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CHRIS MADSEN: 25. februar 1851 blev der født 
en usædvanlig dansker i landsbyen Ørsted 
på Fyn. 

Han blev døbt Christen Madsen, og han 
voksede op, gik i skole og fik en landbrugs-
uddannelse på Vestfyn. 

Han havde en helt normal dansk barn- og 
ungdom, men Christens livsbane ændrede 
sig voldsomt, da han som mange andre unge 
- dengang og nu - ville prøve lykken i Køben-
havn. 

Nogle dramatiske år senere udvandrede 
han til USA, hvor han under navnet ”Chris 
Madsen” blev en westernhelt på linje med 
for eksempel Wyatt Earp og Wild Bill Hick-
ok. 

Derovre er der både skrevet bøger og lavet 
udstillinger om ham, men i Danmark er der 
næsten ingen spor af Chris Madsen, selv om 
den nordjyske forfatter Leif Ernst i 2003 ud-
gav en spændende og grundig biografi om 
ham. Hvorfor mon?  

CHRISTEN Madsens forældre hed Mads og 
Maren og var begge omkring 40 år, da de fik 
ham som sidste barn i en søskendeflok på 
fem. Familien var ”daglejere”, altså landar-
bejdere i bunden af samfundshierarkiet, 
men de boede dog fast i et lille hus, ”Rørmo-
sehuset”, der også fungerede som posthus. 
Christen og hans fire søskende hjalp til med 
det hele: huslige pligter, sæsonarbejde på de 
store gårde og postudbringelse. På postru-
ten mødte Christen både ”høj” og ”lav”, fra 
herremanden på godset til rakkeren i jord-
hytten - og fik dermed et klart indtryk af de 
enorme klasseforskelle, der dengang var i 
Danmark. 

SAMTIDIG voksede Christen op i skyggen af 
1864-krigen. Dels var begge hans brødre, 
Niels og Jørgen, såvel som mange af de lidt 
større drenge, han kendte, indkaldt som sol-
dater, og dels var hjemegnen indkvarte-
ringssted for store danske styrker, der tal-
stærkt var til stede på vejene, i butikkerne, 
på kroerne, i kirkerne og på gårdene. 

Brødrene dukkede af og til op i barndoms-
hjemmet under orlov. Niels tilhørte sand-
synligvis den særlige kommandoenhed, 
”Aarøs strejfkorps”, der havde fast indkvar-
terings- og udskibningsområde i Assens-
egnen. 

Christen havde sikkert bijob i de militære 

lejre - og i hans selvbiografi fra 1921, ”Med 
Sabel og Pistol”, hævder han, at han som 
13-årig kortvarigt var med som trommesla-
gerdreng ved fronten i Sønderjylland. Angi-
veligt fortsatte Christen i militæret efter 
1864, men som Leif Ernst afslørede i før-
nævnte bog ” Skurk i Danmark. Helt i Ame-
rika. Marshal Chris Madsens skjulte fortid”, 
(2003), er den militære karriere sikkert blot 
en dækhistorie for en ungdomskriminel pe-
riode.  

ALT TYDER nemlig ifølge Ernst på, at Chri-
sten i 1868 tog til hovedstaden, hvor han 
med sine gode papirer fik et job som kusk på 
den kongelige jagtdomicil, ”Eremitageslot-
tet”, lige nord for København. Han begyndte 
der at få smag for det gode liv i landets bed-
re kredse, langt fra slid og slæb på markerne 
ude på landet. Men da han i vinteren 1868-
69 blev meget syg og indlagt på hospitalet, 
gik det helt galt for ham. Der var ikke noget 
med sygedagpenge, A-kasser, lejelove og et 
gratis sundhedsvæsen dengang, så ikke ale-

ne blev Christen fyret fra sit gode job, han 
blev også smidt ud af sit værelse og tilmed 
præsenteret for en kæmpemæssig regning 
fra sygehuset. 

SÅ DER stod han på gaden i København i 
foråret 1869, uden job, uden penge, uden 
bolig og med stor gæld. Han ville hjem til 
Fyn igen, men han havde ikke råd til trans-
porten. Så mødte han imidlertid en dreven 
svindler, der præsenterede ham for sin leve-
vej - og den hoppede Madsen med på, hvil-
ket blev katastrofalt for den unge mand. 

I de kommende par år raffinerede Chri-
sten sine svindelnumre - og havde held med 
at lokke masser af penge fra rige borgere 
bl.a. i Nordjylland, hvor han i lange perioder 
turnerede med sine tricks. 

De gik ud på at præsentere sig som en 
uheldig krigsveteran fra 1864, der samlede 
penge ind til en rejse til Frankrig, hvor han 
ville melde sig under fanerne i en kommen-
de fransk krig mod Tyskland. Det skulle 
skaffe Danmark hævn og det tabte land til-

bage. Men Christen blev i flere omgange af-
sløret og fik til sidst en hård flerårig fæng-
selsstraf i Vridsløselille. 

HER MØDTE han de fængslede ledere af det 
dengang forbudte socialdemokrati, bl.a. 
Louis Pio, der påvirkede ham meget. Man 
kan sige, at Christen blev ”radikaliseret i 
fængslet”. Han blev også overtalt til at ud-
vandre til USA, et angiveligt mere demokra-
tisk og retfærdigt samfund end ”Estrups 
herremandsvælde”, der dengang herskede i 
Danmark. Louis Pio udvandrede også selv.

DEN GIK Christen Madsen med på, og i star-
ten af 1876 havnede han så i USA, hvor han 
meldte sig til det amerikanske militær under 
navnet ”Chris Madsen”. Det sikrede et hur-
tigt amerikansk statsborgerskab, og hæren 
stillede ikke nærgående spørgsmål. I det 
amerikanske kavaleri fik Chris stor succes - 
og det kan undre, hvordan i alverden han 
kunne klare det. I de kommende 15 år gjor-
de han så meget militær karriere, som det er 
muligt uden officersuddannelse. Han kom 
med i hårde kampe mod indianerne ude 
mod vest og blev derefter US Marshall i Ok-
lahoma, hvor han var med til at nedkæmpe 
den organiserede kriminalitet og indfange 
medlemmer af de berygtede Dalton- og 
Doolin-bander. I den periode blev han også 
gift og fik børn. Som gammel gik han ind i 
den nye opblomstrende filmbranche, hvor 
han som konsulent var aktiv til kort før sin 
død som 92-årig i 1944. 

CHRIS MADSEN er fortsat genstand for de-
bat og forskning i både USA og Danmark - 
og hans liv er kontroversielt og fuld af my-
sterier. 

En dansk gruppe, som både Leif Ernst og 
jeg er med i, arbejder sammen med ameri-
kanske kolleger om at få mere styr på de 
mange detaljer i Chris Madsens lange, kom-
plicerede liv. 

For nylig udkom bogen ”Et liv på kanten - 
en biografisk fortælling om Chris Madsens 
utrolige liv”, der ligesom Leif Ernsts bog prø-
ver at kaste nyt lys på den farverige dansk-
amerikaners lange liv. 

Leif Ernst har også bidraget til arbejdet 
med denne bog, og hans omfattende viden 
og private samling om Chris Madsen står 
centralt i projektet, der skal grave videre i 
emnet ”Chris Madsen”. 

Planen er, at der skal laves undervisnings-
materialer og databaser, så elever og stude-
rende kan få glæde af det hele. 

I marts 2019 holder Folkeuniversitetet i 
Aalborg et aftenarrangement, hvor Leif 
Ernst og jeg sammen optræder med et fore-
drag om Chris Madsen, baseret hovedsage-
ligt på de to nævnte bøger og på det beskrev-
ne nye projekt. 

FRANS ØRSTED ANDERSEN fra Odense er lektor og 
forsker på Aarhus Universitet. E-mailadresse: frans@
edu.au.dk. Foredraget om Chris Madsen finder sted på 
Folkeuniversitetet i Aalborg tirsdag 12. marts. 

Dansk helt i USA 
- uden spor i Danmark 
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Kronik
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