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Bedstemor Tracey
af Don Sorensen

S.C.'s danske rødder



Forord:

I fortsættelse af mine bøger om Franzen-familien er dette en historie om, hvad der blandt  
andet hændte for en af Anders Jensen Franzen's tipoldesønner i Amerika.

Hans navn var Sophus Christian Sorensen, født 1884.  Han var tredie søn af Jens  
Sørensen, den ældste af Ulstedlund-brødrene, der emigrerede fra Danmark til byen  
Albert Lea i Minnesota i april, 1878 og døde i North Dakota i 1929.

Denne historie er dog fortalt af den amerikanske kvinde, Tracey Scott, der giftede sig  
med Sophus Christian - altid kaldet S.C. - og fødte hans to sønner, Bill Henry og Thomas  
Scott, samt datteren, Martha Ann.

Tracey Scott levede det meste af sit liv i den sydligste del af Californien tæt på den  
mexikanske grænse, hvor der oprindeligt er ørken og meget varmt.  Hendes beskrivelse af  
sin smukke hjemegn, Imperial Valley, og af sit liv der og de mennesker, hun mødte, giver  
et fascinerende billede af den meget anderledes baggrund, der mødte de generationer, der  
havde halvdelen af deres rødder i et landligt 17- og 1800-tals Danmark.

Det har været et privilegium og en stor glæde for mig at komme i kontakt med Tracey og  
S.C.'s familie, der velvilligt har givet mig lov til at oversætte og udgive nogle af kapitlerne  
i hendes livs historie, så danske læsere - og familierne på denne side af Atlanten - kan få  
mulighed for at forbinde de to verdener.

Som en passende afslutning på Tracey's historie har jeg bedt hendes sønnesøn, Don  
Sorensen,  tilføje sin personlige oplevelse af sin elskede bedstemor. Jeg takker Don for  
hans kærlige beretning.

Holte, 2012 - Bodil Brændstrup

Noter:  
Enkelte steder er der tilføjet en note, hvor en forklaring synes påkrævet.

High-School:   Er ikke oversat til noget tilsvarende på dansk, da hverken realskole eller  
gymnasium er dækkende.  Amerikanske børn går i High-School i alderen ca. 15-18 år,  
hvorefter de kommer på ”college” eller universitetet, alt efter hvilken uddannelse, det  
drejer sig om.  



Kort over Imperial Valley med de nævnte lokaliteter (tegnet af Bill Sorensen)

Min smukke barndomsdal

Første gang, jeg oplevede Imperial Valley, var i januar 1908, og jeg husker den 
klare luft, himlens dybblå farve og bjergene, der syntes så tæt på.  Tidligt på 
morgenen kunne man se milevidt.  Vi boede ca. 16 kilometer nordøst for 
Signalbjerget, og det syntes så tæt på, at man kunne se alle klipper og spalter så 
klart, at man syntes, man kunne række ud og røre ved dem.

Min mor elskede at trave, og hun insisterede på, at hun ville gå derover en 
morgen før morgenkaffen.  Hun forsøgte en tidlig morgen, men da hun efter 
nogen tids traven ikke syntes at komme nærmere bjergene, opgav hun og kom 
hjem igen.  Senere besluttede nabofamilien og mine forældre, at vi allesammen 
skulle have en dag ud af det, så vi pakkede hver vores frokostkurv, læssede dem 
på hestevognen og kørte til foden af bjerget.  Vi klatrede i flere timer og nåede 
næsten til toppen, da vi kom til en dyb kløft, vi umuligt kunne komme over.  Vi 
hørte senere, at man kun kunne nå helt op til toppen fra sydsiden, som ligger i 
Mexico.  Grænsen mellem vore to lande deler bjerget næsten i to halvdele.

Mange år senere tog min søn Bill sin spejdertrop på en lejrtur, og de klatrede 
helt til toppen, hvor de fandt en støtte, der markerede det højeste punkt.  Men 



jeg forsøgte aldrig igen.

Jeg husker også luftspejlingerne, som besynges i sangene om de gamle mineral- 
og guldgravere, der blev narret af disse luftspejlinger i håbet om at finde vand - 
koldt, klart vand.  Vi ser aldrig disse luftspejlinger mere, men i tidligere år 
kunne vi se frem imod Calexico og se en hel by med skyskrabere og andre 
bygninger så klart imod himlen, at det var svært at tro, at det kun var en illusion. 
Når vi kørte ud ad en vej, så man vand forude og var sikker på, at vejen var 
oversvømmet.  Men efterhånden som vi kom nærmere, forsvandt vandet, og 
vejen var bare tør og støvet.  Historierne om de gamle guldgravere, der foer vild i 
ørkenen og døde af tørst, mens de var på vej mod en indbildt oase med 
palmetræer og vand, er desværre alle sande.

Da vi ankom til dalen, var der ikke mange gårde under dyrkning.  Vejene var få, 
og der var mange hjulspor i alle retninger.  Men luften var frisk, og himlen havde 
en gennemsigtighed og en fantastisk blå dybde, der syntes at genspejle 
evigheden.  Og om natten skinnede stjernerne på disse brave pionerer i et 
tusindtal, de aldrig før havde oplevet.

Mangt og meget ændrede sig, da man begyndte at vande og opdyrke dalen, og de 
vinde, vi kendte til, er nu blevet et fænomen, der hører fortiden til.  I tidligere 
tider kom vindene hylende ned gennem passet med en styrke, intet kunne 
modstå.  Den første storm, vi oplevede, blev også den værste i min levetid.

Min onkels husbyggeri

Vores første hjem var blevet bygget af min onkel, før vi ankom, og han havde 
placeret det i det østlige hjørne af hans 400 hektar store land-areal.  Cirka 200 
hektar var blevet delvist ryddet for ørken-krat, og min far fuldførte arbejdet, så 
jorden nu var nivelleret og klar til den første vanding.  Det lille hjem havde også 
en afskærmet veranda langs to sider, som kunne give lidt kølighed i løbet af de 
lange, hede somre.  Det materiale, min onkel anvendte, var falset Redwood, så 
han var sikker på, at det kunne holde støvet ude.  Han begik dog en alvorlig fejl. 
I stedet for at købe træet i en trælasthandel i Calexico, hvor træet var tørret - 
eller "lagret” som de sagde, når de solgte det, havde han købt og fragtet det 
direkte fra kysten og straks rejst huset.  Og det svandt ind og svandt ind.  Ikke 
nok til, at man kunne se sprækkerne, men nok til at det fine sand føg ind, så 
luften inde i huset blev tyk af støv og var ved at kvæle os.  Stormen varede i tre 
dage og tre nætter.  Der var så tæt af støv i huset, at det var håbløst at sætte et 
måltid på bordet.  Hver af os tog en tallerken, støvede den af, løftede forsigtigt 
låget på gryden og tog en lille portion.  Før vi overhovedet kunne komme til at 
spise maden, var den allerede fuld af sand.  

Men nætterne var de værste for mig.  Jeg krøb sammen under tæpperne i min 
seng med lagenet over hovedet, men jeg kunne stadigvæk mærke vindens kraft 
imod huset og høre, hvordan den hylede gennem spækkerne i væggene.  Det 
lød, som om alle helvedes dæmoner skreg og hånede os.  Da vi endelig en 
morgen vågnede til vindstille og en klar himmel og sprød, kølig luft, var det tid 



at gøre rent.  Der var så meget støv på gulvet, at en kost ikke kunne flytte det.  Vi 
tog skuffejern og skrabede det ud.  Og så måtte alting gøres rent.  Det tog os 
flere dage at gøre huset beboeligt igen.

Ænder og kalkuner

En anden begivenhed indtraf flere måneder senere, efter at bygmarkerne var 
grønne og holdt støvet nede på et minimum.  Det var igen en dag med kraftig 
vind, og Far vandede.  Det var usædvanligt koldt, og pludselig kom Far styrtende 
ind pakket ind i en ekstra sweater.  Han sagde, at han netop havde fået øje på 
nogle ænder, der svømmede rundt i kanalen, så han kom for at hente sin bøsse. 
Han smilede fortrøstningsfuldt, da han forsvandt ud af døren og råbte, at vi godt 
kunne glæde os til andesteg i morgen.  Da Far var en god skytte, kiggede jeg ud 
ad vinduet for at se, hvor mange han fik skudt.  Jeg så ham træde ud på det 
smalle bræt ved kanalens hovedport, løfte bøssen og sigte, - og så skete det 
uventede!  Lige da han trykkede på aftrækkeren, blev han ramt af et skarpt 
vindstød i samme øjeblik, som bøssen ramte hans skulder.  Han tabte balancen, 
slog armene i vejret og forsvandt i kanalens iskolde vand.  Han styrtede 
naturligvis straks op igen og løb drivvåd, kold og ærgerlig op til huset, for han 
var jo også gået glip af ænderne.  Jeg grinte, men ikke hvor Far kunne høre mig. 
Jeg tror, Will Rogers havde ret, når han sagde:  "Alting er meget sjovere, når det 
sker for andre end for én selv".

Det var også min far, der blev genstand for morskaben flere år senere, da vi var 
flyttet fra Redwood-huset til et telthus, som var mange af pionerernes første 
hustype.  Konstruktionen var mere enkel.  Der blev lavet et fundament med 
trægulve og sider knapt en meter høje.  Dertil føjede man et stativ, der skulle 
understøtte teltet, og dernæst en overdæknings-sektion. Teltet blev så spændt 
ud over det hele, og siderne var indrettet, så de kunne rulles op eller ned alt 
efter, hvordan vejret var.  Som regel rejste man to telte med en luftkorridor på 3-
4 meter imellem dem.  Over alt dette og cirka 30 centimeter højere var der et tag 
af måtter.  Dette holdt solen borte fra teltdugen og lod luften cirkulere, så man 
holdt rummene næsten behageligt kølige selv om sommeren.  I denne 
luftkorridor blev der ophængt en "olla" - en  mexikansk lerkrukke, der kunne 
rumme cirka 20 liter.  Den blev dækket til med sækkelærred, som blev holdt 
vådt.  Denne krukke indeholdt vores drikkevand, der først var blevet filtreret. 
Det holdt sig rimeligt køligt.  Far havde også lavet en køler, der havde åbne sider 
dækket med lærred, som også blev holdt vådt af et fad med vand ovenover, som 
lærredets ender var stukket ned i.  Der var flere hylder inde i denne 
konstruktion, som var bygget efter samme princip som ørken-kølerne, der 
fremkom flere år senere.  Her opbevarede man smør, mælk og andre 
fordærvelige fødevarer.  Først flere år senere opnåede vi den luksus at få leveret 
rå-is en gang om ugen.  Det var virkelig en luksus.  Koldt vand, kold mælk og 
endog hjemmelavet is.

Der stod altid flere stole i denne luftkorridor, og det var Fars yndlingsplads, når 
han ville læse.  Imod Fars ønske havde min Mor købt nogle kalkun-æg. 
Udrugningen af æggene var ikke for vellykket med en høne som mor, men tre 
kyllinger overlevede og var nok 6 uger gamle, da de også søgte den kølige skygge 




