Castle Garden og Ellis Island
Med venlig tilladelse af Gitte Bergendorff Høstbo, formand for SSF.
Bastionen Castle Clinton og Castle Garden var to store bastioner i staten New York, som fungerede som
militære forter. Allerede fra år 1808 begyndte man militærbyggeri længere ud i New Yorks havn med bl.a.
Liberty Island, Ellis Island og Governors Island. I 1824 blev Castle Clinton et slags forlystelsessted, hvor
man kunne slappe af, inden man kom længere ud i havnen, hvor det tunge militær huserede.
I 1855 blev Castle Garden udlejet til staten New York og
kom til at fungere som ankomststation for ca. 10
millioner immigranter, der indtog USA for at søge
lykken i byen eller længere inde i landet.
De fleste var tyske immigranter ca. 3,4 millioner, og
dernæst kom de irske indvandrere ca. 2,5 millioner.
Resten af immigranterne ankom i følgende mængder
Engelske, svenske, italienske, skotske, russiske, norske,
svenske, franske, ungarere, danskere, østrigere,
hollændere og bohemiere, walisere, belgiere, spanske,
polske, kinesere, portugisere, grækere, tyrker og
australiere plus en mængde forskellige folkeslag fra
lande, som ikke er nævnt her ca. 162 – 173 tusind. Efter ankomst og registrering i Castle Garden måtte de
mange immigranter vandre videre ind til Manhatten. På Castle Garden lå også jobkontoret, som formidlede
job til de nyankommende immigranter og sørgede for, at de kom længere ind i landet.
De mest almindelige jobs for immigranterne på denne tid var møbelsnedkere, skomagere, bagere, vævere,
gartnere. I 1890 ankom de sidste italienske immigranter til denne havn.
Ny og større faciliteter blev bygget for at kunne håndtere de mange millioner af immigranter, der kom via
New Yorks Castle Garden, og den nye Immigrant facilitet blev Ellis Island, hvor man kunne lægeundersøge
de mange fattige immigranter, der ankom. I 1892 var denne bastion færdigbygget og i løbet af de næste 62
år ankom over 12 millioner til USA gennem Ellis Island. I de første to år blev immigranterne indsluset i en
lille del af bastionen, der på dette tidspunkt var færdigt bygget. Castle Garden fungerede fra 1824 – 1890 og
på Castle Gardens hjemmeside kan man søge i en database, der indeholder over 11 millioner immigranter til
USA www.castlegarden.org/
Castle Garden er i dag kendt som mindesmærke kaldet Castle Clinton National Monument. Castle Garden
åbnede igen i 1896, men denne gang som akvarium, hvor man kunne se alle de lokale fisk, der var i havnen
omkring Manhatten. Akvariet lukkede i 1946, da man skulle bygge den nye Brooklyn subway tunnel.
Ellis Island først kendt som Fort Gibson, blev påbegyndt bygget i 1812 som bastion for krudt og våben til
forsyninger i øens østlige ende. I midten af 1800-tallet boede en lille garnison på øen. Det skal nævnes, at
dette foto er taget
spejlvendt i udstillingen på Ellis Island.
Ellis Island var modtagercenter for de
immigranter, der
forsøgte at komme til
USA fra årene 1892
til 1954. Efter 1924
var det primært
krigsflygtninge, der
opholdt sig på øen. I
dag er Ellis Island et

museum, der minder os om de mange, der tog lykkens vej til rigdom
i USA. Dengang var der streng kontrol ved immigrant-portene, og
ingen slap ind uden god grund.
I 2008 besøgte jeg selv museet, og i dag foregår turen via Manhattan
fra det tidligere Castle Garden. Turen til Ellis Island tager ca. ½
times tid, og man slipper ikke for kontrol ved ombordstigningen til
færgen ved Castle Garden. Jeg vil vove at påstå, at kontrollen er
værre end i lufthavnen. Men turen til Ellis Island er enestående. Vi
tog turene i klart solskin med stop på The Statue of Liberty, og ved
ankomsten til Ellis Island, kunne man nemt føle den fornemmelse,
vore slægtninge har haft, da de ankom hertil. I gåsegang, som de
også gik fra færgen, gik alle vi turister ind til museet. En sikkert lige
så spændt fornemmelse af hvad vi skulle se, som vore slægtninge
havde af, forventninger til det nye land. På fotoet her til højre ses
nogen af de mange immigranter, der kom til Ellis Island. Der er
mange fotos af immigranterne, også af de mange danskere.
På Ellis Islands museum ligger også The Family Immigrant History
Center. Her kan man mod betaling komme ind og søge sine
slægtninge. Det var det eneste minus ved turen til Ellis Island, idet
vi havde betalt for færge og for entre til Ellis Island, og nu skulle
der også betales for at komme ind i Family History Center, som var
noget jeg havde set frem til. Men prisen var ikke så høj. Det var
mere princippet.
Baserne er en guldgrube for slægtsforskere.
Den gamle registreringssal, ligger på 1. sal. Salen er renoveret i
1884. Og står man i denne, får man rigtig følelsen af storslåethed,
hvis man var en immigrant f.eks. fra Danmark. Man kan næsten høre stemmerne, fra dengang da salen
fungerede med den megen råben og skrigen, der må havde været dengang.
Historierne
Der er mange historier fortalt på Ellis
Island, hvor man kan få næsten en hel
dag til at gå.
Som rigtigt skrevet i en gammel artikel
fra Kristeligt Dagblad, så bliver der
ikke glemt noget fra datidens historie.
På store plancher kan man konstatere,
at det nye fædreland spillede en ganske
aktiv rolle i den livlige slavehandel. En
befolkningsgruppe, der modsat de
mange immigranter, ikke kom frivilligt
til landet. Det var heller ikke altid, de
nye befolkningsgrupper blev hilst
velkommen i det nye land. Man kan
bl.a. se, at Ku Klux Klans aktiviteter
gik på to ben; dels hævdede klanen
”den hvide races overlegenhed”, og

dels bekæmpede den indædt
indvandringen af – hvide –
indvandrere fra Europa gerne blandt
andet demonstrationer i USAs
storbyer.
Dog fik de allerfleste immigranter lov
at fortsætte fra Ellis Island til New
York. Kun 2 % af de mange millioner
blev afvist. En temmelig ydmygende
sorteringsprocedure – efter vores
målestok – blev gennemført på Ellis
Island. Undersøgelsen varede kun et
par minutter og med kridt blev der
skrevet på deres tøj, f.eks. et S for
senil, et X for mentalt skadet og et H
for hjerteproblemer. Havde man for
mange bogstaver resulterede det i en
returbillet til Europa. I en database
kan man søge, at i dag har ca. 882.474 indbyggere i USA en eller anden form for dansk blod rullende i
årerne. Har du slægtninge, der kom ind via Ellis Island, kan du søge dem i databasen; www.ellisisland.org
af Gitte Bergendorff Høstbo, egne foto taget på Ellis Island 2008.

