt i den skandinaviske
arbejderklasse. Her var da også noget at være
stolt af for en skandinavisk-amerikansk arbej-
der. Ferdinand Hurop undrede sig således i
1915 over, hvordan det kunne lade sig gøre, at
Danmarks fagbevægelse relativt set var så
meget stærkere end USA’s, når nu det danske
demokrati trods alt var meget yngre end det
amerikanske. Svensk-amerikanske arbejdere,
der vendte tilbage til Sverige omkring århun-
dredskiftet, var også begyndt at fortælle deres
landsmænd om de hårde forhold på det ameri-
kanske arbejdsmarked.50 Den nationale refe-
renceramme blev ligeledes fastholdt, både ved
at flere folk, der havde været prominente in-
den for fagbevægelsen i de skandinaviske lan-
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de, blev aktive inden for arbejdermiljøet i
Chicago og gennem kontakten med arbejder-
bevægelsen i hjemlandet. Omkring århun-
dredskiftet tog August Palm, den svenske so-
cialismes faderskikkelse, således på en ame-
rikarejse, hvorunder han forsøgte at mobilise-
re skandinaviske arbejdere til at bakke op om
SLP.51 Desuden holdt de skandinavisk-ameri-
kanske socialistiske blade ligesom den øvrige
skandinavisk-sprogede presse i USA deres
læsere løbende orienteret om forholdene i
hjemlandet. Endelig har Per Nordahl påvist, at
den Skandinaviske socialistiske Forening i
Chicago udviste interesse for to mærkesager
med klare skandinaviske overtoner: den koo-
perative bevægelse og afholdssagen.52

Det synes dog også klart, at den etniske
baggrund i visse situationer kunne virke som
en hæmsko både for de skandinaviske fagfor-
eninger og for de socialistiske klubber. Gan-
ske vist var der allerede i Skandinavien etab-
leret traditioner i arbejderbevægelsen for sam-
arbejde mellem landene, og vi har set, at i
1910 slog de danske, norske og svenske socia-
listiske klubber under SPA sig sammen i en
skandinavisk forening. Men samtidig kan vi
konstatere, at både inden for Daniel DeLeons
SLP og Eugene V. Debs’ SPA var selvstændi-
ge dansk-norske aviser blevet etableret efter
grundlæggelsen af de svenske, og at 1899-
splittelsen i SLP havde ført til, at de fleste
dansk- og norsk-amerikanere forlod partiet,
mens svenskerne forblev tro mod DeLeon
(selvom Arbejderens diskussion af splittelsen
tilsyneladende ikke havde etniske overto-
ner).53 Man spørger uvilkårligt sig selv, om ik-
ke samlingen af de skandinaviske socialistiske
klubber under den Skandinaviske socialistiske
Forening i 1910 lige så meget var udtryk for
det ringe medlemsgrundlag som for arbejder-
skandinavisme? Udadtil blev denne skandina-
visme til tider promoveret på en etnisk facon
på bekostning af klassebetragtninger: i 1908
støttede svenske socialister således valget af
en dansk immigrant til et højt embede inden
for den nationale amerikanske fagforening for
malere, og i den interne diskussion inden for
den svenske lokalafdeling af fagforeningen

(nr. 637) blev danskerens nationalitet frem-
hævet, ligesom det blev pointeret, at modkan-
didaten var irer.54

By og land
Der voksede således fra 1890erne og i de føl-
gende årtier en selvstændig skandinavisk-
amerikansk arbejderkultur frem med centrum
i Chicago og afstikkere i andre industribyer,
først og fremmest New York og Minneapolis.
Denne subkultur stod generelt i et antagoni-
stisk forhold til det etablerede Skandinavisk
Amerika. Der fandtes ganske vist nogle vigti-
ge berøringspunkter mellem de to kulturer.

For det første fandtes der blandt byarbej-
derne en bevægelse for at skabe socialistiske,
kooperative kolonier på landet. Louis Pio hav-
de ikke stået alene i denne bestræbelse. Lig-
nende tiltag blev af og til nævnt i den skandi-
navisk-amerikanske presse. Det lille norsk-
amerikanske afholdsblad Reform i Eau Claire,
Wisconsin, omtalte således nogle danske ar-
bejderes planer om at oprette en socialistisk
koloni i det skovklædte nordlige Wisconsin,
en koloni, hvor kolonisterne “(...) vil drive
Agerdyrkning, Skovavl, Fabriker og Handel
og desuden selv fremme alt mekanisk og in-
dustrielt Arbeide samt Folkeoplysning. ... En-
hver Person, der har naaet Myndighedsalderen
og vil adlyde Koloniens Love samt afholde
sig fra alle alkoholiske Drikke og fra raa,
profane eller skandaløse Udtalelser, skal kun-
ne blive optaget som Medlem.”55

Denne kolonistbevægelse modsvaredes af
forsøgene blandt nogle repræsentanter for
Skandinavisk Amerika på at redde Chicagos
skandinaviske proletariat fra storbyen og gen-
placere dem på landet. Generelt begræd de
store etablerede aviser den nye tendens til, at
skandinaviske immigranter søgte ind mod by-
erne.56 Under den voldsomme depression
1893-97 udspandt en længere diskussion sig
således i den norsk-amerikanske avis Skandi-
navens spalter, om ikke norsk-amerikanske
bønder burde forsøge at hjælpe deres forarme-
de landsmænd i Chicago ved at tilbyde dem
arbejde på gårdene. Karakteristisk nok deltog
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ingen byarbejdere i debatten (selvom Skandi-
naven blev publiceret i Chicago). En enkelt
skribent, der undertegnede sig selv som land-
arbejder, noterede dog bittert: “Jeg har set, at
en Mand med en Sæk paa Ryggen er velkom-
men hos en Farmer, naar denne trænger Ar-
beidsfolk. Men naar han ingen trænger, siger
han paa Norsk-Engelsk: “Der kommer en
Tramp.””57 En anden måde at redde byboerne
på var for kirkerne at oprette landkolonier. I
Wisconsin grundlagdes således i 1893 koloni-
en Withee af den grundtvigiansk orienterede
Danske Kirke; flertallet af kolonisterne var
danskere fra Chicago.58

Et andet berøringspunkt mellem Skandina-
visk Amerika og den skandinavisk-amerikan-
ske arbejderkultur gjaldt ligeledes skærings-
punktet mellem klasse og nationalitet. Hvis
det virkelig er korrekt, som den svensk-ameri-
kanske socialistleder Henry Bengston hævde-
de, at Skandinaviska Socialistiska Arbetare-
förbundet (der støttede SLP) indsamlede over
30.000 dollar til støtte for de strejkende arbej-

dere i Sverige under Storstrejken 1909, kan
dette astronomiske beløb kun være nået ved
store bidrag fra en bred kreds uden for Chi-
cagos arbejdermiljø.59

Wisconsin
Inden vi vender tilbage til en afsluttende di-
skussion om forholdet mellem på den ene side
fagforenings- og socialistmiljøet blandt skan-
dinavisk-amerikanske byarbejdere og på den
anden side det etablerede Skandinavisk Ame-
rika, er det nødvendigt at undersøge, hvilke
tiltag repræsentanterne for sidstnævnte
størrelse gjorde for at integrere arbejderklas-
sen som et naturligt led i et skandinavisk-
amerikansk nationalt hele. Dette vil vi gøre
ved at foretage et sceneskift fra Chicago til
staten Wisconsin, der i 1900 husede 237.734
første- og andengenerations-indvandrere af
skandinavisk herkomst, heraf 155.125 etniske
nordmænd, 48.815 etniske svenskere og
33.794 etniske danskere.60

Det interessante ved Wisconsin er, at selv-
om staten i begyndelsen af 1900-tallet husede
USA’s måske stærkeste socialistbevægelse,
var tilsyneladende kun meget få skandinaver
involveret i den. I 1910 blev tysk-amerikane-
ren Victor Berger som den første socialist no-
gensinde indvalgt i Repræsentanternes Hus,
og samme år valgte Wisconsins eneste storby,
Milwaukee, en socialdemokratisk borgmester,
den ligeledes tysk-amerikanske Emil Seidel.
Trods American Federation of Labor’s gene-
relle strategi med ikke at samarbejde med so-
cialistpartiet, var det i 1900 lykkedes for Vic-
tor Bergers socialdemokratiske parti, der var
blevet grundlagt i 1897, at sætte sig på ledel-
sen af Wisconsin-afsnittet af AFL. Milwau-
kees socialdemokrati var i udpræget grad et
etnisk foretagende, en næsten rent tysk-ameri-
kansk organisation af kontingentbetalende
medlemmer, der havde det tyske socialdemo-
krati som sit forbillede. Byens voksende be-
folkning af polske immigranter, der i modsæt-
ning til tysk-amerikanerne hovedsagelig var
ufaglærte arbejdere, blev stort set holdt uden-
for partiets ledelse.61
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En enkelt dansk immigrant var imidlertid
medlem af partitoppen, Frederick Brockhau-
sen, der var født og opvokset i Fredericia. Dér
blev han uddannet som cigarmager, og i 1879,
i en alder af 21 år, stod han til søs med kurs
mod Amerika. I 1900 indtog han en nøglepo-
sition i forbindelse med Socialdemokratiets
overtagelse af Wisconsin’s fagbevægelse, idet
han blev sekretær og kasserer for statens
AFL-afdeling; i perioden 1905-11 sad han
endvidere i Wisconsins lovgivende forsamling
for Socialdemokratiet (der i national politik
udgjorde en del af Eugene V. Debs’ SPA).62

Der findes dog ingen indicier for, at
Brockhausen, der i lighed med samtlige de
øvrige socialdemokratiske medlemmer af Wi-
sconsins lovgivende forsamling 1897-1914
var bosat i Mil-waukee, havde nogen tilknyt-
ning til noget skandinavisk netværk i byen. 

Der findes ganske vist tegn på nogle skan-
dinavisk-amerikanske socialistiske aktiviteter i
Wisconsin. Således fandtes i starten af 1900-
tallet en dansk-norsk socialistisk klub i indu-
stribyen Kenosha i Wisconsins sydøstlige
hjørne, og ved grundlæggelsen af denne klub
fremmødte danske og norske delegerede fra
Milwaukee og Racine (stik syd for Milwau-
kee). Racine var på det tidspunkt den industri-
by i Amerika, der kunne bryste sig af den
største koncentration af danske immigranter.63

Ifølge det talmateriale, som historikeren Per
Nordahl har samlet om den Skandinaviske so-
cialistiske Forenings medlemsskare i USA, var
der således seks lokalafsnit af SSF i Wiscon-
sin, tre i den højt industrialiserede sydøstlige
del af staten (én i Racine og to i Kenosha)
samt tre nordpå, i havne- og jernindustribyen
Superior, i savværks- og jernindustribyen Ash-
land og i tømmer- og savværksbyen Green
Bay. Disse seks lokalafdelinger havde i 1914
kun tilsammen 120 medlemmer.64 Sporadiske
meldinger i Wisconsins skandinavisk-ameri-
kanske presse (der mellem 1891 og 1914 ind-
befattede 28 skandinavisk-sprogede publikati-
oner) antyder også eksistensen af nogle ganske
få skandinavisk-amerikanske fagforeninger.65

I Wisconsin fandtes imidlertid andre organi-
sationer, der ligeledes forsøgte at appellere til

statens arbejderklasse af skandinavisk bag-
grund, men gjorde det i bedre overensstem-
melse med visionen om den nationalt samlede
etniske gruppe. Disse foreninger var ikke fag-
foreninger, men hemmelige broderskaber, der
var formet efter det vidt udbredte amerikanske
logesystem, og de fungerede først og fremmest
som syge- og begravelseskasser, samtidig med
at de varetog et væld af sociale funktioner.
Hvad angår medlemstal havde disse organisati-
oner langt større succes end den skandinavisk-
amerikanske fagbevægelse og socialistklub-
berne. Dette bliver klart ved en analyse af blot
én af disse organisationer, Den uavhængige
skandinaviske Arbeiderforening (the Indepen-
dent Scandinavian Workingmen’s Association,
ISWA), der havde sit hovedsæde i savværks-
byen Eau Claire i det vestlige Wisconsin.

ISWA var oprindelig en udbrydergruppe fra
den Skandinaviske Arbeiderforening, der var
blev stiftet i Chicago i 1870. Bruddet kom i
1893, da Eau Claire-logen brød løs fra moder-
organisationen. I de følgende år, der var præ-
get af økonomisk depression, oplevede den nye
forening kun begrænset vækst; men da tiderne
begyndte at blive bedre fra efteråret 1897, fik
organisationen vokseværk. I 1900 bestod
ISWA således af 35 loger med i alt 2.075 med-
lemmer; de fleste loger fandtes i det nordlige
Wisconsin. I 1912 var ISWA vokset yderligere
til nu at omfatte 96 loger (hvoraf 60 i Wis-
consin) med 4.826 medlemmer.66 Dette gjorde
ISWA’s medlemstal større end det nationale
medlemstal for de skandinaviske afdelinger af
Daniel DeLeons SLP og Eugene V. Debs’ SPA
sammenlagt; og ISWA var blot ét af de mange
skandinaviske broderskaber i USA.

ISWA kaldte sig en skandinavisk organisa-
tion, og sædvanligvis blev en klart skandina-
visk profil opretholdt; men i praksis var fore-
ningen talmæssigt domineret af norske immi-
granter.67 Ganske vist kaldte en af logerne sig
‘Trillingen’ for at understrege de 3 skandina-
viske rigers samhørighed; men omvendt kan
man spørge sig selv, hvor mange svensk-ame-
rikanere mon var medlemmer af den loge, der
kaldte sig ‘Tordenskjold?’68

En enkelt dansker, Peter J. Smith i Eau
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Claire, spillede en ledende rolle inden for
ISWA. Han var i en årrække hovedlogens se-
kretær og også en overgang dens præsident.69

Foreningens skandinavisme blev tydeligt un-
derstreget ved de store parader på særlige
mærkedage. I september 1897 foreslog en re-
præsentant for moderlogen i ISWA, ‘Arbei-
derforeningen Norden’ i Eau Claire, således,
at dets medlemmer burde deltage i festlighe-
derne på ‘Broderskabets dag’ i byen Chip-
pewa Falls: “Her er Anledning for Skandina-
verne at repræsentere sin Nationalitet. Lad nu
mindst 200 af Foreningens Medlemmer samle
sig under dens smukke Fane og vise Jænkier-
ne og Tyskerne, hvad I.S.W.A. er for noget.”70

Det var dog ikke altid, at “Jænkierne” forstod
logebrødrenes nationale budskab. Bare to uger
efter de blodige arbejderuroligheder i maj
1886 ved Chicagos Haymarket og Bay View-
området i Milwaukee arrangerede ISWAs for-
løber, den Chicago-baserede Skandinaviske
Arbeiderforening, et optog i Eau Claire, Wis-
consin; men nogle af tilskuerne troede, at pa-
radedeltagerne var strejkevagter.71

Med den understregning af det nationale
og den ignorering af klasseantagonismer, der
karakteriserede ISWA og den imponerende
mængde af andre skandinavisk-amerikanske
broderskaber, var disse organisationer placeret
solidt i Skandinavisk Amerika, selvom de
først og fremmest (men ikke udelukkende)
henvendte sig til byarbejdere. Det skal dog
fremhæves, at de fleste lutheranske kirkeorga-
nisationer bestemt ikke brød sig om broder-
skaberne, formelt fordi de praktiserede hem-
melige ritualer, men reelt vel også fordi de
kunne opfattes som en verdslig trussel mod
kirkens egen ledende rolle i Skandinavisk
Amerika. I praksis var der dog ikke meget,
kirkerne kunne stille op ud over en formel for-
dømmelse.72

Normalt bedyrede ISWAs ledelse, at orga-
nisationen ikke befattede sig med politik. Men
der kan opvises adskillige eksempler på
ISWA-ledere, der benyttede organisationen
som en politisk løftestang inden for rammerne
af det republikanske parti, og ved organisatio-
nens årlige konventer dukkede prominente

skandinaviske republikanske politikere gerne
op og holdt en tale, således den norskfødte
forhenværende republikanske kongresmand
Nils P. Haugen i 1901 og i 1906 den ligeledes
norskfødte James O. Davidson, der kandidere-
de til (og siden vandt) guvernørembedet for
det republikanske parti.73 Det står også klart,
at flere af lederne inden for ISWA, ligesom
toppen af organisationens Chicago-baserede
forgænger, kom fra middelklasselagene snare-
re end fra arbejderklassen. Af samme grund
havde Marcus Thranes blad Dagslyset (1869-
1878) i stærke og utvetydige vendinger for-
dømt den Skandinaviske Arbeiderforening i
Chicago for ikke at være noget ægte arbejder-
organ, eftersom den blev ledet af medlemmer
af bourgeoisiet og ikke kæmpede for at befri
arbejderne fra kapitalens undertrykkende åg.74

Samtidig lå der dog i hvert fald et vist po-
tentiale i den organisering af arbejderne, der
fandt sted selv inden for et sådant nationalt
orienteret loge-regie. Den svenske historiker
Ulf Beijbom hævder således, at den Skandina-
viske Arbeiderforening i Chicago oplevede en
vis politisk radikalisering i løbet af 1870er-
ne.75 Ligeledes er det blevet påvist, at Ferdi-
nand Hurop, den tidligere smedeformand i
Danmark, arbejdede for at skabe en formalise-
ret forbindelse mellem LO i Danmark og
Dansk Brodersamfund, en imponerende orga-
nisation, der i 1907 angav sit medlemstal til at
være 17.173. Hurops forslag herom blev dog i
første omgang stemt knebent ned i Broder-
samfundet. I 1915 blev det vedtaget, men fik
ingen praktisk betydning på grund af 1. ver-
denskrigs komme.76

Endelig skal det pointeres, at selvom Supe-
rior Tidende, der var ISWA’s organ mellem
1898 og 1901, forblev tro mod det republikan-
ske parti, begyndte avisen at fatte stor interes-
se for nogle arbejdermærkesager. Tre uger før
samarbejdet med ISWA blev formaliseret, op-
lyste Superior Tidende således: “Vi har længe
observeret den stigende Interesse, hvormed
Studiet af de sociale Spørgsmaal blir omfattet
af vort Folk og af andre Nationaliteter. Vi har
derfor besluttet for Fremtiden at trykke Artik-
ler, der vil behandle disse Spørgsmaal, som for
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os staar som Fremtidens største Løsningsopga-
ve (...)” Artiklen indeholdt også en ros til den
gruppe af skandinaviske arbejdere ved Superi-
ors stålværk, der netop havde dannet en klub
for at diskutere denne type spørgsmål. Tre år
senere støttede Superior Tidende en landsom-
fattende strejke blandt USA’s stålarbejdere.77

En amerikansk fagforeningsleder, der netop
var bosat i Superior, Wisconsin, sammenfatte-
de situationen i én sætning: “I Milwaukee til-
hører de fleste fagforeningsfolk det socialde-
mokratiske parti, mens de fleste fagforenings-
folk i Superior er republikanere.”78

Konklusion
Afslutningsvis må det konstateres, at den
skandinavisk-amerikanske arbejderklasse ge-
nerelt stod svagt i det øvre Midtvesten fra
slutningen af det forrige århundrede. Det
skyldtes især to faktorer. For det første må det
erindres, at mange af de nye skandinaviske
immigranter ikke havde planer om at blive i
Amerika. En ganske betydelig del af den
skandinaviske byarbejderklasse synes således
på forhånd at have manglet interesse for at
blive optaget i kontingentopkrævende, socialt
forpligtende organisationsstrukturer. For det
andet rumsterede den amerikanske drøm vel i
baghovedet på mangen en skandinavisk arbej-
der. Hvorfor involvere sig i arbejderorganisa-
tioner, hvis ideen var at rykke op og ud af ar-
bejderstanden (f.eks. ved at etablere sig på en
bondegård)? Det amerikanske samfund var jo
også rent faktisk præget af meget betydelig
social og geografisk mobilitet.

Alligevel tilsluttede en del arbejdere sig de
skandinavisk-amerikanske arbejderforeninger.
Men hvorfor havde logesammenslutningerne
langt større medlemsmæssig succes end den
skandinavisk-amerikanske fagbevægelse og
netværket af socialistklubber? For det første
var der den etniske faktor. For en effektiv,
klasseorienteret arbejderbevægelse måtte etni-
ske overvejelser komme i anden eller tredje
række; men i praksis lykkedes dette ikke altid.
At ankomme til Amerika omkring århundred-
skiftet var i sig selv en etnisk larmende ople-

velse, der fik mange mennesker til at spærre
øjnene op for en ny, multikulturel verden.
Uanset parolerne om internationalisme og
skandinavisme var risikoen for etnisk frag-
mentering af arbejderklassen og dets opdeling
i, hvad sociologer har kaldt “eth-classes” såle-
des overhængende.79 Dette blev illustreret bå-
de af det tyske socialdemokratiske eventyr i
Milwaukee og af de latente spændinger mel-
lem svenskerne på den ene side og danskerne
og nordmændene på den anden i Chicagos
skandinaviske arbejdermiljø (dertil kommer,
at fagbevægelsen og socialistbevægelsen kun
undtagelsesvis samarbejdede med hinanden).
I Den nye Verden forekom det lettere at enga-
gere sig i et logesystem, der appellerede til ar-
bejderklassen, men hvis primære formål netop
var at fastholde den nationale identitet.

For det andet var der en vigtig kronologisk-
institutionel faktor. Det etablerede Skandina-
visk Amerika havde den fordel, at det var
etableret institutionelt, da de nye skandinavi-
ske immigranter begyndte at dukke op i Midt-
vesten mod slutningen af forrige århundrede.
Det var sin opgave at etablere et organisatorisk
alternativ til dette allerede eksisterende etniske
netværk, og dette synes kun at have kunnet la-
de sig gøre i deciderede storbymiljøer. I Chi-
cago var det rent faktisk muligt at være med-
lem af en skandinavisk fagforening, opsøge en
skandinavisk socialistisk klub, tage ind på en
skandinavisk socialistisk cafe og sende børne-
ne i en skandinavisk socialistisk søndagssko-
le.80 I de mindre industribyer var der ganske
enkelt ikke et befolkningsmæssigt grundlag
for at etablere et alternativt etnisk netværk til
det eksisterende. Det var betydeligt lettere at
finde sammen om en organisationsform, der
passede ind i det landligt og nationalt oriente-
rede Skandinavisk Amerika. Nok var den lu-
theranske kirke mistænksom over for logernes
verdslige alternativ, men logefællesskabet hav-
de én stor fordel frem for den egentlige arbej-
derbevægelse: det var en ‘amerikansk’ organi-
sationsform, som det omgivende Yankee-miljø
fandt fuldt ud socialt acceptabel.

Således opstod der i det øvre Midtvesten i
slutningen af forrige århundrede og starten af
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det indeværende to konkurrerende organisati-
onsformer, der begge søgte at appellere til den
skandinavisk-amerikanske arbejder. Logesy-
stemet var gennem sin understregning af det
nationale på bekostning af klasseovervejelser
solidt plantet i den muld, der hed Skandina-
visk Amerika. Som et separat alternativ til
Skandinavisk Amerika udvikledes i enkelte
storbymiljøer en decideret arbejderbevægelse,
der stod uden for det egentlige Skandinavisk
Amerika. Broderskaberne og logesystemet
blev medlemsmæssigt en langt større succes
end den egentlige klasseorienterede arbejder-
bevægelse. Men den form for arbejderfælles-
skab, som logerne tilbød, var arbejder-aktivis-
me med tænderne trukket ud.
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Abstract
Jørn Brøndal: Socialists, trade unions and
brotherhoods in Scandinavian-America, 1870-
1914,  Arbejderhistorie 1/1999, pp. 33-50.
At the close of the last century and the begin-
ning of the present, two competing organisati-
onal forms grew up, both of which sought to
appeal to Scandinavian-American workers.
On the one hand, there were Scandinavian-
American trade unions and socialist activity,
in a few of the large urban environments,
which represented an attempt to break the ru-
ral-orientated disregard for class divisions by
Scandinavian-America. While on the other
hand, there was a network of brotherhoods
which were formed after the pattern of the wi-
despread American lodge system, which also
attempted to appeal to workers with a Scandi-
navian background, but did this in accordance
with the notion of a national unity of ethnic
groups. These societies functioned as sickness
and burial funds as well as providing a whole
number of various social functions. The brot-
herhoods and the lodge system were in terms
of membership a much greater success than
the straightforward class-orientated labour
movement. This was first and foremost becau-
se ethnicity provided a much more central fac-
tor in the formation of identity for the immi-
grants to the multicultural USA than did class
affiliation. In the New World it was easier to
become involved in a lodge system that altho-
ugh it appealed to the working class had as its
primary goal the maintaining of national
identity.       
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