
IRERNE OG
UAFHÆNGIGHEDSERKLÆRINGEN

Irland er fra gammel tid opdelt i fire provinser
(Connacht, Leinster, Munster og Ulster) og 32
grevskaber, hvoraf seks i 1921 blev til Nordirland.

Charles Thomson, irer fra grevskabet Derry, for-
fattede og underskrev det første udkast til USA’s
uafhængighedserklæring, som senere blev fin-
pudset af Thomas Jefferson.

De første kopier af dokumentet, hvori 13 kolonier
erklærede sig uafhængige af Storbritannien, blev
trykt i Philadelphia af John Dunlap. Han var rejst
fra sit fødehjem i grevskabet Tyrone i Irland til
Amerika midt i 1700-tallet for at arbejde i sin on-
kels trykkeri-virksomhed, som han senere blev
chef for. 

I 1776 trykte han i sin egenskab af trykker for den
amerikanske kongres de første kopier af doku-
mentet, der blev kendt som ”the Dunlap Broadsi-
des”.

Formanden for kongressen, John Hancock, som
kom fra grevskabet Down, underskrev det oprin-
delige dokument sammen med kongressekretær
Charles Thomson fra grevskabet Derry.

Af de 56 underskrivere af den endelige uafhæn-
gighedserklæring stammede otte fra Irland. Det
gjaldt bl.a. for kongresformanden John Hancock.

Oberst John Nixon, hvis forældre kom fra Ulster,
stod for den første offentlige oplæsning af doku-
mentet den 8. juli 1776.
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WHITESTOWN» Jeg leder stadig efter en irer,« lød
det spøgefuldt fra den tiltrædende
amerikanske præsident, Joe Biden,
da han udpegede efterkommere af

jamaicanske og indiske immigranter til sit ju-
stitsministerium.

Det varede ikke længe. Dagen efter, den 8.
januar, udnævnte han Marty Walsh, Bostons
irsk-amerikanske borgmester, til arbejdsmi-
nister. Han nævnte, at det eneste minus var,
at Marty Walshs familie ikke stammede fra
grevskabet Mayo, hvorfra nogle af Joe Bidens
egne forfædre stammer, men i stedet fra na-
bogrevskabet Galway. 

På Irlands østkyst, modsat Mayo, ligger Ir-
lands mindste grevskab, Louth. Her blev
Owen Finnegan, Joe Bidens tipoldefar, født.

Han var den første af Joe Bidens forfædre,
der forlod Irland og tog til Amerika. Resterne
af det beskedne stenhus, hvor han voksede
op, kan stadig ses i landsbyen Whitestown
ved den maleriske middelalderby Carling-
ford, som omgives af Mourne-bjergene og
Carlingford Fjord.

Carlingford kommer af Fjord of Carlinn,
der siges at stamme fra vikingerne, som i
800-tallet invaderede Irland. I dag udgør
fjorden en del af grænsen til Nordirland. Ir-
land og Nordirland blev delt for 100 år siden.

Det nye liv i Amerika
Den unge Owen rejste fra Whitestown og for-
lod den fattigdom og hungersnød, der ramte
Irland i 1845-49 på grund af kartoffelpest og
kostede en million menneskeliv. 

Han gik langs de marker, hvor folk havde
båret kister til Kilwarra-kirkegården, og 30
kilometer på en grusvej til havnen i Newry.
Her gik han om bord på et skib til Southamp-
ton i England, hvorfra han fortsatte sin rejse
mod et nyt liv på den anden side af Atlanter-
havet. 

Megan Smolenyak, amerikansk slægtsfor-
sker og forfatter, som opsporede præsident
Barack Obamas irske rødder, har fundet frem
til, at Owen Finnegan ankom til New York
den 31. maj 1849. Det var kun fem uger efter,
at Joseph Kearney, tiptiptipoldefar til Barack
Obama, ankom. De var begge skomagere.

Fra Williamsburg, Virginia, har Megan
Smolenyak, der også er af irsk herkomst, i
denne uge sagt, at Joe Biden blev opdraget til
at være meget stolt af sine irske rødder.

Han har fortalt, hvordan han som dreng
stod foran spejlet og fremsagde William But-
ler Yeats’ værker for at få bugt med sin stam-
men. Under valgkampen citerede han den ir-
ske lyriker og modtager af Nobels
litteraturpris Seamus Heaney: »Én gang i livet
kan den længe ventede tidevandsbølge af ret-
færdighed stige op, og håb kan rime på histo-
rie.«

Megan Smolenyak har mødt Joe Biden flere
gange og har hørt ham fremsige et irsk digt,
som han har fra sin bedstefar. 

»Han værdsætter virkelig sin irske tilknyt-
ning,« sagde hun. »Det er ikke noget, han la-
der som om.«

Joes fætre og kusiner
Det bemærkede ”Joes fætre og kusiner” –

som hans fjerne irske slægtninge kalder sig –
og andre lokale også, da han for første gang
var på besøg i juni 2016. 

»Der var ikke noget ”hr. vicepræsident”,
det var bare Joe,« siger Eamonn Thornton,
pensioneret kartoffelavler.

Han fortæller smilende om, hvordan en Se-
cret Service-agent spurgte: »Hvor fanden er
vi?«, og Joe Biden svarede »Du er i himlen,
mand.«

Pletter af blå klemte sig igennem de grå
skyer, mens der blev spillet traditionelle irske
folkesange, og Joe Biden talte med lokale, der
flagede med det amerikanske flag. Nogle af
dem gav sig til at synge omkvædet til sangen
”Honky Tonk Woman”. Joe Biden råbte gri-
nende »Jeg har ikke lyst til at rejse hjem.«

»Man skulle tro, han var stamkunde,« siger
Eamonn Thornton, som sluttede sig til af-
holdsmanden Joe Biden på en pub, der var
opkaldt efter Lily Finnegan, en af Joe Bidens
slægtninge.

»Han skulle have været der i en halv time,
men blev i to.«

Når det regner på præsten ...
Han hiver fotos frem som bevis. Bag på et af
dem står der med håndskrift: »Det er rart at
være hjemme. Joe Biden, søn af Jean Finne-
gan.«

På andre ses Joe Biden og Eamonn Thorn-
ton ved sidstnævntes bil med teksten »Vel-
kommen til vicepræsidenten« påmalet. Da
det stod klart, at Joe Biden ville vinde valget,
skrev Eamonn Thornton i stedet »Joe Biden,
USA’s præsident, velkommen hjem til White-

stown« og bagpå »Fra Whitestown til Det
Hvide Hus«.

Eamonn Thornton håber, at Whitestown
og Carlingford bliver »vores Moneygall eller
New Ross« med henvisning til de byer, hvor-
fra præsidenterne Barack Obama og John F.
Kennedy nedstammer, og som de har besøgt. 

»Vi håber, at dette vil få amerikanske besø-
gende til at rejse hertil.«

Andrea McKevitt, lokalpolitiker i Louth, er
slægtning til Joe Biden på sin mor, Veronicas,
side af familien.

»I Irland er vi heldige med, at vores fætter
Joe vandt valget,« siger hun. 

Hun mener, at det var hans indflydelse, der
sikrede en lys fremtid for Irland ved at holde
nabolandet Nordirland inde i EU’s indre mar-
ked for varer og beskytte Langfredagsaftalen
fra 1998, som skabte fred i Nordirland. I sep-
tember, før brexitaftalen kom på plads, twee-
tede Joe Biden, at en fremtidig handelsaftale
mellem USA og Storbritannien ville være »be-
tinget af, at aftalen respekteres, og at det for-
hindres, at grænsen igen bliver lukket. Punk-
tum«.

Invitation til præsidenten
I sidste måned besluttede distriktsrådet for
Newry, Mourne og Down i Nordirland at invi-
tere Joe Biden på besøg i Newry, hvorfra hans
forfader udrejste, og Downpatrick, hvor Ir-
lands skytshelgen, Skt. Patrick, ligger begra-
vet.

»Et besøg i samarbejde med Nordirland
ville være storartet og ville virkelig vise Joes
engagement i vores land og vores nations

fremtid,« siger Andrea McKevitt. 
Patrick Brown, der fremsatte forslaget

sammen med Gary Stokes, mener, at Joe Bi-
den »kender forholdene i Irland og vedrø-
rende fredsprocessen og vil utvivlsomt blive
en nyttig allieret i den henseende«.

Carlingford Pipe Band spillede ved Joe Bi-
dens besøg i 2016 og planlægger at spille det
nye nummer ”Ode to Joe”, når han kommer

igen. Band-
medlem
Harry Ha-
rold mødte
ham ikke
første gang. 

»Vi kunne
ikke komme
forbi speci-
alstyr-
kerne,« jo-
ker han.

Ifølge
Elaine Ha-
rold, hans

datter, som arbejder med HR, viste Joe Bi-
dens valgsejr byens unge, at »kan man
drømme det, kan man gøre det.« Hun forven-
ter, at Biden-effekten vil øge turismen efter
covid-19, som har ramt Carlingfords anmel-
derroste barer og restauranter hårdt.

De lokale skolebørn er også klar til fætter
Joes hjemkomst. Niårige Mila Murrays klasse
har allerede lært en ny sang. Den går på melo-
dien til ”Hey Baby” fra filmen Dirty Dancing
og har følgende tekst: »Hey Joe, we wanna
know, when you’re coming home.«

"Fætre og kusiner" til USA's kommende præsident, Joe Biden, fejrede valgsejren over Donald Trump med champagne. Her er det Joe Blewitt, Deirdre Blewitt, Lauren Blewitt, Emer Bourke, Breege Bourke og Brendan
Blewitt, der bor i det område, som Joe Bidens tipoldefar udvandrede fra for ca. 170 år siden. FOTO: PETER MORRISON
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»I Irland er vi heldige med, at vores
fætter Joe vandt valget«
Joe Biden er stolt af sin irske herkomst, som han deler med en perlerække af tidligere amerikanske præsidenter.
Bidens tipoldefar udvandrede fra Irland i 1849 for at forlade et land ramt af hungersnød og armod.

Eamonn Thornton har skrevet en hilsen til præsidenten på sin bil: »Joe Biden, USA’s præsident, velkom-
men hjem til Whitestown« og bagpå »Fra Whitestown til Det Hvide Hus«. FOTO: SAHM VENTER

Joe Biden var i sommeren 2016 på et både officielt og personligt besøg i Irland i sommeren 2016. Her går
han i byen Ballina, der ligger i County Mayo. Herfra stammer en af Bidens forfædre. ARKIVFOTO: PAUL
MCERLANE

Der var ikke noget
”hr. vicepræsi-
dent”, det var bare
Joe.
EAMONN THORNTON,
PENSIONERET
KARTOFFELAVLER, DER
MØDTE JOE BIDEN I 2016.


