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Genkendte hinanden efter 56 år
En 76-årig kvinde læste i Søn
dagsavisen om en dansk med
fange i en koncentrationslejr. »Jeg
troede, Astrid Blumensaadt var
død og blev overrasket over at
læse Søndagsavisens samtale med
hende, «siger den 76-årige Emma
Larsen fra Allerød i Nordsjælland.
Astrid Blumensaadt fra Odense
og Emma Larsen bley uafhængigt
af hinanden taget af Gestapo un
der Besættelsen for at være med i
Modstandsbevægelsen, og de blev
sendt i samme koncentrationslejr,
Ravensbriick, ved Berlin.
»Jeg husker godt Astrid Blu
mensaadt, og vi blev også ved
krigens slutning transporteret til
Sverige sammen af svensk Røde
Kors, «fortæller Emma Larsen.
»Vores veje skiltes,,da jeg blev
indlagt med tyfus på et epidemi
hospital i Malmø.« .*
Astrid Blumensaadt er lige fyldt
100 år, og Emma Larsen benyt
tede lejligheden til at sende hende
en blomsterhilsen.
Emma Larsen blev pågrebet af
Gestapo ved én razzia på Linje 5,
da hun var på vej fra København
til Ordrup med en stak illegale
blade. Hun var kun 18 år. Under
opholdet i koncentrationslejren
udførte Emma Larsen tvangsar
bejde på en : af nazi-topfolkene
Heinrich Himmlers gods nær kz-
lejren, og hun så'ham tit.
(Søndagsavisen)

Torsdag d. 2 august 1934 Bien
BREVKORT
fra Frøken Gerda Blumensaadt,
der i sin Tid havde Hønsefarm i

Nærheden af Boston, Mass., og
saa rejste hjem, købte Ejendom
ved Nøddebo og anlagde Hønseri
der. Det er nu snart mange Aar
Frk. Blumensaadt har haft sine
Høns i de skønne Naturomgivel
ser ved Esrom Sø med Udsigt
over til F'redensborg Slot. Nu
meddeler hun, at hun opgiver
Hønsene for at blive Nonne
Christiansdal Kloster.
Paa samme Kort skriver Dr.
Gudrun Friis Holm, der. er en
Slægtning af Frk, Blumensaadt
og har besøgt hende: Her er dej
ligt i Danmark og jeg nyder Somr
meren og Opholdet her i Nødde
bo, hvor jeg l^an spadsere i to
Bøgeskove, saa meget, og saa
langt, mit syge Ben vil tillade.
Jeg er glad over jeg ikke skal
begraves i et Kloster, da jeg
sprutter af Livslyst.
Denne Meddelelse vil sikkert
glæde alle Dr. Friis Holm’s Ven
ner. D'r.‘Friis Holm har gennem-
gaaet meget, et langt Liv i haardt
uselvisk Arbejde, og nu til 'sidst
det sørgelige Fald, der bragte,
langvarigt Sygeleje og efterføl
gende Invaliditet, men — Hønse
farm har D'r. Friis Holm ikke
haft — det er maaske derfor hun
har bevaret sin Livslyst! • -

Christiansdal Kloster blev oprettet 1866 af 
ejerne af Næsbyholm kammerherre Christian 
Rønnenkamp og hans hustru Jessy Caroline 
Rønnekamp som en legatstiftelse med bolig 
for 24 damer mellem 45-50 år af borgerlig 
stand. Bygningerne er opført i 1872 af 
arkitekt Christian Hansen i historicistisk stil 
med ti fremspringende, ottekantede tårne 
kronet af kupler. Til klostret hørte 
portnerbolig og en avlsgård, der mod betaling 
forsynede beboerne med landprodukter. Hver 
dame havde råderet over to værelser, 
spisekammer og gaderobe samt 150 rigsdaler 
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om året. Dertil kom fællesstue og køkkener. 
Værelserne var indrettet med højt til loftet - 
lyst og luftigt ud fra et sundhedshygiejnisk 
synspunkt. Toiletter indrettedes først inde i 
selve klostret i 1960 samtidig med, at der 
indrettedes badeværelser på hver gang. Til 
hver lejlighed hørte desuden et havelod. Dette
var ikke tænkt til dyrkning, for det sørgede 
avlsgården for, men snarere som et sted man 
kunne søge hen og få sol og frisk luft og 
udføre forskellige håndarbejder. Til klostret 
hører også en park med sø og flagstang, hvor 
damerne kunne spadsere. 
Christiansdal Kloster ligger i Bavelse sogn, 
men har med sin rod i Næsbyholm gods 
tilhørsforhold til Næsby Kirke, hvor beboerne
også har deres egen gravplads på kirkegården.

Dannevirke
Volume: 36 Issue: 21 Publication date: 1915-05-26

— Den sidste af Indehaverne af
det gamle Firma Blumensaadt i
Nedergade i Odense, Nikolaj Blu
mensaadt, er — i Følge „Fyns
Stiftstidende'' — afgaaet ved Dø
den efter længere Tids Sygdom.
Sammen med én for en Del Aar
siden ved Døden af gaaet Broder,
Oscar B., drev han den gamle an-
séte Virksomhed, men traadte for
nogle Aar siden tilbage, da For
retningen, Fabrik og Udsalg gik
over til et'Aktieselskab.

Dannevirke
Volume: 43 Issue: 5 Publication date: 1923-01-31

Ejendomshandeler.
 Proprietær Oxenvad har solgt „Gammeleje"
 I Hesselballe i Jylland til Forvalter
N. Chr. Blumensaadt fra Fredericia
Areal 132 Tdr. Land. Købe-
sum 179,000 Kr.

Bien
Volume: 0029 Issue: 44 Publication date: 1910-11-04

— Sammen med Familjen Gronen-
berg rejste Mr. Alfred Blumen-
saadt til New York, for derfra at

fortsætte Rejsen til Danmark
Blumensaadt gaar hjem for at
Besøge sin Moder ,paa hendes 83årige
fødselsdag, og vil sandsynligvis komme 
tilbage til Amerika tids nok til at gøre et 
Sommertogt til Alaska, hvor han efter sidste 
års Sommers Ophold, har sikret sig en 
fordelagtig stilling.

Den Danske Pioneer
Volume: 0069 Issue: 4 Publication date: 1941-01-23

Hilsener til Danske i Amerika, Canada
fra Slægt og Venner i Danmark
Hjertelig Hilsen fra Ingeborg
Bluménsaadt. Andersen til A. E.
Blumensaadt, Sandusky, Ohio, og
Niels Nic. Blumensaadt, Oregon.

Den Danske Pioneer
Volume: 0069 Issue: 5 Publication date: 1941-01-30

Kærlig Hilsen, fra Ingeborg
Blumensaadt Andersen til Mrs.
Elisabeth Jørgensen, Alameda,
Cal., S. G. Blumensaadt, Cleve
land, Ohio, Mrs. Ellen Roberts,
Brynmarl, B. C.

Den Danske Pioneer
Volume: 0078 Issue: 32 Publication date: 1950-08-10

Andre Dødsfald. Grosserer Chr.
S. Blumensaadt, København, 69
Aar

Den Danske Pioneer
Volume: 0084 Issue: 46 Publication date: 1956-11-15

Københavnsk Poreelxn
Gamle Mindeplatter i 3 forskelli
ge Størrelser, $2.00 — 8.00 — 4.00
pr. Stk. Fredériciaslaget, Domkir-
keme, Amalienborg, Bernstoff*
Marselisborg, Kongelige Fødsels
dage, sølvbryllup, etc,
Meget faa Juteplatter tilbage
Ingen Ordre for mindre end $5.00
Skriv til
KAI BLUMENSAADT



Room 512, 3146 N. Sheffield Awt,
Chicago 14, III.
eller ring ttl LAke View 5-466R
efter Kl. 7 Aften

Den Danske Pioneer
Volume: 0069 Issue: 1 Publication date: 1941-01-02

Nora Elsmark og Hedvig, Wood
sender Nytaarshilsen til Mrs. Na
thalie Blumensaadt, Philadelphia.

Bien
Volume: 0118 Issue: 25 Publication date: 2000-06-22

FAMILIE-KOMSAMMEN — Familien Bøgh
Pedersen, fra højre
Morten Blumensaat og hans hustru Hanne 
Bøgh Pedersen, Hannes
bror, pastor Carsten Bøgh Pedersen og hans 
hustru, Kirsten Harring
med 1-årige Astrid på slrødet.

Pio i Amerika
Om Louis Pios Ophold og Færden
i Amerika har man stedse savnet
fyldestgørende Beretninger. I Bogen
“Fantaster” og i Værket “De Dan
skes Vej” fortælles dog en Del En
keltheder om Pios Færden i U. S. A.
og især om Venskabet med Emil
Dreier, Fr. Dreiers Broder, der var
dansk Konsul i Chicago.
Louis Pios Liv i Amerika har kun
været Genstand for sporadisk Be
handling. En virkelig omfattende

Skildring af hans iriange ma^rkelige
Oplevelser er aldrig fremkommet.
Man ved, at han hår været Redak
tør af henved 30 forskellige Smaa-
blade, har udgivet Ordbøger, Koge
bøger, været Annonceagent, Bog-
Dreiers Bord — i det Selskab af
Danske, der fik Betegnelsen Dreiers
Klub. Her var Pio i flere Aar en
sikker Gæst.
Ved adskillige Lejligheder har
Dreier støttet Pio økonomisk og paa
anden Maade. Haii, den første dan
ske Socialists Broder, har utvivl
somt følt sig forpligtet over for
den danske Arbejderbevægelses før
ste Pioner, der havde lidt en saa
tragisk Skæbne, Flere af de Blad
foretagender, Pio en kort Tid, redi
gerede, har været finansieri^t af
Dreier, der i mange Henséender var
en Original.
Dreier vår bl. a. yderliggaa!ende
Fritænker, og han raiellerede stadig
over Biblen. Han havde — sagde
han selv — læst adskillige Filoso
r 4IC41 .X o
handler, solgt Dampskibsbilletter fers 
Skrifter, men det har nok væ-
og været “Stand-Leder” paa Chica
go-Udstillingen i 1893, og især, at
han har haft et Maal hele Tiden, at
skabe en kooperativ Koloni først og
fremmest for Landsmænd. Det før
ste Forsøg, i Kansas, mislykkedes
totalt, det sidste, i Florida, hvor han
lagde Grunden til White City, maa
siges at være blevet gennemført,
omend ikke i sin Gmndlæggers
Aand, og han oplevede ikke sely at
se Resultatet. M^nge Enkeltheder
om hans omtumleiie iLiy i disse Aar
ligger uden Tvivl gemt i de Papirer,
som hans to Sønner vaager over og
■ ikke‘ hidtil har yiUet give fra sig.
Der er dog adsldlligt, som nu kan
berettes og undier! en-åarelang Sø-
gfn efter Oply



Ainetika — Résuitåtet d é r ^ f p ^
ligger dels i Værket “De Danskes
y g j ]^åktO T
'Kamp,^ S ^ ^ rlæ ," cåi^l^
m åg^ g ! tt^ s é n o ^ /u n d e rle g
® ^ y s r mih Bog ‘‘F^ntaéte^’ — ef
^ g paa G ar^ stødt .ima O ^
lysninger oin PiO og har sét dé Sppr,
haii hér har sat sig. lileget heraf
vilde passende kunne indgaa i et
større Arbejde om Pio som Emi
grant, en Beretning om 17—18 Aars
Omflakken, Eventyr, Skuffelser og
utrolige Oplevelser. Et menneske
ligt Dokument af høj Værdi.
Chicago var naésteri hele Tiden
det faste Punkt i Pios Tilværelse,
hvis man kan tale om noget fast
Punkt. Det var derfra, han som saa
mange andre emigrerede Danske
startede, og det var dertil, han
Gaiig paa Gang vendte tilbage, naar
dét gik galt. Han prøvede lidt af
hvert i denne haarde Udvandrerby,
som i ,70’ernes Slutning var Sam
lingssted for mange særprægede
Personligheder fra Danmark, blandt
dem var foruden Pio især N. C. Fre-
derikseri. Professor, Skovejer — om
end falleret — Monradé Svigersøn
og Landmandsbankens Stifter, en
Mand, der blev lagt Mærke til. Ge-
leff var her samtidig, men han og
Pio var fra en Begyndelse paa Kant
med hinanden, og det udviklede sig
som bekendt til ét voldsomt Uven
skab. Men Pio var af N atur en
Mand, der let kunde faa Venner, og
ogsaa fik det. Over hele den Kreds,
han færdedes i, hviler et eget ro-
mantisk-eventyrligt Skær. Pio selv
blev ikke Midtpunktet, det var be
standig en anden med ét Navn, der
ogsaa har Klang i dansk Arbejder
bevægelses Historie, Dreier, Konsul
Emil Dreier, Broder til den tidligt
afdøde Filosof Fr. Dreier, ofte kaldt
Danmarks første Socialist.

Emil Dreier og Louis Pio var i
lang, Tid nære Venner. Konsul
Dreier nærede den dybeste Beun
dring for sin afdøde Brodér, og han
formelig dyrkede hans Minde. Han
nærede i visse Henseender de sam
me Anskuelser, for saa vidt ejen
dommelige, som han. Højesteretsad
vokatens Søn, havde skabt sig en
ganske solid Position som dansk
Konsul og Apoteker i Chicago —
rent umiddelbart skulde man ikke
tro, at det befordrede revolutionære
Anskuelser. Dreier var eh lille kuglerund
Mand med store Bakkenbarter, me
get impulsiv, men ofte meget hjer
telig, og han skulde helst ses, naar
han i den meget omtalte Wilkens’-
ske Kælder i LaSalle Street reside
rede som Vært véd dét runde Bord,
ret temmelig overfladisk. Han yn
dede dog at citere Schojpenhauer.
Der er næppe Tvivl om, at Dreiers
Irreligiøsitet var en Arv fra Brode
ren og lige saa hans Mangel paa
Respekt for traditionelle Former.
Konsul Dreier var gift uden at være
præsteviet og fortalte selv meget
pudsigt om den Maade, han var ble
vet gift paa. Haii og han? Kæreste
spadserede en. Dag hen til eniBe*
kendt, der havde erti Skænkpstiie i
en af Sidegaderne. \ Han ^is^bnede
Døren og stiurgté Værtenii om ban
havde Tid til at forrette en yiels?.
V æ rt^i der tillige var jF^edsdq^-
mer, aSførte sig Forklis^et og gjor-,
de Parret til. rette Ægtefolk, hvor
efter "han fik sihé' '2’ "Doiråts, ’ sbftl
t^o^eiv tilsik r^ e hain .T dSt ^rriérte,
og tr^aditionsburidné^i^
den Slags Optræden m aturli^iscFbr-
argelsey- især naar ’^■det-:? var ^ selve
Konsulen. Paa m ahgé'Felter spore^
de'rharf 'bos Konsur- ©réiert .■ Brode
rens Indiflydelsei: og rsin Kærlighed
til ham ovérførté han til Fi?i *Dreiérs
Søn, Carl Dreier, der tidligt kom til



Amerika og havde arvet Faderens
lyse Hoved. Han knyttedes en kort
Tid til Onklens Forretning. Henrik
Cavling, der var en gudbenaådet
Journalist, men havde eri legenda
risk Foragt for Kendsgerninger,
fortæller i sin Bog “F ra Amerika”,
at Carl, der var 17 Aar, da han kom
til Amerika, var meget uheldigt stil
let, da han var Kontormand. Det
var lige det modsatte. “Han er Søn
af den bekéndté socialøkonomiske
Forfatter, Dr. Fr. Dreier”," fortsæt
ter Cavling, “der i: Stedet for at
lade sin Søn studere havde givet
ham en omhyggelig dansk Køb-
mandsuddanhelse!” Sønnen var
knap to Aar, da Faderen døde . . .
men lige meget, Carl Dreier kom
altsaa over, vår fra en Begyndelse
kun optaget af at gøre Karriere,
kom i et stort Veksellererfirma, tak
ket være Onklen, og naaede at blive
en betydelig Forretningsmand i
U. S. A. Det var altsaa den første
danske Socialists Søn. Pio havde in
gen synderlig Forbindelse med ham.
Carl Dreier var i det hele {aget ikke
en Mand, der søgte Landsmænd, dér
kunde formodes at dele Faderens
Anskuelser. -
Ganske anderledes med Broderen,
Konsulen. Hans Apotek og Konsu
latet laa paa den store Forretnings
gade Milwaukee Ave. Over Apote
ket, som han altid selv kaldte Gift
boden, laa Beboelseslejligheden.
Den dobbelte Dør midt paa Huset
førte ind til Apoteket. Til højre stod
en Montre med Cigarer, til venstre
en anden med Tandbørster, Parfu
mer, Gummislanger, Kamme o. s. v.
Langs Væggen stod Rækker af
Krukker og Flasker af alle Størrel
ser paa Hylderne. Han ekspederede
selv, og var Folk ikke hurtige til
at bestemme sig, kunde de faa det
Svar, en norsk Kone, der vilde købe

en Kam, fik, da hun begyndte at
tinge om Prisen: “Behold De Deres
Lus, min gode, saa beholder jeg min
Kam”. I Kontoret, hvor ogsaa Kon
sulatet virkede, var en stor Bog
samling og langs Bagvæggen et
Staaltraadsbur, hvor alle mulige
Sangfugle sloges og sang. I særlige
Bure var Papegøjer og Kanarie
fugle, og en Del af dem var dresr
seret til at flyve rundt i Værelset.
H er har Dreier mange Gange sid
det, dampende paa en åf sine store
Cigarer og drøftet Verdensproble
m er med Pio, før de fulgtes hen til
Wilkens Kælder til den obligate
Frokost, som Dreier altid betalte,
skønt han, der med Aarene blev ret
lad, ikke altid havde Raad til det.
Dreier var en Tid økonomisk in
teresseret — det vil sigé, hån var
med til at betale Underskuddet — i
.det danske Blad “Héimdal” i Chi
cago, et højst ejendommeligt^ Blad-
foretafeende, der fik eh m eget bni-
skiftelig Skæbne. Det var Blådet,
der bragte dem i nærmere Forbin
delse. P’aa Overvejen fra panm ark
havde Pio og ^léff diskutéret
Frém tidsm uhgh^érne, og Pio håv-
de bestemt at ville anbringé sine
Penge i “Héimdal”, ihens ' (^léff
skuidé købe "rén danske Hpnee
i Oniahå, der var grundlagt af én'
Original M ark Hansen, som imidler
tid ikke selv var Journalist. Det var
blevet grundlagt i 1872, og en Mor
mon Dr. Ahmanson, som siden an
greb Mormonerne paa dét voldsom
ste, redigerede en Tid lang det me
get revolutionære, men set med vo
re Øjne meget forvirrede O^gan. En
Tid blev det ogsaa stærkt antikri-
steligt og socialistisk, men der blev
aldrig noget af Géleffs Overtagelsé
af det, og først flere Aar efter, fik
den dygtige] Stubbekøting-T^^
Sophus Néble ékik paa' dét' og gj^r-



dé dét til e t yirkélig l^M ig t ‘o g '\je-
iirj^dningisfuldt Or^åri fot* de D^Wkisl
Am4rikå. Pio haVdé ganske nåtuV-|
ii^ indsé*t ’N ^véhdighed^
hå% el *prgåh, hvdrt' ^an i|uiide' fdr-
isvåre si^ rii^ did Ud^^id,^4h iiåii--
^ké Prekse' téStedé Ma'm^^
haVde vantet * én |^Éiedr4‘ ^elkoT^S*ti
cago tog ham nok i Forsvar, qg sély
erklærede han i et F o i'^rag én]
større Fbrsån^ing^ a t ^åiis ^ ^ s é tilj
Åinerika håvdé til\ Maal at virfe)^
for Socialismens Udbrédél^e h e r ii
•liahdet, l^ n h é Udtal^e brag^^^
ham imidlértid paa Kaht m ^ Kon-'
sul Dréiér, dér nok var jen fHsihdét
Mand, men absolut ikke erklæret
Socialist. Hjemm efra lød Beretnin
gerne, at han var en Forræder, der
havde faaet udbetalt en større Sum
af forskellige Rigmænd, Godsejere
og andre for at rejse bort. Man var
naive nok, hed det, til at tro, at véd
hans Forsvinden vilde de socialisti
ske Ideer blive slaaet til Jorden.
Mellem Pio og Geleff opstod der
som bekendt næsten straks Strid,
og Uvenskabet holdt Livet igennem.
Geleff paastod, at Pio havde be
holdt en Del af de Penge, der var
tiltænkt ham, og tilskyndet af
“H eimdar's Redaktør Olaf Riechel
lod han sig forlede til at udgive den
Pamflet, “dén rene skære Sandhed”,
der siden skadede Pio umaadéKgt i
Amerika. Foredraget, Pio holdt, var
at betragte som e t Modtræk, men i
Virkeligheden kom han til at sætte
sig melleAi to Stole I socialistiske
Kredse i Amerika betragtede man
ham med Mistænksomhed og vilde
i Reglen ikke have med ham at
gøre, og de andre meget smaåbor-
gerlige Danske herovre frygtede
ham som Oprører. Saa længe han
ikke offentligt gav sig af med Po
litik, havde han en Ven i Konsul
Emil Dreier, men da Konsulen var

en meget impulsiv Natur, kunde der
til Tider herske Kulde for ikke at
sige Fjendskab imellem dem.
Til en Begyndelse hår Dreier
uden Tvivl villet placere Pio i Ame-
rikå. Han saa klart, at det var en
lynende Begavelse, og at der var
blevet handlet uretfærdigt og
haardt mod ham hjemme. Men
Dréier har ikke m agtet det, og var
han impulsiv, var Pio det i mange
dobbelt Grad ^ at han desuden var
en langt større Begavelse, hjalp
h^m ikke. Dreier indførte imidlertid
Pio i den Kreds af danske Pionerer,
der i Tiden omkring 1880 kom til at
spille en Rolle i Chicago, og disse
Mænd var hver for sig højst ejen
dommelige Skæbner, Fantaster, Ori
ginaler, der var kommet i Modsæt
ningsforhold til det Samfund hjem
me i Danmark, hvorfra de fleste af
den ene eller anden Grund var ble
vet udstødt. I denne Kreds, hvor
Hadefuldihed og meget Kværulante-
ri herskede, var det ikke altid let at
begaa sig, det var som en Jungle af
stridende Elementer, Det var fak
tisk saadan, at Pio og Dreier repræ
senterede det mere afklarede, dg
naar det^var Tilfældet, var det ikke
mærkeligt, at der ikke her var no
get at ibygge paa. Og alligevel —
i Pios ulykkelige forvirrede Liv i
Amerika blev det Udgangspunktet.
Er der indenfor de Kredse derhjem
me, de har videreført hans Tanker
og ført mange af hans Ideer til
Sejr, Interesse for at samle de man
ge spredte Træk fra hans Omflak
ken og idealistiske Forsøg i det sto
re nye Land, der ikke behandlede
ham bedre, end hans gamle Land
havde gjort — og faa et samlet Ind
tryk af hans Kamp, hans Arbejde,
for at skabe taalelige Kaar for de
smaa i Samfundet, hans bevidste
Stræben efter at faa skabt den ko



operative Koloni, der under hele
hans Ophold i Amerika havde været
hans Maal? 
Aage Heinberg.

Dannevirke
Volume: 63 Issue: 41 Publication date: 1942-10-14

Konsul Drejers Datter difzfid. Mrs.
Paul Wilier Petersen, født Ber
tha Dreier, afgik 3en 6. Oktober
ved Døden paa et Hospital i San
ta Barbara. Afdøde var Datter af
den i siirt K vidtkendte danske
Konsul i Chicago, Emil Dreier. —
Hun fik en udmærket Uddannelse
i København, og. blev efter sin
Tilbagekomst viet til en anset Chi
cago Sagfører, Robert Redfield
dette Ægteskab var der to Børn,
hvoraf Sønnen Robert Redfield er
Leder af Skolen for social Viden
skab ved Chicago Universitet, me
dens Datteren har skabt sig et
Navn som Forfatterinde, Louise
Redfield Peattie.
Efter Robert Redfield sr.s Død
ægtede Bertha Redfield Assuran
cemægler Paul Wilier Petersen fra
Chicago han og en Broder til af
døde, Otto Dreier, St. Petersburg,
Florida, er blandt de efterladte.
Mrs. Bertha Petersen var kendt
for sin Gæstfrihed og Gavmild
hed hun elskede Blomster og Na
tur, og Hjemmet nær Glenview,
111., var berømt for dets Havean
læg og Skønhed.

Den Danske Pioneer
Volume: 0105 Issue: 22 Publication date: 1977-10-27

Danes
went West
Danish tradition had it that Peter
T. Allen cam e to Chicago in 1837,
the first D ane'tb-inhabit the frontier
town. But only isolated Danes had
trickled into Chicago by 1850, when
the United States Census recorded

ninety-three Danes in the town. The
first recognizable Danish settlem ent
de\'eloped in the 1850's when a Danish
brewer named Andrew Jackson Miller
bought a group of shanties at Clark
and Randolph Streets in the Lxjop.
T he several dozen huts becam e po
pularly known as “M iller’s Tow n."
Chicagoans frequently directed immi--
grant Danes to this well-known Danish
By the 1860's there was a significant
Danish settlem ent in the vicinity of
Randolph and LaSalle Streets. Many
, Danes congregated at the Kinzie Inn,
a convenient place to m eet friends,
receive mail, and read an old copy of
a Copenhagen newspaper. Next door
to the Kinzie Inn was Wilken’s Cellar,
a German-owned cafe where the elite
among Chicago’s Dane met daily. It
was there, at “Det runde bord,” that
Danish Consul Emil Dreier met Chica
go Danes in need of assistance. There
the Socialist emigres Louis Pio, Paul
Geleff, and A. W. Hansen met to plan
a Socialist colony for America. The
group consisted mainly of local Danish
intellectuals, who carefully guarded
the growth of their club. Membership
was a local honor conferred by invi
tation only. Danish artisans and ar
chitects met at Quincy Number Nine,
another German-owned cafe at Ran
dolph and LaSalle. Discussions often
took on a pragmatic tone, as the mem
bers ham m ered out lucrative con
struction co n tracts. T hese cafees
becam e the focal points of a Danish
colony numbering twelve Hundred by
1870. In later years, Chicago Danes
would speak of the Loop Colony, and
particularly “Det runde bord,” as their
Danish-American heritage.
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Dr. Petersen var Konsul til 1870,
da han afløstes af Apotheker Emil
Dreier, somi i 1859 var flyttet fra
State Street til sin nyopførte Byg



ning, Nr. 137 Milwaukee Avenue,
hvor hans bekendte “Danske Apo-
thek” var i en Menneskealder ind
til hans Død i 1892. :
E fter at Konsul Emil Dreier
døde, blev hans Søn Otto Dreier
konstitueret som Konsul og fun
gerede som saadan under Ver
densudstillingen og indtil 1895, da
Bankier Andrew Petersen blev ud
nævnt i hans Sted. 
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Enkefru Augusta Dreier,! Enke
efter afdød dansk Konsul Emil
Dreier, er afgaaét ved Døden fiæn
Alder af 9 0 Aar. Afdøde 'høfte
til Chicagos allerældste danske'
Settlere og var muligt den. ældsteJ^
Hendes afdøde Mand, IConsul
Dreier, var jo i sin Tid bg for en
jVIenneskealder en kendi’.Qg møget
anset Mand i Kolonien: fiyém
kendte vel ikke Konsul ''Dreiers-
lille Apothek paa Milw.a.u]i£eé Ave
nue nær Erie Street? Det gjorde
enhver Dan.sk, som var i 'Chicago,
i Firserne. Mrs. Dreier: begrave
des Mandag paa Graceland Kirke-
gaard. Hun overleves af en
Otto Dreier her i Chicagb, iog.tQ
Døtre, Mrs. Poul W. Petersén^bg
Mrs. Nettie Heegaard T -Kbheh ^
havn. v! ! I vnA


