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Anotace
Bakalářská práce se věnuje problematice norské emigrace do Spojených států amerických
v 19. století a na počátku století 20. Na základě důkladné analýzy historických a
ekonomických pramenů a sociálních a statických faktorů se snažím vysvětlit důvody,
průběh a příčiny masové emigrace Norů do USA. V této bakalářské práci se zabývám
otázkou, proč se tak obrovské procento obyvatel této severské země rozhodlo pro
emigraci za oceán, když dnes zažívá země opak a do Norska míří více a více imigrantů
z celého světa.
První část je zaměřená čistě historicky, jelikož práce je pojatá jako historicko-etnografická,
v úvodu jsem zvolila kapitolu o dějinách, aby byly souvislosti lépe uchopeny a vysvětleny.
Následující kapitoly vysvětlují pojmy migrace, emigrace, imigrace, reemigrace apod. Dále
již bakalářská práce pracuje se samotnou problematikou historické migrace z Norska do
USA. Kapitoly a podkapitoly jsou uspořádány chronologicky. Kromě samotných statistik a
údajů se zabývám také člověkem emigrantem a jeho sociální situaci za mořem. V závěru se
snažím o shrnutí celé problematiky a uvádím konkrétní souvislosti a spojitosti historické
migrace se současností.

Annotation
This thesis concerns the Norwegian emigration to the United States of America in 19th
century and in the beginning of the 20th century. According to an analysis of historical and
economical sources, social and statistic factors the thesis tries to explain the causes,
course and consequences of the mass emigration from Norway to USA. It tries to answer
the question of why such a large amount of Norwegians opted for emigration overseas.
This is particularly interesting, because today this Scandinavian country experiences the
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total opposite – mass immigration to Norway. The first part of this thesis is a historicalethnological study, because ethnology is a historical science and on the other hand helps
to better understand all the consequences of the mass emigration. The following chapters
explain the concepts of migration, immigration, emigration, remigration, etc. The next part
handles the Norwegian historical migration to US. Chapters and subchapters are arranged
chronologically. Besides the statistics and data it also deals with topic of immigrant as a
person, and his social status over the sea in US. In the conclusion, a summary of the whole
issue is presented, and the specific historical context and continuity migration of present
times is also mentioned.

Klíčová slova
Norsko, norská historie, norský Američan, migrace, emigrace, reemigrace, melting pot

Keywords
Norway, Norwegian history, Norwegian American, migration, emigration, immigration,
melting pot
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Norská emigrace do USA
příčiny, průběh, důsledky
Úvod

Bakalářská práce, kterou právě držíte v rukou, se zabývá norskou emigrací do Spojených
států amerických a částečně i norskou reemigrací zpět do Norska. Klade důraz na
historické období od poloviny 19. století a končí cca po 2. světové válce. Toto téma jsem
zvolila zejména z toho důvodu, že můj zájem o Norsko a jeho historii je více než markantní
a navíc norské dějiny zaujímají v českém všeobecném povědomí poměrně okrajové místo
a odborníky jsou de facto opomíjeny. Tato práce je vedena jako práce etnologickohistorická, proto klade jistý důraz na norské dějiny v širší i užší perspektivě. Jak již bylo
zmíněno výše, jsou dějiny této skandinávské země reflektovány velice málo a v povědomí
veřejnosti odborné jsou reflektována pouze dvě období. V první řadě vikingské výpravy a
ságy a na straně druhé nacistická okupace Norska.

Významných bitev a mezníků,

v souvislosti s dějinami světovými, najdeme v historii Norska málo – s výjimkou dob
vikinské slávy. Fakt, který dělá norské dějiny zajímavé, je především boj lidí s přírodou a
drsnými životními podmínkami, působení na moři i na pevnině, jejich hledání národní
existence a jejího smyslu, horlivé úsilí o udržení si starých práv a tradic (jakožto v mnoha
evropských zemích, můžeme tuto periodu nazvat národním obrozením) a v neposlední
řadě obrovský kulturní rozmach norského národa v 19. a 20. století. Chceme-li se zaobírat
norskými dějinami a jejich výkladem a především vystěhovalectvím do USA, musíme se
soustředit a zachytit vývoj společnosti a kultury, ale především je nutné nahlížet na dějiny
v souvislosti zápasu o demokratizaci moderního života a sledování národních mýtů 1 .
Český historik Miroslav Hroch, píše: „… osobností norských dějin bylo právě období
vikingské, a že následující staletí norských dějin se nijak výrazně neliší od dějin jiných
„malých národů“ Evropy: byla naplněna stejně tak zištností a panovačností, cizím útiskem i
1

HROCH, Miroslav: Dějiny Norska. NLN. Praha, 2005. s. 5
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odbojem proti němu, egoismem i hrdým sebevědomím a občanskou obětavostí.“2 Vzhledem
k povaze historického vývoje Norského království a zemí Koruny České, shledávám
v tomto ohledu jistou paralelu, která ještě více podporuje můj zájem, a to i navzdory
okolnosti, že se české a norské národní dějiny odehrávaly v zemích značně si vzdálených
a bez vzájemných kontaktů 3 , nelze v jejich průběhu přehlédnout řadu shod a analogií.
Tento fakt můj zájem ještě více vygradoval a je to jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla
psát o tomto tématu.
V této bakalářské práci se pokouším shrnout a podat nástin norské emigrace do USA a celá
řady emigračních vln, které trvaly skoro jedno století.

2

HROCH, Miroslav: Dějiny Norska. NLN. Praha, 2005. s.5
HROCH, Miroslav: Dějiny Norska. NLN. Praha, 2005. s.297

3
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1. Historický nástin norských dějin
V následující kapitole shrnuji norskou historii. Hovoříme-li však o dějinách nejstarších, je
nutno se na ně dívat z jiné perspektivy. Norsko ani norský národ neexistovali. Lidé patřili
do svých kmenů, které jsou známé pod označením ting. Dalším problematickým faktorem
je geografické vymezení. Nelze oddělit současné Norsko, Švédsko a Dánsko. Dějiny těchto
národů se překrývají a velmi úzce spolu souvisí. Z tohoto důvodu používám označení
Skandinávie, které v mém podání vymezuje tyto tři státy tj. Norsko, Švédsko a Dánsko.
Další významný pojem je pojem viking, označení pro původního germánského obyvatele
Skandinávie. Někdy se pro tyto obyvatele Skandinávie používá také výraz Norman.4

1.1 Úvod do specifických dějin Norska
Norsko prošlo velmi zajímavým historickým vývojem, což si ovšem nesmíme vykládat tak,
že se na jeho území odehrávaly rozhodující bitvy evropských dějin, že zde propukaly
slavné revoluce či se zde uzavírala klíčová spojenectví. Norské dějiny nám ukazují
specifický příklad malého západoevropského (či chceme-li severoevropského) národa,
který nikdy nepatřil mezi tzv. sedm vyvolených národů západní Evropy 5 , stál vždy na
periferii politické i geografické a má složité klimatické podmínky. Přesto dnes bývá tato
země pravidelně řazena na nejvyšší příčky v hodnocení životní úrovně obyvatel 6 a
můžeme říci, že její vývoj byl ve 20. století v tomto směru obdivuhodně dynamický.
Samostatnost získalo Norsko v roce 1905. Předtím bylo více než 600 let závislé na svých
tehdy mocnějších sousedech (Dánsko a Švédsko) v rámci personálních unií. O zásadních
otázkách směřování země se po šest století rozhodovalo v mocenském centru, které leželo
mimo norské území. Norská národní identita je tedy poznamenána dlouhým úsilím o
nezávislost

4

ČERNÁ, A. Vikingové. Naše řeč, 2000, roč. 83, čís. 1, s. 52.
Sedm tradičních národních monarchií západní Evropy se stabilním územím, rozvinutou kulturou a národním

5

jazykem (Anglie, Francie, Portugalsko, Španělsko, Nizozemí, Dánsko, Švédsko) – viz např. Křen, Jan. Dvě století
střední Evropy. Argo, Praha 2005.
6

Žebříček států seřazených podle parity kupní síly, sestavuje jej Světová banka.
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1.2 Pravěk a vikinská éra
Před 12 000 lety bylo Norsko pokryté ledem. O 2000 let později se, podél norského
pobřeží, usadili první lidé7. Živili se jako lovci a sběrači. Zemědělství bylo zavedeno cca
4000 let př. Kr. V téže samé době byly v této oblasti položeny základy více rozvinuté
sociální a politické struktury. „Bohatství a moc“ tj. Wealth and power začalo být více
centralizováno a silní kmenoví vůdci byli schopni převzít moc i nad menšími klany. V době
stěhování národů dorazili do Skandinávie Germáni. Vzestup silných místních náčelníků
následně otevřel cestu k Vikinské éře, která započala v 8. století n. l. a nakonec vedl ke
sjednocení Norska. Populace rychle rostla a rozšířila se až v polárnímu kruhu. Populační
exploze spojená s nedostatkem obdělávatelné půdy, vedla nejprve k drobným válkám
mezi jednotlivými kmeny a později vyústila k loupeživým a objevitelským vikingským
výpravám.
„Jako bodající sršňové se rozlétli po celé zemi, řádili jako zuřiví vlci, drancující, trhající a
zabíjející nejenom ovce a voly, ale i kněží a jáhny a taktéž sbory mnichů a jeptišek…“8
— Šimon z Durhamu
Vikingská éra trvala cca od roku 800 do roku 1050. Zprávy současníků o nájezdech vikingů
pocházejí vesměs od mužů církve, proto je třeba je brát s rezervou. Vylodění ozbrojených
neznámých mužů s kopími, meči a mohutnými loděmi ve Francii, nebo Velké Británie
muselo na místí obyvatelstvo působit více než děsivě. Některé lodě měly na čelnici
vyřezávaná fantastická zvířata s propletenými těly a dračími hlavami9, což hrůzu místních
z cizinců přirozeně umocňovalo. Shlédneme-li dnes, v některém ze severských muzeí, tyto
vikinské skvosty, rozhodně nenabudeme dojmu, že vikingové byli barbaři. Ke konci 9.
století vikingové osídlili Faerské ostrovy, Orkneje a Island, Hebridy, ostrov Man, Irsko a
Skotsko. Kolem roku 985 vznikly první osady v Grónsku. Přibližně na přelomu století, Leif
Eiríksson objevil Vinland na newfoundlandském pobřeží Ameriky a dnešní Kanadu.
Vikingové obchodovali s Britskými ostrovy, evropským kontinentem i Orientem. Jednotné

7

MAAGERØ, Eva; Norway: Society and Culture. Portal. Kristiandsand, Norway, 2008. s.30

8

MCGLYNN, Sean. Mečem a ohněm: Ukrutnosti a zvěrstva středověkého válečnictví. Praha : Mladá fronta, 2010

9

HROCH, Miroslav: Dějiny Norska. NLN. Praha, 2005. s.14
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Norské království bylo založeno v roce 872 pod vládou Haralda Hårfafre (Krásnovlasého).
Města byla založena jako výsledek obchodu. Tønsberg roku 871, Trondheim 997, Oslo a
Bergen o několik desetiletí později. Na konci 9. století začínají první pokusy o zavádění
křesťanství. Christianizace proběhla po smrti krále Olafa Den hellige (Svatého) v roce
1030. Norsko bylo začleněno jako provincie pod římsko-katolickou církev. Trondheim se
stal náboženské a poutní místo (kult sv. Olafa, který zde byl zavražděn). Konflikty mezi
církví a světským světem trvaly až do počátku 13. století, které je označováno za tzv. zlatý
věk norského středověké království.

1.3 Zlatý věk norského království a počátek dánské nadvlády
Zlatý věk symbolizuje živý obchod se zámořím, Anglií a evropským kontinentem, vznik
středověkého státu, „obecné právo“ pro celé Norsko z roku 1276 a samozřejmě středověké
ságy. Po době slávy a prosperity nastává doba postupného úpadku a ztráty, moderně
řečeno, národní nezávislosti. Královská dynastie vymřela v roce 1319. Morová epidemie
zasáhla zemi roku 1349 a v několika následujících letech se situace opakovala. Posléze
získala Hansa kontrolu nad norským exportem obilí v průběhu 13. století. Výsledkem byly
obrovské ekonomické ztráty a závislost na Hanse v zahraniční politice. Roku 1397 byla
uzavřena Kalmarská unie10 se Švédskem a Dánskem. V roce 1451 vznikla tzv. Dánská unie,
která trvala až do roku 1814. Ekonomický pokrok a růst populace se datuje cca od 15.
století. Obchodovalo se se dřevem a velký boom zažíval i těžební průmysl (stříbro, měď,
železo). Lutheránská reformace proběhla zhruba v polovině 16. století. Norsko bylo pod
dánskou nadvládou a samozřejmě i pod dánským kulturním vlivem. S nastolením
reformace, kterou prosadili Dánové ediktem z roku 1538, ztratilo Norsko i svou církevní
samostatnost. Oficiálním jazykem na úřadech, v kostelech a školách se stala dánština.
Šlechta se sama dokázala vyhubit v drobných válkách a hospodářský život drželi pevně ve
svých rukou němečtí hansovní obchodníci. Dánský král Kristián III., tak mohl bez odporu
prohlásit v dánském sněmu, že Norové přestali jako samostatný národ (pokud vůbec
můžeme o národu jako takovém hovořit) existovat11 a Norsko se stalo pouhou součástí

10

Kalmarská unie je označení pro personální unii dánského, norského a švédského království v letech 1397 až

1523.
11

FIALA, Ondrej: Norsko a Evropská integrace – Bakalářská práce. Praha 2008. UK FSV IMS.
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dánské říše. Následuje dlouhé období válek mezi skandinávskými zeměmi. Roku 1660
oficiálně vznikla Dánsko-norská absolutistická monarchie.

1.4 Konstituce a švédská nadvláda
Po napoleonských válkách, podepsal dánský král mírovou smlouvou v Kielu roku 1814,
následně musel Norsko podstoupit Švédům, kteří byli od počátku proti Napoleonovi.
Faktem zůstává, že než Norsko vstoupilo do personální unie se Švédskem, vyhlásilo roku
1814 svoji nezávislost. Ta však nebyla uznána. Toto vyvolalo v Norsku zuřivý odpor.
Norové svolali shromáždění, vlastní sněm, který formuloval a schválil základní norskou
ústavu, která byla odvozena z myšlenek Montesquieua. (Tato ústava ze dne 17. května
1814 platí v modifikované formě dodnes. Den jejího schválení se slaví jako norský státní
svátek.) Během mnoha jednání se Švédy, se nakonec názory obou zemí sjednotily v tom,
že budou oba státy Švédsko i Norsko sjednoceny pod jednou a to švédskou korunou, a oba
budou mít vlastní zákonodárství a parlament. Rok 1814 je v Norsku všeobecně označován
za rok, kdy započalo tzv. národní obrození. Tato doba je symbolizována velkými jmény jako:
Henrik Wergeland12 a jazykovědec samouk a tvůrce tzv. nynorsku13 Ivar Andreas Aasen,
nebo spisovateli a umělci jako byli: Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Edvard Grieg a
Edvard Munch. Politická polarizace mezi norským parlamentem a švédským králem
musela dříve, či později nastat. Na principu parlamentarismu vznikly v roce 1884 strany
Høyre14 a Ventre15. O tři roky později rovněž vznikla Sociálně demokratická strana.
Na sklonku 19. století dramaticky stoupl počet obyvatelstva. Zemědělské výroba nebyla
schopna udržet krok s rychlým růstem počtu obyvatelstva. Norsko se stalo jednou z
klasických 16 vystěhovaleckých zemí. Jen během posledních dvou desetiletí 19. století
hledaly záchranu na druhém břehu oceánu cca tři čtvrtě milionu obyvatel Norska.
Vystěhovalectví stále pokračovalo na počátku 20. století a vedlo nakonec k tomu, že dnes

12

Kodifikoval spisovný dánsko-norský jazyk, později označovaného jako riksmål (dnes bokmål).

13

Je jedna ze dvou oficiálních spisovných variant norštiny.

14

Norská pravicová strana.

15

Norská levicová strana.

16

ELLINGSEN, Elisabeth: Stein på stein. CAPPELEN. Oslo 2005. s. 83

13

žije v Spojených státech amerických několik milionů potomků, kteří se hlásí k norskému
původu. V téže samé době, kdy probíhala masová vlna emigrace do USA, se rovněž
obnovily spory se Švédskem, protože Norové se už nehodlali smířit s rolí podřízeného
partnera.

1.5 Samostatný norský stát
Prostřednictvím plebiscitu se Norsko rozhodlo, že vypoví unii se Švédy. Podepsáním
smlouvy v Karlstadu vzniklo moderní Norsko roku 1905. Norská královská dynastie
vymřela roku 1319 (viz. výše). Role krále se ujal dánský princ Karl, který byl jako Håkon
VII. korunován 1906 v Trondheimu. V následujících letech Norsko přeorganizovalo své
sociální zákonodárství. Roku 1913 získaly norské ženy volební právo17. Za 1. světové války
zůstalo Norsko neutrální. Roku 1920 se Norské království stallo členem Společnosti
národů a téhož roku získalo svrchovanost nad Špicberkami (Svalbard). Roku 1929
anektovali Norové ostrov Jan Mayen, museli se však zříct nároků na Grónsko. V roce1933
o tom rozhodl soud v Haagu. Miroslav Hroch píše: „Německé projevy sympatií byly ostatně
míněny z velké části vážně. Pro nacistické ideology rasismu byli Norové nejčistšími
příslušníky germánské („nordické“) rasy, a tedy potencionálními příslušníky „panského
národa, kterému je přisouzena vláda nad světem. Šlo tedy o to, Nory získat, nikoli je podrobit.
Je dokonce pravděpodobné, že by Německo respektovali norskou neutralitu ...“18. Nicméně
roku 1940 bylo Norsko přepadeno Německem a i přes odpor bylo obsazeno. Záhy se vlády
zmocnil kolaborant Vidkun Quisling19. Protihitlerovských akcí se účastnily tisíce norských
vlastenců, ale na straně druhé, část norského obyvatelstva s nacisty kolaborovala. Jako
příklad uvádím spisovatele, básníka a držitele Nobelovy ceny za literaturu Knuta Hamsuna
(viz. dále), kterého po válce uchránil před soudem pouze jeho vysoký věk. Země byla
okupována až do roku 1945. Po válce Norsko vstoupilo do NATO. Doba od skončení 2.
světové války až do poloviny 70. let je označována jako zlatý věk sociální demokracie20.

17

Loni, tj. v roce 2013 slaví Norsko 100leté výročí od všeobecného volebního práva.

18

HROCH, Miroslav: Dějiny Norska. NLN. Praha, 2005. s. 214

19

Norský důstojník a fašistický politik, který byl po 2. s. v. popraven. Slovo quisling dnes platí v mnoha světových

jazycích jako synonymum pro kolaboranta či vlastizrádce.
20

MAAGERØ, Eva: Norway: Society and Culture. PORTAL. Kristiandsand 2008. s. 142
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Poválečná doba a nikterak pozitivní ekonomická situace byla vystřídána nadbytkem a
blahobytem. Velká vlna stěhování vedla k vylidnění některých rybářských osad a
vesnických lokalit, zatímco města postupně rostla a vzkvétala. Norové postupně opouštěli
půdu a moře, které vyměnili za práci v továrních halách a na úřadech. Nicméně prudce se
zvýšila úroveň vzdělání veškerého obyvatelstva. Norská historička Elisabeth Bakke uvádí:
„Norský stát do značné míry převzal úkoly, které dříve bezplatně vykonávaly ženy
v domácnosti, a dal jim možnost a příležitost ucházet se o zaměstnání.“ 21 Relativním
dovršením blahobytu, bylo objevení ropy a zemního plynu u norských břehů. Onen ropný
boom udělal takřka přes noc z Norska nejbohatší zemi na území Skandinávie a dnes jednou
z nejvíce prosperujících a nejbohatším zemí světa 22 . Často je, podle různých zdrojů,
označována jako země blahobytu 23 . Poválečné Norsko se počalo kulturně stmelovat.
Centralizace a urbanizace, vyšší vzdělanost, komunikace a dynamický masmediální vývoj
přispěli k vyrovnávání rozdílů a zredukovali psychické i fyzické vzdálenosti. Etnická,
náboženská a jazyková mnohotvárnost této země rostla paralelně s dynamickým vývojem
překonávání „vzdáleností“. Norsko se stalo multikulturní společností ve větší míře a
tolerance vůči těm, kdo jsou odlišní, se zvýšila 24 . Norské království pořádalo – zatím
dvakrát – referendum o vstupu do EU. Ondřej Fiala píše: „Země splňuje podmínky pro plné
členství, patří mezi stabilní demokracie s vysokou životní úrovní a prosperující ekonomikou.
Členem EU však stále není a v dohledné době pravděpodobně ani nebude.“ 25 Norsko ušlo
během několika málo generací velmi dlouhou cestu, od chudé země na severu Evropy,
která byla 600 let pod cizí nadvládou, k jedné z nejbohatších zemí na světě.

21

HROCH, Miroslav: Dějiny Norska. NLN. Praha, 2005. s. 295

22

Koncepce prosazující nutnost regulativních zásahů státu do národního hospodářství a sociálního života

společnosti v zájmu zajištění blahobytu pro všechny občany. Zesiluje funkci státu a zajišťuje zájmy především
silných kapitálových seskupení. (http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/97266-stat-blahobytu). Společně se
statistickým úřadem Statistik sentralbyrå: http://www.ssb.no/olje_gass_en/
23

http://www.noramb.cz/About_Norway/policy/Socialni-blahobyt/ a http://tv.nrk.no/serie/olje

24

Podle statistického úřadu Statistik sentralbyrå: http://www.ssb.no

25

FIALA, Ondrej: Norsko a Evropská integrace – Bakalářská práce. Praha 2008. UK FSV IMS.
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2. Vymezení pojmu migrace
Migraci můžeme dělit podle mnoha různých činitelů a faktorů. V mé bakalářské práci
migraci dělím na: imigraci, emigraci a reemigraci. Zmíním základní fakta a vysvětlím
pojmy, které souvisí s touto prací a její problematikou.

2.1 Migrace
Lidé migrují od pradávna. V pravěku se skupiny našich předků přemisťovaly spolu se
zvířaty, která lovili. Ve vrcholném středověku se začali lidé přemisťovat do měst kvůli
řemeslům a obchodu, ale také kvůli svobodě, kterou jim města poskytovala. V novověku
se setkáváme již s rozšířením mezikontinentální migrace v době zámořských objevů a
conquisty26. S příchodem industriální revoluce nastal odliv lidí z venkova za prací do měst.
V dnešní době čelíme migraci z důvodů ekonomických (např. za prací), sociálních
(stěhování se za rodinou, přáteli), politických (z důvodu náboženské, politické či rasové
perzekuce nebo v důsledku válečného konfliktu) a environmentální (při přírodních
katastrofách či změně klimatu)27. Přístup jednotlivých komunit k nově příchozím nebo k
těm, kteří o příchod usilovali, měl v daleké historii i dnes mnoho společného, protože
společnosti se vždy snažily kontrolovat příliv cizinců. Nejvýznamnější migrační vlny ve
středověké Evropě známe jako „stěhování národů“.
Migrace v nejširším slova smyslu znamená přesun jednotlivců i skupin v prostoru, který je
spolu s porodností a úmrtností klíčovým prvkem v procesu populačního vývoje a výrazně
ovlivňuje společenské a kulturní změny obyvatel na všech úrovních. S ekonomickým
rozvojem se intenzita migrace neustále zvyšuje28. Odborníci jako migraci označují tedy:
prostorové přemísťování osob přes libovolné hranice (zpravidla administrativní), spojené
se změnou místa bydliště na dobu kratší či delší, příp. „na trvalo“. Migrace je jedna z forem
prostorových pohybů obyvatelstva, pro něž se používá souhrnný pojem mobilita
(hybnost). Dočasná změna bydliště, dojíždění či naopak vyjíždění a cestování se neřadí
jako migrace. Rozeznáváme migraci vnitrostátní (pokud nejsou překročeny hranice

26

Termín pro dobytí indiánských území v tzv. Novém světě.

27

Článek Introduction to migration – What is migration? In www.radio1812.net/en

28

Podle webových stránek MVČR: http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik.aspx
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daného státu) a mezinárodní (překročení státních hranic). Mezinárodní migrant je pak
člověk, který žije na území země, ve které se nenarodil, a získal jisté vazby k této zemi 29.
OSN stanovila hranici pro označení mezinárodní migranta pobyt delší než jeden rok30.

2.2 Emigrace
Emigraci můžeme definovat jako změnu místa pobytu směrem z území domovského státu,
emigrace je procesem, při němž obyvatelé opouštějí své domovské státy s cílem usídlit se
v zahraničí 31 . Výraz emigrace tedy znamená dobrovolné nebo vynucené vystěhování
jedince nebo skupiny do ciziny z náboženských, „rasových“, politických, hospodářských a
jiných důvodů32. Ti, kteří emigrují, se nazývají emigranti a mohli bychom je definovat jako
osoby, opouštějící území svého domovského státu s cílem usídlit se v zahraničí33. Někteří
autoři mluví o emigraci, je-li zde prvek vůle dotyčného emigranta nebo emigrantů,
v případě lidé mají na vybranou. Pokud jde o akt, kdy si lidé nemohou vybrat nebo by
museli změnit např. svou náboženskou příslušnost, mluvíme o vyhnání a o exulantech. V
některých souvislostech se spíše používá termín běženci. Příčiny vystěhování opět mohou
být ekonomické, politické nebo náboženské či kombinací několika výše zmíněných
faktorů.

2.3 Imigrace
Emigrace je opakem imigrace. Imigrace je změna místa pobytu směrem na území jiného
než domovského státu; imigrace je procesem, při němž se na území států usazují imigranti,
tj. cizinci 34 . Imigrant je člověk cizinec, který přicházející do země za účelem pobytu
dlouhodobějšího charakteru35. Imigrace je tedy proces, při němž se na území státu usazují
lidé přicházející ze zahraničí. Děje se tak z ekonomických, politických či náboženských

29

Migrant in http://portal.unesco.org/shs/en/
Článek Migrace: www.demografie.info
31
http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik.aspx
32
Antropologický slovník: http://is.muni.cz/do/1431/UAntrBiol/el/antropos/slovnik.html
33
http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik.aspx
34
Podle stránek www.mvcr.cz se cizinec definuje jako: je každá fyzická osoba, která není občanem České
republiky. Pro účely zákona o pobytu cizinců se cizincem rozumí fyzická osoba, která není státním občanem
České republiky, včetně občana Evropské unie.
35
http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik.aspx
30

17

důvodů. Tj. jako imigrace se označuje přistěhovalectví a je opakem emigrace.
Přistěhovalectví tj. imigrace s sebou přináší některé problémy. Imigranti mohou pocházet
ze zemí s nízkou životní úrovní36 a z odlišného kulturního prostředí. Po jejich příchodu do
cílové země tak ti, co nejsou schopni se přizpůsobit a asimilovat, vytvářejí svojí vlastní
enklávu s kulturním prostředím své mateřské původní země. Vznikají tak ghetta, ve
kterých se přistěhovalci cítí odtržení od majoritní společnosti37.

2.4 Reemigrace
Pojem reemigrace označuje návrat emigranta do země, z níž odešel. Tj. moment, kdy se
dřívější emigranti po určité době nepřítomnosti vracejí do své mateřské země.

2.5 Migrace a Norsko
V druhé polovině 19. století a na počátku 20. století zažívalo Norsko velkou emigrační vlnu,
a to zejména do Spojených států amerických. Emigrace dosáhla svého pomyslného vrcholu
v druhé polovině 60. let 19. století, kdy dvě třetiny přirozeného přírůstku norského
obyvatel, tj. 10 - 15 %38 obyvatel, odešlo ze země a hledalo nový domov. Různé zdroje
uvádějí čísla až kolem 900 000 lidí, kteří emigrovali. Vystěhovalectví zůstalo stále vysoké
ještě kolem první světové války a bylo zastaveno až hospodářskou krizí ve 30. letech 20.
století. Od konce 60. let minulého století Norské království zažívá vysokou vlnu „čisté
imigrace“39, která v 70. letech a počátkem 80. let minulého století představovala ročně 1
% počtu obyvatel země. Porodnost etnických Norů stále klesá40, celkový přírůstek počtu
obyvatel zapříčiněný imigranty se značně zvýšil o 35 – 40 %. V 60. letech 20. století
neustále stoupaly počty přistěhovalců z jižní Evropy, Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Většina
36

Podle výzkumu erosat:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Immigration_by_main_citizenship_g
roup,_2009_%281%29.png&filetimestamp=20111125175238
37
Podle výzkumu Eurosat:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
/cs
38
LOVOLL, Odd S.: The promise of America. UNIVERSITY OF MINNESOTA PRESS. Minneapolis 1999. s.35
39
Tj. migrační saldo je rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých ve zkoumaném územním celku.
Společně s přirozeným přírůstkem je základním údajem pro bilance obyvatelstva. Převzato z:
http://www.czso.cz/cz/cisla/0/02/020100/stehovan.htm
40
Podle norského statistického úřadu: http://www.ssb.no/befolkning/artikler.shtml#fodte
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z těchto imigrantů se usadila v Oslo a okolí. Tato situace vyústila v rozhodnutí norské
vlády, která v roce 1975 vyhlásila oficiální zákaz přijímání imigrantů, který platí dodnes.
Na internetových stránkách Norské ambasády v Praze se píše: „Zákaz se nevztahuje na
určité skupiny uprchlíků a žadatelů o azyl. Pro tyto skupiny, které pocházejí zejména z bývalé
Jugoslávie, Pákistánu, Vietnamu, Iránu a Turecka, existují roční vstupní kvóty. Do jisté míry
je rovněž povolena imigrace za účelem sloučení rodin.“41

3. Norská migrace do USA v 19. a na počátku 20. století
V předchozí kapitole jsem se pokusila vysvětlit a vymezit základní pojmy migrace.
Následující kapitola se věnuje norské vlně emigrace do Spojených států amerických v 19.
a na počátku 20. století.

3.1 Američan norského původu
Norwegian American (norsky norskamerikaner) je Američan hlásící se k norskému
původu. Norsky tzv. norskamerikanere jsou Američané norského původu. Norští
přistěhovalci migrovali do Spojených států především v druhé polovině 19. století a
prvních desetiletí 20. století. Existuje více než 4,5 milionu tzv. norských Američanů a to
podle posledního sčítání lidu USA42. Většina z nich žije na Horním Středozápadě. Norští
Američané jsou 10. největší přistěhovaleckou skupinou v USA.

Sečteme-li počet

přistěhovalců, kteří emigrovali do USA a porovnáme je s počtem obyvatel jejich země
původu zjistíme, že z Norska odešel největší počet obyvatel, uvádí se, že skoro až polovina
norského obyvatelstva emigrovala do Spojených států.

41

http://www.noramb.cz/About_Norway/policy/Obyvatelstvo/population/migration/
Podle webových stránek Norské ambasády v Praze:

42

http://www.noramb.cz/About_Norway/history/after1814/unionswe/
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3.2 Migrace do USA
3.2.1 První vlny migrace
Podíváme-li se na problém z historické perspektivy, zjistíme, že Normané z Grónska a
Islandu byli první známí Evropané, kteří dosáhli severní Ameriky. Leif Ericson připlul do
Severní Ameriky kolem roku 1000. Následně se norští osadníci z Grónska pokusili o
založení osady v místě dnešního Newfoundlandu a Kanady. Osídlení však nebylo trvalé.
Později zaznamenáváme přítomnost norských přistěhovalců v New Amsterdam (New
York po roce 1664) na počátku 17. století. Hans Hansen Bergen, rodák z Bergenu v Norsku,
byl jedním z prvních osadníků43 z holandské kolonie Nový Amsterdam, který se na území
dnešních Spojených Států přistěhoval v roce 1633. Dalším z emigrantů byl Albert
Andriessen Bradt, který se dostal do New Amsterdamu v roce o 4 roky později, tedy v roce
163744. Kolem roku 1640 se přibližně 60 Norů se usadilo v oblasti Manhattan. Migrace
obyvatelstva probíhala i prostřednictvím tzv. tranzitní země, dnešního Nizozemska, se
kterým mělo Norsko silné obchodní vazby a v průběhu 17. století

mnoho Norů

emigrovalo do Amsterdamu a následně do Ameriky. Spousta z nich se usadila
v holandských koloniích.
3.2.2 Organizovaná migrace
3.2.2.1 Sociální a politická situace před migrací
„… v roce 1825, v období zvláště tvrdých náboženských sporů v Norsku, skupina šesti rodin,
hledající útočiště před norskou státní církví, vyplula ze Stavangeru. Když přijeli do New Yorku
po náročné 14 - týdenní cestě, způsobili rozruch a místní tisk žasl nad statečností těchto
poutníků. Norové se usadili v severní části státu New York. Dnes jsou jejich potomci ještě
známí jako „Sloopers“…“ 45
Velká migrace 19. století radikálně rozšířila oblast norského osídlení, zkušeností i vlivu
emigrantů na území Spojených států. Skupiny lidí, kteří se rozhodli plavit se přes oceán,
byly jedinečné. Předpokládám, že norští emigranti si byli vědomi jisté podobnosti, jakožto

43

Kvapilová, Petra: Norskamerikarnerne: Obligatorsik opgave. Universitetet i Oslo 2013.
Tamtez – viz. výše
45
Citace (přeložená do ČJ) – článek: Immigration; Scandinavian; Norwegians. Duben 2012
44
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potomci Vikingů. Vikingské předky migrantů z Norska a jejich nájezdy na západ (viz.
kapitola 1) můžeme srovnávat. Jak emigranti v 19. století, tak Vikingové o mnoho staletí
dříve mířili za něčím, co jim doma scházelo, za něčím, co postrádali. V podstatě vikinská
historie dává dějinám tzv. Norwegian Amricans velmi efektivní symbol i v současnosti.
Norský Američan a básník Franklin Petersen kolem roku 1900 napsal: ” …Jsme
připomínkou slavných vikingských ság a jsme hrdí na zemi, kterou jsme opustili. Může to být
tím, že nám v žilách stále proudí vikinská krev?…“ 46
Pěstování vikinského povědomí má v kruhu Norwegian Americans silnou tradici. Na rozdíl
od vikingské expanze, před více než 1000 lety, počáteční migraci z Norska v 19. století
můžeme sotva popsat jako ”typicky” vikingskou. Počáteční emigrace v 19. století proběhla
v roce 1825. První skupina Norů se vzdala přes oceán hledat světlejší zítřky v zemi, která
jim naskýtala nevídané možnosti, v což doufali. Roku 1836 a ve 40. letech 19. století míra
emigrantů začíná stoupat, ale svého vrcholu dosahuje až v 60. letech. Masová emigrace
měla tři hlavní vlny, které můžeme definovat lety: 1866 až 1873; 1880 až 1893 a poslední
ve 20. letech 20. století. Přibližně 900 000 Norů odešlo do Spojených státu amerických.
Samozřejmě ne všichni zůstali v USA, někteří se rozhodli pro reemigraci a vrátili se zpět
do své původní vlasti. Faktem zůstává, že 780 000 Norů, tj. 87% z emigrantů odešlo do
USA v letech 1865 – 1930 47 . Stejně jako během vikinské expanze, i tato vlna emigrace
rozptýlila norskou kulturu na území Spojených států, ale i jinde ve světě. Během 19. století
byly Spojené státy primární destinací, téměř všech Norwegians Americans. Po roce 1900
se někteří z těch, kteří emigrovali, rozhodli pro usazení se v Kanadě. Do První světové
války odešlo do Kanady 10 % všech norských emigrantů a ve 20. letech 20. století se
procento zvýšilo až na 24 %. Dalšími částmi světa, kam norští emigranti zamířili byly např.:
Austrálie, jižní Afrika a jižní Amerika. Procento Norů je však v porovnání s USA a Kanadou
mizivé.48
Výsledkem norské emigrace je silná komunita norských emigrantů, jak na území
Spojených států, tak v Kanadě. Skupina Norwegian Americans nikdy nepředstavovala
velké procento americké populace, pouhé cirka 2% 49 . Tento fakt má jednoduché
vysvětlení, nemůžeme srovnávat počet Norů, kteří emigrovali a jejich potomků, s počtem
Američanů dnes. V době první vlny masivní emigrace mělo Norsko zhruba 2 000 000
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obyvatel a z toho cirka 900 000 odešlo ze země. V roce 1990, během federálního
průzkumu, se 3 900 000 Američanů přihlásilo k norskému původu. Celkový počet
Norwegian Americans se však odhaduje vyšší.
Podle sčítání lidu v roce 1801, mělo Norsko 883 487 obyvatel50. Vyšší společenská vrstva,
která vlastnila továrny, mlýny a doly, tvořila pouhé 2 % 51 obyvatelstva. Více než 93 %
obyvatelstva žilo v rurálních oblastech země. Norský národ, tak jak ho známe dnes, sám
sebe označuje za národ farmářů (norsky bonder). V Norsku nikdy neexistovalo vysoké
procento vyšších společenských vrstev. Možná toto je jeden z důvodů, proč je Norsko jedna
z nejvíc egalitářských zemí na světě (např. vykání bylo zrušeno, povyšování je krajně
nevhodné a neakceptovatelné, nebo vysokoškolští profesoři jsou oslovováni křestním
jménem). Města byla malá, mohu zmínit např. největší norské město Bergen (v roce 1801),
mělo pouhých 17 000 obyvatel, následovala Oslo s 11 000 obyvateli. (Oslo „přeskočilo“
Bergen až v roce 1830, kdy mělo 33 000 obyvatel). Velké a evidentní rozdíly nebyly pouze
mezi městy a venkovem, ale také mezi různými částmi země. Nejobydlenější byly tři
regiony: oblast kolem Oslo fjordu, části fykle Oppland kolem jezera Mjøsa a areál
v blízkosti Trondheim fjordu. Tato strategická a vyhledávaná místa byla osidlována již od
pradávna. Blízkost vodního zdroje a relativně teplé ovzduší na pobřeží, které ovlivňuje
Golfský proud, hráli vždy významnou roli. Norská společnost se vyvíjela v závislosti na
nových trendech doby, společně se starými zvyky a tradicemi. Nutno podotknout, že
průmyslová revoluce, se Norska začala dotýkat až velmi pozdě, porovnáme-li to s např.
Rakousko - Uherskem. Až v polovině 19. století se začíná s budováním prvních továren,
převážně textilních. Norská

společnost

se

dříve

živila

převážně

rybolovem a

zemědělstvím, které nikdy nemohlo pokrýt poptávku obyvatelstva, v závislosti na
klimatických a přírodních podmínkách (až na oblasti Hedemark a Østfold). V některých
oblastech bylo zemědělství a rybolov doplněno lovem. Nicméně výměnný obchod stále
pokračoval, převážně v rurálních oblastech. Podle norského historika Sverra Steena byl
obchod založený na penězích limitován městskými oblastmi. Ve 30. letech 19. století
zažívá Norsko ekonomický rozmach, který s sebou přináší růst populace, a tím pádem i
větší poptávku po potravinách. Populace rapidně rostla, ale zemědělské možnosti země
byly omezené. Norsko nebylo schopné uživit všechny. Ve své podstatě každý kousek půdy
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byl zabrán sedláky, kteří mohli části své půdy pronajímat, nicméně fakt, že země nemohla
uspokojit potřeby všech, byl jedním z hybných sil obyvatelstva proč emigrovat.

3.2.3 Restaurationen
Norská organizovaná emigrace do USA započala 4. června 1825. Sloop (česky též šalupa)
s příhodným pojmenováním Restaurationen, které můžeme přeložit do češtiny jako
obnovení nebo navrácení, vyplula z norského Stavangeru. Na palubě bylo celkem 15 lidí,
jak posádky, tak pasažérů, kteří se rozhodli emigrovat. Po 14 týdnech na vlnách Atlantiku,
se šalupa Restarationen dostala k břehům Ameriky a to dne 9. října. Během cesty porodila
jedna ze 2 pasažérek dítě, takže do New Yorku se loď doplavila s jedním pasažérem navíc.
Newyorské noviny The New York Daily Adviser ze dne 9. října 1825 napsaly: „… ti, kteří
dopluli z farem, jsou zvláštně oblečení, liší se od Američanů, ale ti, kteří dopluli z měst, se
oblékají do barevného bavlněného oblečení a šál, pravděpodobně dovezených z Anglie.“
Tzv. Sloopers jsou označováni jako průkopníci norské emigrace. Jsou také předmětem
mnoha výzkumů a literárních zpracování. Kdo byli tzv. Sloopers? Proč se vydali vstříc
nejisté budoucnosti a co je k tomu vedlo? Za jakých podmínek byla jejich cesta do USA
možná?
Lars Larsen Geilane byl lídrem expedice. Byl rovněž členem tzv. Společnosti přátel tj.
Kvaker. (Kvakeři jsou náboženské hnutí, jež vychází z křesťanství založené v 17. století
v Anglii Georgem Foxem. Kvakeři věří, že Bůh působí v člověku skrze vnitřní osvícení. Nějaké
závazné a pevně dané věrouky se nedrží. Bibli mají sice ve vážnosti, ale není pro ně dogmatem
a výklad Bible se řídí právě oním vnitřním světlem každého jednotlivce. Do Norska se
kvakerské učení dostalo díky Norům vězněným v Anglii během války 1807 – 1814. Následně
se Přátelé rozšířili a založili společnosti v Oslo a ve Stavangeru.)52 Vedle Přátel existovala
další náboženská skupina tzv. Haugeánů (norsky haugianene, anglicky haugeans, což byla
pietistická náboženská skupina, která si za svůj cíl kladla přinést očistu Norské církve53).
Skupiny měly společnou nespokojenost vůči Norské církvi a požadovali kompletní
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svobodu náboženství. Tento požadavek stmelil obě skupiny a zavdal prostor pro vzájemný
dialog.
Myšlenka emigrovat se nezrodila ze dne na den, uzrávala bezpochyby postupně. Jak se
vůbec norští rolníci, žijící mimo pobřeží, dozvěděli o možnosti emigrovat do Ameriky?
Svět norských rolníků byl přece jen omezený. Omezený na to, co se dozvěděli v kostele,
nebo se doslechli na trhu, či jiné vzácné příležitosti. Gramotnost nebyla obvyklá. Pro
odpověď musíme opět k tzv. Přátelům, kteří hojně komunikovali se svými anglickými
informovanými „soukmenovci“. Např. v roce 1817 ztroskotala holandská loď převážející
německé emigranty u norských břehů. A někteří z těch co přežili, strávili celý rok
v Bergenu, kde čekali na svůj druhý pokus dostat se do USA a šířili své myšlenky.
Povědomí o Americe ve velkých přístavních městech, jako je Stavanger, nebo Bergen,
samozřejmě bylo.
Vraťme se k první skupině norských emigrantů. Američtí Přátelé očekávali Sloopers v New
Yorku, v čele s Clengem Peersonem. Překvapivě byli všichni členové posádky v dobré
kondici, po dlouhé a vyčerpávající cestě napříč Atlantikem, včetně novorozeněte, které se
narodilo lídrovi skupiny Larsi Larsenovi a jeho ženě Martě. Na palubě bylo 12 svobodných
mužů, jedna neprovdaná žena a manželé Larsenovi se svou novorozenou dcerou
Margaretou Allen (jméno získala podle anglického člena Přátel).
Většina z tzv. Sloopers pocházela z rurální oblasti Rogaland (okolí Stavangeru), především
z podoblasti Tysvær a pár z nich bylo přímo ze Stavangeru. Můžeme říci, že byli
„naverbováni“ emigrovat do USA pomocí prospektů, které přislibovaly náboženskou
svobodu, vysoký výdělek aj. Nicméně jak Haugeáni, tak Přátelé nepocházeli ze společensky
vysokých vrstev. Nemůžeme je však charakterizovat jako chudé. S sebou na palubu si vzali
mimo jiné i železné pláty a tyče, které plánovali, po doplutí, společně s lodí prodat. Po
konfliktu s americkými autoritami (USA byly přetíženy emigranty ze „Severu“) a
následnou peticí americkému prezidentovi J. Q. Adamsovi (který anuloval pokutu, jež
připlutivší Sloopers dostali), prodali loď a získali $400. Následně s pomocí amerického
spolku Přátel, se norští přistěhovalci přesunuli do severní části státu New York a posléze
se usadili v Kendall Township na půdě, kterou zakoupil Cleng Peerson (člen amerického
spolku Přátel). Tady, na břehu jezera Ontaria, bojovali „průkopníci“ o přežití. Posléze se
tato norská kolonie stala stanicí na emigrantské cestě na tzv. Midwest (česky
Středozápad), kde se většina ze Sloopes usadila. Nově příchozí z Norska se zde postupně
začali usazovat a založili kolonii s názvem Fox River ve státě Illinois. Opět to byl Cleng
24

Peerson, který své svěřence vedl do „země zaslíbené“. (V některé literatuře bývá často
srovnáván a Mojžíšem.)

3.2.4 Americká horečka se šíří
Kendal Township se stal norským centrem v tzv. Novém světě, jak je také jinak Amerika
často nazývána. Zmíním Nora Gjerta Gregoriussena Hovlanda, který tento kus země
navštívštívil v roce 1831 a následně jej označil za příjemnou a úrodnou zemi. O 5 let
později, také jinak v roce 1836 se do USA vydali 2 další lodě: Norden a Den norske klippe.
Ze Stavangeru vyplulo cellem 167 lidí. Cesta se opět uskutečnila s pomocí někoho zvenčí.
Tentokráte emigrantům pomohl Knud Andersen Slogvig, který emigroval roku 1831, ale
po roce se vrátil zpět, aby pomohl dalším , při cestě za oceán a stal se lídrem lodi Norden.
Většina z těchto emigrantů pocházela z rurální oblasti Ryfylke Jærend a pár rolníku bylo
původem z Hordalandu a většina se usídlila ve Fox River a v jeho okolí.
Harold B. Kildahl ve své knize Westward we came uvádí, že odchod do Ameriky, bylo
rozhodnutí, které si každý z emigrantů, rozhodl sám, ve své hlavě. Jiný autor, taktéž
Norwegian American Odd S. Lovoll ve své knize s názvem The promise of America
poznamenává, že mezi lety 1825 – 1865 odešlo do Spojených států celkem 77 873 Norů a
více než polovina, tj. 39 350 lidí odešlo v periodě mezi lety 1856 – 1865. Většina
z emigrantů pocházela s východní části Norska (Østlandet) a západní části (Vestlandet).
Otázkou zůstává, jak se Norové dozvídali o Spojených státech. Mnoho z emigrantů se po
nějaké době vrátilo domů, za účelem návštěvy rodiny apod. Zprávy a povědomí o Americe
se začalo šířit rychle, de facto po celém Norsku. O zemi, která nabízela seberealizaci a
svobodu.
Podle Harolda B. Kildahla (viz. výše), celá řada emigrantů, kteří se po nějaké době tak
říkajíc „ukázali doma“, během svého vyprávění o Americe, která nabízí lepší život všem –
i chudým, přesvědčili někoho, nebo některé další našince. Povědomí o USA se v Norsku
šířilo i dopisy, což byly nejběžnější artikl, díky kterému se rodiny, přátelé a známí dozvídali
o Americe. Dopisy opěvovaly USA, jakožto zemi svobody a rovnosti. Mluvíme samozřejmě
o 19. století, kdy se gramotnost stává běžnější záležitostí. Další z možností, jak zprávy šířit,
bylo samozřejmě ústní podání, kdy např. gramotný člověk, přednesl ostatním obsah
dopisu a ten se v orální podobě šířil dál.
25

„Do té doby, dokud je člověk slušný a poctivý, je respektován, stejně jako ostatní. Rolníci,
dělníci, jsou zde bráni se stejným respektem, jako vysocí oficíři.“ 54
Jeden z norských Američanů, Wisconsin 1845
Dopisy, které z časti fungovaly jako návod pro cestu za oceán, byly mnohdy opisovány a
rozesílány z usedlosti do usedlosti, z jedné oblasti do druhé a dokonce byly tištěné
v novinách.
V publikaci Fra Amerika til Norge55, která je souborem dopisů Norwegian Americans, Ole.
K. Trovatten z Telemarku píše: „Nechci se vrátit.“. A jako odůvodnění uvádí, že každý člověk,
který poctivě pracuje, se může stát tzv. well-to-do man, a to v krátkém čase. Nutné je zmínit
i fakt, že norské (respektive švédské, viz. výše) autority, si byly plně vědomy výprav z let
1825, 1836 a i poději, ale nikdy se zde neobjevila otázka jakési regulace emigrace. Idea
liberalismu byla akceptována. Svoboda a mobilita, které byla před rokem 1814 naprosto
nemyslitelná. (Což je velmi zajímavý faktor. Přes veškerý odpor ke švédské nadvládě,
získalo Norsko značnou míru svobody, kterou po dobu dánské nadvlády nezažilo.)
Nevnímejme však emigraci jako faktor, který byl úřady podporován. Všeobecně emigrace
byla považována, ze strany státních orgánů jako chybná a zavádějící. Noviny Morgenbladet
v roce 1866 napsaly: „… nerozvážná, neznalá a chudá část naší populace… je naváděna
emigrovat falešnými americkými zprávami, které slibují rychlou a mimořádně vysokou
mzdu.“ Do této problematiky se zapojila i církev. Biskup Jakob Neumann se o této věci
vyjádřil jako o nakažlivé nemoci. V tehdejších médiích byly publikovány oficiální zprávy
nespokojených Norwegian Americans, jako výstraha.

4. Norské vystěhovalectví
Na vystěhovalectví mezi lety 1825 až 1865 se podílelo cirka 80 000 lidí. Od roku 1836 se
emigrace stávala stále populárnějším fenoménem. V roce 1838 emigrovalo pouze kolem
jedné stovky Norů, ale ve 40. letech 19. století se počty těch, kteří se rozhodli opustit
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rodnou zemi, stále více zvyšovaly. Nicméně, se proces „zabydlování se“, navykání na
odlišnou kulturu, život, přírodní podmínky atd., neobešel bez problémů. Proces
akulturace, nebyl v některých případech úspěšný a řada těch, kteří neuspěli, odpluli zpět
do Evropy. Norsko bylo v polovině 19. století takřka zaplaveno dopisy norských emigrantů
z USA. Tento fakt ještě více podněcoval šíření zpráv na kontinentě, jak již bylo zmíněno.
Emigrace stoupala až do Občanské války56 a Indiánských válek, kdy počet emigrantů klesl
na minimum. Norové, a nejenom oni, se báli vycestovat v této velmi nejisté době. Do
Evropy se dostávaly zprávy, především o indiánském obyvatelstvu, které obývalo stejné
části USA jako Norwegian Americans. Tyto dva silné faktory redukovaly proudy Norů na
minimum. Navíc tzv. průmyslová revoluce dorazila do Norska až v 50. letech 19. století.
Norům svitla šance na lepší zítřky a mnoho z nich, upustilo od myšlenky emigrovat,
alespoň na pár desetiletí. Stále však existovali ti, kteří byli pevně rozhodnuti vydat se za
svým snem do Spojených států, jelikož toto pro ně bylo jediné výchozí řešení z jejich
komplikované situace. Především tedy ti, kteří žili v rurálních oblastech.
“Populace vzrostla o cca 50% mezi lety 1801 a 1845. Jakmile počet obyvatel překročil 1,3
milionu, nebylo již možné zajistit dostatečné podmínky pro všechny, kteří žili v rurálních
oblastech. A těchto byla stále více než 2/3 obyvatel. Rurální populace byla takřka bez půdy.“57
Ekonomický boom a masivní růst populace, se začal týkat i měst, kde se život všeobecně
začal posouvat směrem dopředu, nevyjímaje lepší zdravotní péče, která byla dostupná
takřka všem, se chudých norských rodin, které žily daleko od center dění, příliš netýkal.
Tedy až do té doby, než bohatí sedláci a majitelé půdy nakoupily moderní stroje, které
plnohodnotně, ba i lépe, zastaly práci rolníků, a ti přišli o práci. Ve své podstatě měli dvě
volby. První znamenala odejít do města a ta druhá – emigrovat. Mnozí v naději v lepší život
odcházeli do měst. Jiní emigrovali. Již zmíněný růst populace byl skutečně obrovský. V roce
1801 mělo Norsko ca. 890 000 obyvatel, v roce 1835 již necelých 1 200 000 a v polovině
60. let něco přes 1 700 00058. Krom průmyslové revoluce, která razantně zasáhla do života,
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připisují někteří vědci velký význam i vakcinaci, proti různých chorobám jako např. pravé
neštovice, tyfus atd. Jiní přisuzují velký dík bramborám, které od roku 1809 pomohly
redukovat hladomor. Zdravotní péče zažívala svou renesanci59.

4.1 Oblasti Norska s největším počtem emigrantů
Oblasti, které do roku 1865 zažívaly největší vlnu vystěhovalectví, se shodují ve třech
základních faktorech a to: sociální, demografický a ekonomický faktor. Fylke60 Sogn61 se
svou podoblastí Vik a fylke Telemark 62 s podoblastí Tinn. Sogn je klasický příklad
komunity rozkládající se u pobřeží fjordu, naproti tomu Vik se rozkládá v horách. Historik
Andreas Holmsen řekl, že populační exploze „vybouchla“ v Sognu tak mocně, jako nikde
jinde v Norsku63. Dramatické zvýšení populace mělo své následky. Současní vědci jsou s
Holmsenem za jedno, navíc dodávají, že přelidnění v oblasti Sogn, donutí i další generace
emigrovat. (Podle Norského statistického úřadu se takto i děje, tj. řada mladých odchází do
větších měst jako je Oslo, Trondheim, Bergen apod. Nicméně tento fakt je běžnou praxí
skoro všude ve světě.) Oproti tomu podoblast Vik patřila k jedněm z mála, které byly živy
ze zemědělství. Od konce 17. století žili místní z pěstování brambor a v polovině 19. století
dosáhlo pěstování této plodiny svého maxima. Pokleslo pěstování pšenice a chovu
dobytka. Novorozenecká úmrtnost se snižovala. Počet obyvatel se pohyboval kolem 2270
v roce 1801, roku 1845 žilo ve Viku již 3230 lidí, což je zvýšení o celých 42,7% 64. Způsob
zemědělství byl zastaralý a svazován tradicí, která bránila potřebné invenci, jež by zajistila
dostatek úrody. Emigrace byla nevyhnutelná. Mezi lety 1844 – 1846, opustilo Vik na 244
osob, které se vydaly do Ameriky. Nicméně tíživá situace vyhnala některé z obyvatel Viku
do severního Norska (Nord Norge), tj. ti, co neměli finanční prostředky na lodní lístek,
odcházeli na sever. Šťastnější mohli najít uplatnění na pobřeží, nebo ve městech. Poslední
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z míst, kde byla emigrace zaznamenána velmi znatelně, je podoblast Tinn v Telemarku.
Pravděpodobně oblast, která byla velmi brzo v kontaktu s tzv. Novým světem. Vik byla
malá vesnická komunita ležící v horách. Podmínky byly zvláště drsné, neúrodná půda měla
za následek razatní opouštění této oblasti. Guvernér fylke Telemark v roce 1845 vyjádřil,
v jednom ze svých dopisů, obavy z emigrace. Doufal v zachování místní populace.
Nesmím opomenout americkou ekonomickou krizi, která započala rokem 1837 a
Americkou občanskou válku. Oba tyto faktory zbrzdily masovou emigraci, která přišla
později. V době dvou výše zmíněných krizových faktorů, posílali Norwegian Americans
dopisy, které líčily nepříznivou situaci v Americe. Nicméně ekonomicko-technický pokrok,
který do Norska přišel trochu později, než do jiných koutů Evropy, zmírnil touhu mnohých,
touhu vydat se do Ameriky. 19. století je známo jako století „velkých rodin“. Jinými slovy
rodin s mnoha potomky. Růst počtu obyvatelstva šel ruku v ruce se zlepšující se zdravotní
péčí.
Před „masovým exodem“, který byl ve většině případů organizovaný, existovala celá řada
„pionýrů“, tj. průkopníků emigrace, kteří odcházeli jako jednotlivci. V této situaci můžeme
použít termín „na vlastní pěst“. Nutno podotknout, že tito „pionýři“ byli povětšinou
finančně zabezpečeni, jak z vlastních zdrojů (mohli prodat majetek apod.), tak mohli být
financování od těch, kteří již v Americe žili. Harold B. Kildahl ve svých memoárech
vzpomíná na rodiče, kteří se rozhodli vše prodat, abych měli dostatek financí na cestu do
USA. Kildahl pocházel z početné rodiny, která se pečlivě připravovala na svou americkou
odysseu. Jeho starší bratr např. navštěvoval hodiny anglické gramatiky65. Všeobecně se
zvýšila mobilita rolníků, kteří ji manifestovali nákupem a prodejem ze svých farem, nebo
stěhování se v rámci země. Můžeme říci, že kola norské společnosti se dala do pohybu.
Situace se zlepšovala, hladomory a bída se pomalu stávaly minulostí, ale touha po světlejší
budoucnosti a lepším sociálním statutu, zde byla neustále.

4.2 Masový exodus
O. S. Lovoll říká, že obecně jsou ekonomické, demografické a sociální okolnosti
nadhodnocovány jako obvyklé faktory migrace.

Daleko více záleží na kvantitativní
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sociálně vědecké metodologii, jelikož většina statistik z dob masové migrace je sesbírána
z výše zmíněných lokalit a záleží na pečlivosti a systematičnosti těch, kteří data o
vystěhovalectví zaznamenávali. Nezbývá nic jiného, než doufat, že výše zmíněné vlastnosti
byly užity při zaznamenávání údajů. Přesné údaje, se již bohužel nedozvíme.
Emigrace do Ameriky, sen pro jednotlivce, i celé rodiny. Sen, který byl těsně spoután s
ohromnou masou lidí. Jak již bylo zmíněno dříve, ono samotné získávání informací o
Americe, probíhalo různými způsoby, ale ve většině případů se jednalo o dopisy těch, kteří
již byli ve Spojených státech usazení a podávali zprávy domů. Kopie těchto psaní se
mnohdy rozšířily až za hranice kommune (okresu). Americká společnost sdružující
Norwegian Americans je velmi činorodá a na webu je k nalezená celá řada kopií původních
dopisů. Psaní popisují radosti a strasti všedních dní, pracovní situaci, stesk po rodině apod.
Jedním z nejzajímavějších faktorů je komparování podmínek v USA a Norsku. Norové byli
povětšinou nadšení rovnostářstvím, možnosti uniknout ze své kasty a díky tvrdé práci se
vypracovat, tj. „americký sen“. Naopak se často pohoršují nad uvolněnými mravy, v
některých dopisech dokonce žádají příbuzné doma, aby za nimi poslali: „… nějakou
pracovitou dívku, dobrých mravů, nezkaženou a loajální k víře. 66 “ Nicméně průmyslová
revoluce, jakožto jeden z faktorů, který ovlivnil vystěhovalectví, zasáhla Norsko celkem
pozdě a to kolem 1. pol. 19. stol. Sedláci začali nakupovat efektivnější stroje, personál již
nebyl tolik potřebný. Lidé se začali stahovat do měst, pokud našli uplatnění, stali se
dělníky, pokud ne, byla jednou z alternativ emigrace. Navíc se počet obyvatel neustále
zvyšoval. Norsko má pouze 1-2 % půdy, která je obdělávatelná. Ovšem, že přísun potravin
nemohl být dostačující. V tomto historici vidí jeden z dalších důvodů, proč se Norové
rozhodli opustit rodnou zem. Dalším stěžejním důvodem byla touha po svobodě,
náboženské i osobní. Píše se 1. pol. 19. stol. a norská vesnice se stále drží svých starých
zvyků a pravidel a odmítá změnu. Města a orgány jsou daleko, zde platí místní zákony.
Ruku v ruce se šířením dopisů a výše zmíněnými faktory, se šíří americká horečka a po
Americké občanské válce a vyhlášení tzv. Homestead act67, se v Norsku započne odehrávat
něco, co je později nazváno masovým exodem. To znamená, že mezi lety 1865 a 1874,
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opustilo Norsko 63% populace68. Prameny uvádějí malé procentuální rozdíly, ale většinou
se shodují na číslech: 4000 emigrantů v roce 1865, 15 727 v roce 1866, v roce 1873 se
číslo těch, kteří emigrovali, vyšplhalo k 110 896. O rok později, v roce 1874, končí masový
exodus číslem 4 601norských emigrantů za jeden rok.
Výše zmíněné faktory byly završeny postavením lodi Nordlyset (česky: severní světlo).
Redaktor listu Morgenbladet to nenechal bez odezvy a po návštěvy plavidla prohlásil, že
pouhý blázen, nebo dobrodruh se odhodlá opustit zemi svých otců. Nicméně Nordlyset
vyplul. Na palubě bylo 176 pasažérů. Z toho 71 byly děti mladší 12 let. 6 překročilo 60 let
a nejstarší byl 72letý. Z celkového počtu bylo dvakrát více mužů, než žen. Většina z nich
pocházela se zemědělských oblastí v okolí Oslo. Tito lidé reflektovali sociální situaci v
Norsku. Zemi opouštěli z důvodu špatných vyhlídek do budoucnosti, patřili do skupiny
dělníků a malých farmářů a bylo jim dodány odvahy o těch, kteří již emigrovali dříve.
Drobní rolníci a synové nezávislých zemědělců, tj. zemědělci, kteří vlastnili půdu, tvořili
část osazenstva lodi Nordlyset. Jejich situace nebyla jednoduchá. Mladší synové, kteří
neměli dědické nároky na půdu, anebo nenalezli zaměstnání, nechtěli, ve většině případů,
odejít do měst, kde by se jejich sociální status snížil. Oproti tomu si raději vybrali
emigrovat, přičemž Amerika se jevila jako atraktivní alternativa nabízející řadu možností
a třeba pozvednutí se na sociálním žebříku. Blízkost města byl jeden z dalších z určujících
faktorů. Ti, co bydleli nedaleko, nebyli svazování takovým strachem z něčeho neznámého,
vzdáleného a nebezpečného, jak se jevilo město a vše vzdálené, lidem žijícím daleko v
horách a ve vzdálených oblastech. I složení emigrantů se během desetiletí změnilo.
V padesátých letech emigrovaly především lidé z nižších sociálních vrstev, ale později se
mezi emigrující zařadili i nezávislí zemědělci (tj. ti, kteří vlastnili svou vlastní půdu). A to
z důvodů, které byly uvedeny výše. V úředních dokumentech, které vedla policie a úřady o
imigrantech, byla většina emigrujících označena jako „dělník“ a to i v případech, kdy se
jednalo o ony zmíněné nezávislé zemědělce, jelikož sociální rozdíly se postupně
zmenšovaly. Vůbec Norsko jako takové bylo od pradávna zemí, kde rozdíly mezi „kastami“,
nebyly tak obrovské jako v jiných zemích. V Norsku bylo cca 93 % 69 obyvatel farmářů,
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zbytek tvořila honorace a nobilita. Rovnostářství je zde hluboce zakořeněno, ať již
polemizujeme o emancipaci, nebo jiných činitelích. (Norové se jeví jako nenáročný národ,
který netouží po luxusu, nebo mít něco lepšího než druhý. Vystavování svého bohatství se
její jako velmi neslušné.) Vrátíme-li se k problematice proletariátu poloviny 19. století,
musíme konstatovat, že jeho moc sílila, což není věc nikterak neočekávatelné. Třídní boje
za větší svobodu jak politickou, tak náboženskou, boje proti nátlaku a předsudkům, se
nevyhnuly ani Norsku. Pokrok a naděje na lepší budoucnost pro jednotlivce i celé rodiny,
bylo to, co hýbalo myslí těch, kteří polemizovali o cestě za oceán. Touha neutichala ani po
Americké občanské válce, kdy se ekonomická situace v USA zažívala něco jako
celospolečenský boom. Příliv nových osadníků z Evropy byl neskutečný. Lidem se otevřela
nová území USA a s nimi i nové možnosti. Homestead Act byl zárukou půdy. Poptávka po
těch, kteří by osídlili ohromné oblasti amerického západu, byla obrovská. Dopisy plné
naděje a předplacené lodní lístky podporovaly rodiny a přátele, kteří stále ještě žili doma
– v Norsku, aby se vydali na cestu. Euforie sílila a dodávala naději na lepší zítřky. Navíc, se
cela lodních lístků snižovala a umožnila tak odcestovat i těm, kteří právě neoplývali
přebytkem financí. I systém přepravy do Ameriky se zlepšoval a byl velmi dobře
organizovaný. Lidé již neměli takový strach z neznámého, po dopisech, které přislibovaly
štěstí a naději. Emigrace se zvrátila v něco, co můžeme nazvat kolektivním šílenstvím,
alespoň v některých regionech. Tento jev končí v roce 1873, kdy byla Amerika stižena
ekonomickou krizí.

4.3 Cesta na Západ
Přeprava do Spojených států probíhala samozřejmě na lodích. Část emigrantů opouštěla
zemi na norských lodích, jiní odplouvali do USA ze švédského Goteborgu na švédských a
amerických lodích přepravujících hlavně železo. Většina lodí odplouvala z Christianie
(dnešní Oslo), Stavangeru, Bergenu a Trodheimu. Norští přepravci v 1. pol. 19. stol., nebyli
schopni pojmout tak velké množství lidí, kteří chtěli emigrovat. Poptávka byla eminentní
a po roce 1840 spatřily světlo světa první norské loďařské společnosti, které se
specializovaly na přepravu emigrantů, a to oběma směry. Velice významným rokem je rok
1849, kdy byl zrušen britský Navigační akt, což umožnilo přepravu lidí do kanadského
Quebecu a dřevo z Kanady zase zpět do Velké Británie. Norští přepravci využili svou
příležitost. Do roku 1840 končila většina lodí v New Yorku, ale po roce 1849 se většina
32

norských emigrantů doplavila do Kanady. Poté valná část pokračovala dále vlaky do USA,
nebo lidé mohli využít lodní přepravy. Až 90 % Norů absolvovalo tuto trasu. Někteří
zůstali v Kanadě, jiní se vydali do Jižní Ameriky, Afriky či Austrálie, ale nejpočetnější
skupina emigrantů mířila do Spojených států. Průlomovým bodem 60. let 19. stol., byl
počátek parolodí, které cestu do Ameriky opět o něco zjednodušily. Norské loďařské
společnosti nebyly schopny konkurovat německým a britských firmám, proto se část Norů
začíná plavit do Německa nebo Británie a odtud do USA. Nejfrekventovanější místa byla
Liverpool a Glasgow odkud vyplouvaly britské loďařské společnosti, ale většina pokračuje
na své cestě do Ameriky klasickým způsobem s norskými firmami. Po roce 1870 začínají
Norové modernizovat a začínají plout paroloděmi. První společností, která začala
pravidelně přepravovat pasažéry na lince Bergen - New York byla Det norsk-amerikans
dampskibs selskab (Norsko-americká paroplavební doprava). Mezi lety 1879 až 1898,
směle konkurovala britským a německým společnostem firma Danish Thingvalla Line,
která zajišťovala pravidelné linky mezi Skandinávií a USA a byla později vytlačena svými
konkurenty. Jedním z nich byla i britská firma Allan Line, která vlastnila velice moderní
reklamní řetězec, vlastnící více než 600 agentů na celém území Norska, kteří se starali o
propagaci. Propagace zahrnovala plakáty, příručky, reklamní letáky, ale i inzerci v
novinách. Jako tato z chicagských novin, vydávané norskými přistěhovalci, z 19. dubna
1882: “… komfort, bezpečí a žádné závodění s větrem.“. Ono závodění s větrem byla
narážka na zastaralost plachtění, nyní se již pluje výhradně na páru. Předplacené lodní
lístky lákaly zpátky domů k rodině a známým a reklama útočila a city těch, kterým se
stýskalo. A byla jich většina. Nicméně se reklama neobešla bez žalob za nesplnění
podmínek apod. Agenti chodívali takříkajíc od vesnice k vesnici a propagovali "své zboží".
Jiní usilovně pracovali v Americe, kde se již těm, kteří emigrovali, snažili prodat
předplacené lodní lístky, které by měli být poslány do Norska. Také se zaměřovali na ty,
kteří ještě váhali, jelikož zde existovala šance dalšího výdělku. Norové, kteří již žili
v Americe, usilovně pomáhali svým příbuzným i tak, že byly tištěny příručky, týkající se
cesty a všeho podstatného. Příručky a návody byly v norštině a norští Američané je
posílali domů, společně s předplacenými lodními lístky. Systém pomoci „Yankee system“ a
podpory byl rozvinut dokonale. Lodní lístek stál kolem 100 norských kroner. Částka za
osobu byla často nedosažitelná pro obyčejného člověka, ale ke konci století, se společně
se zvyšováním mezd, snižovaly náklady na přepravu. Cesta do Ameriky se opět o něco
usnadnila. O něco později, kdy Norsko bylo již 8 let samostatným státem, vznikla norsko33

americká společnost Den norske amerikalinje, která byla z 50 % financována norskými
emigranty žijícími v Americe. Pravidelná linka sloužila emigrantů, sezonním migrantům,
ale i turistům, jelikož turistika začíná být velkým fenoménem ke konci 19. stol. Den norske
amerikalinje se stala spojníkem mezi rodinami, umožnila setkání po mnoha letech i těm,
kteří měli omezené finanční zdroje. Linka jezdila v podstatě tam a zpět a zajišťovala
velkou mobilitu.

4.3.1 Přepravní podmínky
V této kapitole se pozastavíme se u velice zajímavé problematiky tzv. transitu do USA. Jak
probíhaly

přípravy,

cesta

samotná

a

příjezd.

Kapitola

je

reprezentována

autobiografickými vzpomínkami rodiny Kildahlových, která emigrovala v roce 1886.
Je velice těžké představit si, jak neskutečně náročné a psychicky i fyzicky vyčerpávající
musely být dlouhé týdny na lodi, navíc s vidinou nejasné budoucnosti. Plavba, která trvala
kolem 2 měsíců, bývala jedním z největších strašáků cesty na západ. Nehygienické
prostředí, absence soukromí, nemoci a obvykle i několik úmrtí, bývali běžnou praxí na
palubách i v podpalubí. Zmíněné podpalubí patřilo k nočním můrám. Harold B. Kildahl
popisuje ve svých memoárech70 složitou situaci nejen na palubě, ale i obtížnosti před a po
příjezdu. Rodina Kildalových, která čítala devět dětí, vše propadala a koupila si lodní lístky
na 25. května 1886. Přičemž se vypravili z domu již 14. května téhož roku. Kildahl píše,
že cesta do Ameriky byla málem odvolána, jelikož těsně před odjezdem z farmy, umírá
nejmladší sestra Johana na spálu. Tento tragický zásah osudu byl i zkouškou odhodlanosti.
Rodina obstála a vypravila se do Trodheimu, kde byla 24. května podrobena lékařské
prohlídce, jako ostatní. Všichni cestující byli naloděni na paroloď Nicator, a to již den před
odjezdem. Vše potřebné si museli cestující obstarat sami před odplutím. Často byly rodiny
doprovázeny příbuznými, kteří je zásobili nutným proviantem a dávali svým rodinám,
přátelům i známým sbohem v tradičních norských svátečních krojích. Nutno si představit
tak početnou rodinu, jako byli Kildahlovi, a jejich proviant na následujících 10 týdnů na
moři. Nejednalo se jen o jídlo jako např. chleba, sušené maso a ryby, brambory, cukr apod.,
ale i o oblečení, přikrývky a vůbec vše, co je potřeba. Navíc veškeré osobní věci, které
rodina převážela do USA. Na lodích nebyla možnost praní, nebo koupání. Cestující museli
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mít dostatečné zásoby. Společně s lodními lístky pasažéři obdrželi i seznam nezbytností,
aby mohli plavbu přežít. Mezi tyto potřeby na 1 dospělou osobu na 10 týdnů patřilo
např.:70 liber chleba, 8 liber másla, 10 liber sušeného vepřového masa, 20 liber mouky, 3
libry cukru apod. V podpalubí byly zbudovány provizorní postele, které si pasažéři museli
„povléknout“. Svá zavazadla si cestující umisťovali pod postele, menší děti na nich i
spávaly. H. B. Kildahl vzpomíná na momenty vstávání a ukládání se k spánku. Na lodi nebyl
prostor pro momenty trapnosti, které v těchto situacích mohly nastat. Pasažéři byli
oblečeni do teplých robustných vlněných spodních oděvů. Podle jeho vzpomínek,
existovaly na palubě i provizorní koupelny, kde si cestující mohli umýt ruce, obličej a
postarat se o své základní potřeby. Kromě sociálního zázemí, byla na palubě i provizorní
kamna, na kterých bylo možné uvařit alespoň základní jídlo jako např. polévka, brambory,
anebo káva, pokud si ji ovšem cestující mohli dovolit. Co se týče „ventilace“ v podpalubí,
byla situace velice bídná. Cestující vzpomínají na nedýchatelné podmínky a pobyt na
palubě kdykoliv, kdy to počasí dovolilo. Mořská nemoc byla samozřejmě na denním
pořádku. Loď Nicator tedy vyplula 25. května, hned poté, co nebyl objeven žádný černý
pasažér na palubě, k čemuž docházelo poměrně často. Bylo běžnou praxí, že rodina,
přátelé apod. se vypravili společně s cestujícími na palubu, aby se rozloučili a někteří
z nich se pokusili na lodi ukrýt a cestovat tak zdarma. Pokud byl černý pasažér objeven
během plavby, byl, podle H. B. Kildahla, vysazen na nejbližší možné obydlené pevnině.
Nicator absolvoval v prvních dnech bouře, vlny, mlha a silný vítr, než se za pár dní dostal
do Skotska a následně na Faerské ostrovy, kde se situace na nějakou dobu uklidila, a
pasažéři mohli trávit čas na palubě. Na palubě lodi byl přítomen i pastor, který pravidelně
sloužil mše, když počasí dovolilo. Často se stávalo, že bylo přítomna jen hrstka cestujících,
mořská nemoc byla zničující. Během cesty byl Kildahlův nejstarší bratr stižen nemocí.
Medicínské zázemí bylo minimální, přestože byl na lodi přítomen lékař, chlapec zemřel.
Pro rodinu Kildahlových to byla další rána, Nils, který zemřel, byl onou pohnutkou a
tahounem, který rodinu tlačil směrem k Americe a emigraci. Jako jediný z rodiny mluvil
anglicky. V deníku otce je patrné zoufalství a doslova beznaděj, která je postihla. Nilsům
pohřeb se uskutečnil ještě v týž den jeho úmrtí a jeho tělo bylo vhozeno do oceánu. Otec
si zapsal do svého deníku: „ Nilsova smrt je obrovská ztráta, zasáhl nás obrovský zármutek.
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Bylo mu pouhých 16 let, Johanně bylo pouhé 3 roky. Oba jsou mrtví, zemřeli v rozmezí 39
dnů…“ 71
Na druhou stranu byla smrt rodinného lídra i hnacím motorem. Rodiče byli plně
rozhodnuti naplnit přání svého zemřelého syna, přání a sen o životě v nové zemi, která
měla být velkou změnou, změnou k lepšímu, jež by přinesla bezstarostnější život a lepší
vyhlídky do budoucnosti. Situace se velice zkomplikovala. Nikdo jiný z rodiny nehovořil
anglicky.
9. června, po 44 dnech na moři, Nicator konečně připlul do kanadského Grosse Islandu.
Všichni pasažéři byli prohlédnuti lékařem, které celou rodinu Kildahlových prohlásil za
zdravou. O den později, 6 týdnů a 4 dny po opuštění Trodheimu ve 4 hodiny odpoledne,
vstoupili na americký kontinent.

4.4 Pokračující vlna masové emigrace
Podle norského historika a specialisty na ekonomickou historii Thorvalda Moeho, největší
emigrace do USA probíhala mezi lety 1865 až 1915. Dále tvrdí, že 87% demografickým
růstem norské populace a více příznivými podmínkami v Americe. Jak již bylo zmíněno,
růst populace na území Norska zažívala populační boom. Historička Ingrid Semmingsen,
která se specializuje na emigraci, nazývá tuto epochu tzv. „ otokem“ nebo „zduřením“,
který se velmi podílel na velikosti emigrace. Vezmeme-li to z historické perspektivy a
podíváme se zpět do 20. let 19. stol., zjistíme, že v této periodě se rodilo více dětí, než dříve
(díky zlepšujícím se životním podmínkám, lepší zdravotní péči apod.). O 20 let později
hledala tato generace pracovní uplatnění, což nebylo snadné. Jejich děti zplodili další, ještě
větší generaci, která se v 80. letech stala „živnou půdou“ pro masovou emigraci do USA.
V průběhu těchto 50 let, opustilo Norsko skoro 677 00072 lidí. Navzdory velkému odlivu
lidí za oceán, se populace v Norsku stále rapidně zvyšovala. V roce 1865 bylo oficiálním
počtem obyvatel číslo 1 701 75673. V roce 1890 se číslo pohybovalo již kolem 2 miliónů. A
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o 20 let později měli Norsko již 2 391 782 74obyvatel. Je zcela zřejmé, jak silně populace
rostla, i přes veškerou emigraci, se počet lidí neustále zvyšoval.
Odborníci se zabývají otázkou, proč neodešla celá řada obyvatel také z Dánska, jako ze
sousedních dvou zemí, tj. Norska a Švédska. Vysvětlení je jasné. Vzdálenosti mezi
rurálními a urbanizovanými oblastmi v Dánsku nejsou tak markantní jako v sousedních
dvou státech. V Norsku a Švédsku bylo obyvatelstvo (a stále je) daleko více rozptýlené a
procento urbanizace není tak vysoké jako na území Dánska. Navíc se populační exploze
po roce 1800 týkala především rurálních oblastní, než měst. Odstěhovat se do města, bylo
realizovatelnější na dánském území. Tyto okolnosti, alespoň částečně, vysvětlují nízké
procento emigrace dánského obyvatelstva oproti dvou zbývajícím dvěma skandinávským
státům. Lidí žijící v rurálních oblastech Norska a Švédska, prostě a jednoduše neměli
takové možnosti, aby se mohli stěhovat v rámci vlastní země, proto se tedy velká část
populace rozhodla pro emigraci. I když se tento fakt může zdát zvláštní, pravdou je, že
cesta do Ameriky byla sice dražší, ale v celku výhodnější. Města byla přelidněná, bylo
těžké najít práci pro jednoho, natož pro celou rodinu. Situace s bydlení také nebyla
nejlepší. Nákladná cesta do USA sice stála velkou sumu peněz, ale nabízela budoucnost
rozhodně růžovější. Veliká pracovní poptávka a Homestead Act (viz. výše) byli velkým
lákadlem.
Americká občanská válka v letech 1861 až 1865 zbrzdila příliv nových emigrantů ze
Skandinávie. Klidnější perioda přichází i v následujících letech, kdy se lidé stále ještě
obávali válečných hrůz a nejistoty, kterou by emigrace spolu s sebou přinesla. Onen pocit
nejistoty byl samozřejmě přítomen i v předválečných letech, ale hrůzostrašné zprávy
šířící se se napříč Evropou byly natolik děsivé, že se mnoho rodin i jednotlivců rozhodlo
odložit emigraci na klidnější časy. Ony klidné časy přišly v 80. letech 19. století. Rok 1880
ohlásil druhou nejmasovější vlnu emigrace norského obyvatelstva. Tato vlna trvala až do
roku 1893. Během 14 let trvající periody, údajně opustilo Norsko každý rok cca 19 00075
lidí. Každý rok tedy 10 z 1000 obyvatel. Tento obrovský počet lidí, kteří se rozhodli opustit
svou zemi, obsadil Norsko 2. příčku počtu emigrantů v Evropě, hned za Irskem.
Vrcholovým rokem se stal rok 1882, kdy zemi opustilo 28 80476 lidí, kteří si jako svou
cílovou zemi vybrali Ameriku.
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Emigrace měla samozřejmě vliv na kolísání trhu. Před Americkou občanskou válkou a od
roku 1865 do počátku 1. světové války, zažíval trh svého největšího rozkvětu, který nebyl
k vidění nikde jinde na světě. Růst byl přerušen několika krizemi, jako roku 1873. Krize je
nazývána jako „Panika 1873“, ale pokaždé se trh opět postavil na nohy poté, co krize
pominula. Velký příliv nové pracovní síly z Evropy měl za následek i rozvoj stavebnictví,
nebo zvýšení těžby nerostných surovin. Jedna z dalších ekonomických depresí se
dostavila v roce 1893. Harry Jerome, americký ekonom, vypracoval ve 20. letech minulého
století studii, která se zabývá poklesem přílivu pracovní síly v podobě emigrantů z jiných
zemí. Vlna se dostavila se zpožděním cca půl roku a norská emigrace je toho důkazem.
Lidé rozhodnutí pro emigraci vyčkávali z důvody špatných ekonomických podmínek,
vyčkávali se svým odjezdem do USA. V roce 1894 se tedy počet emigrantů navýšil o ty,
kteří chtěli emigrovat dříve. Specifické lokální podmínky mohly taktéž do jisté míry
ovlivnit počet emigrantů. Například na jižním pobřeží Norska v oblasti zvané Agder,
propukla „nákaza“ emigrace ve velkém. Krize loďařského průmyslu, kterou způsobil
přechod od plachtění k paroplavbě, se zde podepsal hromadným odchodem zaměstnanců
a jejich rodin do USA. Paroplavba taktéž ulehčila transport i komunikaci a pomohla
rozvíjet mezinárodní dělnický trh, kterého byli Norové součástí.

4.5 Závěrečné vlny masové migrace
Již v úvodu této bakalářské práce bylo zmíněno, že roku 1905 se rozpadla téměř stoletá
unie Norska se Švédskem. Referendum, což je pro Norsko jeden z nejvýraznější jevů,
rozhodlo o pokračování monarchie. Více než 90 % 77 obyvatelstva bylo pro zachování
království a na trůn byl dosazen dánský druhorozený princ Carl, který přijal jméno
Haakon (jakožto tradiční jméno norských králů). Král Haakon byl ženatý s anglickou
princeznou Maud. Norští politikové si i takto chtěli pozitivní a dobrý vztah k Británii.
Po rozpadu unie se Norsko začíná stavět na nohy, což se setkává s úspěchem, až do 1.
světové války. Norský historik Wilhelm Keilhau
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veškeré pozitivní okolnosti, které s sebou ekonomický boom přinášel, rozhodla se celá
řada Norů odjet hledat štěstí za oceán. Podle O. S. Lovolla emigrovalo mezi lety 1900 a
1914 na 215 000 lidí. Po vzniku samostatného norského státu, se norské autority
samozřejmě pídily po důvodu stále pokračující masové migrace. Mezi 80 – 90 % mužů a
mezi 65 – 75 % žen odpovědělo, že důvodem bylo nenalezení výnosného výdělku,
respektive výnosného zaměstnání.79 Norská populace neustále rostla, ale norský průmysl
nebyl schopen zajistit dostatek pracovních míst pro všechny. Cesta za oceán se jevila jako
výhodnější. Pracovní možnosti v Americe byly daleko přívětivější než v Norsku, jelikož
americký trh prosperoval velice dobře a doslova přitahoval dělnickou sílu z celé Evropy
směrem k Americe. V roce 1907 zasáhla Evropu ekonomická krize. Rusko, RakouskoUhersko, nebo Itálie svým dílem také přispěli do vlny migrace, nicméně celkové číslo těch,
kteří emigrovali z výše zmíněných částí Evropy, se pohybuje pouze kolem poloviny
celkového čísla, kolik Norů emigrovalo do Ameriky, jak uvádí O. S. Lovoll společně s H. B.
Kildahlem. Typickým jevem je tzv. emigrační vlna, která v prvních fázích postihla severní
a západní Evropu a až v pozdějších letech se přiblížila více k východu. Ti, kteří emigrovali
jako první, byli údajně lidé ze Skandinávie a západní Evropy.

4.5.1 Emigrace po 1. světové válce
První světová válka Norsko nezasáhla tak drasticky, jako např. Německo. Norové byli ve
své podstatě neutrální, nicméně byli jakýmsi mlýnským kamenem mezi 2 velmocemi:
Německem a Velkou Británií. Od roku 1910 do roku 1920 emigrovalo na 60 000 obyvatel.
A důvod byl opět stejný, jako v předchozích letech: nezaměstnanost, nebo špatné pracovní
podmínky a ohodnocení, které s sebou přinášely ekonomické krize. Vrcholu dosáhla
emigrace v roce 1923, kdy emigrovalo více než 18 000 lidí. Průměrné číslo emigrantů bylo
kolem 9 000 za rok, v roce 1923 se tedy zdvojnásobilo. Hlavním činitelem byla dlouhá
ekonomická krize, která se táhla již od roku 1918.80 Během 1. světové války, byla emigrace
samozřejmě redukována na minimum. Lidé se stěhovali do měst, kolem roku 1910 jich
v městech žila již 1/381. Porodnost nevzrůstala tak výrazně, jako se zvyšoval průměrný
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věk. Souhra všech různých činitelů, jako již výše zmíněná nezaměstnanost, táhnoucí se
krize apod., vyvrcholila k masového ochodu v roce 1923. Norové emigrovali „ruku v ruce“
i s jinými evropskými národy. Krize postihla ve své podstatě celou Evropu a Amerika se
potýkala s opakem, ekonomickým rozmachem až do osudného roku 192982.
První světová válka, která byla neskutečným šokem pro celý „západní svět“ a přinesla
obrovské množství změn. Změnili se i lidé. Mnoho z nich, poté co zažili válečné hrůzy, se
odklonilo od víry. Což do jisté míry souvisí i s migrací. V počátcích norské migrace (i
migrace všeobecně), se lidé stěhovali do jiných oblastí, už jen kvůli náboženským
důvodům a náboženské nesvobodě. Nyní, myšleno po první válce, ale i před ní, se lidé
začínají motivovat především pracovními možnostmi, které Amerika poskytovala, jak již
bylo uvedeno v předchozí kapitole. Poválečná generace byla jiná, než generace předchozí,
mohli bychom ji nazvat „drzejší“. Mladí lidé si více začínají uvědomovat hodnotu svého
vlastního života, chtějí se více prosazovat, než jejich rodiče. Všechny tyto faktory migraci
urychlily. Je to tedy jeden z důvodů, proč odešlo takové množství lidí po skončení první
války. Tento jev byl všudypřítomný. Touha po dobrodružství, chuť cestovat, touha po
novém lepším začátku, třídní rovnosti a svobodě již nemohla být dále ignorována. Philip
Taylor, britský historik, říká: „Amerika byla jako magnet, a zkusit si své štěstí zde, byla
všudypřítomná možnost pro každého jednotlivce.“83
Nicméně zavedení kvót a deprese roku 1929 razantně zbrzdilo počty Norů emigrujících
do USA. Norsku byla udělena kvóta na maximálně 2 377 emigrantů za 1 rok. Kvóty a blížící
se 2. světová válka radikálně zmenšily počty migrujících.
4.5.2 Reemigrace a sezónní migrace
„Když jsem se přijel, domníval jsem se, že všechno bude dobré, ale není tomu tak. Smějí se
nám, protože neumíme jazyk a to nás trápí. Byl jsem donucen přijmout práci umývače
nádobí. Není lehké získat práci v kanceláři. Měli jsme zcela jiné iluze o této zemi. Není to
takové, jak nám bylo vyprávěno. Je tu mnoho falešnosti. Mnozí byli oklamáni…“84
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Mnozí z emigrantů byli zklamáni, jak naznačuje výše zmíněná citace. Kromě toho „Černý
pátek“ a následná zatím nevídaná krize, která postihla USA, donutila, nebo podnítila na
32 000 Norů, nebo potomků norských rodičů, vrátit se zpět do své domoviny. Ekonomické
cykly, tzv. dobré a špatné časy ovlivňovaly kolísání počtu lidí, kteří emigrovali tam anebo
zpět. Někteří lidé dojížděli za prací do Ameriky podle sezóny, tj. pokud byla příznivá
ekonomická situace, nebo ne. Jiní (jako např. rybáři) odjížděli na sezónní práce apod.
Oficiální norská statistická čísla uvádějí, že mezi lety 1891 a 1940, se navrátila celá ¼
emigrantů zpět do Norska. Historikové se však přou o spolehlivost těchto statických
údajů, přesná čísla jsou tedy neznámá a o přesných počtech můžeme jen spekulovat.
Reemigrace je taktéž častým jevem u těch, kteří si v USA naspořili dostatek financí a již
s předchozím úmyslem se rozhodli navrátit se zpět, nicméně se tito lidé, pro které měla
být Amerika jen dočasným útočištěm, se mnohokrát rozhodli z různých důvodů zůstat a
domů se již nevrátili natrvalo.
„Útěky“ za oceán a usazení se v jiné zemi, mělo ve svém počátku trvalý charakter, tím je
míněno, že se lidé permanentně usadili na jednom místě a nebyli moc mobilní. Nejstarší
generace prchaly častokráte před chudobou, strádáním a nedostatkem. Mladší generace
migrantů byly daleko mobilnější. Jednoduše následovali heslo: „pull up stakes and move
again“.
Sezónní migrace, která již byla zmíněna výše, se na jevu reemigrace značně podílí. Např.
rybáři z ostrova Karmøy85, který leží na jihozápadě Norska, pravidelně pluli do Ameriky
za sezónním výdělkem. A nebyli to pouze rybáři z tohoto ostrova, ale celá řada dělnické
síly, především z onoho výše zmíněného jihozápadu udržovala pravidelné pracovní styky
s USA a specializovali se na lov sleďů a to až do 60. let minulého století, kdy se rybářský
trh začíná specializovat na výlov lastur v New Bedfordu v Massachusetts. Ještě, než trh
přeorientoval na jiný druh zájmu ve 30. letech 20. stol., začíná se utvářet norská komunita
rybářů v Brooklynu, kde si vytvořila své vlastní zázemí. Norové platili za skvělé rybáře a
jejich zkušeností si bylo váženo. Výdělky byly lepší, než v Norsku, ale většina rybářů se
vracela zpět domů – po sezóně. V tomto případě tedy mluvíme o sezónní migraci.
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4.6.3 Migrace po roce 2. světové válce
Poválečná migrace směrem ke Spojeným státům, již nikdy nenabyla takových rozměrů,
jako v době masového exodu a je chápána jako pokračování upadajícího počtu emigrantů
z doby před druhou válkou. Hitler přišel do Norska v roce 1940. Norsko mělo větší štěstí,
než jiné země. Opět se ho válka nedotkla tak drasticky jako jinde. Nedostatek potravin a
jiného zboží byl patrný především ve městech. Na vzdálených farmách (norsky gård), kde
lidé stále praktikovali samozásobitelství, byla situace o něco lepší. Po skončení války
stihla Norsko bytová krize. Nicméně emigrovalo stále méně a méně lidí. Mezi lety 1946 až
1960 emigrovalo do Ameriky ročně něco přes 2000 lidí. V šedesátých a sedmdesátých
letech se čísla ještě zmenšila na cca 1500 za rok a další dekády hlásí čísla jen kolem 200
lidí za rok. Od skončení 2. světové války se tedy kolem 50 000 Norů odstěhovalo do
severní Ameriky a cca 10 000 do Kanady86.
Nalezení ropy v 60. letech a budování státu blahobytu mělo velký podíl na snižování počtu
obyvatel, kteří se rozhodli pro emigraci do USA. Značná lidská mobilita a navrácení se zpět
do Norska indikuje fakt, že lidé v podstatě dokáží existovat kdekoliv. Ať v Norsku, nebo
v Americe. Vždy dokáží využít výhod a možností. Rodiny udržovaly nadále kontakty
s odejivšími členy. Zlepšování se situace v Norsku nabídlo možnost vrátit se zpět. Nicméně
ještě v 60. letech čelilo Norsko tzv. „brain drainu“, česky můžeme říci odlivu mozků, kdy
vysoce kvalifikované obyvatelstvo odcházelo do Ameriky, kde se pro ně nabízely daleko
příznivější podmínky ve skvěle prosperující ekonomické situaci, v níž se USA v této době
nacházelo. Ale po objevení ropy se situace obrátila. Nyní je to Norsko, do kterého putují
tisíce „mozků“ z celého světa, aby se podíleli na rozvoji a rozmachu především těžařského
průmyslu a inženýrství. Podle údajů O. S. Lovolla bylo v americkém průmyslu v 50. letech
zaměstnáno každoročně cca 80 norských vědců. Podobná byla i situace ve zdravotnictví,
kde dominovaly norské zdravotní sestry a malý podíl lékařů. Norští studenti (tj. narození
v Norsku) zaujali své místo a většina se již do Evropy nevrátila, ale zůstala v Americe.
Ve 30. letech došlo k dalšímu výraznému posunu skladby migrace. Počty žen a mužů se
začaly vyrovnávat a celá řada lidí emigrovala v páru, především již jako sezdaní. Tento jev
značí konec předchozích vln migrace, kdy lidé emigrovali především samostatně, nebo
dělnické migrace, kdy muž (a to v naprosté většině případů) odcházel do Ameriky za
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výdělkem a zbytek rodiny zůstal v Norsku, kde čekal na jeho návrat a v mnoha případech
na pravidelné peněžní dotace z Ameriky. Ona „malá“ emigrace těsně po 2. světové válce
byla chápána jako rodinný fenomén. A po roce 1990 se migrace do USA stává součástí
historického zkoumání a bádání, ačkoliv tento jen nikdy úplně neustal. Stále se objevují
případy, kdy lidé odchází, ať již za prací, za svým partnerem, studiem apod. Nicméně tento
jev je celosvětově přítomný, takže Norsko není výjimkou. Emigrace za sebou zanechala
spoustu památek, pozůstatků a vzpomínek a norská společnost se zařadila do společnosti
americké, kde vytvořila pestrou a multifunkční komunitu, jež přetrvává a prosperuje do
dnes. A této problematice se věnuje jedna z následujících kapitol.

4.6 Člověk emigrant a jeho proměny
V průběhu doby, kdy propukaly emigrační vlny, se měnila podoba emigrantů, nebo
můžeme použít termín „emigrants body“, který se výhradně používá v americké odborné
literatuře. V samotném počátku, můžeme migraci označit za rodinou, kdy především
odplouvaly celé rodiny i s dětmi, což trvalo až do cca 70. let 19. století, kdy nastoupila doba
tzv. individuální migrace. Což znamenalo, že povětšinou odjížděl jen jeden člen rodiny –
nejčastěji otec, nebo dospělý syn. Stále častěji odjížděli mladší a mladší lidé, převážně
muži. Důkazem migrace mladých lidí je průměrný věk 2/3 emigrantů a to: 15 – 25 let87.
Ještě v 60. letech 19. století si zemědělské oblasti udržovaly své prvenství v počtu
odejivších, ale asi o 10 let později začíná doba, kdy mladí začínají odcházet z měst. Města
rostla a plnila se novými pracovními silami, ne všichni uchazeči o práci byli úspěšní, a tak
jako záložní plán, zde byla Amerika. Dalším vysvětlením může být i fakt, že lidé se nejprve
stěhovali z vesnic do měst, kde čekali na odplutí, někdy i měsíce, pokud se vyskytly
komplikace (nepříznivé počasí, nemoci, problémy s dopravou aj.). Zajímavým jevem je i
fakt, že rodinná migrace se týkala především měst, více než farmářských oblastí, což si
opět můžeme vysvětlit na příkladu prvotní migrace do měst, kde rodiny i jednotlivci čekali
na odplutí. Co se týče měst, vyskytla se zde ještě jedna vlna migrace a to přímo z Osla v 50.
letech, kdy průmyslová revoluce nabývala na svém významu (jak již bylo uvedeno
v úvodních kapitolách, průmyslová revoluce dorazila na sever Evropy se zpožděním).
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Drobní řemeslníci se začínají bát o svou prosperitu, která je ohrožena fabrikovou výrobou.
V Americe přetrvávala řemeslná „tradice“ déle než v Evropě, proto řada krejčích,
obuvníků, tesařů aj. zástupců různých profesí, pokračovala se svou živností za oceánem.

4.7. Dva příklady emigrantů
4.7.1. Knut Hamsun
Za oceán mířila i celá řada umělců, kteří se zde pokoušeli uplatnit, nebo hledali inspiraci
jako například norský spisovatel a básník, držitel Nobelovy ceny za literaturu a
sympatizant fašismu – Knut Hamsun. V této kapitole bylo použito mnoha citací a úryvků
z Hamsunovývh dopisů, knih a článků, které mají lépe přiblížit emigrantskou zkušenost.
Spisovatel Knut Hamsun, komplikovaná postava norských dějin zamířila do Ameriky
dvakrát. Poprvé od roku 1882 do roku 1884 a podruhé od roku 1886 do roku 1888.
Hamsun plul do Ameriky jako kterýkoliv jiný emigrant a hodlal si najít práci jako každý
jiný. V průběhu oněch 4 let, které v USA strávil, živil se Hamsun jako pomocný zemědělec,
pasák dobytka, pomocník v obchodě, úředník nebo sekretář norského kněze Kristofera
Jansona v Minneapolis. Během svého pobytu v Chicagu pracoval jako průvodčí v tramvaji,
novinář a dokonce i jako literární lektor 88 . První jeho návrat byl zapříčiněn špatným
zdravotním stavem. Onemocněl bronchitidou a chtěl zemřít doma – v Norsku. Po roce
léčení se jeho zdravotní stav velmi zlepšil a on rozhodl se pro další cestu za oceán.
Tentokráte jeho návrat nezapříčinila nemoc, ale zklamání. Hamsun věřil v ideu rovnosti,
svobodné ideály a doufal v naplnění amerických demokratických cílů. Ale byl hluboce
zklamán a rozčarován ze situace, kterou byla Amerika zmítána. Podle jeho názoru nebyla
Amerika „ovládána“ demokratickým systémem, ale penězi a mocí. Ve svých dopisech89 líčí
své hluboké zklamání a deziluzi. Zmiňuje také, s jakou radostí se vydal do Ameriky, ale
poté ve svých dopisech píše: „Je to smutek, ne zdroj radosti“ nebo v knize Fra det moderne
Amerikas Aandsliv (česky: Z moderního amerického intelektuálního života) uvádí:
„Amerika je 200 let stará. Sto let byla země nevyvinutá až později sem začali proudit lidé
z Evropy, dobří lidé, skuteční dělníci (…), aby tuto zemi vytvořili (...).90Dále pak píše: “První
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věc, která unaveného cizince doslova udeří, hned poté, co omámeně vstoupí do Ameriky, je
samozřejmě velký hluk, neklid, poskakující život na ulicích, odvážnost, která se šíří do všech
oblastí. Podaří-li se člověku dostat do New Yorku v letních měsících, bude udiven, že vidí muže
bez kabátů, bez vest (…), udělejte si procházku s dámami v hedvábných šatech a držte je
kolem ramen. Toto dělá okamžitě divný dojem, dojem volnosti a hybnosti v černé etiketě.“91Z
těchto řádků jasně vyplývá společenský rozdíl života v Norsku, respektive ve Skandinávii
a v Novém světě.
Kniha Fra det moderne Amerikas Aandsliv byla napsána Hamsunem za pouhých pár
měsíců. Bylo to možné proto, že jeho práce byla založena na předchozích přednáškách a
drobných publikačních činnostech jako např. pro list Morgenbladet apod. Hamsun je
v knize velice kritický k americké politice, jazyku, ženské otázce a ke kultuře všeobecně.
Později se sám autor vyjádřil o své práci, jako práci ne příliš literárně hodnotné.
Během svého působení v USA, se Hamsun setkal i s Markem Twainem, nebo se dvěma
norskými spisovateli, kteří se tou dobou vyskytovali v USA: Arnem Dybfestogem a Kristen
Ceciliem Krøger Johansenem. Oba byli anarchisticky založení a Hamsun s nimi
sympatizoval. A po tzv. Haymarkeském masakru92 nosil černou stuhu v klopě.
Poté, co se Hamsun navrátil do Evropy, usadil se v Kodani a začal publikovat výše zmíněné
příspěvky o americkém životě, především velmi kritické s jistou dávkou anarchistických
sympatií. Jak napsal list Morgenbladet: „Zdá se, že Knut Hamsun patří k levicovým
radikálům se sklony sympatizovat s anarchistickými myšlenkami“93

4.7.2 Jens Rustad
Druhý příklad emigrace se týká obyčejného farmářského chlapce Jense Rustada
z kommune Enebakk nacházející se na jihu Norska, ne příliš daleko od hl. města Oslo (dříve
Kristiania/ Christiania). Tato kapitola, je stejně jako předchozí proložena celou řadou
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citací, které mají přiblížit pocity těch, kteří zažili onen „kulturní šok“ úzce spojený
s emigrací.
Na začátku minulého století zažil 18letý Jens podstatnou zkušenost, která ho podnítila
k emigraci do Spojených států. Část rodiny již v Americe nějakou dobu žila. Mladý Jens se
setkal s jedním ze svým strýců, který přijel navštívit příbuzné do Norska. Jensovi strýci:
Henry a Julius emigrovali do USA v roce 1903 a malému Jensovi slíbili, že: „… až nastanou
lepší časy, dostaneš u nás práci…“94
Emigrace z Enebakk kommune je známý fenomén, který tuto oblast postihl již ke konci 19.
století. Velká část obyvatel odešla za prací a ti, kterým se dařilo, podněcovali své příbuzné
doma k cestě za oceán. Jako příbuzní Jense. Nicméně Henry svého synovce v dopisech
varoval před nepříjemnostmi, které ho v Americe potkají jako: jazykový problém,
byrokracie. Dále píše, jak byl ohromen Sochou svobody a New Yorkem, který je jako „tavicí
kotlík“, chaotický a matoucí, naprosto rozdílný od Severní Dakoty, kde s usadil, natož od
Enebakku, ze kterého pocházel95. Navíc Jens dostal popis průběhu cesty a vylodění se
v New Yorku, aby byl na všechno připraven. Strýc mu sděloval i popisy různých budov, ve
kterých byly „imigrační“ úřady, lékaři a jiné nezbytnosti, kterými museli všichni
přichodivší projít a absolvovat zde příslušné postupy. V prosinci 1908 konečně přichází
dopis s lodním lístkem a důležitou radou: „Nauč se alespoň trochu anglicky (…) než
pojedeš.“ 96 A zdá se, že Jens nevzal tuto radu na lehkou váhu a opravdu se začal učit
anglicky. Další dopisy prokládal již anglickými slovíčky: „… tri forh feiv siks seven eiht nein
ten ilevn…“97
Jakmile připlul do Ameriky, řídil se rady svého strýce a jel vlakem z New Yorku přes
Chicago až do Reederu v Severní Dakotě. Ještě v New Yorku si zakoupil fotoaparát, chtěl
fotit sebe a rodinu a fotografie pak poslat domů do Norska. Nicméně, jakmile přijel na
farmu svého strýce, strýc závažně onemocněl a zemřel. Což Jense zničilo, jak líčí ve svých
vzpomínkách Jensův syn Arne: „ Otec zamknul farmu a odjel odtamtud pryč (…).“98 Co se
přesně dělo s Jensem po smrti jeho strýce nevíme. Ale jeho syn líčí útržky vyprávění svého
otce, který se poté údajně toulal prérií a živil se jako lovec apod. Posléze se seznámil
s jistým Skotem, stali se dobrými přáteli a onen muž seznámil Jense s Indiány. Na kolik
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jsou tato vyprávění pravdivá, se již nedozvíme. Co můžeme s jistotou říci je fakt, že Jens
strávil nějaký čas v Kanadě a San Francisku, protože odtud poslal pár pohledů. (Do San
Franciska se hrnula celá řada zvědavců, kteří toužili vidět následky zemětřesení.) Do 1.
světové války toho o Jensovi víme málo. Syn Arne vzpomíná na svou babičku, Jensovu
matku, která denně svému synovi posílala dopisy a prosila ho, aby se vrátil zpět domů.
V roce 1916 se konečně plavil zpátky do Evropy. Doplul do Anglie společně s 40 dalšími
navracejivšími se Nory, kteří museli projít „válečnou kontrolou“. Všichni byli společně
podrobeni křížovému výslechu a byli tázáni např. na otázku: „Jste Nor? Tak mluvte norsky,
ať slyšíme váš dialekt!“ Britové se chtěli ujistit, že se nejednalo o špiony. Po návratu domů
si Jens našel práci na farmě poblíž Kristianie (dnešní Oslo), kde taktéž potkal svou budoucí
ženu Hanne, se kterou se v roce 1918 oženil a s níž měl 3 syny. Jens pracoval celý život jako
dělník, byl živitelem rodiny a svou rodinu, přátele a známé bavil častým vyprávěním o
Americe, kam se už nikdy nevrátil.
Oba dva muži, kterým je zde věnována pozornost se navrátili domů. Knut Hamsun nejprve
z důvodu nemoci a posléze po hlubokém zklamání a deziluzi, která se dostavila po
prvotním nadšení a Jens Rustad se vrátil do rodné země na naléhání své matky, jež byla
vyděšena válečnými hrůzami, které tehdy otřásaly světem. Nicméně v kapitole s názvem
Přepravní podmínky je věnována značná část vyprávění o rodině Kildahlových, kteří
Ameriku neopustili, ale úspěšně se v ní usadili. Nelze přesně říci, kolik lidí reemigrovalo
zpět, ale historikové se někdy přou až o celkovou 1/3 vše emigrantů, kteří se údajně
navrátili zpět do Evropy. Přesná čísla však neznáme a můžeme jen spekulovat.

4.8 Dědictví norských emigrantů
Jedna z posledních kapitol této bakalářské práce se věnuje přínosu norských
přistěhovalců a jejich potomků směrem k americké společnosti. Jedná se o shrnutí a jakýsi
náhled do komunity norských Američanů, která je stále velmi živá. Nicméně se tato část
věnuje pouze základním a stěžejním bodům této komunity. Podrobný náhled by si vyžádal
samostatnou práci.
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Norská emigrace do Spojených států amerických, za sebou zanechala výraznou
historickou stopu a započala historicko-kulturní jev, jehož linie zasahují až do dnešních
dnů. Norská společnost se zařadila do společnosti americké, kde vytvořila pestrou a
multifunkční komunitu, jež přetrvává a prosperuje do dnes, jak již bylo zmíněno. Uvnitř
amerických hranic se započala definovat silná etnická skupina Norů a jejich potomků se
svým zvláštním národním, jazykovým, sociálním i ekonomickým „pořádkem“, který byl
pro ni typickou. Norský vliv byl a je stále markantní v pluralistické americké společnosti,
kde zabírá se výrazné místo a postavení.

4.8.1 Další vymezení a doplnění pojmu Norwegian Americans, jejich počty a
koncentrace v současnosti
Norští Američané, nebo také Norwegian Americans (anglicky) či Norskamerikanere
(norsky) tvoří silnou komunitu, která se více či méně snaží dodržovat určité tradice a
zvyky svých norských předků. Pojem norský Američan je velice těžko specifikovatelný.
Záleží spíše na subjektivním hodnocení, než na objektivním „sčítání norských genů“,
kolující v krvi potomků původních přistěhovalců. Podle různým odborníku jako např. O.
S. Lovolla, nebo Evy Maagerø, záleží na onom subjektivním pocitu jedince, zdali se cítí,
nebo hlásí ke svým předkům, pocházejícím z Norska. Nezáleží na jejich počtu, nebo
období, kdy se tito předci dnešních norským Američanů dostali do Ameriky. Z tohoto
vyplývá, že se norským Američanem může cítit někdo, jehož praprastrýc ze třetího kolena
připlul do Ameriky, anebo naopak „zřetelný“ potomek s norským příjmením a celou řadou
blízkých příbuzných přichodivšími z Norska, se vůbec nemusí cítit jako „Nor“. Podle
cenzusu z roku 1993 žilo v USA kolem 3 900 000 tzv. norských Američanů. Jejich největší
koncentrace se vyskytuje stále na americkém Středozápadě. Nejvíce potomků původních
norských přistěhovalců stále žije v Minnesotě a to skoro 76 000, Wisconsinu s počtem
kolem 416 000 a Severní Dakotě žije necelých 190 00099 lidí hlásící se ke svým norským
předkům. Nicméně potomci přistěhovalců se rozšířili do celých Spojených států. Státem
tzv. druhotné migrace se stala především slunná Kalifornie a stát Washington. Celá řada
lidí má dva domovy. Prvním domovem často bývá některý ze států Středozápadu a
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druhým je z pravidla stát nacházející se na západním pobřeží, kam, můžeme říci, sezónně
migrují norští Američané za teplem v období zimy. Těmito státy jsou především: Nové
Mexiko, Arizona, Florida a Texas.

4.8.2 Adaptace a sociální asimilace norských přistěhovalců
Jeden z prvních historiků zabývající se migrací Marcus Lee Hansen prohlásil, že prvotní
emigranti se plně neadaptovali v procesu sociální integrace a asimilace, tento proces
naplnili až jejich potomci, nebo potomci jejich potomků. Podle Hansena se všechny
generace, až na první, považovaly již za Američany, nicméně s norskými kořeny. Někteří
z nich byli poznamenání faktorem dvojí identity, tzn., že se považovali jak za Američany,
tak za Nory. Nicméně celá řada odborníků by s tímto nemusela plně souhlasit. Velkou roli
jistě hraje subjektivní pocit každého jedince, způsob kde a jak byl vychováván, vlivy, které
na něj působily apod. V průběhu měnících se politických nálad, se více či méně přikláněli
na první, nebo druhou stranu. Etnická identita norských Američanů by se tedy dala
považovat za dynamickou, nestálou a měnící se. Tento fakt byl v minulosti silně ovlivněn
„přechodem“ americké společnosti, která v dřívějšku 100 tj. 19. stol. a na poč. 20. stol.
negativně pohlížela na silnou vlnu migrace, na společnosti nebo „národ imigrantů.“101 Při
zjištění tohoto faktu se nabízí různé spekulace, jelikož americká společnost, až na původní
nativní obyvatelstvo, je tvořena pouze přistěhovalci. Tito přistěhovalci a jejich potomci se
tedy v průběhu let přetransformovali na „původní Američany“ a na nově příchozí
obyvatelstvo např. ze severní Evropy, se dívalo s nevolí. Postupem času se zvyšující se
multikulturalismus stal důležitým činitelem, který ovlivnil etnické a rasové vztahy.
Každým rokem od roku 1994 se pořádá v Madisonu ve Wisconsinu „Norwegian-American
Fest“. Použití pomlčky (namísto mezery) v tomto sousloví jakoby zdůrazňovalo blízkost
obou národů. Tato oblast byla jednou z prvních, která byla osídlena norskými
přistěhovalci a etnické zanícení je stále živé. Na druhou stranu tato kulturní setkání
neslouží pouze jako připomínka romantického putování osadníků směrem k břehům
Ameriky a jejich následný každodenní boj v nové zemi, ale slouží i jako místo sociálního
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setkávání a obchodních záměrů. Ti, kteří se považují za norské Američany, si jistě raději
koupí zboží, nebo obchodují s jiným norským Američanem, čímž podněcují svou etnickou
identitu, pospolitost této skupiny a navíc i jakousi formu dědictví svých předků.
A jak vypadá situace jazyková? Podle profesorky Riverdy Harding Jordan byly děti
norských přistěhovalců přísně vedeny k tomu, aby mluvily norsky, alespoň ve většině
případů. Podle jejího výzkumu z roku 1921, mluvilo 19 % domovů norských Američanů
norsky a to i po 30 letech jejich pobytu na území USA. Nicméně se situace stále více a více
zhoršovala. Dnes norsky hovoří jen určitá část této skupiny. Podle profesora norského
jazyka a novelisty Ole Edvarta Rølvaaga, který byl taktéž norský Američan, byla situace
v 1. polovině 20. století velice špatná102. V následujících dekádách se situace nelepšila. Ba
naopak. Říci kolik lidí skutečně mluví, nebo má alespoň částečnou znalost jazyka je velice
těžké. Přesná statistika neexistuje. Podle cenzusu USA z roku 2000 103 mluví v Severní
Dakotě 0,4 % obyvatel norsky, v Minnesotě a Montaně 0,1 % obyvatel ovládá tento jazyk
(přepočítáno na celkový počet obyvatel každého státu). O správnosti, či přesnosti těchto
čísel je možné spekulovat.

4.8.3 Norští Američané a sociální mobilita

Nejvíce nápadnou vlastností emigrantů, respektive americkým imigrantů je tzv. sociální
mobilita. Sociální mobilita by se dala definovat jako přechod individua, sociálního objektu
nebo hodnoty z jedné pozice na druhou. Tento byl termín definován roku 1927 ruskoamerickým sociologem Pitirimem Alexandrovičem Sorokinen. „Sociální mobilita se dělí
na horizontální a vertikální. Horizontální sociální mobilita je přechod z jedné skupiny do
jiné

v rámci

jedné

úrovně

(např.

změna občanství,

změna

bydliště,

sňatek, rozvod). Vertikální mobilitou se míní přesun individua z jedné vrstvy do druhé. Ta
může být jak vzestupná (např. zvýšení vzdělání, kariérní postup), tak sestupná
(nezaměstnanost). Dále se rozlišuje sociální mobilita individuální a skupinová. Vedle změny
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pozice jedince může docházet i k změně pozice skupin (např. změny společenské
pozice Židů v dějinách, změna prestiže povolání horník v ČR).“104
Postupné zlepšování se životního standardu a sociálního statusu, bylo však velice pomalé.
Podle O. S. Lovolaa žila druhá generace emigrantů velice podobně jako generace
předchozí. Autor také dále uvádí, že etnické, kulturní a náboženské faktory hrály svou
podstatnou roli. Jiný historik Stephan Thernstrom, který se zabýval švédskou emigrací,
uvádí, že získávání práce bylo jednodušší pro švédské emigranty, než jiné početné skupiny
přistěhovalců jako např. z Itálie nebo Irska. Švédové byli, stejně jako Norové, protestanti,
oproti výše zmíněným národům, které byly silně katolicky založené. Protestantská církev
pravděpodobně nebyla tak stresující vůči věřícím, jako církev katolická, která na své věřící
vyvíjela silnější tlak, a mohlo by se zdát, že je nutila ke striktnímu zachovávání své identity
a tradic. Thernstrom tvrdí, že katolické školy v USA nebraly ohled na sociální potřeby
jednotlivce. Oproti tomu děti z protestantských rodin šplhaly generaci po generaci výše a
rychleji. Proto můžeme říci, že pro skandinávské přistěhovalce, respektive pro ty, kteří se
přistěhovali z oblastí, kde „vládla“ církev protestantská, bylo jednodušší se odprostit od
„zajetých tradic“. Na tyto lidi nebyl vyvíjen takový tlak ze strany církve, a tak pro ně bylo
jednodušší např. vzít podřadnější práci, nebo práci, která nenáležela k jejich sociálnímu
statusu. Nicméně se rozdíly mezi katolíky a protestanty postupně zmenšovaly a ve 20.
letech minulého století společně s vývojem komunikace, skoro „vymizely“. Respektive
rozdíly byly méně a méně viditelné. „Osobní rozvoj již nebyl tak svázán etnickou příslušností
k určité skupině ...“ 105 Noviny Norwegian-American Newspaperse v jednom čísle udivují
nad norským přistěhovalcem, který navzdory obrovskému pracovnímu úspěchu v USA,
nepozbyl svou etnickou a národní příslušnost ke své norské domovině106. Dalo by se říci,
že úspěch a prosperita na americkém kontinentě, mohla určitým způsobem zakrýt rány
stesku po rodné zemi. Podle Lovolla byl výjimkou, jelikož s úspěchem se ztrácela touha,
nebo i stesk po domově. Přistěhovalci se stále více a více stávali „opravdovými“ Američany.
Nicméně se musíme na sousloví „opravdový Američan“ dívat s jistou dávkou nadsázky,
jelikož tento termín je ve své podstatě nedefinovatelný. Nesmíme opomenout, že sociální
mobilita může vést i k rozdvojené sociální příslušnosti. Jak již bylo zmíněné výše, někteří
z norských Američanů se považovali jak za Nory, tak za Američany. Vedle procesu
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poameričťování se, zde stále byly norsko-americké organizace, které se snažily o
udržování norského povědomí. Jinými slovy – v běžných dnech by se norští přistěhovalci
dali nazvat Američany, ale ve dnech svátečních jako např. o 17. květnu (Národní den, viz.
výše), o Vánocích, o Slunovratu apod., se plně začleňují do svého norského já. Ovšem není
možno generalizovat v rámci celé norsko-americké společnosti. Historik Frederick
Jackson Turner107 řekl, že proces poameričťování se bylo nutné provést jak jen nejdříve to
bylo možné. Jinými slovy nechat jedince se asimilovat do majoritní společnosti v co
nejkratším čase. V roce 1908 napsal významný americký dramatik Israel Zangwill
divadelní hru The Melting pot, která tuto metaforu velice zpopularizovala. Doslova se dá
melting pot přeložit jako „tavicí kelímek“.

V přeneseném slova smyslu je to

tedy metafora a také hypotéza pro společenský stav, kdy se heterogenní společnost stává
více a více homogenní a její diferencující prvky či rysy se v přeneseném smyslu slova
„přetavují“ a spojují v jeden velký „harmonický" celek. Tento výraz je tedy hlavně
používán, aby popsal sociální asimilaci imigrantů, kteří přišli do USA 108 . Následující
úryvek je z výše zmíněné hry Israela Zangwilla109.

Here you stand, good folk, think I, when I
see them at Ellis Island, here you stand
in your fifty groups, with your
fifty languages and histories, and your fifty blood hatreds
and rivalries. But you won’t be long like that, brothers, for
these are the fires of God you’ve come to‐these are the fires
of God. A fig for your feuds and vendettas! Germans and
Frenchmen, Irishmen and Englishmen, Jews and Russians—
into the Crucible with you all! God is making the American!
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4.8.4 Norští Američané a postavení ženy

Kolem 74 % ze všech norských Američanů bylo na zač. 19. století registrováno jako osoby
samostatně výdělečně činné, nebo jako klasičtí mzdoví pracovníci. Skoro polovina, tj. 46
% 110 z nich byly ženy. S industrializací, růstem měst a vznikem celé řady nových
pracovních pozic, se naskytla příležitost i pro ženy. V průběhu 19. století se ženy začaly
pomalu uplatňovat nejenom jako zaměstnanci, ale otevřela se jim cesta ke vzdělání, sice
ne úplně, ale proces začal. Ženy se převážně uplatňovaly jako telegrafistky, telefonistky,
učitelky a zdravotní sestry. Posléze se začaly přesouvat i na jiné pracovní pozice, až
expandovaly na celý trh práce.
Představíme-li si mladou neprovdanou ženu a její resolutní rozhodnutí emigrovat, může
se nám tato volba zdát poněkud předčasně feministická, za předpokladu, že se
pohybujeme-li v 19. století. Podle amerického federálního sčítání z roku 1880, byla
většina žen zaměstnána, pokud nepočítáme ty, které byly v domácnosti, v „domácích a
osobních službách“. Tímto je myšlena např. práce v zemědělství, péče o domácnost
někoho jiného apod. Tento tradiční obrázek ženy se velmi rychle změnil. Pokud to nebyly
matky, které chytily takříkajíc příležitost za pačesy, udělaly to jejich dcery, alespoň ve
většině případů. Tento zlom nastává kolem roku 1900, kdy se ženy začínají prosazovat
stále více. Ona zmíněná první generace se nikterak moc neměla k tomu, aby nastoupila
práci v továrně, což skandinávské ženy diferencuje od žen ze střední, jižní, nebo východní
Evropy, které v naprosté většině případů pracovaly v továrnách. Až druhá generace
skandinávských žen se postupně dostala k práci v industriálním prostředí. Tato generace
se rychle přemístila směrem a integraci do amerického ekonomického systému.
V současnosti jsou, podle amerického cenzusu z roku 1990, ženy norského původu
zaměstnány ve všech pracovních odvětvích. Ať se jedná o vysoké manažerské pozice,
lékařky, profesorky, úspěšné podnikatelky, tak o tradiční ženská povolání za která se
považují povolání ve školách, nemocnicích atd. První zmíněné manažerské pozice jsou až
z 32 % procent obsazeny norsko–americkými ženami111. Ženy se plně asimilovaly na trhu
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práce a dnes jsou zastoupeny ve všech úrovních a na všech pozicích. Proces plného
začlenění se, byl v tomto případě úspěšný.
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Závěr
Bakalářská práce, která se nachyluje ke svému konci, si kladla za cíl zodpovědět otázky
týkající se norské emigrace do Spojených států, vysvětlit příčiny, průběh a důsledky
emigrace. Země na samém severu Evropy, která se od 60. let stává novým domovem
uprchlíků z celého světa, zažívala ve své historii i opak – velkou emigrační vlnu, která
započala v 1. pol. 19. stol. a trvala až do cca 2. světové války. Tato masová emigrační éra
odvedla ze země, podle různých zdrojů, 1/3 až skoro 1/2 obyvatel. Důvody, které
emigranty vedly k onomu velkému a razantnímu rozhodnutí emigrovat, byly různé. Mohly
se lišit od náboženské podstaty až k podstatě dobrodružné. Norové toužili po lepších
pracovních příležitostech, rovnosti a nadějnější budoucnosti pro sebe i své potomky. Ne
všichni však v Americe zůstali. Historikové uvádějí různá čísla, ale povětšinou se shodují
na tom, že 25 – 35% norských emigrantů se vrátilo zpět do své rodné země – do Norska.
Ti, kteří zůstali v Americe natrvalo, čekala dlouhá cesta směrem k asimilování se do
společnosti Americké, některým se to podařilo, jiní zůstali „Nory“ až do své smrti.
Nicméně potomci první vlny emigrantů byli skoro kompletně začlenění do americké
společnosti a někteří z nich se i za Američany považovali, nebo byla jejich etnická
příslušnost rozdvojená. Byla tedy americko-norská. Norové se uplatnili ve všech
odvětvích amerického trhu práce. Na přelomu století se i ženy v hojné míře začaly
zapojovat a dnes můžeme norské Američany najít ve všech sférách. Potomci přistěhovalců
také stále udržují své zvyky a takříkajíc „drží při sobě“. Někteří se pokouší i o zachovávání
jazyka a snaží se jej předávat z generace na generaci. Avšak říci, kdo je skutečný norský
Američan a kdo není, je velice obtížné. Záleží na subjektivním hodnocení každého jedince.
Norsko-americké vztahy jsou stále více a více oživovány. Potomci emigrantů z Norska
mnohdy touží vidět domovinu svých předků. Existuje zde celá řada zábavných pořadů
jako např.: Alt for Norge112 , což vysílá norská televize TV FEM a doslova přiváží norské
Američany do severního koutu Evropy, aby jim ukázala zemi, odkud přišli jejich předci.
Jedná se však o velice mainstreamovou zábavu, ne o akademickou záležitost. Nicméně
výrazný akademický zájem o tuto problematiku tvá již od přelomu 80. a 90. let minulého
století. Celá řada seriózních historiků, jako již tolikráte citovaný O. S. Lovoll, H. B. Kildahl,
nebo S. Norborb, I. Semmingsen, K. Mykland, H. L. Lahlum a další. Jinými slovy, se kolem
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roku 1990 stává migrace do USA součástí historického zkoumání a bádání, ačkoliv tento
jev nikdy úplně neustal. Stále se totiž objevují případy, kdy lidé odchází ze své rodné vlasti
a to z rozličných důvodů. Nicméně tento jev je celosvětový a globální, takže Norsko nepatří
mezi výjimky. Norská emigrace do Spojených států za sebou zanechala spoustu památek,
pozůstatků a vzpomínek a tato společnost se zařadila do společnosti americké, kde
vytvořila pestrou a multifunkční komunitu, jež přetrvává a prosperuje do dnes. Je namístě
říci, že norská komunita v USA, za sebou zanechala a stále zanechává výraznou historickou
stopu a započala historicko-kulturní fenomén, jehož linie zasahují až do dnešních dnů a
norsko-americká současnost je těmito vlivy ovlivněna. Norská společnost se zařadila do
společnosti americké, kde vytvořila pestrou a multifunkční komunitu, jež tedy přetrvává
a prosperuje do dnes. Uvnitř amerických hranic se započala definovat silná etnická
skupina Norů a jejich potomků se svým zvláštním národním, jazykovým, sociálním i
ekonomickým „uspořádáním a pořádkem“, který je pro tuto komunitu specifický. Norský
vliv byl a stále je markantní v pluralistické americké společnosti, kde zabírá se výrazné
místo a postavení.
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