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Intro

I løbet af de seneste 12 år har jeg brugt næsten to år i USA i forbin-
delse med mit arbejde som spildesigner og på ferie med research til 
denne og andre bøger, og det sker hver gang, når jeg fortæller, at jeg 
er fra Danmark, at nogen siger, at det er fantastisk med landene i 
Europa, fordi de har så meget historie at byde på. Mit svar er altid, 
at jeg netop synes, det spændende ved USA er, at historien er så kort 
og ny, at man nemt kan forholde sig til den. Jeg har ingen føling 
med vikinger eller riddere fra middelalderen, og gamle danske kir-
ker og slotte og kongerækken siger mig heller ikke ret meget. Hvis 
man tager den vestlige del af USA, så var det – set fra de hvides øjne 
– helt ukendt land i 1803, hvor de første opdagelsesrejsende drog af 
sted for at finde søvejen til Stillehavet, og kun 100 år efter, i 1903, 
kørte den første bil tværs over kontinentet den modsatte vej. På 
bare 100 år indhentede og endog overhalede USA Europa på stort 
set alle områder, så man kan på en måde sige, at mere end 1.000 års 
historie i Europa blev gennemført på �10 af tiden i USA. Jeg er født 
i 1965, og mine bedsteforældre er fra årene 1910-1913, så de ville 
kunne have mødt personer, der havde været med i den amerikanske 
borgerkrig, der havde rejst vestpå som nybyggere, eller som havde 
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mødt Billy the Kid eller general Custer. Og de personer ville igen 
kunne have mødt nogen, der havde rejst med Lewis og Clark på 
den første tur på tværs af kontinentet i 1803. Så derfor synes jeg, at 
alt er meget håndgribeligt, når det handler om det vestlige USA’s 
historie. Til gengæld er der i mange tilfælde intet eller kun meget 
lidt tilbage fra før det 20. århundrede, fordi huse og lignende er 
revet ned og materialerne blevet genbrugt, fordi man har været så 
fokuseret på at komme videre og på at forbedre forholdene, at man 
ikke har tillagt ”det gamle” nogen historisk værdi. På min seneste 
tur mødte jeg en park ranger, som sagde, at jeg endelig måtte tage 
ind til den nærmeste by og se det historiske hotel, der var helt til-
bage fra 1889. Jeg nænnede ikke at fortælle ham, at huset, jeg bor 
i, er opført i 1902.

Så det faktum, at begivenhederne er så håndgribelige kombine-
ret med en opvækst med Lucky Luke og westerns i tv, har givet 
mig en særlig interesse for og kærlighed til USA og landets historie, 
især de begivenheder, der er foregået vestpå. Cowboys og indianere, 
banditter og sheriffer, guldgravere, nybyggere, prostituerede, opda-
gelsesrejsende og eventyrere. Der er så mange sande historier, og 
som det ofte gælder, overgår virkeligheden fantasien.

Forud for denne bog ligger masser af research i form af litteratur 
og besøg på de steder, hvor historierne fandt sted, samt via samta-
ler med nogle, der ved noget om historierne. I starten var det af ren 
interesse og uden tanke på at skrive en bog, men eftersom mange 
af historierne er for gode til ikke at dele, gik det på et tidspunkt 
op for mig, at jeg nærmest var nødt til at skrive denne bog. Nogle 
personer og historier er velkendte for amerikanere, men kun for et 
fåtal af danskere, nogle er kendte af alle over hele verden, og nogle 
er stort set ukendte, men jeg vil love, at alle historier er værd at 
læse.



Som nævnt er det udviklingen vestpå, jeg synes er mest interes-
sant, og det er derfor også den del af USA, som bogen her primært 
omhandler. Med ”vestpå” mener jeg vest for Mississippi-floden 
(og lidt øst for). Jeg har udeladt en masse historier om nogle af de 
mest kendte westernskikkelser såsom Billy the Kid, Jesse James, 
Dalton-brødrene, Butch Cassidy og the Sundance Kid og mange 
flere og i stedet fokuseret på mindre kendte historier. Der er masser 
af ”små” historier, der er mindst lige så spændende og interessante 
som de kendte historier, så derfor har jeg valgt at fokusere på dem. 
Men der er stadig rigtig mange flere historier, jeg ville ønske, jeg 
kunne tage med, så jeg bliver nok nødt til at skrive en opfølger på 
et tidspunkt.

Jeg har brugt lang tid på at finde ud af, hvilken rækkefølge histo-
rierne skulle fortælles i, da mange af dem hænger sammen på kryds 
og tværs, men til slut nåede jeg frem til, at det giver mest mening 
at fortælle dem nogenlunde kronologisk. Som nævnt starter bogen 
i 1803, hvor Lewis og Clark drager mod Stillehavet, og den sidste 
historie omhandler Horatio Nelson, som 100 år efter kørte i bil den 
modsatte vej.

Mit håb er, at historierne vil være lige så interessante for andre 
at læse, som de har været for mig at skrive. Og forhåbentlig vil det 
sætte ekstra krydderi på oplevelsen, hvis man en dag skulle komme 
forbi nogle af de steder, som optræder i bogen.

Men lad os nu komme til sagen. Vi starter i 1803  …




