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Mit skoleår i USA 1962 – 63. 
 

- skrevet i anledning af 50-året (2013) for mit USA-ophold! 

 

Om organisationen AFS. 

I begyndelsen af mit sidste skoleår (Realklassen 1961-62) på Østre Skole i Middelfart 

blev min opmærksomhed fanget af et opslag fra organisationen, AFS, American Field 

Service. 

Betegnelsen dækkede oprindeligt over et frivilligt korps af amerikanske 

ambulanceførere, stiftet i 1915, der deltog ved fronterne i Europa i både  

”Den første Verdenskrig” og ”Den anden Verdenskrig”. 

Gennem deres arbejde kom medlemmerne i kontakt med folk af mange nationaliteter, 

hvorved de lærte betydningen af at stifte personlige venskaber over grænserne. Efter 

”Den Anden Verdenskrigs” afslutning organiserede man derfor en udveksling af unge 

mellem forskellige lande i håb om at fremme forståelse for andres kultur og levemåde 

for derigennem at forhindre en ny krig. 

Fra 1948 gik man over til kun at give stipendiater til unge mellem 16 og 18 år, fordi 

netop denne aldersklasse er mere åben og modtagelig for nye indtryk, hvorfor 

udbyttet af et udvekslingsophold ville blive meget større. 

 

Mine ansøgninger og svar. 

Opslaget, som fangede min interesse, orienterede om muligheden for et års ophold 

med skolegang i USA. Jeg afsendte den første ansøgningsblanket, der i årets løb blev 

til flere og mere og mere uddybende. Til sidst fulgte en længere historie om mig selv 

med mine begrundelser for ønsket om et ophold i USA.  

I foråret 1962 blev jeg indkaldt til et personligt interview med et sammensat panel, 

der bl.a. testede min viden om almene samfundsforhold samt mine sprogkundskaber. 

Det lykkedes åbenbart ”at sælge mig selv”, for i midten af juni måned modtog jeg et 

brev fra AFS i New York, der blev indledt med følgende tekst: 

 

”Award of Scholarship – This is to certify that the person named below has been 

awarded the following scholarship by this organization for one year of study and 

experience in the United States, for the school year 1962-63”.  

 

Med brevet fulgte også instruktioner om en række praktiske gøremål. Jeg skulle til 

læge- og røntgenundersøgelse hos en læge i København godkendt af den amerikanske 

ambassade. Jeg skulle have foretaget nogle vaccinationer, ligesom jeg personligt 

skulle møde op i ambassaden og søge om visum til USA. 
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                     Brevet fra AFS i New York som jeg modtog i juni måned 1962. 
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Jeg modtog også dette skema: 

 

          
 
                          ”Certifikat over status for berettigelse til udvekslings besøg”. 

                          Godkendt af ”Immigration & Naturalization Service, New York”. 

                          Certifikatet gældende fra den 13. august 1962. 
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Jeg modtog også disse 2 brochurer. Den ene med en beskrivelse af formålet med AFS 

udvekslingsprogrammet. 

 

Den anden indeholdende en samling praktiske oplysninger af betydning for opholdet i USA. 
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               Visumstemplet i mit pas.          Mit ”Boarding Pass” til SAS-flyet. 

        Vi blev placeret i flyet i alfabetisk 

        efternavns-rækkefølge (Andersen),  

        hvorfor jeg fik plads på 1. klasse. 

 

St. Paul, Minnesota – min hjemby det kommende år.  
Af ovennævnte brev fremgik det endvidere, at jeg under opholdet i USA skulle bo 

hos Mr. & Mrs. Edward Muggenburg, 800 W. Montana Avenue, St. Paul, Minnesota, 

og at jeg skulle være elev på Washington High School.  

St. Paul er hovedstaden i delstaten Minnesota. St. Paul og nabobyen, Minneapolis, 

betegnes ofte som ”Twin City”. 

 

Afgang fra Danmark.  
Senere fulgte en masse instruktioner om forholdsregler under opholdet, hvad jeg 

skulle medbringe o.s.v. 

Den sidste oplysning drejede sig om afgangen fra Danmark. Jeg skulle møde i 

Københavns Lufthavn tidligt mandag morgen den 13. august 1962. 

Udstyret med 2 kufferter og mit pas i lommen steg jeg kort efter midnat på nattoget 

fra Middelfart Banegård mod København og videre med bus til lufthavnen. Her blev 

jeg modtaget af repræsentanter fra den danske AFS-komite sammen med de øvrige 

96 danskere, der var udvalgt som danske repræsentanter til et års stipendium med 

ophold og skolegang i USA. 
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Ankomst til New York. 

Vi lettede med et SAS-fly med kurs mod New York, hvor vi ca. 8 timer senere 

landede i Idlewild Airport i Queens (på Long Island). Idlewild var New Yorks 

internationale lufthavn, åbnet i 1948. Den blev pr. 24. december 1963 omdøbt til 

”J. F. Kennedy International Airport” til minde om præsident J. F. Kennedy, der var 

blevet myrdet en måned tidligere.  

På grund af tidsforskellen var det stadig formiddag i New York – og ”drønende 

varmt” – husker jeg. 

Efter de formelle foranstaltninger i pas- og visumkontrollen blev vi i bus kørt til 

AFS-hovedkvarteret, som var beliggende på 313 East 43rd Street (tæt ved FN-

bygningen). Her blev vi budt velkommen, fik tildelt en seng i en sovesal og fik 

udleveret et individuelt program for de nærmeste dage. 

 

                                    
 
                AFS – hovedkvarteret i New York, 313 East 43

rd
 Street, New York 17, N.Y. 

 

New York – oplevelser. 

Resten af dagen var programfri, så vi var en lille gruppe, der spadserede på opdagelse 

i New York. Efter ”dinner” i hovedkvarteret fandt jeg sammen med 2 andre 

”jazzfans” fra den danske gruppe. Vi hyrede en taxa og bad om at blive kørt til en 

jazzklub. Det viste sig senere, at den var beliggende i ”Greenwich Village” 

(”boheme-kvarteret” i N.Y.) og hed ”Village Gate” (vi vidste på det tidspunkt ikke 

meget om N.Y.). Frygtløse steg vi af taxaen, gik gennem en port over en baggård og 

ned i kælderen, hvor klubben fandtes. 

Her oplevede vi ”live” de store jazzstjerner Thelonius Monk, Coleman Hawkins 

og Eric Dolphy. Vi købte hver en cola, betalte, men kunne ikke forstå, hvorfor 

tjeneren, en stor mand af negrid race, blev stående og kiggede på os, indtil én 

foreslog, at han måske ventede på drikkepenge. Og ganske rigtigt – med et par ekstra 

dollars i hånden forlod han omsider vores bord.  

 

Mit program næste dag (14. aug.) indeholdt et formiddags-gruppemøde samt 2 andre 

spændende programpunkter. Kl. 3.00 pm besøg, rundvisning og foredrag i FN-
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hovedkvarteret og kl. 8.00 pm tur til toppen af ”Empire State Building, der i 1962 

stadig var verdens højeste bygningsværk. Ikke blot oplevede vi udsigtplatformen på 

86. etage, men vi var så heldige på det tidspunkt også at kunne komme med en 

mindre elevator helt til toppen af bygningens ”spir” til det lille ”observations-deck” 

på 102. etage, der senere er blevet lukket for publikum. 

 

 

             
 
                    Plakat fra jazzklubben ”Village Gate” i Greenwich Village, New York. 
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                                  FN´s hovedkvarter ved East River i New York, 1962. 

 

     

              
 

    Brochure fra “Empire State Building” i New York, 1962.        Brochure fra FN-bygningen. 

 

 



 

10 

 

Næste dag (15. aug.) var foreløbig sidste dag i New York i denne omgang. 

Kl. 9.00 am bød programmet på den traditionelle 3 timers sejltur rundt om  

Manhattan. 

 

                  
 
Sejlturen rundt om !Manhattan” (3 timers tur) foregik med den – af alverdens turister – 

kendte ”Circle Line” 

                                                    
 
                                                     Greyhoundbussen fra New York. 

 

Ankomst til Minnesota – min ”amerikanske familie”. 

Kl. 7.15 pm blev jeg sammen med en mindre gruppe transporteret til New Yorks 

busterminal, hvor vi blev sat på en ”Greyhound-bus” med afgang kl. 8.00 pm og med 

kurs mod vores endelige destination. Bussen blev vort opholdssted det næste døgn, 

dog afbrudt af et busskift i Chicago næste dag ved middagstid samt enkelte korte 

spisepauser (vi var blevet forsynet med en kuvert indeholdende 75 cent til breakfast, 

1.25 dollar til lunch og 1.75 dollar til dinner – det var prisniveauet dengang), før vi 

kl. 10,40 pm (om aftenen) den 16. august nåede Minneapolis i Minnesota, hvor jeg 
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blev afhentet af min værtsfamilie, Mr. & Mrs. Edward Muggenburg samt deres søn, 

Cory, som var på min egen alder. Familien var en almindelig amerikansk 

middelklassefamilie. ”Min amerikanske far” var pedel på en skole, og ”min 

amerikanske mor” var skolesekretær på en anden skole. 

Alle stipendiater blev forsøgt placeret hos familier med nogenlunde samme sociale 

status som familien i hjemlandet. 

Fra dette tidspunkt og et år frem var det slut med det danske sprog, idet jeg var den 

eneste danske udvekslingsstudent i St. Paul, og jeg fik således ikke snakket mere 

dansk næsten et helt år. 

 

                         
                      Min ”amerikanske familie”, Cory og Mrs. og Mr. Muggenburg. 
                       

De næste 14 dage var en forvirrende oplevelse. Ny familie, nye normer, ny og for 

mig ukendt mad, bl.a. amerikanernes foretrukne fastfood ret: ”Hamburgers”. Jeg blev 

præsenteret for en masse nye mennesker, naboer, venner af familien, kommende 

skolekammerater m.v., hvis navne jeg havde glemt igen, næste gang jeg mødte dem. 

 

Familiens tilknytning til kirken. 

Som de fleste amerikanere var familien trofaste kirkegængere, så også på dette 

område blev jeg introduceret til en helt ny verden. Familien var lutheranere og 

medlemmer af den lokale lutherske kirke, ”St. Timothy Lutheran Church”. 

Som det vist er de fleste bekendt, har USA ingen ”statsreligion”. Alle kirker er 

private og drives for økonomiske midler stillet til rådighed af kirkekredsens 

medlemmer. De fleste amerikanske familier tilbringer en stor del af deres søndag i 

kirken, hvor der foruden den egentlige gudstjeneste foregår en hel række sociale 

aktiviteter og arrangementer. 
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                  Mit hjem det næste år, 800 W. Montana Ave., St. Paul, Minnesota. 

 

                                             
 

                                       Familiens 2 biler – en Chevrolet og en Chrysler. 
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Det amerikanske skolesystem – valg af skolefag. 

Skolen startede først mandag den 3. september, så der var heldigvis et par uger til at 

fordøje de mange nye indtryk, før den egentlige hverdag begyndte. 

I 1962 var der stadig ”langt” til USA fra Europa. Hvor enhver dansk skoleelev i dag 

ved alt om det amerikanske skolesystem og amerikansk ”lifestyle” fra skolens 

engelsktimer, fjernsynsserier og film, var vi danskere dengang på helt bar bund.  

Jeg blev placeret i skolens 12. årgang, ”Senior class”, hvor de andre elever var 

jævnaldrende med mig. Skolens skema var simpelt. Man skulle vælge 6 forskellige 

fag, hvis timer var placeret på samme måde hver dag, så hvor man i Danmark havde 

et skoleskema med forskellige fag fordelt på ugens 6 skoledage (dengang var der 

også skoledag om lørdagen), bestod det amerikanske skema således kun af et 

dagsskema, der blev gentaget alle ugens 5 skoledage (ingen skolegang om lørdagen). 

Efter et par ”omvalg” den første uge, kom mit skema til at se således ud. 

 

  

 1. lektion:  Social studies (en slags samfundslære) 

 2. lektion:  English (ikke som sprog, men fortrinsvis litteratur) 

 3. lektion:  Speech (en slags ”talerkursus”) 

 4. lektion:  Matematik 

 5. lektion:  American history 

 6. lektion;  Student Council (elevrådsmøde – blev afholdt hver dag) 

 

 

 

                
 
                       Washington High School, St. Paul Minnesota, sommeren 1962. 
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 Washington High School, St. Paul, Minnesota 1963.             Luftfoto af skolen ca. 1930. 
 

Begrebet ”klasse” viste sig at have en helt anden betydning i USA. En klasse er 

betegnelsen for en hel årgang, som har navn efter det årstal, hvor man afslutter 

skolegangen. Jeg gik således i ”Class of ´63”. 

I hvert af de 5 (6) ovennævnte fag var jeg sammen med en ”ny gruppe”, sammensat 

på baggrund af de forskellige elevers individuelle fagvalg.  

Skoledagen startede hver dag kl. 8.30 og varede til kl. 3.00 (kl.15.00). Derefter var 

der klubaktiviteter og skolesport (se senere).  

Hver morgen skulle alle møde i et bestemt ”homeroom”, hvor vi opholdt os ca. 10 

min. Her var der navneopråb (”rollcall”) ligesom ” the homeroom teacher” kunne 

give vigtige beskeder, der dog også kunne blive meddelt over skolens 

højttalersystem. Navne på ikke-mødte elever blev sendt til skolens kontor, der i løbet 

af 1. lektion udarbejde en komplet liste med navne på alle fraværende, der herefter 

blev rundsendt til alle lærere. 

 

Et specielt ”skolefag” var ”schoolservice”. Elever, der valgte dette, havde 1 time hver 

dag ”gangvagt”, hvor opgaven bestod i at sidde placeret ved alle skolens indgange 

samt på strategiske steder på gangene og f.eks. sørge for, at elever, der ”kom for sent” 

blev ledsaget til skolens kontor, hvor de fik en skriftlig tilladelse til at gå til det 

klasseværelse, hvor de hørte til i den pågældende lektion. Hvis man fra klassen skulle 

på biblioteket, blev man ligeledes forsynet med en skriftlig tilladelse fra læreren (med 

tidspunkt), som skulle vises til ”gangvagterne”. 

  

Frikvarter, som kendt fra den danske skole, var et ukendt begreb. Mellem de 

forskellige lektioner var der 3 minutter, som skulle bruges til at aflevere netop 

anvendte bøger og materialer fra sidste lektion i den ”personlige locker” 

(skab på gangen med lås) og hente, hvad der skulle bruges i næste lektion. 



 

15 

 

Den samlede skoledag var dog afbrudt af et ”lunch-break”, hvor man i skolens 

cafeteria kunne købe et varmt måltid mad for en ”Quarter” (25 cent). 

 

Washington High School. 

Washington Senior High School var en ældre og traditionel amerikansk skole indviet 

i 1926, med elever på 3 klassetrin: 10. klasse – ”the sophomore Class” med ca. 300 

elever, 11. klasse – ”the Junior Class” ligeledes med ca. 300 elever samt 12. klasse – 

”the Senior Class” med ca. 250 elever. D.v.s. et samlet elevtal på ca. 850 elever. 

Skolens funktion som ”Senior High School” ophørte i 1979, hvor de nævnte 3 ældste 

årgange blev flyttet til den nyere ”Como Park High School”, mens ”Washington-

bygningen” fremover fik status af ”Junior High School” med årgangene 7., 8. og 9. 

Samtidig fik skolen en ny profil og navnet ”Washington Technology Magnet”. 

 

Washington High School havde som andre amerikanske skoler egen ”dress code”. 

Formuleringen var som følger: 

                                      
Lidt facts om Washington High Schools historie (fra skolens velkomstbrochure). 
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Amerikansk skolesport. 
Amerikanske skolers satsning på elitesport er et kapitel for sig. Den mest profilerede 

sportsgren er ”American Football” (i USA blot kaldet ”Football”). 

Football-sæsonen starter samtidig med skoleåret, hvilket betød, at de udvalgte 

spillere, de sidste 2 uger af sommerferien, trænede hver dag og efter skolestart 3 

timer hver dag efter den alm. undervisning. Enten deltager man i træningen 100% 

eller slet ikke. Passer man ikke sin træning, bliver man bortvist fra holdet. Der er altid 

en venteliste med spillere, der er næsten lige så gode, som de evt. udelukkede, og som 

blot venter på at få chancen. 

Min ”amerikanske bror” var på ”Football-holdet”, hvorfor jeg var tilskuer til  

mange af  ”ferie-træningerne”. ”American Football” var i 1962 et ukendt fænomen i 

Danmark, hvorfor der for mig gik lang tid, før jeg forstod spillets principper. 

I øvrigt gjorde jeg den erfaring, at europæisk fodbold (i USA benævnt ”soccer”) var  

et totalt ukendt spil – i hvert fald i Minnesota. 

 

                        
 
                                             Washington High School`s footballteam. 
 

                                       
 

              Skolens supportere til ”football”. Bemærk skolens ”band” placeret i midten. 
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                                     Program fra en af skolens ”Football”-kampe. 
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Skolens ”rouser” (”pep-sang”) der under alle sportskampe blev afsunget af supporterne. 

 

 

En anden højt prioriteret skolesportsgren i de nordligste amerikanske delstater er 

ishockey (i USA benævnt ”Hockey”). Den daglige træning i vinterperioden foregik 

udendørs. På et areal foran skolen blev der opstillet bander, hvorefter baneområdet 

blev overrislet, og med de lave vintertemperaturer i Minnesota, havde man hele 

sæsonen en perfekt udendørs skøjtebane. Turneringskampene mod de andre St. Paul-

skoler blev dog spillet indendørs i St. Paul Arena. 

 

 
 
                                                       Skolens ”hockey – team”. 
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Den tredje store skolesportsgren var basketball, der ligesom de 2 forrige samlede et 

stort antal tilskuere til kampene, ligesom der var såvel foromtale som fyldige referater 

i pressen fra alle kampe. 

 

                                            
 
              Taktikken fastlægges under en time-out i en af skolens basketballkampe. 

 

Øvrige sportsgrene, hvor skolen deltog med hold i St. Paul School Conference, var 

baseball, golf, tennis, atletik, cross country (terrænløb), wrestling, svømning og 

gymnastik.  

Som ethvert amerikansk sportshold (og efterhånden også mange danske) havde 

skoleholdene et ”nickname” (tilnavn) – ”Washington Prexies” (Presidents). 

Alle ovennævnte turneringer var dog kun for drengehold. I 1962-63 fandtes der 

endnu ikke ”competitive sport” for pigehold - i hvert fald ikke i Minnesota-skolerne. 

 

                                             
 
                                 Skolens ”Buzz Book” med alle elevers telefonnumre. 
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Mange skoleaktiviteter.  
Min amerikanske skole ”summede” af aktiviteter. Foruden de allerede omtalte 

sportsaktiviteter fandtes der på skolen en hel række klubber. Jeg var f. eks. medlem af  

”Toastmasters´ Club”. Klubbens medlemmer mødtes en gang ugentlig 1 time før den 

normale skolegangs start. Hvert møde bestod af 2 eller 3 forberedte taler om et 

selvvalgt emne samt nogle improviserede taler, hvor et medlem – uforberedt - skulle 

holde en tale på 2 minutter om et ikke på forhånd kendt emne. Efter hver tale fik 

taleren konstruktiv kritik. 

 

            
 
                                        Jeg ses som nr. 3 fra venstre i bageste række. 

 

Af andre klubber kan nævnes: ”Camera Club” (elever med interesse for 

fotografering), ”Future Teachers” (elever, der ville uddannes til lærere), ”Future 

Homemakers” (elever der udfører frivilligt socialt arbejde), ”Commercial Club” 

(elever med interesse for at gå ”Business-vejen”), ”Work Club” (en slags 

erhvervspraktik), ”Black Friars” (en ”teaterhjælpegruppe”), ”AVO Club” (ansvarlige 

for skolens tekniske hjælpemidler samt reservation og fordeling af disse), ”Stage 

Crew” (hjælpere ved opførelse af skuespil og andre begivenheder på scenen i skolens 

auditorium). 

Desuden kunne elever på linie med et skolefag vælge, 1 time om dagen, at udføre 

arbejde i ”Librarian´s Staff”, ”Nurse´s Staff”, ”Office Staff” eller ”Counselor`s 

Staff”. 

 

Der var selvfølgelig også mulighed for at arbejde med de musikalske elevers talenter. 

Skolens havde et stort kor (blandet køn) ”The A Choir” samt et mindre kor, 

”Madrigal Singers”. 
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Endelig var der skolens orkester (brass-band), ”Washington`s Band” med 45 

medlemmer, som medvirkede ved skolens sportskampe samt ved alle elevsamlinger i 

auditoriet. 

Til bandet hørte også ”Baton Twirlers” (tamburmajorer) og ”Flag Twirlers” 

(flagjonglører). 

 

The Cheerleaders. 
 - og endelig ikke at forglemme – ”the Cheerleaders” – en fast tradition i forbindelse 

med amerikansk sport (de var i 1960´erne noget mere sømmeligt påklædt end nu om 

dage). Som supplement til disse ”Washington`s Pep Club”, hvis formål var at 

stimulere ”the School Spirit”, være heppere ved sportskampe, lave plakater og badges 

m.v. 

 

             
 
                                                    Washington ”Cheerleaders” 

 

”Pep – Talks”. 

På fredage, hvor skolens prestigefyldte hold (football, hockey, basketball) skulle i 

kamp om aftenen, blev al undervisning suspenderet i en af lektionerne, og alle elever 

blev forsamlet i skolens auditorium. Seancen blev indledt med den amerikanske 

nationalsang, ”Star Spangled Banner”, bandet spillede til, derefter ”Pledge 

Allegiance” (amerikanerne lægger højre hånd på hjertet og fremsiger ”eden til 

flaget”). Også den officielle skolesang, ”Alma Mater” blev afsunget med musikalsk 

ledelse af skolens band. 

Spillerne på skoleholdet blev præsenteret, træneren talte om kampens betydning, 

cheerleaderne optrådte, og alle elever sang skolens slagsang (”The Washington 

rouser”) og indøvede diverse ”peptalks”. 
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                                                     Skolesangen ”Alma Mater”. 

 

Pigesport blev – som tidligere nævnt – ikke dyrket på konkurrenceplan, men som 

frivillig sportsudøvelse i ”Girl`s Athletics Association”. 

 

Den mest ansete klub på en amerikansk skole er dog ”the Lettermen”. På Washington 

High: ”W Club”. ”The W” på tilhørende læderjakke blev kun tildelt elever, der var på 

skolens bedste sportshold i en eller flere discipliner. 

 

Skoleblad og årbog. 

Endnu et par store elevaktiviteter bør nævnes. Ansvarlige for skolebladet ”The 

Surveyor” var en medarbejderstab på ca. 30 elever, ligesom gruppen ”The President 

Staff” gennem hele skoleåret arbejdede med indsamling af materiale og redaktion af 

skolens årbog, ”The President”, der udkom kort før skoleårets afslutning. 

 

 

 

 

 
 
               Skolebladet, ”The Surveyor”, der udkom med et nyt nummer hver måned. 
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Skolens ”Yearbook” (årbog) ”63 PRESIDENT” der var færdigredigeret og udkom kort før 

skoleårets afslutning. 

 

Student Council Executive Board (elevrådet). 

Endelig skal nævnes elevrådet, der som tidligere omtalt holdt møde hver skoledag i 

6. lektion. Der var stor prestige i at være medlem. Således afholdt kandidaterne 

valgmøder, uddelte valgmateriale og ophængte plakater for deres kandidatur. Nogle 

kandidater afholdt ligefrem et ”valg-party” i deres hjem med gratis mad og 

drikkevarer. 

Elevrådet var ansvarlig for planlægning af en hel række arrangementer på skolen i 

årets løb. 

Som skolens ”exchange-student” var jeg ekstraordinært tilknyttet elevrådet, hvor jeg 

høstede mange gode erfaringer om især organisation og mødeledelse. 

 

 

                        
 
                    Elevrådet samlet i eget mødelokale. Jeg ses i bageste række længst til højre. 
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           Et specielt arrangement var ”Spaghetti-dinner” efterfulgt af ”Variety-show” 

           med optræden af talentfulde elever. 
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                                Avisudklip – fra kort efter min ankomst (forkortet). 
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De mange skolefester. 

I løbet af skoleåret blev der afholdt flere traditionsrige skolefester. En af de mest 

omtalte er den årlige ”Homecoming”. Den afholdes om aftenen på dagen, hvor årets 

sidste football-kamp bliver spillet, i 1962 den 12. oktober. I forbindelse med festen 

kåres året ”Homecoming Queen”- på Washington High også en ”Homecoming 

King”. Queen-kandidaterne blev før football-kampen præsenteret på stadion, hvor de 

blev kørt rundt i åbne sportsvogne og modtog ”folkets” hyldest. Ved aftenfesten blev 

de 8 kvindelige og 8 mandlige kandidater til titlerne præsenteret på scenen og 

aftenens ”Prime Minister” afslørede efter en lang og spændingsfyldt tale navnene på 

det royale par, der iklædtes kapper og kroner. 

 

 

                                    
 
 ”Homecoming-Queen-kandidater” præsenteres ”Badge” for dagens ”Homecoming-match” 

   før sæsonens sidste ”footballmatch”. ”Redmen” hentyder til modstanderholdets 

”nickname”. 
  

Flere fester med musik og dans blev i løbet af skoleåret afholdt i skolens ”Gym”. 

Der var skrappe adgangskrav til festerne, bl. a. oplevede jeg med stor forundring, at 

der altid ved adgangsdøren til skolen var posteret mindst en politibetjent. 

 

I det sene efterår var der audition til seniorklassens årlige teaterstykke., ”The 

Importance of Being Earnest” af Oscar Wilde. Jeg fik en mindre rolle i stykket, 

hvilket betød prøver hver dag efter skoletid i en periode op til stykkets opførelse i 

skolens auditorium den 6. og 7. december foran et stort publikum. 
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  Min rolle (Reverend Canon Chasuble) i The Senior Play ”The Importance of Being Earnest” 

 

I perioden op mod jul foregik ”Operation St. Kris”. Navnet dækkede over en 

indsamling af madvarer (fortrinsvis dåsemad og andre ikke let fordærvelige 

madvarer) til socialt udsatte familier i skoledistriktet. I hvert klasseværelse var der 

opstillet et antal store papkasser, hvor elever kunne aflevere medbragte fødevarer 

hjemmefra. Dagen før jul blev de indsamlede varer derefter bragt ud til 27 udvalgte  

familier i skoledistriktet. 

 

Julen 1962. 

Min jul var selvfølgelig meget anderledes end hjemme i Danmark. Ingen fejring 

juleaften, kun juledag er speciel. Vi havde et lille juletræ (fyrretræ) i stuen, og 

julemiddagen blev spist i selskab med en genbofamilie. 

                                                                 

                        
 
              Juletræet var et fyrretræ.           Familien samlet juledag. 
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”Snow-day” og ”Snow-king” kåring. 
I februar afholdtes ”Snow Day”, hvor hele skolen deltog i udendørs sneaktiviteter. 

Der var bl.a. ”slæderace”, ”broomball” (”hockey” med koste som stave) og skattejagt. 

Dagen afsluttedes med en stor aftenfest, hvor man kårede ”1963 Snow Day Royalty”. 

Recepten var lig proceduren fra ”Homecoming”. De 8 kandidater af hvert køn –  

udvalgt ved afstemning blandt samtlige elever – blev præsenteret på scenen og 

navnene på ”The King and Queen” blev oplæst af ”The Prime Minister”. 

Stor – meget stor – var min overraskelse, da det viste sig, at jeg blev kåret som årets 

”Snow-Day-King” – bl.a. foran skolens populæreste sportsstjerner. 

 

            
 Fra min kåring som ”Snow-day-king” med ”Queen”, ”Prime Minister” og øvrige kandidater. 

 

                                   
 

             Udklip fra skolebladet ”The Surveyer”.              Badge fra ”Snow Day”. 
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”Konge” for en dag.  

Her er jeg netop blevet kronet som ”Snow King”. 

Festens officielle billede af ”The King and Queen” – Leif Andersen og Kathy Flipp. 
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              Avis-udklip – ”Snow-day-king”.                       ”Kongen og dronningen” er kåret.    

           Klip fra ”Yearbook”.       

                                                                                             
                                                  

 

 

                        
 

                                      Fra ”Snow-day”. Vinderne af slædekonkurrencen 
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Klasseudflugt til Chicago. 

I april deltog jeg i senior-klassens 4-dages udflugt til Chicago. Turen foregik i tog – 

en næste 7 timers køretur i Vista-Dome Cars (vogne med udsigtsplatforme) og med 

300 miles kørsel langs Mississippi River. 

 

            
 

Toget til Chicago – langs Mississippi River. 

 

Opholdet bød bl.a. på en ”Chicago-by-Night” og ”Chinatown”-tour, besøg på et stort 

stålværk, Chicago University Campus, Mc Cormick Place (på det tidspunkt USA´s 

største indendørs hal med plads til 7 fodboldbaner samt et teater med plads til 5.200 

tilskuere, sejltur på Lake Michigan og Chicago River, besøg på Chicagos berømte 

”Museum of Science and Industri”, deltagelse i et ”Radio Breakfast Show”, til tops i 

Chicagos dengang højeste bygning, ”The Prudential”, som havde verdens hurtigste 

elevator. Desuden en halv dag med Chicago på egen hånd, hvor jeg – trods forbud – 

besøgte negerkvarteret ”South Side”, hvor ”hvide” normalt ikke var velkomne. Jeg 

kom i snak med en af områdets beboere, der først ikke tiltalte mig med særlige pæne 

ord, men snart blev mere venlig, og fortalte om bydelen og viste mig sit hus (der var 

på den tid store raceuroligheder rundt om i USA, bl.a. i Chicago – fire måneder 

senere afvikledes den store borgerretsdemonstration i Washington D.C. med Martin 

Luther King`s berømte tale ”I have a dream---” 

 

                                
 
                                                      Chicago ”skyline” – 1963. 
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           Spisekortet fra togturen til Chicago.        Brochure fra besøg på stålværk. 

 

 

 

                                
 
                                          Chicagos ”Museum of Science and Industri”. 
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                    “Min ven” i Chicagos slumkvarter “South Side” uden for sin bopæl. 

 

                           
 

                                               Sådan så nabohusene ud.  

 

”The PROM”. 

Det mest kendte  - ja, vel legendariske -  amerikanske ”High School Party” er dog 

årets ”PROM”. Den markerer afslutningen på skolegangen efter senioråret. 

Washingtons ”PROM” blev afholdt fredag den 24. maj 1963 i ”North Star Ballroom” 

på University of Minnesota. ”The Prom” er festen, hvor alle piger ivrigt venter på en 

invitation fra ”sin date”. Der er ret skrappe krav til påklædningen. Pigerne i lange 

balkjoler og drengene i ”Tuxedos” (hvide jakker og mørke bukser, blondeskjorte og 

butterfly) – en helt igennem fantastisk oplevelse sammenlignet med de hjemlige 

”skoleballer” i 1960´erne. 
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               Fra: ”The PROM” – Washington High School 1963- “skolebal” med stil. 

               Jeg skimtes i 4. række til venstre for midten (i lånt tøj). 

 

 

                                                      
 

Indbydelsen til ”The Prom”. Pr. tradition er det ”the Junior Class” (her: Class of ´64), der er 

arrangør af festen, ”The Junior Senior Prom”.              
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Regler og retningslinjer for deltagelse i ”The Prom”. Bemærk reglerne omkring påklædning 

samt retningslinjerne for deltagernes forventede opførsel. 

     

 

                                     
 

            Fra ”The Prom”.           Notesbog, hvor dansepartnere kunne indskrive deres navn. 



 

36 

 

 

Graduation. 

Skoleåret afsluttedes med ”Graduation”. I god tid før denne festlighed havde alle 

”seniors” fået taget må til ”Caps and Gowns” (huer og kåber – fast amerikansk 

graduation-tradition), som skulle lejes.  

Selve afslutningshøjtideligheden – ”Washington High School Commencement 

Exerises Class of 1963” fandt sted mandag den 3. juni i St. Paul Auditorium Arena 

med et fyldigt program, hvor de 247 ”graduated students” blev fejret og fik overrakt 

deres ”graduation-diplom. 

NB! Det udleverede bevis var dog kun selve omslaget. Det rigtige bevis kunne hentes 

på skolen nogle dage senere ved fremvisning af kvitteringer for afleveret ”cap og 

gown” samt andre af skolens lånte materialer – især sportsrekvisitter og beklædning. 

 

                                 
       Program fra ”Graduation”, Washington High School 1963. Jeg var på talerlisten 

 

                                                                                               
Som nævnt blev “Caps and Gowns” lejet.          En anden amerikansk tradition er skoleringen. 

Vedhænget til ”the Cap” (med tallet 63)              W = Washington. I hjørnerne 1963 (slidt). På 

kunne dog beholdes.                                      siden mine initialer: L A (kan ikke ses). 
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                               Instruktionsskrivelse om ”Caps and gowns” 
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Instruktionsskrivelse omkring ”Graduation”, bl. a. ”generalprøve” m. v. samt praktiske 

oplysninger om sidste skoledage. 
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                         Mit “High School Diploma” (“amerikansk studentereksamen”) 

 

AFS – aktiviteter. 

I St. Paul-Minneapolis-området var der en del andre AFS-stipendiater fra mange 

forskellige lande. Som gruppe eller enkeltvis blev vi i årets løb indbudt til at deltage i 

mange forskellige arrangementer. Det kunne være besøg på andre skoler, hvor vi 

fortalte om vores respektive lande, eller det kunne være i ”businessklubber eller 

sammenslutninger” 

                                            
 
                                                 AFS – foredrag i lokal ”Business-klub” 
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                         ”Fund-raising campaign” hos lokale forretningsmænd. 
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Desuden deltog vi som gruppe i forskellige ”Field-trips”, hvor vi besøgte og blev vist 

rundt i nogle af områdets store virksomheder f.eks. den store Ford samlefabrik i St. 

Paul med 1800 arbejdere, International Milling Co. i Minneapolis (storproducent af 

mel) og 3M – Minnesota Mining & Manufactoring Co. (bl.a. opfinderen af Scotch-

tape). Der blev også arrangeret et antal ”ryst-sammen weekends”.  
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                                      Brochure fra besøget på Ford-samlefabrikken. 

 

 

                  
 

                                          Fra besøg hos 3 M Company. 
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     Brochure fra 3M (opfinder af tape) .                 Brochure fra ”International Milling CO. 

 

 

               
 

                                    Program for turnerende ”Ice-show (i St. Paul). 
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                      Hyttetur for St. Paul – AFS`ere med ”amerikanske brødre og søstre”.  

                                       Jeg sidder ved vinduet i den stribede trøje. 

 

Vi blev også inviteret på besøg hos Minnesotas guvernør, Elmer L. Andersen 

(republikaner) i regeringsbygningen i St. Paul – ”den lokale Capitol”. 

 

                             
 

               Facts about Minnesota State                     Postkort med Guvernørens 

               Government.          portræt. 
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                           Regeringsbygningen i St. Paul, Minnesota – den ”lokale Capitol”. 

 

 

Vi blev også forsynet med gratis billetter til bl.a. turnerende shows fra Broadway, til 

Minneapolis Symphony Orchestra og turneforestilling fra Metropolitan Opera i New 

York. 

 

           
 
                                  Teaterprogrammer fra turnerinde Broadway-shows. 
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                                 Koncerter med ”Minneapolis Symphony Orchestra. 

                     

        
 

                   Metropolitan Opera fra New York med turneforestillinger i Minneapolis. 

        De 6 nævnte datoer var en ny opera på programmet. Jeg var til en enkelt forestilling. 
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Endnu et Broadway-show med en af den tids The Merry Widow (”Den glade enke”). 

største Broadway-stjerner, John Raitt. Han 

var stjernen i mange Broadway-musicals og 

indspillede film (bl. a. med Doris Day). 

Efter showet blev et par af os (”foreign Students”) 

inviteret op i hans garderobe til en lille snak samt 

en autograf på programmet. Han ”pralede” bl. a.  

lidt med, at han kunne sig ”Jeg elsker dig” (på  

dansk). 

 

Af en bekendt blev jeg inviteret til jazzkoncert på ”U of M” med Dave Brubeck´s 

Quartet, hvor det lykkedes mig – efter koncerten – at komme bag scenen og få en lille 

snak med quartettens medlemmer samt autografer i programmet. 
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                                                  Dave Brubeck med personlig autograf. 

 

Vi besøgte også University of Minnesota samt flere af områdets mange ”Colleges”, 

hvor vi i enkelte tilfælde overværede de igangværende forelæsninger. 

 

Ungdomscamp i Colerado. 

Opholdet i St. Paul nærmede sig - efter graduation - sin afslutning. Men endnu en 

uventet oplevelse blev jeg pludselig tilbudt – en uges ophold i en feriecamp i 

Colorados bjerge (Rocky Mountains) fra den 11. til den 18. juni. 

Indbydelsen kom fra en ”fælleskirkelig” ungdomsorganisation ”Young Life”, der 

tidligere havde inviteret et antal AFS´ere til et par af deres arrangementer. 
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                                    Fra – indbydelse til ”Ranch – camp” i Colerado. 

 

 

                             
 
                                   Brochure fra ”Young Life” om ”ranchene” i Colerado. 

 

Turen til Colerado foregik i bus (ca. 1 døgns kørsel), hvor organisationen havde 2 

”Ranches” (ferielejre for High School elever), ”Frontire Ranch” og ”Silver Cliff 

Ranch”. Med på turen var nogle af mine AFS-bekendte fra Twin-city-området (Twin-

city = St. Paul + Minneapolis). Der var desuden deltagere fra store dele af USA, bl.a. 

stiftede jeg for første gang bekendtskab med unge fra sydstaterne og blev dybt 

fascineret af deres meget specielle ”slæbende” accent. 

I lejren var vi indkvarteret i små 8-mands bjælkehytter, og vi deltog i en masse 

fællesarrangementer – mest husker jeg en heldags spadseretur til toppen af et 

snedækket bjerg, samt et fantastisk grillparty den sidste aften. 
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                                                I lejren boede vi i disse ”blokhytter”. 

 

 

                               
 
                                    4 asiatiske ”AFS-veninder” ved lejrens swimmingpool. 

 

                                  
      
                                  På ”heldags-hike” gennem sne mod bjergtoppen. 
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Afsked med St. Paul. 

Tilbage i St. Paul den 18. juni, hvor jeg nu kun havde en lille uge tilbage af årets 

ophold. Tiden blev brugt på at tage afsked med familien, skolekammerater og venner 

samt byen St. Paul. Hjemkomsten til Danmark ville først finde sted den 2. august, så 

forude ventede endnu 6 uger fyldt med utrolige oplevelser. 

 

               
 
                      St. Paul, 1963 – Minnesotas hovedstad – ved bredden af Mississippi. 

 

Mine nærmeste skolevenner: 

 

 
              Richard Bowie                         Cory Muggenburg                          Dave Wold 
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                   Louis Ervin                                 Bob Fisher                                 Gary Woeltge 

 

 

 

                                      
 

                                     Mit portrætfoto til skolens årbog, “63 President”. 
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  Informationsskrivelse om årets sidste store oplevelse – en måneds bustur gennem flere stater 

  med ophold i mindre byer med privat indkvartering. 
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          Informationer om hvad der skulle medbringes på busturen – om påklædning m. v. 
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                                Kufferterne er pakket – klar til afgang fra St. Paul. 

 

”The bustrip”. 

Programmet for de næste 4 uger var en bustur gennem en række stater. Samtlige 

AFS-stipendiater afsluttede året på denne måde. ”Min bus” (”Bus 44”) afgik fra St. 

Paul mandag den 24. juni. I bussen var vi 37 AFS-ere fra 26 forskellige lande. 

Sammensætningen var således: 

Fra Østrig 1, Colombia 1, Costa Rica 2, Danmark 2, Ecuador 1, Finland 1, Frankrig 

1, Tyskland 3, Indonesien 3, Iran 1, Italien 1, Japan 4, Luxemburg 1, Holland 2, 

Norge 1, Pakistan 1, Panama 1, Philipinerne 2, Sverige 1, Schweiz 1, Tyrkiet 1, 

Uganda 1, Uruguay 1, Libanon 1, Brasilien 1, Guatemala 1. 

 

Til at holde styr på os under hele turen var 2 ”chaperones”(”voksne ledsagere”) 

Barbara Steen og Linda Eklinger fra AFS-organisationen.  

 

Under turen, der selvfølgelig indeholdt mange timers buskørsel på grund af de store 

afstande, blev vi i 2 - 3 døgn ad gangen indkvarteret hos private familier i byer, hvor 

der var ”busstop”. 

Første stop var i Beloit, Wisconsin, hvor jeg boede hos familien, ”Sharpe”. Derfra til 

Logansport, Indiana, hvor værterne var familien ”Kirkwood”. Her ventede et større 

program over 3 dage med rundvisning, parties, besøg i byens store udendørs 

swimmingpool og et besøg på staten Indianas store sindsygehospital (en lidt 

skræmmende oplevelse). 
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       Familien ”The Sharpe´s” – min værtsfamilie under opholdet i Beloit, Wisconsin 

 

      
 
                       Udklip fra avisen i Logansport, Indiana. Jeg står som nr. 5 fra venstre. 
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         Udklip fra avisen i Logansport, Indiana. Jeg sidder nr. 6 fra venstre i forreste række. 
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Oversættelse af:  ”Foreign Students Arrive For Visit” 

 

             Udenlandske Studenter Kommer På Besøg 

 
Udenlandske studenter fra 25 lande ankom onsdag til Logansport på et 3-dages 

besøg. De 37 studenter vil være husgæster hos Rotary-klub-medlemmer. 

Deres besøg er en del af en tre-ugers  tur i USA ved afslutningen af deres 1-års 

besøg her i landet. Turen ender i Washington D.C., hvor de vil møde præsident 

Kennedy. 

De besøgende mødte deres værtsfamilier i går aftes på Eastgate Plaza, hvortil deres 

bus ankom, og de tilbragte aftenen sammen. Dette er det 5. år at Rotaryklubbens 

medlemmer har sponseret en lokal tur. 

Mens de besøgende er i Logansport, vil de blive ledsaget af klub-medlemmer. 

Gæstefamilierne vil aflevere studenterne i ”The Knights of Columbia Hall” kl. 

12.15 pm i dag, hvor de vil spise frokost sammen med klub-medlemmer og vil blive 

budt velkommen af borgmester Otto Neumann. 

I eftermiddag skal gruppen besøge ”Statshospitalet” og vil senere deltage i et 

”swimming- party i” Tower Park Pool”. 

En sammenkomst til ære for dem vil blive afholdt i aften hos Ed Closson, E. High 

St. RD., med forfriskninger og venskabelige aktiviteter. 

Studenterne vil blive afleveret igen fredag på Eastgate Plaza, hvor deres bus kører 

kl. 9.30 am. 

Deres værter vil blive bedt om at forsyne dem med en frokostpakke. 

 

Derefter følger navnene på alle værtsfamilierne. 

 

                           
 
                                            ”Tower Park Pool”, Logansport, Indiana. 
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                      Næste værtsfamilie – familien ”Kirkwood” i Logansport, Indiana. 

 

 

Derfra gik turen til Dayton, Ohio, hos værtsfamilien, ”the Hoelands”, atter med 

sightseeing, besøg på et af USA´s talrige store fly-museer, stort party m.v. 

 

                 
 
                             AFS, bus 44, på besøg på flyvemaskine museum i Ohio. 

 

 Næste stop var Kingsport, Tennessee, hos familien ”The Rankins”. Det var det 

sydligste punkt på ruten, og her fik vi en lille forsmag på ”sydstatskulturen”. Jeg 

oplevede her også mit første og eneste forsøg som vandskiløber. 
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                                        Avisudklip fra Kingsport, Tennessee. 
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Oversættelse af: Only With Fun  - ”Little League” U. N. At Boone Lake 

                                              Kun for sjov 
                        “FN i mini – format” ved Boone Lake 
Et aftenprogram med en sanger fra Panama akkompagneret af en indonesisk 

pianist, en norsk fodboldspiller der demonstrerede sine tekniske færdigheder i 

boldkunst og en indonesisk danser akkompagneret af en japansk pianist. 

Lyder usædvanligt? Måske, men nøjagtigt sådan var et afsluttende multi-nationalt 

programs højdepunkter i et besøg i Kingsport af 37 American Field Service 

studenter mandag aften ved ”Mead Cabin” ved Boone Lake. 

Gruppen forlod Kingsport i morges med kurs mod Ohio. Derfra skal de på tur til 

Pennsylvania og New York, før de ankommer til Washington for at mødes med 

præsident Kennedy, før de starter på tilbageturen til deres hjemlande. 

De unge, som repræsenterer 26 lande, blev beværtet med ”en amerikansk picnic” 

- og alt, hvad der hører dertil – mandag eftermiddag og aften af Kingsport -  afde- 

lingen af AFS – deres ”Kingsport familier”. 

De unge elskede hvert minut af det hele og sammenfattede, at gæstfriheden i syden 

er, hvad den skal være. Volleyball, basketball, football, soccer og snak med 

Kingsport High School studenter holdt gæsterne beskæftiget fra de kom til den 

sidste hamburger var spist, den sidste sang sunget og den sidste vittighed fortalt. 

Programmet, der blev præsenteret af AFS – studenterne, skulle give deres værter et 

indblik i, hvordan et talent-show i deres hjemlande vil være, blev præsenteret i 2 

afdelinger og fik tilhørerne til at glemme den kraftige regn, der lige efterfulgte 

”picnikken”. 

Tidligere på eftermiddagen havde studenterne været gæster hos AFS-medlemmer 

ved ”Boone Lake” til en eftermiddag med svømning, skiløb (vandski) og sejlture. 

For mange af de unge var dette deres første møde med en skitur – på vandet. 

Mandag morgen havde studenterne valget mellem ture til ”Holston Valley 

Community Hospital”, ”Tennessee Eastman Corp”, ”the Blue Ridge Division of 

American St. Gobian” eller “the Mead Corp.” 

Besøget i Kingsport var deres første “Southern Exposure” (møde med syden) for 

studenterne havde tilbragt deres sidste skoleår i Minnesota og South Dakota.  

Flere end 2560 udenlandske studenter fra 56 lande boede i amerikanske samfund i 

år – og flere end 1000 amerikanere skal til gengæld udenlands denne sommer. 

Flere end 3000 udenlandske studenter ankommer til U.S. i august for at tilbringe 

deres senior år på high school. 2 vil muligvis komme til Kingsport. Programmet 

begyndte i 1947, og, som en af værtsforældrene i besøget bemærkede, det må være 

en bedre måde til at slutte den kolde krig end at bygge missiler. 

For når en indoneser spillede volleybolden til en Kingsport-fyr mandag, herskede 

en sund og fredfyldt atmosfære – uden diplomatisk indgreb – uden protester – kun 

med sjov. 



 

62 

 

                         
 
                             Aktivitet i Kingsport, Tennessee. Jeg ses til venstre i billedet. 

 

Turen gik igen mod nord – atter mod Ohio, hvor vi boede nogle dage i en lille by ved 

navn, ”New Philadelphia”. Her besøgte vi bl.a. et større område med ”strip- mining”. 

I stedet for traditionel minedrift med borede gange under jorden, bortgravede man her 

al jord over undergrundens kullag. 

 

                      
 
                                                     ”Strip-mining” i Ohio. 
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Derefter gik turen videre østpå til byen Milroy i Staten Pennsylvania. Min 

værtsfamilie var Dr. and Mrs. Ray Flory. I Pennsylvania besøgte vi bl. a. ”Penn State 

University”, et af de største universiteter i USA. 

Så gik turen mod New York, hvor vi blev indkvarteret i en lille, men fashionabel 

kystby på sydsiden af Long Island. Min værtsfamilie hed ”Stevens”, og det viste sig, 

at de generationer tilbage havde danske aner, hvorfor de netop havde bedt om, at en 

fra Danmark skulle være deres gæst, så de kunne høre noget om deres aners gamle 

land. 

 

Gensyn med New York. 

Fire døgn skulle tilbringes her, men 3 af dagene gik med udflugter til New York City, 

hvor vi kom rundt i store dele af Manhattan med spadsereture på ”Broadway” og et 

gensyn med toppen af ”Empire State Building” – denne gang om dagen. 

 

                                
 
På opdagelse i New York omkring ”Times Square” sammen med bus 44-vennerne, Claes-

Göran Hagerman (Sverige), Geir Lundestad (Norge) og Tilman Bay (Tyskland). 

 

                                  
 

                                        Udsigten fra ”Empire State Building 1963. 
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En af de største oplevelser var et besøg på – vel nok verdens mest berømte jazzclub – 

”Birdland”, hvor vi hørte jazztrompetisten, Dizzy Gillespie. 

 

                                            
 
                         Jazztrompetisten Dizzy Gillespie med sin særprægede trompet. 

 

Den sidste dag blev dog tilbragt ved en af Long Islands kendte strande, ”Joe´s Beach” 

hvor vi badede i høj brænding. Dagen blev afsluttet i ”hjembyen” med et party i en 

fornem ”beach club”. 

 

Washington D.C.   

Mandag den 15. juli ankom vores bus til Washington D.C. Vi blev indkvarteret hos 

familier i staten Maryland tæt ved forbundshovedstaden. 

Om morgenen den 16. juli blev alle AFS´s stipendiater, ca. 2500 fra 56 forskellige 

lande, afleveret i busser tæt ved ”The Washington Monument”. I en stor cirkel rundt 

om monumentet vajede de 56 nationers flag, og man mødtes derefter med sine 

landsmænd under flaget. Vi – 97 danskere – havde ikke set noget til hinanden siden 

den fælles flyvetur over Atlanten for et år siden (vi kendte også kun hinanden fra 

flyveturen), men der blev udvekslet mange erfaringer fra det forløbne år. Der blev 

også afsunget ”Der er et yndigt land”.  

 

                                 
 
        2500 AFS`ere samledes ved deres lands flag rundt om ”Washington Monument” 



 

65 

 

Resten af dagen var afsat til individuel sightseeing. De fleste skulle selvfølgelig en 

tur til toppen af ”Washington-monumentet”. Køen til elevatoren var uendelig lang og 

elevatorens kapacitet lille, så sammen med en mindre gruppe, besluttede jeg at tage 

trappen op. Turen var mellem 50 og 60 etager – med høj temperatur og stor 

luftfugtighed – vandet drev af os. Efter et ophold i toppen, hvorfra man kunne nyde 

udsigten over Washington gennem nogle forholdsvis små udsigtsvinduer, tog vi 

elevatoren ned.   

                                                
 

Dagen indeholdt også en spadseretur på ”The Mall”, som er det lange græsklædte 

areal mellem ”Lincoln Memorial” and ”Capitol”, begge steder, der også blev 

udforsket. Ligeledes blev det kendte museum, ”The Smithsonian” (som senere er 

opdelt i flere specialmuseer, bl.a. ”National Air and Space Museum”) også besøgt. 

 

                           
 
                                                       På vej mod ”The Capitol”.  

              Her med min ”bus-veninde”, Miss Maria Rivadeneira-Suarez fra Ecuador 

 



 

66 

 

Onsdag den 17. juli var afsat til sightseeing-tur og samvær med værtsfamilierne. 

 

”Overfaldet” på præsident Kennedy. 

Torsdag den 18. juli skulle blive Washington-dagenes absolutte ”highlight”.  

Vi havde i forvejen modtaget skriftlige instruktioner om påklædning, adfærd m.v. 

Vi blev alle kørt til ”The White House”, hvor Præsident Kennedy kl. 10 ville 

modtage os og tale til os i haven. Alt forløb i ro og orden, indtil talen var slut. Foran 

os var udspændt noget tovværk, der skulle sikre en vis afstand til talerstolen med 

præsidenten og hans embedsmænd og vagter. Da talen var slut, begik Kennedy ”en 

brøler”. Han gik ned til de forreste og gav hånd. Alle ville selvfølgelig gerne have et 

håndtryk af præsidenten, hvilket bevirkede, at han i løbet af få sekunder – ved en 

”knibtangsbevægelse” – blev omringet og nu pludselig befandt sig midt mellem 2500 

håndtrykssøgende AFS-stipendiater. 

Med hensyn til, hvad der videre skete, henvises til efterfølgende avisudklip. 
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Oversættelse af: ”Students Besiege Kennedy At White House 

Reception”. 

 

Studenter bestormer Kennedy ved reception i ”Det Hvide Hus” 
 

En bølgende forsamling af ca. 2500 udenlandske high school studenter omringede 

præsident Kennedy ved ”Det Hvide Hus” i morges. 

Vagter blev tvunget til at danne en cirkel rundt om præsidenten, da studenterne 

ville have håndtryk, autografer og souvenirs, men politiets tilstedeværelse 

afskrækkede ikke gruppen.  

En politibetjent ved ”Det Hvide Hus”, løjtnant Edward Teehan, besvimede og måtte 

hjælpes ind i ”Det Hvide Hus” af to kollegaer. 

En ”Secret Servicemand” mistede sine sko i håndgemænget og adskillige studenter 

blev væltet omkuld. 

      Alvorligt skubberi 

 
Hr. Kennedy måtte tage imod en slem gang skubberi, før ”Secret Service” agenter 

og politiet ekskorterede ham sikkert ind i ”Det Hvide Hus”. Men de blev nødt til at 

bruge albuer og skuldre i deres ikke for blide kamp for at forhindre mængden i ”at 

slå præsidenten ned” og muligvis forårsage en ny skade i hans svage ryg. 

Studenterne pressede sig så tæt mod præsidenten, så en pige tog hans hvide 

pyntelommetørklæde, ifølge en tilskuer, som citerede, hvad hun sagde: ” og Tom 

har hans slipsenål – det er 2 fra vores bus, som har fået noget. 

Her og der blandt ”Secret Service” agenter og politibetjente blev slips revet løse og 

trukket af og skjorter blev revet i stykker. 

Studenterne, der stadig var i overstrømmende humør, måtte nærmest tvinges 

tilbage til deres busser. 

”Overfaldshændelsen” fandt sted på ”Det Hvide Hus´” sydlige græsplæne efter at 

Hr. Kennedy talte til de heppende og syngende studenter, der snart skal returnere 

til deres hjemlande efter at have tilbragt et år på amerikanske ”High Schools” på et 

”American Field Service” udvekslingsprogram. 

Da Hr. Kennedy afsluttede sine korte bemærkninger, trådte han ned fra en lille 

”træ-platform” og gik mod en afspærring lavet af 2 reb, som var blevet sat op i håb 

om at forebygge den slags ”håndgemæng”, som opstod. 

Da Hr. Kennedy spadserede langs barrieren og gav håndtryk og skrev autografer, 

brød studenter i den ene ende over afspærringen og kom bagfra mod præsidenten. 

Kontraadmiral, George Burkley, assisterende læge i ”Det Hvide Hus”, ydede 

førstehjælp til løjtnant Teehan, som klarede den og hurtigt kom til sig selv.  

En ”Secret Service” agent, Emory Roberts, som befandt sig bag Hr. Kennedys ryg, 

mistede en sko, da præsidenten blev ekskorteret gennem mængden. 
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                                Præsidenten vedblev at smile 
 

Da Hr. Kennedy nærmede sig sit kontor, trængte de unge mennesker gennem 

buksbomhækkene, der omgiver rosenhaven og myldrede ind på terrassen lige uden 

for døren til kontoret. 

Hr. Kennedy vedblev at smile og give hånd under hele episoden. Da han kom ind 

på kontoret, lukkede en politibetjent døren med et bestemt, fast ”smæld”. 

Hr. Kennedy vendte sig indenfor i glasportalen og smilede til de masende studenter. 

 

                      
 
Præsident Kennedy (pilen) omringet af udenlandske udvekslingsstudenter på jagt efter fotos 

og souvenirs 

 

4 måneder senere blev præsident J. F. Kennedy myrdet i Dallas, 

Texas. 
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                                    Avisudklip fra episoden ved ”Det Hvide Hus”. 
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                      ”Mens vi venter på præsidenten”. Billede fra græsplænen ved  
                                           ”Det Hvide Hus” den 18. juli 1963. 

 

 

                            
 

 

                   Præsident Kennedy talte til AFS-studenter 3 gange, i 1961, 1962 og 1963.  
                   Her er det officielle billede fra 1963-talen, før han blev ”omringet” af de 2500 

                  AFS Exchange Students fra 56 forskellige lande. 

                  Link til Kennedys tale: 

 

                             https://www.youtube.com/watch?v=7E_NWV7LGrw  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7E_NWV7LGrw
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Min afskrift af John F. Kennedys tale: 
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                     Præsident J. F. Kennedy på talerstolen ved ”Det Hvide Hus” (eget foto). 

 

Modtagelse i Den Danske Ambassade. 

Kl. 12.15 blev de 97 danskere i bus kørt til den danske ambassade i Washington. 

Efter en velkomst blev vi bænket omkring et stort spisebord og fik serveret en af de 

danske nationalretter, flæskesteg med rødkål, sovs og kartofler + dansk øl. 

Dette havde ingen været i nærheden af et helt år. 

Om aftenen overværede alle stipendiater og værtsfamilier en ”open-air concert” ved 

”Watergate” (senere et særdeles berømt sted) med et U.S. Navy Band. 
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                                       Den Danske Ambassade i Washington D.C. 

 

”The final meeting”. 

Fredag den 19. juli var det farvel til Washington. De sidste par dage i USA, ”The 

Midway Conference”, skulle tilbringes på et college i New Jersey (”Rutgers 

University”). Her deltog vi i forskellige forelæsninger med politiske emner.  

Søndag den 21. juli var der ”country-meetings” (med de første ”debriefinger”), og kl. 

4.30 pm samledes alle til ”The Final Meeting” med den øverste chef for AFS, Mr. 

Stephen Galatti. 

Derefter var det tid til farvel til alle vennerne fra de mange forskellige lande – tårerne 

flød i stride strømme. 

 

                      
 
                     En del af ”busvennerne”samlet en sidste gang før den endelige afsked. 
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Mellem kl. 8.00 og 11.00 pm blev vi med bus transporteret til New Yorks havn, hvor 

skibet ”Seven Seas” ventede på at transportere 800 af os fra landene Danmark, 

Norge, Sverige, Finland, Tyskland, England, Italien, Holland, Belgien og Luxemburg 

over Atlanten til Rotterdam.  

 

Hjemturen over Atlanten. 

Mandag den 22. juli forlod ”Seven Seas” havnen i New York. Forude ventede en 

begivenhedsrig sejlads på i alt 11 dage. 

 

                      
 
                                       Passagerskibet ”M/S Seven Seas”, søsat 1940 . 

 

”The Seven Seas”. 

Passagerlineren ”Seven Seas” havde en særdeles interessant historie. Skibet blev 

søsat fra et værft i Pennsylvania den 11. januar 1940. Uden at have været brugt til sit 

egentlige formål, passagertransport, blev det indlemmet i U.S. Navy, hvor det fik 

påmonteret et nyt, plant dæk oven over selve skibet, så det kunne anvendes som 

”hangarskib” under navnet ”USS Long Island”. 

I marts 1946 blev det frigivet fra U.S. Navy og atter ombygget til passagerskib under 

navnet ”MS Nelly”. Efter en ny ombygning fik skibet sit oprindelige navn ”MS 

Seven Seas” tilbage. 

I 1953 blev det chartret af ”Europe – Canada Line” og sejlede fortrinsvis mellem 

Europa og USA/Canada – bl.a. benyttet af AFS til transport af AFS-stipendiater 

begge veje over Atlanten. 

I 1965 fungerede det en overgang som et ”flydende amerikansk universitet”. 

Fra 1966 blev det fastliggende i Rotterdam og brugt som kollegium for 

medicinstuderende – senere til indkvartering af gæstearbejdere. 

I 1971 blev skibet ophugget på et belgisk værft. 
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                  ”Seven Seas” med skibsofficerer fra sejladsen 22. juli – 1. august 1963. 

 

Dagene ombord. 

Hvordan skulle 800 unge mennesker mon få tiden til at gå i 11 dage på et skib i 

Atlanten?? Ombord foregik en masse aktiviteter. Der blev f. eks. dannet drama- og 

musikgrupper. Deltagerne fra de forskellige lande havde daglige møder, hvor der blev 

orienteret om, hvad der var sket i hjemlandet i det forløbne år. I 1963 fandtes der 

endnu ikke verdensdækkende medier som nu, hvorfor det sidste års begivenheder i 

Danmark og Europa var helt ukendte for os ”AFS´ere”. Vi blev også til disse møder 

”tvunget” til igen at tale dansk (”debriefet”), hvilket vi ikke havde gjort overhovedet 

det sidste år.  

På skibet var et jazzband, der spillede hver aften, ligesom der var forskellige former 

for underholdning. Skibet havde også en mindre ”swimming-pool” på et af de øverste 

dæk. 

Min stærkeste erindring er dog fra dagene, hvor skibet løb ind i et område med 

mægtige bølger. Alt løst møblement i salonerne blev stablet op langs væggene og 

bundet fast. Når man bevægede sig rundt på skibet, skulle man hele tiden holde fast i 

noget. I spisesalen var stolene forsynet med ”en sikkerhedssele”, så de kunne 

spændes fast til bordet, efter at man havde sat sig, ellers kunne man være sikker på 

pludselig at vælte med stolen. Der blev i disse dage ikke serveret suppe, hvilket ellers 

var en sædvanlig daglig forret. Det var ikke muligt at benytte den lille swimming-

pool. Når skibet rullede fra side til side, var poolen tom i den ene side og vandet løb 

ud over dækket i den anden. Det blev en sport at stå på det øverste dæk og holde godt 

fast i rælingen. Skibet lagde sig skiftevis ned på denne ene side og derefter på den 

anden. Når man således stod ved rælingen, var det som om ens hoved var på vej 

direkte mod vandoverfladen, men lige før man nåede denne, rettede skibet sig op og 

lagde sig ned på modsatte side. Mange var selvfølgelig stærkt plaget af søsyge. 

Atlanten faldt dog til ro igen. 
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            Der blev dagligt udgivet en mindre avis på skibet, der især berettede om dagens 

            Arrangementer. 

 



 

78 

 

Vi talte bl.a. om, hvor stort Atlanterhavet egentlig var. Under hele overfarten så vi 

ikke et eneste andet skib, før vi sejlede ind i den engelske kanal. 

 

                              
 
                                                   Spisesalonen på ”Seven Seas” 

 

 

                          

 
 

                                     Menukortet fra ”Seven Seas”, tirsdag den 30 juli 1963. 
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                                              Forside og titelblad fra passagerlisten. 

 

 

 

                      
 

                                  ”M/S Seven Seas”, Europa – Canada Line, ved kaj. 
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                                  Det danske hold samlet på dækket af ”Seven Seas”.  

                                    Mit hoved ses i 2. forreste række nr. 6 fra højre. 

 

Togrejsen til Danmark. 

Torsdag eftermiddag den 1. august ankom ”MS Seven Seas” til Rotterdam. Her blev 

det et endeligt farvel til de ikke-nordiske deltagere. Efter de obligatoriske indrejse- og 

toldformaliteter var overstået, bagagen udleveret m.v., indtog de nordiske deltagere 

”Nord-West-Ekspressen” over Grossenbrode-Gedser til København, hvor vi ankom 

næste morgen, fredag den 2. august. Der blev ikke sovet meget den nat i toget. Den 

sidste stund sammen skulle udnyttes fuldt ud.  

Under den sidste del af togrejsen blev der gentagne gange sunget ”- for det hele var 

et eventyr, eventyr, eventyr – ”.  
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                                   Udklip fra Middelfart Venstreblad den 8. august 1963. 
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Udklip fra Middelfart Venstreblad den 8. august 1963. 

 

 

 

 

        
 

                            Mit ”Blazer-emblem”.                                       Mit AFS ID-kort. 
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                                   Mit ”American Field Service” medlems-certifikat.  

 

Efterskrift: 
Ovenstående beretning er skrevet på baggrund af skrivelser, instruktioner, 

indbydelser, programmer, brochurer, skoleblade, skolens årbog, avisudklip, 

fotos, dias (som jeg har scannet, hvorfor kvaliteten ikke er helt tilfredsstillende) og 

personlige erindringer samt oplysninger fundet på nettet. 

Jeg førte ingen form for dagbog under mit USA-ophold, men syntes, det kunne 

være interessant, her i 50-året for mine mange fantastiske oplevelser i 1962-63, 

at fortælle om disse. 

 

    Leif Andersen 
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50 års klassejubilæum fredag den 6. september 2013 i St. Paul, MN. 

 
          (Washington High School – Class ´63 – 50th Class Reunion) 

 

I september 2012 modtog jeg den første orientering om det forestående 50 års 

skolejubilæum i St. Paul, Minnesota, der ville blive afholdt fredag den 6. september 

2013. Brevkortet indeholdt også en – på det tidspunkt for mig – noget ”kryptisk” 

meddelelse om et yderligere arrangement dagen efter (se senere). 

 

                              
 
                                        Postkortet som jeg modtog i september 2012. 

 

                                   
 

Bagsiden af kortet med angivelse af jubilæumsdatoen samt oplysning om et yderligere 

arrangement dagen efter (WHS Over 50 Reunion luncheon). Desuden anmodning om hjælp 

til at lokalisere tidligere klassekammerater. 
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I foråret 2013 modtog jeg den endelige indbydelse til jubilæumsfestlighederne med 

angivelse af tid og sted samt yderligere praktiske oplysninger bl.a. en henvisning til 

en side på nettet, som kunne downloades, indeholdende en navneliste over alle 

tidligere klassekammerater med adresser m. v. (dog stadig en del ikke-lokaliserede). 

 

                
 
                                               Den endelige invitation til ”50th reunion”. 
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Bagsiden indeholdt desuden en beskrivelse af næste dags arrangement. Her var der 

tale om en tradition, jeg aldrig før havde hørt om. Den gav endvidere en forklaring på 

følgende formulering i indbydelsen ”OUR 50th AND FINAL CLASS REUNION”. 

Omkring skolen var udviklet den tradition, at der hvert år, dagen efter en ny 50 års 

jubilæumsfest blev afholdt et arrangement for alle tidligere elever ”graduated” for 

mere end 50 år siden (mere om dette senere). Arrangementet var en årlig 

tilbagevendende begivenhed – altid afholdt den første lørdag efter ”Labourday” 

(amerikansk helligdag). Til dette arrangement ville der blive udsendt en speciel 

invitation.  

 

      
 
      Bagsiden af indbydelsen med beskrivelsen af ”THE WHS 50+ ALL CLASS REUNION”. 

 

                              
 
                           Pr. brevkort fulgte så den endelige indbydelse til ”50+ reunion”. 
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Forsiden af oversigten med navne, adresser, e-mail og telefonnumre på alle elever, der på et 

tidspunkt havde gået i ”Class of ´63” i løbet af de 3 high-skole år. Listen indeholdt 271 navne. 

Heraf var 40 afgået ved døden, en del var endnu ikke fundet, ligesom et antal var lokaliseret, 

men af en eller anden årsag havde frabedt sig yderligere kontakt. 

Langt de fleste boede stadig i Minnesota, men et pænt antal (ca. 60) var bosat i andre stater, 

heraf ikke mindre end 17 i nabostaten Wisconsin og 9 i Californien. 
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Fra en af mine tidligere klassekammerater og samtidig en af mine nærmeste venner 

under opholdet i USA, Dave Wold, fik jeg tilbud om at bo hos ham, hvis jeg ville og 

kunne deltage i 50 års jubilæet. Efter en del overvejelser besluttede jeg mig endelig 

for at deltage. 

Onsdag den 4. september 2013 gik turen med ICELANDAIR fra Københavns 

Lufthavn til Keflavik (Reykjavik) med et ophold på 1½ time, hvorefter et nyt fly blev 

”boarded” med Minneapolis-St.Paul International Airport som destination og med 

ankomst kl. 18.05 lokal tid. På grund af 7 timers tidsforskel udgjorde turen fra 

København til Minnesota i alt ca. 11 timer. 

Jeg blev afhentet i lufthavnen af Dave. Hjemme i huset ved Lake Johanna ventede 

hans kone Cathy med en grill-middag. 

 

                    
 
     Dave og Cathy´s hus ved ”Lake Johanna” en af Minnesotas 12.000 søer. Huset har egen 

     badebro og dette specielle fartøj – ”en Picnic-boat”. 

 

Den følgende dag kørte Dave mig rundt i St. Paul området. Vi stoppede ved huset 

(800 W. Montana Avenue), hvor jeg boede hos familien Muggenburg under mit 

ophold i 1963-63.  

 

                                
 
   Huset var der endnu – lignede sig selv bortset fra farven, som var skiftet fra pink til grøn. 
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Vi besøgte ”den gamle skole” – Washington High School. Dens funktion som High 

School ophørte i 1979 efter godt 50 års beståen. På sidste skoledag var 10.000 

tidligere elever forsamlet til en afskedsceremoni, ”The Last Hurrah”. Det var i øvrigt 

ved den lejlighed, at man besluttede hvert år at invitere alle ”50+ graduates” til en 

årlig sammenkomst. Derefter fungerede skolen i en længere årrække som ”Junior 

High School” (6. – 9. årg.) med profil som ”Technology Magnet School”. For et par 

år siden blev den derefter hjemsted for en ”Elementary School” (1. – 5. årg.) under 

navnet ”Wellstone Elementary”, opkaldt efter en lokal politiker, Paul Wellstone, der 

få år forinden var blevet dræbt i et flystyrt i forbindelse med sin valgkampagne. 

Vi fik tilladelse til – efter behørigt at være indskrevet i skolens protokol som 

besøgende med starttidspunkt og forsynet med navneskilt – at tage en rundtur på den 

gamle skole, der var delvis renoveret og ombygget. Vi kunne dog genkende især de 

gamle trappeopgange, mange lokaler og cafeteriet i kælderen samt skolens 

auditorium med de samme stolerækker og scene. 

Som et kuriosum kan nævnes, at skolen i 1985 dannede ramme om en amerikansk 

ungdomsfilm efter en roman af Susan Hinton, ”That was then this is now” på dansk 

”Sidste år er længe siden”. 

 

                                   
 
”Washington High School”, derefter “Washington Junior High School, Technology Magnet   

School” og nu “Wellstone Elementary”. 

 

Områdets High School elever blev fra 1979 flyttet til Como Park Senior High School.  

I 1990´erne besluttede man at opføre en ny High School tæt ved den gamle 

Washington High. Den fik navnet ”Arlington High School”( indviet 1996), men den 

blev dog aldrig en succes. Man afsatte derfor i 2011 ledelsen og hele lærerstaben, 

renoverede skolen og omdøbte den til Washington High School Technology Magnet 

School, der kom til at rumme 6.- 12. årg. med åbning i 2012. Den er i dag en kæmpe 

succes, idet den fortrinsvis er ”science school” på højeste niveau for især højt 

begavede børn af indvandreforældre fra hele St. Paul-området. 
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Den rummer i dag (2014) 2080 elever fordelt således: 57% asians, 24%  african 

americans, 13% hispanic (af spansk afstamning fra syd- og mellemamerika) 6% caucasian 

(hvide). 

Vi besøgte ”den nye skole”, hvor vi fik en guidet rundtur af skolens ”Vice principal” 

(viceinspektør). Skolen havde imponerende faciliteter til den teknologiske undervisning 

såvel som til det idrætslige islæt. 

 

                                            
 
                                                Her er jeg foran skolens hovedindgang. 

 

                                
 

Ingen ”jantelov” her. Top Ten students i glas og ramme.      Et af skolens ”computer labs”. 

 

                                
 

Sportshal med basketball bane og nedsæn-                            Svømme- og udspringshal. 

kelige skillevægge. 
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Fredag den 6. september var dagen for ”Class of ´63´s” reunion. Sammenkomsten 

med middag og fest blev afholdt i et festlokale på ”Oak Marsh Golf Course”. 

Foruden undertegnede havde Dave også inviteret en anden af vore nære venner fra 

skolen, Rich Bowie med frue, til at bo hos sig. 

 

                                    
 
                                       Her er jeg i ”festdress” ved ankomsten til jubilæet. 

 

I festen deltog ca. 130 personer, hvoraf en del dog var ægtefæller til mine tidligere 

klassekammerater. Det kan være vanskeligt at genkende personer, som man ikke har 

set i 50 år, men alle var forsynet med navneskilt påklæbet profilbilledet fra skolens 

årbog 1963. Dette var en stor hjælp i bestræbelsen på at genkende de mange 

fremmødte. 

 

                                       
 

 

                                                Mit navneskilt med billedet fra 1962/63, 
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Festlokalet ”summede” hele aftenen af snak i en sådan grad, at diverse talere havde 

meget svært ved ”at få ørenlyd”. 

Det blev for mig en mindeværdig aften – en stor oplevelse – at gense de mange 

tidligere klassekammerater og venner fra min skolegang i USA i 1962/63. 

 

                            
 

                  Så kan festen begynde!       Warren, Bill, Leif, Dave og Bob 

 

 

                            
 
     Judy Fleming (i øvrigt min ”Prom-date”)                             En af festens kager. 

 

 

                            
 
      Min vært under opholdet, Dave Wold,                 ”Mig selv” ved bordet sammen med  

      med hustru Cathy.                          Rich Bowie og hustru Annette (som 

      også boede hos Dave) 
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Lørdag den 7. september deltog jeg derefter i ”Washington High School 50+ Club 

Annual Reunion” uden helt at være klar over, hvad dette arrangement egentlig 

indeholdt. 

 

                                   
 
            Klar til 50+ club Annual Reunion. Dave Wold, Leif Andersen, Rich Bowie. 

 

Min årgang (´63) skulle debutere i arrangementet, hvorfor alle andre deltagere havde 

fundet deres pladser i festsalen, mens min årgang ventede i forhallen. Derefter 

marcherede vi ind forsynet med ”en slags pomponer” i skolens farver (purple and 

gold) til tonerne af skolens ”slagsang” (se program). 

 

                                              
 

                                  Forsiden af dagens program. 
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I salen var allerede bænket ca. 600 ”gamle graduanter” ved borde markeret med 

årgangenes årstal. 

 

                                   
 
                                         ”Mit bord” – (et af årg. ´63´s) – efter frokosten. 

 

                     
 

              Festens samlede program. 

 

Traditionerne for denne årlige sammenkomst foreskriver, at ansvarlig for 

arrangementet er den sidste år tilkomne årgang. Således var arrangementet ”hosted” 

af årg. `62, mens festen i 2014 arrangeres af årg. `63 (min årgang). 
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Der var under hele eftermiddagens program en fantastisk stemning i salen, især i 

forbindelse med programmets sang-indslag samt i forbindelse med underholdningen 

af en lokal ”performer”, Michael Pearce Donley. 

 

                       
 
  Et blik ud over de mange deltagere. Bemærk årgangsmarkeringerne på bordene. Ældste 

  deltagere var ”graduanter” fra flere årgange i 1930´erne. 

 

                        
 
Høj stemning med entertaineren på scenen – der synges med og viftes med servietterne – selvfølgelig i 

skolens farver. 

 

                        
 
I et tilstødende lokale fandtes en stor udstilling af ”memorabilia” (gamle klenodier) fra skolens 

historie, flag, pokaler, gammelt sportstøj, badges, fotos og udklip. 
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Søndag formiddag var jeg i kirke sammen med mine værter, Dave og Cathy. 

Kirkegang i USA er en helt speciel og medrivende oplevelse – meget forskellig fra 

dansk kirkegang. Ved ikke, hvorfor dagen var betegnet ”Rally Sunday” (måske på 

grund af aktiviteter hele dagen), men der var fart over feltet. De amerikanske kirker er 

normalt større bygningskomplekser, der foruden det egentlige kirkerum indeholder en 

masse lokaler til forskellige aktiviteter. 

Kirkens navn var ”Gloria Dei Lutheran Church” og dagens program var imponerende 

med salmer, bønner m. v. 

 

                                     
 

 
         Forsiden af program for dagens gudstjeneste i ”Gloria Dei Lutheran Church. 

 

 

                    
 
                                    Gloria Dei Lutheran Church, St. Paul, Minnesota. 
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Søndag eftermiddag bød på baseball – den traditionsrige amerikanske nationalsport. 

St. Paul / Minneapolis (også kaldet ”Twin City”) råder over et helt nyt 

baseballstadion, ”Target Field” opført midt i Minneapolis bycentrum. Da det var mit 

første besøg på det nye stadion, modtog jeg et ”First Game Certificate”. 

 

                                
 
                                                     Mit ” First Game Certificate”. 

 

Det lokale baseball hold bærer navnet ”Minnesota Twins”. Holdet eksisterede også 

under mit ophold i 1962-63, hvor det spillede sine hjemmekampe på et ældre stadion, 

der lå, hvor man senere opførte USA´s største indkøbscenter ”Mall of America”. 

I en mellemliggende periode spillede både ”Twins” og ”Vikings” (amerikansk football) 

deres hjemmekampe i en stor ”boblehal” i Minneapolis, ”Hubert Humphrey 

Metrodome”, der nu ikke eksisterer længere, men afløst af ”Target Field”, ligesom et 

nyt kæmpestadion til ”Vikings” p.t. er under opførelse – ligeledes i Minneapolis. 

”Twins” havde i 2013 en dårlig sæson. Dagens hjemmekamp mod ”Toronto Blue 

Jays” blev da også tabt. 

 

                      
 
                         Fra dagens kamp. ”Minnesota Twins” – ”Toronto Blue Jays”.  
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           Softice spises naturligvis af en                      ”Twin City´s” nye ”Light Railway” har 

          ”Baseball cap”. Dave i billedet.                        naturligvis en station ved ”Target Field”. 

 

Mine sidste 2 dage i Minnesota i denne omgang tilbragte jeg hos en af mine tidligere 

elever fra Tarup Skole, Bo Andersen, der bor i ”Excelsior”, forstad til Minneapolis. 

Bo har i en længere årrække boet og arbejdet i USA, og han har netop i 2014 fået 

amerikansk statsborgerskab. Bo tog mig med på rundtur i sin lille charmerende 

forstadsbebyggelse ”Excelsior”, ligesom vi var på flere rundture i Minneapolis. 

 

                       
 
             Morgenmaden nydes på lokal cafe.               Bo´s hus ved ”Lake Lucy” i Excelsior. 

 

                    
 
                           Bo´store passion er biler. Her blot 2 af en større bilpark. 
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Onsdag den 11. september måtte jeg sige farvel til Minnesota i denne omgang. 

Bo kørte mig til lufthavnen, hvor jeg kl. 19.30 (lokal tid) lettede med ”Icelandair” med 

kurs mod Keflavik, Island. Nyt fly herfra til København med ankomst kl. 12.45 

torsdag den 12. september og derefter med tog til Odense.  

 
Beretningen om min tur til Washington High School, 50th reunion, samt WHS 50+ Annual 

Reunion og mine øvrige oplevelser i ugen 4. – 11. september 2013 er skrevet omkring 

årsskiftet 2014/2015. 

 

Leif Andersen 

 

 

                
 

 

                
 

 

                
 

 

                
 


