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Med dette jubilæumsskrift byder Dansk Amerikansk Klub velkommen til klubbens 90 års jubilæum.
Ved stiftelsen i 1922 var formålet bl.a. at Dansk Amerikansk Klub skulle forestå festarrangementer i for-
bindelse med Rebild festlighederne for at give de mange besøgende amerikanere og dansk-amerikaneres 
ophold i Aalborg indhold og festlighed !

Sådan begyndte det og sådan er det nu 90 år senere. Gennem de mange år siden stiftelsen har Dansk Ame-
rikansk Klub været båret af en solid og engageret medlemskreds, som sammen med klubbens bestyrelser 
har skabt og fastholdt de mange gode og velkendte traditioner i klubbens aktiviteter. 

Som det vil ses i Jubilæumsskriftets gengivelse af begivenhederne gennem årene, så har Dansk Amerikansk 
klub udviklet sig hele tiden. Kendte arrangementer er fastholdt og udviklet. Nye arrangementer er kom-
met til og er nu med som fast bestanddel i klubbens mange opgaver. Joh - det er skam en aktiv 90 års 
jubilar.

Dette jubilæumsskrift fortæller om - og viser - sekvenser fra klublivet igennem de mange år. De fleste af 
klubbens medlemmer vil ved læsningen af Jubilæumsskriftet kunne genskabe sig erindringer om mange 
gode og festlige oplevelser i Dansk Amerikansk Klub. Og mon ikke læseren samtidig bliver inspireret og 
styrket i sin lyst til at være med. Det gælder klubbens nuværende medlemmer, men også de mange læsere, 
som endnu ikke er blevet medlem af Dansk Amerikansk Klub.

Allerede her er det på sin plads at rette en tak til alle de, som på forskellig vis har trukket med i Dansk 
Amerikansk Klubs lange liv og samtidig udtrykke vished om, at der venter en lys og spændende fremtid 
for Dansk Amerikansk Klub.

Jubilæumsskriftets tilblivelse er båret af en redaktionsgruppe med Inger Østergaard som drivkraften. Til-
lykke og tak for et spændende og flot Jubilæumsskrift i anledning af Dansk Amerikansk Klubs 90 års 
jubilæum.

En varm tak til alle for jeres indsats og bidrag. Et stort tillykke til Dansk Amerikansk Klub med sit 90 års 
jubilæum.

Jens Søndergaard
Præsident

Forord
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”90-års fødselsdag.” Disse ord sætter uden tvivl en masse tanker i gang hos rigtig mange mennesker. Med 
et lille smil på læben mindes vi den komiske sketch, hvor James nytårsaften varter Miss Sophie op - på sin 
helt specielle måde. Nu er der jo ikke umiddelbart en masse sammenlignelige punkter mellem sketchen og 
Dansk Amerikansk Klub - og dog. 

Når jeg tænker på Dansk Amerikansk Klub, så er det blandt andet ord som traditioner, samlingssted og 
venskaber, der dukker op - og netop disse ord er også gennemgående for sketchen. Men så stopper det 
sammenlignelige også! Bortset fra selvfølgelig de 90 år!

Jeg vil gerne ønske Dansk Amerikansk Klub i Aalborg rigtig hjertelig tillykke med 90-års jubilæet. Det 
er altid meget imponerende at opleve det engagement og den ildhu, der altid er forbundet med klubben 
og dens mange aktiviteter, og jeg har dyb respekt for klubbens mange tilbagevendende initiativer, som 
betyder så uendelig meget for en stor gruppe mennesker. Dansk Amerikansk Klub har fx. en stor andel i 
de meget tætte relationer, der er skabt mellem Danmark, USA og Canada. I har altid gjort en betydelig 
indsats for at styrke venskabet og heldigvis ofte med Aalborg som et centralt omdrejningspunkt. Det sætter 
byen stor pris på.

Klubben har også en stor rolle i forhold til at støtte og opfordre vores unge mennesker til at drage ud i 
verden og møde den med et åbent sind. 

Og så er der selvfølgelig de forskellige arrangementer i forbindelse med 4. juli festen. Også her er klubben 
garant for mange gode og faste traditioner. Både ”Gardenparty´et” og ”Borgmesterfrokosten” er arrange-
menter, som mange mennesker ser frem til hvert år, og jeg må sige, at jeg i mit efterhånden mangeårige 
borgmesterembede hvert år nyder at give mine ”borgmesterbeføjelser” videre til en kompetent person den 
ene dag om året.

Det er mit håb, at Dansk Amerikansk Klub også i årene, der kommer, vil blive ved med at værne om de 
mange gode traditioner og dermed fortsat skabe glæde og gode oplevelser for rigtig mange mennesker. 
Hjertelig tillykke med de første 90 år!

Henning G. Jensen
borgmester

Stort tillykke fra Aalborg
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At få lov til at fordybe sig i D.A.K.’s gamle papirer, breve og bøger har været et stor og spændende opgave 
for mig, og der har virkelig været ”drev” i folkene bag klubben, helt fra dens start i 1922.

Opgaverne har gennem årene været rigtig mange - der har været meget store arrangementer - køb og drift 
af sommerhus i Blokhus og fællesrejser gennem mange år til USA - ja, helt fra 1930 og frem til 1987 blev 
disse rejser gennemført med et eller to bestyrelsesmedlemmer som rejseledere.

I de første mange år var det rundrejser, men senere blev det på andre måder. 

Rejselederen hjalp deltagerne til først New York og efter nogle dage der, blev de hjulpet til de forskellige 
lufthavne og banegårde for at komme rigtigt videre på rejsen, frem til slægt og venner i USA.

Udnævnelserne til ”Borgmester for en dag”, startede i 1928 - oprettelse af Dansk Amerikansk Klubs Jubi-
læumsfond i 1982 og Eks. Mayors Club i 1992.

Jeg håber, dette jubilæumsskrift vil glæde kommende læsere. Det har været herligt for mig.

Tak til udvandrerarkivet, Ebert Jensen jun. og alle øvrige, som har hjulpet med materiale til denne bog.

Inger Østergaard
Maj 2012

Indledning
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Dansk Amerikansk klub blev stiftet den 16. august 
1922 her i Aalborg på foranledning af nogle fremsy-
nede og meget ihærdige mennesker, der havde været 
på rejse til USA, og var vendt tilbage til det gamle 
fædreland igen. Nogle der havde mod til at gå i gang 
med opgaven og virkelig yde noget!

I de gamle papirer og breve står der skrevet:
Idéen til en Dansk Amerikansk Klub i Aalborg blev 
lagt i Skomagerværkstedet ”California” mellem Sko-
magermester S. Sørensen, Agent Mikkelsen og andre, 
gennem samtaler om Amerika og om tiden, de havde 
opholdt sig derovre. 
Efter antallet af dansk-amerikanere i vor by skulle en 
sådan forening uden vanskelighed kunne oprettes.

Ved et første forsøg syntes det imidlertid ikke så 
ganske let. Den skulle grundes på levedygtige fort-
sætter. Og det gjaldt i hvert fald om at finde folk 
med ledende ånd - og som var i besiddelse af initia-
tivet til at sætte foreningen i sy-
stem. En betingelse for at blive 
medlem var, at man havde været 
bosat i USA eller Canada, men 
af forskellige grunde var retur-
neret til fædrelandet!
Der blev averteret i byens blade, 
og den aften, hvor man første 
gang skulle samles (i en forsam-
lingsbygning på Mølleplads) 
blev det uheldigvis regnvejr, og 
der mødte kun 6 (seks) delta-
gere!

Det var imidlertid mennesker, 
som ikke havde i sinde at give 
op. Man blev enige om, hver 
for sig, at finde nye emner, og berammede et senere 
møde.
Dette møde blev holdt på ”National” den 16. august 
1922, og her var der kommet så mange til stede, at 

Stiftelsen

man kunne starte Klubben under dens nuværende 
navn ”Dansk-Amerikansk Klub i Aalborg”, vælge 
en bestyrelse samt udarbejde og vedtage klubbens 
første love.

Bestyrelsen kom til at bestå af:
Buntmager W. Lindskou, Præsident
Uhrmager Petersen (Daddy), Vicepræsident
Maskinass. Vilh. Howarth, Kasserer
Glarmester A. Honoré, Sekretær
Fru Truelsen

På det første bestyrelsesmøde blev det 
vedtaget, at klubben som kendetegn 
skulle anskaffe sig et emblem. 

Det blev foreslået og vedtaget at flytte møderne til 
”Palads-Cafeen”, der stillede lokaler til rådighed.
Det vedtoges, at hvert nyt medlem skulle betale et 
indskud på 5 kroner og kontingentet sattes til fore-
løbig 50 øre pr. medlem pr. måned.

Mødeaftenerne berammedes til 
den første og tredje onsdag i hver 
måned.
Den første generalforsamling 
blev afholdt den 4. oktober, og 
her blev der foretaget en rekon-
struering af bestyrelsen, hvor 
Fru Nina Jacobsen indtrådte 
som sekretær i stedet for glar-
mester Honoré.

Allerede i 1926 bliver Dansk 
Amerikansk Klub medlem af 
 4. juli komiteen, og specielt 
arrangementerne her omkring 
havde stor interesse.

På en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 
1970 vedtages lovændringer, så der nu også kan 
optages medlemmer, der ikke har boet eller været i 
USA, som passive medlemmer! m

Maj 1926
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DAK

D.A.K. (som klubben populært kaldes) er Dansk 
Amerikansk Klub i Aalborg, der har taget den op-
gave op at samle alle herboende kvinder og mænd, 
som i kortere eller længere tid har opholdt sig i 
U.S.A eller Canada, for i forening at bevare sproget 

I 1928 sendes der brev ud om Dansk Amerikansk Klub og dens opgaver!

og minderne derovre fra, dels ved læsning af danske 
og amerikanske blade, som udgives derovre, dels 
ved diskussion, foredrag, oplæsning og selskabelige 
sammenkomster.
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D.A.K. stiftedes i 1922 og dens tilblivelse skyldes 
en del af klubbens nuværende medlemmer, der tog 
tanken op om at søge og gøre noget for samling og 
underholdning af de besøgende dansk-amerikanere 
her i Aalborg, når disse, særlig efter Rebild festen 
mødte op i flok og følge uden nogen samlings-
plads. 

Tanken vandt straks bifald blandt flere hjemvendte, 
der ønskede at være med til at fejre vore landsmænd 
fra den anden side under deres besøg her. Der er 
siden da udført et stort arbejde i denne retning, og 
at Aalborg er det store centrale midtpunkt næst ef-
ter Rebild ses bedst derved, at der år efter år samles 
flere og flere dansk-amerikanere til disse festlighe-
der, som er blevet så populære ved jule- og nytårstid 
og særlig ved 4. juli.

D.A.K. er den første og eneste forening her i landet, 
der er startet udelukkende af hjemvendte dansk-
amerikanere med ovennævnte opgaver på sit pro-
gram.

D.A.K. arrangerer - i samarbejde med Aalborg Tu-
ristforening - den velkendte årlige folkefest, som 
Aalborg by lader afholde til ære for de besøgende 
dansk-amerikanere, og som finder sted i det smukke 
anlæg ”Kilden” umiddelbart efter tilbagekomsten 
fra Rebild den 4. juli.
Anlægget er i den anledning smukt og kunstne-
risk illumineret.
Foruden koncert af forstærket orkester 
samt stort sangkor, har fremragende ta-
lere ved denne lejlighed med glimrende 
evner tolket den broderskabsfølelses ånd, 
der besjæler danskheden på begge sider af 
Altanten. 
Festen, der har været besøgt af 10.000 til 
12.000 mennesker, slutter med et stort fyrværkeri i 
danske og amerikanske farver.

D.A.K. afholder årlig den 5. juli en festbanket, 
hvortil dansk-amerikanere fortrinsvis har adgang.
Tilslutningen til denne har altid været glimrende, 
næsten større end pladsen har tilladt, og har altid 
forløbet til deltagernes udelte tilfredshed, hvorpå 
klubben har modtaget mange beviser.

D.A.K. er fremdeles uden noget som helst veder-
lag til tjeneste med at arrangere sammenkomster og 
udflugter for dansk-amerikanere under besøget her, 
når blot hovedtrækkene opgives, og at vi tillige får 
en betimelig arrangementsfrist.

D.A.K. har arrangeret banketter og sammen-
komster for følgende loger og foreninger:
1924 Sangforeningen ”Harmonien” Chicago”
 Leder: C.P. Ditlefsen

1925 ”Dansk Brodersamfund”
 Leder: John Christensen, Cincinatti

1927 De Sammensl. Danske Forenningern, Racine
 Leder: Chr. Christensen, Racine

1928 ”Dania” California
 Leder: C. Redsted Pedersen, s.Fransisco

1928 D. Kirkelige og D. Sammenslutn. Ungdom
 Leder: A.H. Jurgens, Menominee

1929 ventes bl.a. Dana Kirel, Blair, Nebraska
 Leder: Prof. Walvo B. Nielsen

1930 er anmeldt flere sammenslutninger bl.a. 
 Dansk Brodersamfunds logerne i California 
 og De sammensl. Danske Foreninger
 Leder: Chr. Christensen, Racine.

D.A.K. har foruden sit arbejde i broderskabets tje-
neste også et ønske om at kunne nå så vidt, at vi 
kan sætte foden under eget bord i et hjem, hvor vi 

kan byde vore landsmænd fra den anden side 
velkommen på en sådan måde, at de føler 

sig rigtig hjemme her iblandt os, og dette 
ønske håber vi med tiden at få realiseret 
til gensidig gavn og glæde.

D.A.K. har her i korte træk berørt klub-
bens arbejde i de svundne år (6 år) og står 

rede til at møde fremtiden. Skulle der imid-
lertid findes loger, selskaber eller enkelte personer 
derovre fra, der måtte ønske nærmere oplysning om 
et eller andet, vedr. besøg herhjemme, står klubben 
gerne til tjeneste, ligesom den til enhver tid vil være 
behjælpelig med råd og dåd, hvis nogen efter mange 
års fravær kommer hjem og eventuelt kunne ønske 
at henleve sine sidste dage i vort gamle fædreland 
Danmark.

Dansk Amerikansk Klub, Aalborg
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Den første ”Borgmester for en dag”
I 1928 blev der under Dansk Amerikansk Klub’s 
frokost den 4. juli udnævnt en” Borgmester for en 
dag” - nemlig Martin Cramer, fra San Francisco, 
California. 
Det var første gang, det skete og en stor ære for den 
udvalgte dansk-amerikaner. 

Denne hæder tilfalder stadig hvert år en person, der 
gennem sin aktivitet inden for det dansk-amerikan-
ske samarbejde, har bidraget til at udbygge og for-
stærke forbindelsen og aktiviteterne mellem Dan-
mark og Amerika.

Der har været mange kendte navne gennem årene, 
men også personer, der i en i øvrigt travl hverdag, 
også har ydet et stort og egennyttigt arbejde, uden 
at blive kendt herhjemme for det, også dem søger 
Dansk Amerikansk Klub at tage hensyn til.
 
Denne tradition videreføres, så der stadig hvert år 
udnævnes en ny ”Borgmester for en dag.”

Borgmestervalget ligger i Dansk Amerikansk Klub’s 
bestyrelses regi og er altid en meget velbevaret hem-
melighed. 
Først dagen før kontaktes den udpegede (skal være 
sikre på at vedkommende er på besøg i Danmark) 
og selve udnævnelsen foretages af Aalborg Bys borg-
mester.
Borgmester i 2011 blev Erik Pedersen fra Solvang, 
California.

Kaptajn Klinker
I 1929 faldt valget på Kaptajn Klinker. Tidligere 
præsident Ebert Jensens søn, Ebert, kan fortælle, at 
C.J. Klinker ankom til Aalborg i overalls. 
Hans far måtte tage ham med til er herreekvipe-
ringshandler, og få ham klædt på, før han kunne 
deltage i Dansk Amerikansk Klubs frokost og mod-
tage byens nøgle. 

Borgmester for en dag

Bag på det gamle foto står der skrevet med fin håndskrift: 
Farvel kære Aalborg og tak for al din elskværdighed.

Jeg glemmer dig aldrig!

Borgmester 1938 - N.B. Nelson, Spokane, WA
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Victor Borge
I 1976 var det præsident/planteskoleejer Mar-
tin Thomsen, der udnævnte Entertaineren Victor 
 Borge til ”Borgmester for en dag”, og det var en 
festlig frokost med hr. Borges vanlige humor!

I 1999 blev der afholdt en 90 års fødselsdagskon-
cert i Aalborg Hallen med / for Victor Borge, under 
overværelse af en fyldt sal. Han underholdt ca. 2 
timer, uden afbrydelse. - alene på scenen!
Denne aften var han ledsaget af sin datter Rikke 
Borge.

Efterfølgende blev der afholdt en reception for 
medlemmer og gæster fra Rebild selskabet og Dansk 
Amerikansk Klub, og da Victor Borge hilste på da-
værende præsident Egon Østergaard, var hans kom-
mentar: ”De er da vokset siden sidst” - ja, humoren 
var der stadig ! 

1928  Martin Cramer 
 San Francisko. CA.

1929 Kaptain Klinker  
 San Francisko. CA,

1930 Vald. Hansen 
 “Texas Jack” 
 San Suan. TX

1931 Walter Raarup 
 New York. NY

1932 Hans Tuesen 
 Chicago. IL

1933 Ludvig Mosbak 
 Askov. MN

1934 W.S. Pedersen  
 Florida (Appelsinkongen)

1935.  Mrs, T. Klitgaard 
 San Francisko. CA

1936  Indian Chief 
 “Whirling Thunder” 
 Illinois

1937 George Houmann 
  Racine. WI

1938  N.B. Nelson 
 Spokane. WA

1939  Walther Eriksen 
 New York. NY

1946  Ch. Sørensen 
 Milwaukee. WI 

1947  John Hansen 
 Bettendorf.IA 

1948  Jean Hersholt 
 Beverly Hills. CA.

1949 Carl Brisson 
 New York. NY

1950 Margaret Kohler 
 St. Louis. CA.

1951 C.B. Christensen 
 Scenectady, NY

1952 Anton Christensen 
 Racine. WI

1953 Fred Johnson 
 Detroit. MI

1954 George Ugilt 
 Chicago. IL

1955  Mathilde Ibsen Jensen 
 New York. NY

1956 Hj. Bertelsen 
 Elmwood Park. IL

1957 Otto Nielsen 
 Seattle. WA

1958 Hans Kirkegaard 
 Chicago. IL

1959 Sv. AA. Smith 
 Brooklyn NY

1960 George Tikøb Bush 
 Atlanta. GA

1961 Gunnar Jensenius 
 Chicago. IL

1962 John Pedersen 
 Chicago iL

Lord Mayor of Aalborg for a day

i Dansk Amerikansk Klub, Aalborg
1928 - present:
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1963 Ted Hansen 
 California.

1964 Fred Hansen 
 Chicago. IL 

1965 Axel Østergaard 
 Los Angeles. CA.

1966 Aksel Nielsen 
 Chicago. IL

1967 Viggo Tarnow 
 Solvang. CA.

1968 Bernhard Daugbjerg 
 Houston. TX

1969  Hein Christensen 
 St. Thomas

1970 Mrd. Rigmor Eriksen 
 Detroit. MI

1971 Ferdinand Sørensen 
 Solvang. CA.

1972 Marshall Fredericks 
 Birmingham. MI

1973 Olaf Juhl

1974  Gorm Larsen 
 Gig Harbor. WA

1975 Niels Nielsen 
 Chicago

1976  Victor Borge 
 Greewich. CN

1977 Levi Person 
 Solvang, Ca.

1978 Mrs. Petersen 
 Florida

1979 Verner Thomsen 
 USA

1980 Carl Larsen 
 Detroit.

1981 Knud Hoffmeier

1982 Christian Castenskjold 
 Rancho Santa Fe, CA

1983 Axel Springborg 
 Los Angeles. Ca.

1984  Joseph Krentzel 
 Fair Lawn. NY

1985  Erik Meyer 
 Yorba Linda, CA.

1986  Winstrup Olesen 
 Beverly Hill, FL

1987  Asbjørn Gade 
 Jacksonville. FL

1988  Stella Jensen 
 Solvang. CA

1989 Chris Steffensen 
 Hoffman Estate. IL

1990  Bent Lernø 
 Simi Valley. CA.

1991  Tom Paulsen 
 Clyde Hill. WA

1992  Poul Dalby Andersen 
 Los Angeles. CA.

1993  Palle E. Vraast-Thomsen 
 Pacifica. CA.

1994  Hakon “Andy” Andersen 
 Artica. CA.

1995  Florence M. Hansen 
 Tucson. AZ

1996  C.Poul Lindholm 
 Maple Plains. MN

1997  Anne Marie Gore 
 Pasadena. CA

1998  Carlo Christensen 
 Glendale, CA

1999  Peter Ørum 
 St. Charles, IL

2000 Henning O. Pedersen 
 Sonoma. CA

2001 Annelise Sawkins 
 Minneapolis. MN.

2002 Bent Hansen 
 Solvang. CA

2003  Tor D. Jensen 
 Wilmette. IL

2004 Kirsten Kane 
 Morristown. NJ

2005  Aage Møller 
 San Mateo. CA

2006  Nadine Poulsen 
 Seattle. WA.

2007  Lowell Kramme 
 Des Moines, Iowa

2008 Carl Wilhjelm 
 Columbus, New Jersey

2009 Stewart Hansen 
 West Demoines. Iowa

2010  Poul Egon Roge 
 Northbrook. Ill.

2011 Erik Pedersen 
 Solvang. Ca.
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På generalforsamlingen den 2. oktober 1928 blev 
der nedsat et byggeudvalg, og allerede i 1930-31 
begyndte man at samle penge ind til før omtalte 
sommerhus.
I lovene blev der tilføjet: ”Hvert halve år henlægges 
mindst 25 % af den ved regnskabets opgørelse tilste-
deværende kassebeholdning til Byggefondet. 
Skulle klubben ophøre at eksistere, og hvis der ikke 
forinden er truffet nogen afgørelse med hensyn til 
dens mulige midlers anvendelse, overlades det til ge-
neralforsamlingen at tage bestemmelse derom i hen-
hold til § 7.
Denne lov træder i kraft straks.”

I beretningen fra 1937 kan man læse følgende: 
Som det vil erindres fra sidste år var der i efteråret 
1936 stillet forslag om køb af en byggegrund ved 
Blokhus. Det blev overdraget bestyrelsen at under-
søge sagen.
I vinterens løb blev der flere gange set på grunde 
ved Vesterhavet. Dette resulterede i, at vort medlem, 
dir. C.M. Larsen, Nørresundby, tilbød klubben 2 
af sine byggegrunde ved Grønhøj, ca. 7 km. nord 
for Blokhus på i alt ca. 1,5 ha, ud mod Vesterhavet 
for kun 1.100,- kr. Efter at være forelagt generalfor-
samlingen i april, vedtog bestyrelsen enstemmigt at 
købe grundene.
”Nu håber vi snart at få vort eget sommerhus, som 
er tænkt bygget med 20-30 køjepladser, således at 
vore amerikanske venner også kan tilbringe en dej-
lig og billig ferie ved det smukke Vesterhav”, udtalte 
præsidenten.

I 1938 skrives der:
Efter nogle overvejelser var der en del betænkelig-
heder ved at bygge på den nyerhvervede grund i 
Grønhøj ved Blokhus, dels på grund af afstanden til 
Blokhus, dels på grund af de store byggeudgifter.
Man så derefter om ikke der kunne findes en bedre 
beliggende grund med et sommerhus på. Det re-
sulterede i, at vi købte læge Heilskov’s sommerhus 

Sommerhus i Blokhus

midt i Blokhus By for 5.000,- kr., hvoraf de 2.500,- 
kr. blev taget af klubbens formue, medens der blev 
tegnet aktier for et beløb af 2.500,- kr. ved medlem-
merne.
Der er 6400 kv.alen klit til, så den byder på udvi-
delsesmuligheder.
I sommerhuset er der 10 sengepladser i 5 værelser, 
foruden køkken.

Hele villaen har været udlejet til medlemmerne hele 
sommeren med tilfredsstillende resultat. Alle med-
lemmer har adgang til dagligstuen og grunden hver 
søndag hele sommeren igennem. Nu håber vi i en 
ikke for fjern fremtid at få en sal, hvor hele klubben 
kan være samlet, ligesom flere værelser ønskes til-
bygget, så at de flest mulige medlemmer kan få lej-
lighed til at holde ferie ved det skønne Vesterhav.
Efter præsidentens beretning oplæste assurandør 
Oluf Jensen regnskabet, det hidtil største i klubbens 
historie. Det balancerer med 6.967,- kr. Vognmand 
Ebert Jensen genvalgtes til præsident med akklama-
tion.
Sekretær havearkitekt Martin Thomsen, fortalte om 
husets indretning og hvordan man havde tænkt det 
skulle benyttes.
Efter drøftelser omkring 4. juli arrangementerne 
samledes man ved kaffebordene, hvor der herskede 
den fornøjelige stemning, som er Dansk Ameri-
kansk Klubs særkende. 
Senere vistes der film fra sommerens Amerikarejse.

Blokhus i Dansk-amerikansk flagudsmykning
Den officielle indvielse af sommerhuset foregik den 
19. juni 1938. I Aalborg Amtstidende kan man da-
gen efter læse følgende:
”Dansk Amerikansk Klub i Aalborg indviede i går 
eftermiddag sit sommerhus - tidligere tilhørende læge 
Heilskov, ved ”Svinget” i Blokhus.”
Medlemmer med familie, i alt ca. 50 store og små, 
stævnede i strålende sol mod havet og klitterne. 
Blokhus var i søndagens festdragt, ved de mange 
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små maleriske sommerbeboelser vajede flagene, en-
kelte havde til ære for klubben foruden Dannebrog 
hejst det amerikanske flag!
Deltagerne i indvielseshøjtideligheden samledes 
foran det nymalede og pyntelige hus til en kort ind-
vielseshøjtidelig.
Præsidenten Ebert Jensen bød velkommen og gav 
en kort orientering om tilblivelseshistorien, inden 
præsidenten gav ordre til at hejse flagene. Danne-
brog først og derefter The star Spangled Banner! - 
og medlemmerne sprang op fra gryder og marehalm 
- og sang stående et vers af den danske og amerikan-
ske nationalsang.

Derefter var det officielle program slut. Præsidenten 
havde erklæret huset for åbnet og i køkkenet snur-
rede primusapparaterne, og snart bredte en liflig 
kaffeduft sig gennem de hyggelige stuer.
En del af selskabet indtog kaffen ude på den store 
veranda. 
Indvielsesfestdagen sluttede med en middag på 
Klitgaards Badehotel.
Der herskede omkring festbordene som sædvanlig 
en umådelig humørfyldt stemning, der synes at 
være et særkende for festerne i D.A.K.
Her udfoldes et foreningsliv, der ikke er stivnet i 

former, snærende etiketter - man er som ”brødre” 
og ”søstre.” Man hjælper hinanden for den gode 
sag, det er at styrke båndene mellem landsmænd på 
begge sider af Altanterhavet.
Der blev ved bordet holdt en række taler - således 
præsident Ebert Jensen, skomagermester Jensen, ha-
vearkitekt Thomsen, rigsdagsbetjent Svenningsen, 
buntmager Lindskov, blystøber Hermansen m.fl.
Dagen sluttede med kaffe og en svingom i ”Stran-
dingskroen.”

I 1941 fremgår det, at der jo efter krigens udbrud 
har været vanskeligheder med at komme til Blokhus 
og få den dejlige oplevelse ved vandet, men på et 
punkt er der gode nyheder. 
Grunden i Grønhøj er blevet solgt til bagermester 
Olesen, og på den måde er sommerhuset i Blokhus 
nu fri af gæld.
Bestyrelsen har fået grunden ved sommerhuset i 
Blokhus i fin stand og det resterende vil ved sam-
menhold også blive rettet med tiden.

Sommerhuset er ikke nogen indtægtskilde i 1941, 
men alligevel en glæde for os, udtaler præsidenten 
Ingvar E. Olesen i sin beretning.
I pinsen havde bestyrelsen og andre medlemmer af 

Fru Ebert Jensen og sønnen Ebert på trappen ved sommerhusetEn del af de ca. 50 medlemmer med familie
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klubben sat sig for, at huset skulle ”fikses op” i Blok-
hus, og de fik noget fra hånden. Der blev luftet ud, 
spulet, rystet madrasser og påført 40 kg. maling!
Da arbejdet var tilendebragt sagde præsidenten, at 
alt var såre godt, det havde været en travl dag, men 
med et godt resultat.
Pinsedag overraskede hr. spindermester Bibby os 
ved at overrække bestyrelsen 2 nye flagsnore.

”Huset i Blokhus har altid været et smertens barn, 
men i år 1943 er det den rene elendighed”! 
På grund af trafikforhold og andre forhold, der 
har gjort rejselivet besværligt, har det ikke været til 

at leje ud, så det har i året givet et underskud på 
kr. 20,21!

I 1944 hedder det i en meget kort omtale af sommer-
huset: ”Om sommerhuset er der ingenting at sige i år. 
På grund af forholdene må vi lade det passe sig selv.”
Efter 2.den verdenskrigs ophør i 1945 - står der om 
sommerhuset: ”Det er i en miserabel forfatning, skaden 
tyskerne har forøvet på det er takseret og andrager ca. 
kr. 7.000,- foruden en forladt bunkers på grunden.”

Efter 2.verdenskrig blev sommerboligen solgt og 
pengene sat i obligationer.

m

Efter krigsårene blev der igen i 1946 afholdt Rebild-
fest med frokost og banket og Dansk Amerikansk 
Klub kunne igen udnævne en ”Borgmester for en 
dag” nemlig Chr. Sørensen, fra Milwaukee. Wi.

Efter den lange ”dvaletilstand” var både 4. juli og 
Banketten i ”Kilden” i år af særlig betydning for os, 
hvilket blev pointeret flere gange af talerne.

Banket den 5. juli
Tidsplanen var følgende, 
ved Banketten i Kilden den 5. juli 1946:
 Præsidenten byder velkommen og udnævner 

toastmaster: Dir. Alf Schiøtz-Christensen
 Efter velkomsten gives ordet til borgmester
 Marius Andersen, for byens velkomst
 Suppen serveres
 Prolog: Fru Thora Larsen
 Blomster til fru Larsen, (overtjeneren)
 Sang: Gregersens sang. Mel. I Danmark er jeg født
 Stegen serveres
 Tale af redaktør P.C. Jacobsen
 Sang: Der er et yndigt land samt Waendelings Sang
 Tale af overpræsidenten for de danske Brodersam-

fund i Amerika, mr. John Hansen, Davenport.

Rebild fest igen!
 Sang: My Country
 Tale af vicepræsident Ebert Jensen
 Isen serveres
 Sang: Palles sang. (mel. Der er et land)
 Tale af kontorchef Oluf C. Jensen
 Nøglen tilbageleveres
 Ordet frit
 Afslutning ved præsidenten

Blandt andet blev der i talerne nævnt følgende ”Vi er 
på ny nået frem til freden og skal på ny være med til at 
bygge en verden op. At vi ikke er blevet glemt af gamle 
venner, havde vi også bevis for.”
 
Bankdirektør Hr. Robert Lund sagde ved Banket-
ten, at han i år havde savnet Dansk - Amerikansk 
Klubs Bureau. 

Det arbejde havde man tidligere taget som en selv-
følge, og da det i år ikke blev udført, havde man 
savnet det. Borgmester Marius Andersen sagde også 
her, at han påskønnede Dansk Amerikansk Klubs 
virke for at fastholde båndene med landsmænd i 
Amerika, og han lovede os fortsat den støtte, byen 
engang havde ydet os, men som grundet besættel-
sen og festernes ophør var blevet afbrudt. m
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Den første fællesrejse til Amerika blev gennemført 
i 1930 - og ved rejsens afslutning blev der sendt et 
fælles brev til alle deltagere på rejsen ombord på ski-
bet ”Frederik den VIII.”
 
Brevet var afsendt fra Aalborg den 10. oktober 
1930. I brevet blev alle deltagere budt velkommen 
hjem til Danmark igen:

Fællesreje til Amerika

”Efter en forhåbentlig vellykket rejse, nærmer Rejse-
selskabet sig nu snart Hjemmets Havn, hvor De vil 
blive modtaget af Slægt og Venner, der byder Dem 
velkommen hjem, fra denne begivenhedsrige Tur 
blandt Landsmænd, derovre i det fjerne Vesten.

Dansk Amerikansk Klub i Aalborg ønsker også at 
bringe Deltagerne et ”Velkommen Hjem” førend 
Selskabet skilles, og ønsker tillige at bringe Selska-
bet en hjertelig og velment TAK for Tilslutningen til 
turen. Vi har stadig gennem pressen og korrespon-
dancer fulgt Eder på denne eventyrlige rejse, hvor 
Modtagelsen til tider har været fyrstelig. Vi erfarer 
tillige at det heller ikke har manglet på Personlighe-
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der hvor det gjaldt at repræsentere gamle Danmark, 
og vi bringer i denne forbindelse en Hilsen og Tak 
til Dhrr. Slagtermester Olsen, Kbh. Ing. Carlsen, 
Hr. Farsø og fru Stationsforstander Søborg m.fl., 
der så smukt har bistået Ledelsen ved de forskellige 
festlige Lejligheder derovre, Ja, en tak til Alle der 
har bidraget til at denne første fællesrejse er falden 
så heldig ud, Håber det har været en oplevelse der 
sent vil glemmes.

Det skulle være så kært ved Lejlighed at hilse på 
dem når De besøger Aalborg - og skulle nogen finde 
anledning til at offentliggøre sine indtryk angående 
turen, vil vi være glade ved at modtage samme.”

Hermed byder D.A.K. hele Rejseselskabet om-
bord ”Frederik den VIII” et hjerteligt ”Velkommen 
hjem”

På D.A.K ` vegne
M.J. Simonsen

Sekretær

Ligesom de tidligere års rejser vil gæsterne fra Dan-
mark blive modtaget af ”Det danske Amerika” hvor 
de kommer frem. Der var nedsat komiteer, der skul-
le sørge for, at gæsterne fik det størst mulige udbytte 
af deres rejse, efterhånden som de kom frem.
Ældste deltager på denne rejse var den 82 årige Lars 
Jensen fra Nørre Tranders, der for første gang skulle 
besøge familie i USA.

Inden afrejsen havde han besøg af Aalborg Amts-
tidende - og han fortæller til journalisten, at han 
glæder sig meget il rejsen, men han skal lige have sin 
have pænt i orden inden.

For første gang skal han besøge sin søn, skrædder-
mester Jensen, Waseca, Minnesota. 

Fællesrejse 1938
Min søn har længe bedt mig komme på besøg, og 
da jeg hørte om D.A.K rejse, tilbød min søn at be-
tale turen.
Lars Jensen bliver så spurgt, om han så måske ikke 
bliver derovre ? men svaret er prompte - Nej, det 
tror jeg ikke. Man må jo ikke arbejde derovre!

Aalborggenserne dansede på 
”Gripsholm” i aftes!
Et gammelt avisudklip fortæller følgende:
Vi er nu nået et godt stykke ud i Nordatlanten, og 
nægtes kan det ikke, at her gynger det lidt.
Humøret er alligevel højt, alle er raske, og vi har 
mange adspredelser. 
Gamle Jensen er fremdeles gruppens midtpunkt, og 
han siger med galgenhumor, at han ikke havde ven-
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tet så megen opmærksomhed før sin begravelse!
Dansen går hver aften, nu i aften indleder vi med 
biografforestilling. Bagefter lægger Dansk-Ame-
rikansk Klub ud med vor snart berømte ”Vupti-
Gine.”
Hilsen til venner og pårørende. 

Anstrengende dage på Gripsholm
Blege, men fattede viste alle fællesrejsens deltagere 
sig igen i dag efter gårdsdagens højes ø.
Der er ingen søsyge mere og humøret er stigende.
Den 82 årige deltager er dagens helt.
Han klager over, at der er for få damer til at danse 
med, til at han kan holde sig i træning!
Menuen i dag stod på gule ærter, flæsk og pande-
kager. Dagen går ellers med badning i svømmebas-
sinet, cykling eller tennis. Kl. 12.30 serveres froko-
sten. Kl. 15.00 eftermiddagskaffe, hvorefter man 
promenerer til middage kl. 18.30.
Kl. 22.00 er der biografforestilling og derefter dans.
En anstrengende dag, men vejret er strålende og sø-
syge bandlyst.

mTurens ældste - Fru Flyger fra Aalborg og
den 82 årige Lars Jensen fra Nørre Tranders

Rejseselskabet ved Niiagara vandfaldet
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Det var rejser med et stramt program deltagerne 
kom ud for, men med mange store oplevelser til 
følge. 

Rejsen i 1939, der var kommet til i samarbejde med 
Svenske Amerika Linien i København - resulterede 
i følgende rejseplan:
Der var afrejse med ”Gribsholm” fra Gøteborg den 
13. juli til New York, hvor man blev et par dage, 
herefter til Buffalo og Niagara Vandfald, hvorfra 
turen gik til Detroit. Her sås automobilfabrikkerne 
m.v., siden blev det Chicago og turen endte i den 
store danske koloni i Racine, Wisc.

Hjemturen gik fra Chicago til Washington D.C. 
hvor blandt andet krigergravene i Arlington blev 
besøgt. Efter besøg i Philadelfia gik turen videre til 
New York, hvorfra der blev sejlet den 14. sept.

Det blev en meget interessant tur og med god til-
slutning - hvor også ikke-medlemmer kunne del-
tage!
Der deltog 40 personer og en meget kyndig rejsele-
der hr. Thomsen. 

Fællesrejse i 1939

Program for fællesrejsen 1939

Deltagerne ombord
 på ”Gribsholm”
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Programet for rejsens første del så således ud:
Afrejse fra Gøteborg .........................14. juli kl. 11
Ankonst New York .....................................23. juli
Afgang fra New York .................. 26. juli 9.00 a.m.
Ankomst til Niagara vandfald .....26. juli 6.30 p.m.
Afgang fra Niagara Vandfald .......27. juli 1.20 p.m.
Ankomst til Detroit ....................27. juli 7.10 p.m.
Afgang fra Detroit ...................... 29. juli 7.20 a.m.
Ankomst til Chicago .... 29. juli om eftermiddagen
Afgang fra Chicago ..................... 30. juli 8.00 a.m.

Ankomst til Racine ....... 30. juli om eftermiddagen
Afslutning på 
1.ste del af fællesrejsen,  ..........mandag den 31. juli
 
Den mellemliggende tid frem til hjemrejsen den 14. 
september blev så brugt til at gøre familiebesøg / og 
eller rejse rundt på egen hånd i det store land.
  
Disse fællesrejser vedblev at være en del af Dansk 
Amerikansk Klubs program, dog senere på andre 
måder, men de foregik helt frem til 1987.

Præsident Ebert Jensen skriver om festlighederne i 
1934. Vi var på forhånd klar over, at besøget i 1934 
ville blive langt større end de foregående år, og ko-
miteen havde også derudfra forberedt arrangemen-
tet godt.

Bureau var oprettet på ”Odd Fellow Palæet” med 
telefon og fuld betjening, klar til at modtage den 
store invation. Komiteen havde i god tid sikret sig 
talere til folkefesten den 4. og til Banketten den 5. 
juli, henholdsvis hr. generalkonsul Geo. Bech, N.Y. 
og minister Otto Wadsted, Washington, samt ame-
rikas gesandt i København, Mrs. R. Bryan Owen 
m.fl.

Ebert Jensen var præsident i 10 år og ved sin afgang 
blev han udnævnt til æresmedlem.

4.-5. juli - frokost - Rebildfest 
folkefest og banket

Ebert Jensen
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Gratis rejse med D.F.D.S.
En deputation på 2 mand fra klubben fik ved imø-
dekommenhed fra D.F.D.S. selskabs side gratis rejse 
til København for at modtage de besøgende, der 
ankom med skibene, Frederik den VIII og United 
States, hvilket påskønnedes meget og bidrog sikkert 
også til at flere af disse rejsende fandt vej op til Aal-
borg og Rebildfesterne.

Billetsalget til både frokost den 4. og til Banketten 
den 5. foregik i bureauet, samt hos boghandler Lau-
ritsen, Østerå og i ”Restaurant Kilden.”

Til frokosten, der foregik i Odd Fellow, var der ind-
tegnet 190. Byens nøgle blev overrakt til hr. W.L. 
Pedersen, Florida. Der herskede den sædvanlige 
fortrinlige stemning og kl. 13.00 mødte bilerne op 
foran hotellet for at bringe gæsterne til Rebild. 

Et imponerende biltog banede sig i det smukke 
sommervejr vej til den plet, hvis navn i disse dage 
var på alles læber ”Rebild Bakker.”

Det var en storslået fest, vel arrangeret og besøgt 
af ca. 35.000 mennesker. Et betagende skue at se 
alle disse festklædte mennesker lejret op ad de lyng-
klædte skråninger.

Efter hjemkomsten fra Rebild forberedte man sig til 
den store folkefest i ”Kilden” kl. 20, som overvære-
des af ca. 10.000 mennesker.
Der var taler og aftenen sluttedes med et stort flot 
festfyrværkeri i de danske og amerikanske farver.

Den 5. juli indbød D.D. Spritfabrikker gæsterne til 
at bese fabrikken og derfra kørtes i busser til Sohn-
gårdsholm Slot, hvor arkivet besås, og derefter gav 
fabrikken en frokost for 400 gæster.
Alt imens var der travlhed i bureauet - der var nu 
solgt mere end 400 billetter til Banketten.

I Kilden var der lagt beslag på hele hovedsalen ne-
denunder, der var kun reserveret plads for de ind-
budte gæster (60)- alle andre pladser var frit tilgæn-
gelige for deltagerne. 

Banket i ”Kilden” 1937
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Snart var den store sal fyldt med ca. 500 glade for-
ventningsfulde mennesker. Præsidenten bød vel-
kommen. Talerne var minister Otto Wadsted, Mrs. 
R. Bryan Owen, fru Sara de Neergaard, Brooklyn. 
Vm. L. Pedersen, Florida (”Borgmester for en dag”) 
og Alb. Pedersen, København.

Overretssagfører G. Rendbech fungerede som toast-
master og hele det store 16 mands orkester medvir-
kede både under spisning og dansen. 

Efter kaffen trådtes dansen til både nye og gamle 
melodier!

m

Jeg tænker tit på disse Barndomsminder, 
Imens jeg kæmper her ved fremmed strand,
og når jeg tænker, ofte taarer rinder, 
thi et´ jeg blev dog med mit gamle land. 
Jeg spørger dig, du kære danske broder:
O ved du ret, hvor skønt der er derhjemme hos vor moder?
- Nej, aldrig jeg glemmer dig, Danmark.

Her skinner guld på Bjerg og floders Leje,
Og jernpaladser knejser højt mod sky:
Til Rigdomskilder fører Alfarveje
Og Dollars konger bor i hver en by.
Men hvilken Rigdom på min Moders Ager!
Der gaar den danske Mø saa fin, ja hun er lys og fager.
- Nej, aldrig jeg glemmer dig, Danmark.

Ved Kysten her jeg hører Havet larme,
Og Stormen suser barsk imod min kind,
Mens du, min Moder, staar med åbne arme
At trykke Sønnen til dit Hjerte ind.
Nej, bort jeg maa, jeg bryder alle Skranker,
Og glad og fri jeg rejser hjem til Rebilds skønne Banker.
- Nej, aldrig jeg glemmer dig, Danmark.

Sang tilegnet Dansk Amerikansk Klub i Aalborg. Med musik af John. Nielsen og tekst 
af J.P. Stenholm - som blev sunget ved de store arrangementer i forbindelse med mid-
dagene i Aalborg. 1.ste gang i 1925.

D
A

NSK
AMERIKANSK

KLU
B

D.A.K.
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1. juli
Dansk Amerikansk Klubs bureau åbner i Turistbu-
reauet, Boulevarden 22. Bureauet er gæsterne be-
hjælpelig med alt under opholdet i Aalborg.
Bureauet har tlf. 6263.
På grund af vanskelighederne fremskyndes salget af 
billetter til frokost og banket.

2. juli
Denne dag står til gæsternes frie disposition. Der gi-
ves alle oplysninger om seværdigheder i omegnen.
Salget af billetter til frokosten slutter ved Bureauets 
lukning kl. 22.00.

3. juli
Også denne dag står til fri rådighed for gæsterne. 
Salget af billetter til Banketten slutter ved Bureauets 
lukning.

4. juli
Kl. 9.30 Dansk Amerikansk Klubs frokost i ”Kilden.” 
Ved denne lejlighed udnævnes Dagens ”Borgmester for 

Program
for 4. juli festlighederne i Aalborg i 1946

Aalborg by.” Efter frokosten afgang til Rebild Park.
Festlighederne begynder kl. ca. 15.00.
Kl. 20.00 Folkefest i ”Kilden.”

5. juli
Dansk Amerikansk Klubs Festbanket i ”Kilden” 
hvor vi håber at se jer alle sammen. Denne fest, så-
vel som festen i Rebild, skulle helst forme sig som 
en rigtig jubelfest over gensynet med vort fælles 
fædreland, der havde den lykke at blive skånet for 
de værste af krigens rædsler, som over den lykke, vi 
føler, det er atter at være sammen med Jer fra den 
anden side af Atlanterhavet.
 

 Mange hilsener - og på gensyn
 Dansk Amerikansk Klub i Aalborg

Programmet for Rebild-dagene er stadig tæt, men 
dog kun med en gallamiddag, nemlig den 4. juli 
om aftenen. m

Præsident Ebert Jensen og Max Henius
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1922 -1924 Buntmager W. Lindskou
1924 - 1929 E.W. Holm
1929 - 1930 Murermester C. Wendt
1930 - 1940 Vognmand Ebert Jensen
1940 -1945 Bagermester Ingvard E. Olesen
1945 -1951 Henrik Jensen
1951 -1956 C.A. Schjøtz
1956 -1972 Civilingeniør Asbjørn Winther
1972 - 1978 Planteskoleejer Martin Thomsen
1978 - 1991 Ingeniør Kris Kristoffersen
1991 - 2011 Arkitekt Egon Østergaard
2011 - Major Jens Søndergaard

Klubbens første præsidenter ved vi ikke så meget 
om, udover at de var handelsdrivende i Aalborg efter 
at have opholdt sig i USA i nogle år. De var vendt 
”hjem” og startet / overtaget virksomhed. Meget en-
gagerede har de været, og brugt rigtig meget tid og 
energi på alle de aktiviteter, der blev udført i den 
nystartede klub!

Præsident Ebert Jensen blev efter sine 10 år i ledel-
sen udnævnt til klubbens æresmedlem.
Senere indtrådte han igen i bestyrelsen og deltog ak-
tivt i det Dansk-Amerikanske arbejde i mange år.

Præsident Olesen
I 1940 udnævnes bagermester Ingvard E. Olesen 
til præsident for Dansk Amerikansk Klub. En post 
han bestrider under krigen frem til 1945.

Præsidenter gennem alle årene

Præsident Asbjørn Winter, var civilingeniør og 
bosiddende i Hasseris. En lun og hyggelig mand 
med megen engagement. Asbjørn Winther var så-
ledes præsident i 16 år.

Martin Thomsen, i 1972 tiltrådte planteskoleejer /
havearkitekt Martin Thomsen som præsident, efter 
i rigtig mange år at have siddet i bestyrelse som bl.a. 
sekretær og rejseleder på turene til USA.

Martin Thomsen og fru Karen rejste til USA i 1922 
og arbejdede der til 1934, hvor familien vendte 
hjem til Danmark og planteskolen blev etableret på 
Skalborg Bakke.

Det var som sagt også hos Martin Thomsen og fru 
Mamma, på Johannes V. Jensens vej 1 i Skalborg, at 
det første garden party blev afholdt. Sikkert en idé 
de har taget med hjem fra opholdet i USA.

Martin Thomsen blev helt til sin død ved med tro-
fast at deltage i alle D.A.K. arrangementer, og efter 
hans død modtag klubben en check på kr. 10.000,- 
til det fortsatte arbejde.

Kris Kristoffersen, i 1978 blev ingeniør Kris Kri-
stoffersen ny præsident efter at have været vicepræ-
sident i 6 år. Få år senere blev fru Dagmar sekretær 
i klubben og sammen udførte de et enormt arbejde 
for Dansk Amerikansk Klub.

De var også begge 2 rejseledere på turene til USA, 
med hver sin gruppe gæster.

Hvert år var de at finde på Hotel Hvide Hus og alt 
med salg af billetter o. s. v. blev udført af ægteparret.
St. Claud State University blev et af deres hjerte-
børn og utallige er de timer Dagmar har lavet mad 
og hjulpet med alt muligt, for at de unge studerende 
kunne føle sig hjemme og få en god tid i Aalborg.

Dagmar og Kris boede i mange år i Omaha, Ne-
braska, og de 3 sønner er alle født der, inden fami-
lien vendte hjem til Danmark.

Egon Østergaard blev længst siddende præsident  
med 20 år, nemlig fra 1991 til 2011. 

F.v. Eks. præsident Martin Thomsen, præsident Egon Østergaard, 
Eks. præsidenter Kris Kristoffersen og Asbjørn Winther
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Egon Østergaard blev valgt til præsident efter at 
have været vicepræsident siden 1978, hvor Kris Kri-
stoffersen blev valgt til ny præsident.

Efter 20 år som præsident fratrådte han ved gene-

Gennem årene har Dansk Amerikansk Klub i Aal-
borg haft en del æresmedlemmer.

I flæng kan her nævnes:
Præsidenterne Ebert Jensen, Asbjørn Winther, 
Martin Thomsen, Kris Kristoffersen, og bestyrelses-
medlemmerne Elias Nielsen, Dagmar Kristoffersen, 
tidl. borgmester Kaj Kjær, samt nu også tidligere 
præsident Egon Østergaard.

m 

Æresmedlemmer

ralforsamlingen i marts 2011, og blev efterfølgen-
de udnævnt til æresmedlem i Dansk Amerikansk 
Klub.

m

”Jeg kan bedst li` åbne vidder … ”
Ja, så er vi alle på sporet – Dansk Amerikansk Klubs 
meget aktive bestyrelsesmedlem i ca. 30 år og heraf 
som klubbens præsident i 20 år har haft disse ord 
med sig som ledetråden i sit arbejde for klubben.
Igennem de mange år – især i sin tid som præsident 
– er Egon Østergaard blevet kendt som en stærk, 
anerkendt og afholdt personlighed. Dansk Ame-
rikansk Klub har nydt godt af hans vidtfavnende 
samarbejde med mange mennesker såvel i Nordjyl-
land som i hele landet og ikke mindst i USA. Egons 
utrættelige energi har båret Dansk Amerikansk 
Klub i en konstant positiv udvikling i hans tid som 
præsident
Egon har skabt respekt om det positive samarbejde 
med Rebildselskabet ved 4. juli arrangementerne 
og især de arrangementer, som Dansk Amerikansk 
Klub har stået for. Gennem de mange år har dette 
betydet at tusinder af danske og dansk-amerikanere 
tænker tilbage med taknemmelighed, anerkendelse 
og respekt for Egon Østergaards store engagement.
Egon Østergaard har modtaget ”Aalborgmanden.” 
Denne hæder tildeles personer, der har ydet en vær-
difuld indsats for deres by, Aalborg, eller som har 

Præsident Jens Søndergaard skriver følgende:
været med til at gøre byens kendt ude i den store 
verden ! Og det hersker der ikke tvivl om – det har 
han !
Vi har lært at sætte pris på Egons lyse og humør-
fyldte sindelag. Egon elsker sit fædreland - han er 
stolt af at være dansk, og Egon forstår værdien af 
at være åben, gæstfri og aktiv i udviklingen af ven-
skaber.
Egen har en stor familie og den får bestemt sin plads 
og opmærksom. I alle de mange år og ved alle de 
mange, mange aktiviteter, som Egon har haft gang 
i, har Inger været med og stået ham bi på en sød, 
stille, men helt uundværlig måde. 
Jeg ved, at jeg har alle Dansk Amerikansk Klubs 
medlemmer, klubbens bestyrelse og klubbens sam-
arbejdspartnere med, når jeg udtrykker et stort tak 
til Egon Østergaard for sit virke som præsident for 
Dansk Amerikansk Klub 1991–2011.
Du har været med til at præge Dansk Amerikansk 
Klubs historie på en fantastisk og omfattende måde 
i de mange år.

Dansk Amerikansk Klub
Jens Søndergaard

Præsident
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Hvert år helt fra 1922 og næsten frem til vore dage 
har der været afholdt en stiftelsesfest i august måned 
- omkring den 16. 

Der har været busture - togture o. s. v. men altid har 
der været oplevelser for de medlemmer, der deltog.

Stiftelsesfest

Arrangementer blev altid afsluttet med et godt mål-
tid mad, og hvis muligt - en dans - nogle gange var 
der frokost i det fri og hvor den medbragte mad 
blev nydt.
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Fejringen af 25 års jubilæum i DAK blev påbegyndt 
fra morgenstunden, idet hele bestyrelsen lagde 
blomster på klubbens ”Far”’s gravsted - skomager-
mester Søren Sørensen. En lille højtidelighed, der 
på en smuk måde dannede optakt til jubilæumsda-
gen.
Der var reception i Restaurant Kilden, og den første 
gratulant var formanden for Rebild-komiteen Dir. 

Hilsner fra Amerika
 fra morgenstunden ved 25 års jubilæet

Bladt. Formiddagen igennem mødte en række af 
klubbens nærmeststående for at gratulere og tele-
grammer indløb fra Paris, Detroit, San Francisco og 
Chicago.

Dagen afsluttede med festmiddag om aftenen med 
musik og dans, ligeledes i ”Kilden.”

Fra Receptionen i Dansk-Amerikansk Klub i Formiddags. Bestyrelsen og Dagens første Gratulant, Direktør Bladt 
fra Rebild-Komitéen. Fra venstre Skrædermester Larsen, Socialundersøger Jørgensen, Murermester Gregersen, 
Boghandler Samson, Fru Samson, Fru Skrædermester Larsen, den tidligere Formand, Vognmand Ebert Jensen, 
Direktør Bladt, den nuværende Formand, Bagermester Ingvar E. Olesen, samt Manufakturhandler Møller, 
Skørping. 
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Og den 16. august 1972 blev 50 års jubilæet fejret 
med en middag på Hotel Hvide Hus for medlem-
mer og gæster - også her var der musik og under-
holdning og en meget festlig aften blev det!

Fra stiftelsesfesten den 16. august 1974 på Svalegår-
den skriver sekretæren, Dagmar Kristoffersen:
”En vellykket fest og der var god stemning. Vi var 52 
deltagere i alt. 
Maden var god, og den bestod af ferskrøget laks med 
slikasparges og spinat. Flæskesteg med brune kartofler 
og rødkål m.v. Fløderand med frugter. Kaffe.

50 års jubilæum

Hertil en vin kuvert: 
2 glas hvidvin, 3 glas rødvin og 1 glas dessertvin. Des-
uden et glas sherry til velkomstdrink!

Max Fro var en strålende entertainer og fik alle ud på 
dansegulvet, selv vores ældste æresmedlem Fru Frand-
sen på 92 år.

Ja, sikken en fest det har været.

Max Fro døde i 1990.

Den 16. august 1982 blev som se-
nere beskrevet fejret med en recep-
tion på Park Hotel om eftermid-
dagen. Der blev serveret portvin 
og kransekage, for det var Dansk 
Amerikansk Klubs ønske på den-
ne dag at stifte et Jubilæumsfond 
- frem for at afholde en stor fest! 

60 års jubilæet

D
A

NSK
AMERIKANSK

KLU
B

D.A.K.
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I 1997 kunne præsident Egon Østergaard byde vel-
kommen til 75 års jubilæum - som blev afholdt i 
Restaurant Papegøjehaven - 98 festklædte medlem-
mer og gæster deltog.

Under velkomstdrinken var der optræden af Gug 
Square Dance. Bruno Schnoor var denne aften 
toastmaster og under middagen blev der uddelt et 
legat på kr. 10.000,- til en ung pige som var døv-
strum, Marianne Larsen fra Ulsted, som ønskede at 
komme til USA på det eneste universitet i verden 
for folk med dette handicap. 

75 års jubilæum

Festtale ved borgmester Kaj Kjær Tale af Morten Jacobsen Tak fra Aron Steffensen

Legatmodtager Marianne Larsen
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Solotrompetist Per Iversen spillede under middagen 
og til den efterfølgende dans og Hanne Vig sang 
danske sange under middagen.

Der blev holdt tale af borgmester Kaj Kjær - for-
mand for 4. juli komiteen Morten Jacobsen - 
 Birgit Flemming Larsen fra Udvandrerarkivet og 

Aron Steffensen, takkede på medlemmernes vegne 
for en dejlig aften.
 
Klubben modtog gaver, blandt andet vor dirigent-
klokke, som blev overrakt af daværende generalse-
kretær Niels Selling fra Rebild Selskabet.
Det blev en minderig aften.

Dette jubilæum blev afholdt på Restaurant Skyde-
pavillonen. Præsident Egon Østergaard bød atter 
velkommen til jubilæumsfest. 

Der var sang og underholdning ved Karin Ferløv og 
Karsten Bendixen spillede.

Festtalen blev holdt af daværende præsident for 
 Rebild-selskabet Harald Nielsen. 

Der var igen dejlig middag for klubbens medlem-
mer og gæster, og også denne aften blev der uddelt 
legater.

Aftenen sluttede med dans og et fantastisk flot fest- 
fyrværkeri ved Aalborg Tårnets fod. 

Igen en herlig aften. 

80 års jubilæum

Bestyrelsen 2002. Fra venstre: Ervin Kristoffersen, Charlotte 
Fogtmann, Allan Elgaard Jensen, Inger Østergaard, Bruno 
Schnoor , Anni Bendixen og præsident Egon ØstergaardDet gode vejr nydes inden middagen

Flot dessert!

Underholdning af Karin Ferløv, Karsten Bendixen og fætter Evald

Legatuddeling
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Dansk Amerikansk Klub formidler lejligheder til 
hjemvendte dansk-amerikanere!

I 1959 sendes et blev til medlemmer og danske for-
eninger i USA med følgende ordlyd:
Dansk Amerikansk Klub i Aalborg, har længe arbej-
det på at skabe et hjem for Dansk Amerikanere, særlig 
sådanne som får pension, hvilket er skattefrit i Dan-
mark.”

Klubben har i samarbejde med et byggeselskab skaf-
fet op til 20 lejligheder på ca. 60 m2 til en pris af ca. 

kr. 2.700,- om året, med et indskud på kr. 2.000,- 
Indflytning efterår 1960.
Beliggenheden er Hasseris Kommune, lige overfor 
Rådhuset, ca. 1,5 km. fra Budolfi Kirke, med en 
vidunderlig udsigt over Limfjorden, og lige ved kir-
ke, butikker og rådhus.

Nærmere oplysninger ved henvendelse til D.A.K. i 
Aalborg.

Ja, klubben må siges at ville gøre alt for medlem-
merne. m

Formidling af lejligheder

I 1974 bliver DAK kontaktorgan for St. Cloud State 
University i Minnesota, og frem til 1989 opholdt 
mere end 1000 unge studerende sig I Aalborg.

Klubben medvirkede ved løsning af en lang række 
praktiske problemer for de amerikanske studerende, 

St. Cloud State University i Aalborg
som var tilknyttet Aalborg Universitet og fik udover 
undervisning der, også danskundervisning. 

Endvidere var også deres egne professorer og lærere 
med i Aalborg, dog ikke for et helt år af gangen.

ST. CLOUD-STUDENTER I REBILD
For 11. gang har St. Cloud University i Min-
nesota sendt et hold studenter til Aalborg, 
hvor deres normale undervisning bliver sup-
pleret med danske fag ved A.U.C. De unge 
amerikanere har været på besøg i Rebild for 
at høre om de danskamerikanske traditioner. 
Direktør Tromholt Christensen, Handelsban-
ken, kunne glæde fem af studenterne med 
et stipendium på hver 3.000 kr. fra det legat, 
der er oprettet til minde om Edith Jørgensen, 
som i de første år var madmor for studen-
terne. Det satte de fem i stand til at få opfyldt 
det behov, de følte mest presserende, nem-
lig leje eller køb af en cykel!
Ved Cimbrerstenen i Rebild ses fra venstre 
Michael F. Trcka, Rebild-selskabets general-
sekretær Knud Hvorup, Laurie Johnson og 
Gayle L. Haug fra Minnesota samt yderst til 
højre bankdirektør Tromholt Christensen.
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Disse unge mennesker var her et skoleår inden turen 
gik tilbage til det hjemlige universitet i Minneapolis. 
De boede de første mange år på det tidligere hotel 
Kong Frederik i Lille Kongensgade. Der boede 3-4 
studerende pr. værelse og madlavning deltog alle i 
- efter en turnusordning. 

Der var ansat en dame i køkkenet - økonoma Edith 
Jørgensen, til at stå for indkøb - og ledelse af køk-
kenarbejdet.

Denne Edith, blev blandt de mellem 70 - og 90 
unge, der var her pr. år, som det faste holdepunkt 
- en slags ”Mor.”

Edith Jørgensen døde desværre i 1978, men dette 
arbejde havde også været hendes ”Hjertebarn”, så 
hun oprettede et legat, som de unge mennesker 
kunne søge ”Edith Jørgensens mindelegat.”

Skal jeg tage til Aalborg?
En af de første studerende fortæller:
Stedet var St. Cloud State University i Minnesota, 
USA. Spørgsmålet var - ”skal man melde sig til næste 
års program i Aalborg, Danmark” ?

Hvad var det for et sted, og hvilke mennesker boede 
der?
Efter lidt forundersøgelser bestemte jeg og 90 andre 
studenter os for at springe ud i eventyret!

Vi kom til Danmark i september 1978, og vor første 
oplevelse var at stå på Rådhuspladsen i København 
og spise røde pølser.

Det husker jeg meget tydeligt, endnu den dag i dag. 
Efter 2 dages ophold i København kom vi langt om 
længe til vort ”nye hjem”, hvor vi skulle bo, knap 
100 mennesker sammen, i de næste 9 måneder.

Det var Hotel Kong Frederik!. Meget kan siges om 
hotellet, og det negative har været sagt mange gange, 
men for os der boede der, var det et hyggeligt sted.
Efter at have været i Aalborg i en måned eller to, 
begyndte vi at komme i vore ”homestays.”Det var 
et nyt og spændende led i vort eventyr.

Nu skulle vi for alvor til at finde ud af, hvordan dis-
se danskere var. Her vil jeg meget gerne takke alle de 
mennesker, der i årenes løb har haft St. Cloud stu-
denter boende. Efter min mening var det den bed-
ste del af programmet. De fleste af os var kommet 
for at lære en anden kultur at kende, og hvordan gør 
man bedst det? Ved at bo og leve hos de indfødte.

I vore ”homestays” lærte vi om dansk mad, dansk 
jul, dansk hygge og meget mere.

Der var også hårde tider, når vores ”store familie” 
på Hotel Kong Frederik, ikke fungerede som den 
skulle. Men vi lærte af det.

Vi havde heller ikke mange penge det år, eftersom 
dollarkursen var meget lav - på et tidspunkt helt 
nede i kr. 4,80. Men vi lærte at klare os med, hvad 
vi havde og fik trods alt set en hel del af Europa.
Da vi kom tilbage til Minnesota i maj 1979, var 
det, som om vi havde efterladt en del af os selv i 
Danmark.

Langt de fleste af os følte, at vi havde 2 hjem, og vi 
følte, at vi før eller siden måtte komme tilbage!
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Beslutningen, vi havde truffet i foråret 1978, var 
den rigtige, og der lever et stykke Danmark i alle St. 
Cloud studenter, der har besøgt dette land.

De seneste år frem mod 1989 boede de studerende 
på Ungdomsgården på Kornblomstvej, og der var 
ofte arrangementer der - også hvor D.A.K.´s med-
lemmer deltog.

I alt var mere end 1000 unge amerikaner her i Aal-
borg for et skoleår, og det var i den forbindelse at 
Dansk Amerikansk Junior klub blev stiftet.
 
Planen var, at der blandt D.A.K’s medlemmer og 
andre Aalborggensere skulle findes ”home-stay” for 
de studerende i ca. 3 måneder, når de var blevet lidt 
integreret i vor by og universitet.

Der blev knyttet rigtig mange gode venskaber til 
disse unge mennesker, og flere af dem har været til-
bage på besøg hos ”deres familier ” flere gange - så 
sent som i 2011.

Juleaften var alle ude af Kong Frederik og var en del 
af den danske juletradition.

Dagmar og Kris Kristoffersen var helt specielle for 
denne udvekslings store succes, de brugte uendeligt 

mange timer med at hjælpe de unge med at finde 
sig til rette i Aalborg, og vi er dem en stor tak skyl-
dig for dette arbejde.

Kris Kristoffersen var vicepræsident i 6 år fra 1972 
og præsident fra 1978 - til 1991 og udnævnt til 
æresmedlem. Han døde den 13. december 2005 i 
en alder af 88 år.

Dagmar Kristoffersen døde den 3. juli 2006 - efter 
nogen tids svagelighed, men hun nåede dog kort 
forinden sin død sammen med sine børn en sidste 
gang at besøge Nebraska, hvor familien havde boet i 
mange år, inden de vendte tilbage til Aalborg. 
Også Dagmar blev udnævnt til æresmedlem af 
D.A.K.

I beretningen fra 1979 nævner præsidenten Kris 
Kristoffersen bl. a.:
I september havde Aalborg igen amerikansk flåde-
besøg, idet fregatten ”Brumly” ankrede op ved an-
lægsmolen på Aalborg Havn.

I den forbindelse skal det nævnes, at alle studenterne 
fra St. Cloud var inviteret ombord. Langt de fleste 
af de unge studerende havde aldrig set et krigsskib 
før - eller været ombord, så det var en fantastisk op-
levelse for de unge mennesker. m
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D.A.K. arrangerer i 1987 en besøgsrejse til Min-
neapolis for, at værterne i Aalborg og omegn kunne 
gøre genbesøg hos ”deres home -stay” barn, og rig-
tig mange deltog på denne rejse, som også blev den 
sidste fællesrejse arrangeret af Dansk Amerikansk 
Klub, hvor den første fandt sted i 1930.

Den bedste beslutning jeg nogensinde har taget
Bob Bonine skriver om sit ophold i Aalborg.
Den bedste beslutning jeg nogensinde har taget, 
var at deltage i St. Cloud State Universitetets Dan-
marksprogram i 1978-79. Det var så dejlig en ople-
velse, at jeg gerne ville komme tilbage.

Jeg har været heldig og har været tilbage 2 gange. 
Første gang var som hjælpeleder for St. Cloud St. 
programmet i 1982-83 og anden gang var på min 
bryllupsrejse i 1986.

Jeg tog til Danmark for at opleve et nyt sted og 
møde nye folk. Men det blev mere end det.
Jeg lærte en masse om mit nye land og mig selv. 
Man kan opleve flotte steder overalt, men det, der 
får èn til at huske et sted, er de mennesker, man 
møder.

De danskere, jeg mødte, åbnede deres hjerter og de-
res hjem for mig. Det er mine danske venner, der 
gør Danmark til noget specielt for mig.

Noget, jeg aldrig vil glemme, var første gang, jeg 
mødte min familie. Mine oldeforældre rejste fra 
Nykøbing Mors i 1913.

Den sidste besøgsrejse til U.S.A.

Jeg mødte min oldemors søster og hendes familie. 
Det var dejligt at holde min første jul væk hjem-
mefra hos familie.

Vi overraskede min oldemor og hendes søster ved 
at ringe dem op hjemme i US. De har holdt forbin-
delse ved at skrive, men aldrig pr. telefon. Det var 
en dejlig oplevelse.

Min oldemor har aldrig været tilbage i Danmark. 
Rejsen over havde været hård.

Rejsen må ikke have været så svær for min oldefar, 
for han vendte tilbage to gange, inden han døde i 
1958.

Jeg havde hørt om hans gode oplevelser ved at del-
tage i 4. juli festerne i Rebild.

Jeg selv deltog i Rebildfesten i 1986 på min bryl-
lupsrejse. Det var en vidunderlig uge med aktivi-
teter, der toppede med picnic på bakkesiderne i 
Rebild. 

Det var sjovt at sidde i bakkerne og følge festen og 
også besøge gode venner.
Jeg nød denne 4. juli mere end US jubilæums fest-
lighederne derhjemme.

Mit ophold i Danmark har betydet meget for mig. 
Jeg har mødt min familie, fået nye venner og har 
mange gode og sjove minder og oplevelser.
Jeg håber at komme igen snart.
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Det første Garden Party blev afholdt den 2. juli 
1972 på Johannes W. Jensens vej i Skalborg hos den 
nyvalgte præsident havearkitekt / planteskoleejer 
Martin Thomsen og fru Karen (Mamma).
Det var en nyskabelse - det første sted, hvor Dansk 
Amerikanere kunne mødes inden Rebild-dagene 
rigtig tog sin begyndelse.

Martin Thomsen åbnede sin smukke have for gæ-
sterne fra USA og Dansk Amerikansk Klubs med-
lemmer til en drink og et par timers samtale. 

Det viste sig at blive en vedvarende og populær tra-
dition, idet de følgende præsidenter har videreført 
med at afholde dette arrangement, først hos Dag-
mar og Kris Kristoffersen på Oldfuxvej i Hasseris 
- fra 1983 og senere først på Siriusvej - og heref-
ter på ”Østergaard” i Haldager hos præsident Egon 
Østergaard og fru Inger for nu at finde sted i Klo-
sterhaven.

Planteskoleejer Martin Thomsen og fru Karen 

Dansk Amerikansk Klubs 
Garden Party

(Mamma) blev medlemmer af Dansk Amerikansk 
Klub i 1933, og i mange år sad Martin Thomsen 
som sagt i bestyrelsen, inden han i 1972 blev præsi-
dent for D.A.K. 

Martin Thomsen var præsident i 6 år frem til 1978, 
og blev efterfølgende udnævnt til æresmedlem.
Ved hans død som 97 årig i 1994, viste det sig, at 
der var testamenteret kr. 10.000 til Dansk Ameri-
kansk Klub i Aalborg.

Bestyrelsen besluttede at anvende denne arv til et vel-
komstbanner og 2 stk. 80 cm. store DAK logo, som 
klubben efterfølgende har haft megen glæde af. 

De benyttes altid ved klubbens Garden Party og 
D.A.K. frokost den 3. juli. 

Garden Party på Oldfuxvej
Da Kris Kristoffersen blev præsident i 1978, flyt-
tede Garden Party til Oldfusvej i Hasseris, og i be-
retningen fra 1984 står der følgende:
Den 2. juli 1983 afholdtes der Garden Party i Dag-

Bestyrelsen er ved at gøre klar til at tage imod gæster.
F.v. Egon Østergaard, Grethe Nørskov, Bjarne Martens, 
Dagmar Kristoffersen, Jimmy Støvring, Inge Lise Grønning 
og Mogens Mikkelsen.

Ulrik Ravnbøl i selskab med Kyllan og Viggo Velin, Nadine 
og Tom Poulsen samt fru Dagmar.
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mar og præsident Kris Kristoffersens have på Old-
fuxvej 18. 

Ca. 200 gæster fandt vej til Garden Party, deri-
blandt officerer og menige besætningsmedlemmer 
fra fregatten Glover. 

Også det meget populære orkester USAFE-band 
var med til at skabe den helt rigtige stemning ved 
havefesten, alt imens mandskab fra Amerikansk TV 
- Channel Six havde travlt med at forevige begiven-
hedernes gang. 

I nogle år spillede endvidere Støvring marimba. Der 
blev udvekslet mange håndtryk og takket for sidst, 
mens de sidste nyheder fra ”over there” blev skyllet 
ned med den hjemmelavede jordbærpunch.

”Østergaard”
Senere blev dette Garden Party flyttet til først Siri-
usvej i Scheelsminde kvarteret i 1992 hos den nyud-
nævnte præsident Egon Østergaard, og da familien 
flyttede til gården ”Østergaard” i Haldager, flyttede 
Garden Party med i 1994.

Også her mødte nær ved 200 gæster op, selv om det 
var uden for byen. Der var arrangeret bus fra Hotel 
Hvide Hus, og alle blev mødt af en flot ca. 300 m. 
 flagallè til glæde for alle deltagere. 

De amerikanske flag var en gave til Dansk Ameri-
kansk Klub fra tidligere ”Borgmester for en dag”, 
Palle V. Thomsen, Californien, og det har altid væ-

Glade gæster fra Florida

Gæsterne strømmer til.

Støvring Marimba underholder

4 forhenværende borgmestre
Fra v. Chris Steffensen,1989, Tom Poulsen 1991, 
Poul Lindholm 1996 og Bent Lernø 1990

Borgmestermøde på ”Østergaard”
Fra v. Britta og borgmester Kaj Kjær, Tom Poulsen, 
Erik Meyer, Chris Steffensen og Palle W. Thomsen. 
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ret en glæde at kunne bruge disse ved Garden Party 
hvert år. I disse år var der hvert år besøg af et ame-
rikansk skib, og der var altid deltagelse af en flok 
unge mennesker, som nød et par timer ved dette 
arrangement. Desuden har US Airbase orkester del-
taget flere gange.

Også besætningsmedlemmer fra Kongeskibet Dan-

nebrog har været på besøg på ”Østergaard”, idet 
Dronning Margrethe et år var i Nibe til Købstads-
jubilæum, og det var derfor muligt, at nogle af de 
unge mennesker kunne holde lidt fri. 

Det har altid været Aalborg Søfarts-Service ved Jens 
Schulz, som har forestået disse arrangementer og 
transporter.

Hyggeligt samvær

Far og søn, tidl. præsident Kris Kristoffersen 
og bestyrelsesmedlem Ervin Kristoffersen

Lilli og Mogens Mikkelsen hygger sig med Nadine
 og Tom Poulsen fra Seattle

Lea Mogensen og SAS kaptain Stefan G. Rasmussen,
som var dette års taler for Amerika, får en lille snak om SAS

US Marine
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Birgitte og Charlotte sammen med
tidl. borgmester Bent Lernø og Andreas og Kathrine

Erik Emborg, Anthon Thomsen, Harald Nielsen, Inger Østergaard,
Egon Østergaard samt Rudi Nielsen.

Kapelmester, tidl. ”Borgmester for en dag”, 
Vinstrup Olesen, bydes velkommen

Besøg fra kongeskibet Danebrog.

Borgmester Henning G. Jensen får en pindemad
hos Alexandra og Katharina i baren
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Flagallé ´på ”Østergaard

Besætning fra en US marine i selskab med 
baby Alexsander, Daniel og Andreas.

Der er travlhed i køkkenet

Helle og Jytte Agerbak Lyngaa
får en snak med Else Østergaard
fra Vestbjerg

Gæstebogen passes af
Charlotte Fogtmann og
Erik Messmann

3 dansk-amerikanere Grete Jensen, 
(Tor Jensens mor),
Palle V. Thomsen og Stella Jensen

Under paraplyen, præsidenten sammen med Anette Møl-
ler fra Visit Aalborg og formand for 4. juli komiteen Morten 
Jacobsen, Joseph Krentzel (”Onkel Joe”) og Karin Ferløv
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Aalborg Kloster.
Da familien på ”Østergaard” fik ny adresse i Nørre-
sundby, måtte Garden Party også holde ”flyttedag”, 
idet det herefter blev henlagt til Aalborg Kloster 

Aalborg Kloster

Tak for dejlig underholdning igennem 30 år
siger Egon Østergaard

og nuværende præsident Jens Søndergaard ser til

Kurt Randorf og redaktør Inger Østergaard, vicepræsident 
Charlotte Fogtmann og tidl. redaktør Margrethe Randorf

Præsidenten byder velkommen til Rebild Selskabets 
præsident Karl K. Nielsen og fru Martha.

hos vicepræsident Charlotte Fogtmann og kloster-
forstander Jens Schulz.. Det har vist sig at være et 
smukt sted for fortsættelse af Garden Party, og alle 
gæster, der deltager, nyder de smukke omgivelser og 
stemningen i det gamle kloster.
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Garden Party nr. 40 i 2012
Aalborg Kloster danner igen i 2012 rammen om 
Garden Party, hvis tradition som sagt startede i 
1972 i Skalborg, hos daværende præsident Martin 
Thomsen. 

Aalborg Kloster er bygget i 1431, og det er et meget 
smukt og spændende sted at besøge. 
Klosteret er beliggende i Aalborg bys midte, og når 
Dansk Amerikanere og klubbens medlemmer sam-
les dèr den 2. juli 2012 i Dansk Amerikansk Klub’s 
jubilæums år, afholdes dette for 40. gang.
Endnu et jubilæum!

Musikken flytter med!
I mere end 30 år har Flyvestation Aalborg’s orkester 
underholdt hvert år - de første mange år sammen 
med USAFE band- og det er en meget stor glæde 
for klubben at de så trofast møder op, så alle stadig 
kan nyde deres dejlige musik. - Når Garden Party 
har flyttet adresse, ja, så er Flyvestationens Brass 
band flyttet med!

m

Flyvestation Aalborgs Brass Band, også kaldet ”De Blå.”

Hvordan opstod 
Dansk Amerikansk Juniorklub?
Jo, sådan er det skrevet i et DAJ blad: Charlotte 
Grønning og Anette Schalk sad en dag på Cafe” 
Rendez-Vous” og drak en øl. Charlotte lod munden 
løbe og fortalte, at hendes mor (Inge Lise Grøn-
ning) sad i bestyrelsen i en klub der hed Dansk 
Amerikansk Klub.

De diskuterede lidt frem og tilbage og fandt ud af, 
at der måtte være behov for en ungdomsafdeling.
De startede med 5 mennesker og en masse support 
fra DAK, samt det allervigtigste: Kontakten til alle 
de unge, som af en eller anden grund havde inte-
resse for en sådan klub.

Vedtægterne blev hurtigt skrevet ned - i bund og 

Dansk Amerikansk Junior Klub
grund med samme formål som DAK: Nemlig at 
styrke båndet mellem USA og Danmark, samt at 
forsøge at samle folk, der havde været i USA eller 
stod for at skulle afsted.

Der var mange begyndervanskeligheder. Klubben 
skulle markedsføres, og det var nok det sværeste. 
DAK var flinke til at give reklame og var meget gla-
de for at have nogen at henvise til, når unge men-
nesker henvendte sig til dem.
Knap 2 år efter klubbens start var medlemstallet 
over hundrede.

Stiftelsesfest i 
Dansk Amerikansk Junior-klub
Klubben blev altså stiftet i 1985 og der blev afholdt 
stiftelsesfest i Aalborg Handelsstadsforenings loka-

D
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ler også benævnt som Odd Fellow Palæet den 5. 
oktober.
 
Det blev en meget vellykket aften med 45 delta-
gere, og som formand Per Lund skriver: Alle tiders 
aften. Der blev i højeste grad festet, spist, drukket 
og danset til langt ud på natten. Det var første gang 
vi var så mange samlet i klubben. Desuden havde 
vi fornemt besøg, idet en flok officerer fra de ame-
rikanske skibe, der lå i havnen på dette tidspunkt, 
deltog.
Alt i alt kan vi konstatere, at det blev en fest med 
masser af stemning og godt humør.

Som nævnt var klubben stiftet tidligere på året for 
at støtte og samarbejde med St. Cloud State Univer-
sity fra Minnesota.

Den første bestyrelse bestod af Per Lund (formand), 
samt Lise Holmbo Christensen, Lene Sørensen, 
Anette Scack og Charlotte Grønning.

Programmet for efteråret 1985 så således ud:
Den 27. okt. Festlig aften med amerikanerne fra St. 
Cloud State University i samarbejde med moderate 
studenter fra Aalborg Universitet. 
Der er bestilt bord på diskotek ”Tordenskjold.” 

13. nov. vil repræsentanter fra St. Cloud komme og 
fortælle om sig selv og det universitet, de kommer 
fra. 

Der vil selvfølgelig blive lejlighed til at stille spørgs-
mål og i øvrigt snakke med amerikanerne. Det fore-
går i Alm. Brands lokaler, Ved Stranden 10.

30. nov. Julefrokost på Odd Fellow Palæet.
Hvis du bare har en lille smule lyst til at more dig, 
få lidt godt at spise og bagefter svinge benene, så har 
du her en enestående chance.

10. dec. Juniorklubben afholder i samarbejde med 
Dansk Amerikansk Klub sit årlige jule-bingo på 
Svalegården.
Der er masser af gevinster - og selvfølgelig julestem-
ning i rigelige mængder.

Denne klub havde sin store berettigelse i alle de år 
St. Claud var i byen, men det blev senere svært at 
skaffe medlemmer - unge mennesker rejser jo ind 
og ud af landet. Og det endte desværre med at klub-
ben ophørte!

Midnight Party!
Det var en aktiv ungdom og i forbindelse med 4. 
juli gallamiddag i Aalborg Hallen arrangerede Ju-
niorklubben et uformelt træf ”Midnight party” kl. 
24.00 - efter fyrværkeriet - til kl. ? med levende mu-
sik og natmad - og det var ikke kun for de unge 
medlemmer, mange af gallamiddagens deltagere 
fandt vej til lidt natmad og en ekstra dans!
Der var rigtig mange, der nød denne afslutning på 
en dejlig dag. m

Danish American Junior hygge 1989.
64. Juniorklubben, også kaldet ”Freinds of America” til garden party.

Danish American Junior hygge 1989 Juniorklubben, også kaldet ”Freinds of America” 
til Garden Party
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Som før nævnt havde bestyrelsen besluttet at 
 etablere en Jubilæumsfond. På selve dagen den 16. 
august, 1982, hvor receptionen blev afholdt på Park 
Hotel, deltog der mange gæster i alt ca. 150 fra nær 
og fjern.

Dir. Strøm på Park Hotel havde pyntet festligt op 
og de blomstersmykkede borde blev hurtigt fyldt 
med glade deltagere.

Der blev givet bidrag, store og små og allerede ved 
dagens slutning var der doneret ca. 40.000 kr., og 
bestyrelsen kunne se, at deres ønske var blevet ef-
terkommet, for oprettelse af ”Dansk Amerikansk 
Klubs Jubilæumsfond af 1982.”

Dansk Amerikansk Klub lagde selv kr. 10.000,- i 
fonden, ”Det er i stedet for at holde en stor dyr 
fest”! sagde præsident Kris Kristoffersen.

Det var en meget hårdtarbejdende bestyrelse, med 
ejendomsmægler Elias Nielsen som en af front-
kæmperne. En glad bestyrelse, der nu kunne påbe-
gynde udarbejdelse af love og betingelser for fon-
den, som skulle give midler til unge mennesker, 
der ville til USA eller Canada for at dygtiggøre sig 
ved skolegang dèr. Godt hjulpet af formand for 
4. juli komiteen, bankdirektør Arne Christensen, 
Handelsbanken.

Gennem årene er der rigtig mange unge mennesker, 
der har nydt godt af en lille hilsen fra denne fond, og 
der kommer stadig mange ansøgere, men desværre 
er der jo ikke så meget renteafkast i øjeblikket.

I 1990 forlader ejendomsmægler Elias Nielsen be-
styrelsen og udnævnes til æresmedlem efter at have 
siddet i bestyrelsen i 17 år.

Dansk Amerikansk Klubs
Jubilæumsfond

Fondsbestyrer
Efter at Kris Kristoffersen i mange år havde taget sig 
af fonden blev denne opgave overdraget til bestyrel-
sesmedlem og direktionssekretær i Handensbanken, 
Grete Nørskov. 

Da Grete Nørskov efter en del år, ønskede at stoppe, 
blev det nu den siddende bestyrelsen med præsiden-
ten som formand, der varetager denne opgave.
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Hvorfor til USA?
Een af de unge mennesker, der har fået en donation 
fra D.A.K. jubilæumsfond, Thomas Olesen, Nør-
resundby, formulerer sig sådan:
Der er mange gode grunde til, at jeg vil rejse til USA 
næste år - men nogle af dem er:
 lysten til at komme ud i verden og prøve sig selv 

af.
 interessen for at møde nye og spændende men-

nesker!
 udfordringen, der ligger i at være sig selv i et 

fremmed land - langt væk fra det man er vant til 
- brun sovs, klaphatte og Jodle Birge.

 
Disse tre ting bliver sikkert i høj grad stimuleret 
gennem et udvekslingsophold i USA. Jeg bliver sik-
kert træt i starten, men som tiden går, vil jeg blive 
styrket: Rent fagligt kommer jeg til at tale et frem-
medsprog flydende - og jeg lærer nogle færdigheder 
i den skole, hvor jeg kommer til at gå.

Menneskeligt vil jeg også blive styrket. Jeg får en 
evne til at se tingene fra mere end én side, jeg får let 
ved at tilpasse mig nye og måske vanskelige situatio-
ner. Jeg bliver i stand til nemmere at løse konflikter. 
Og det er en ballast, som er værd at tage med sig 
senere i livet.

Selv om at jeg går i skole i mit år, erstatter det na-
turligvis ikke et uddannelsesår i Danmark, men til 
gengæld erfarer jeg en masse andet.

Jeg vil opleve varige venskaber og fortsat kontakt 
over landegrænserne: Venner verden over.

Aalborg Garden

Aalborg Garden blev også betænkt et år med 
25.000,- kr. til deres rejse til USA, og pengene blev 
overrakt i Danske Bank, Algade, hvor de gav kon-
cert, inden den årlige generalforsamling.

I 90 års jubilæumsåret er det Klarup Pigekor der be-
tænkes med kr. 10.000,- til hjælp til en rejse til USA.

Endnu et jubilæum
Eftersom Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond 
blev stiftet den 16. august 1982, kan dette fond i år 
også fejre jubilæum, nemlig 30 år.

Klarup Pigekor
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Dansk Amerikansk Klubs frokost - også kaldet 
”Borgmesterfrokost” afholdes stadig den 3. juli.

Efter at Restaurant Kilden blev revet ned har den væ-
ret afholdt på Hotel Hvide Hus i Aalborg hvert år.

Det er under denne frokost, at Aalborg Bys borg-
mester - efter indstilling fra Dansk Amerikansk 
Klub - udnævner dette års borgmester.

En stor ære som gives til en dansk-amerikaner, der 
gennem sit arbejde i det nye land USA har bidra-
get til at udvikle og forbedre venskabet mellem vore 
lande. Det gamle fædreland og det nye!

Spændingen er altid stor - hvem bliver det i år? 

Mange kendte navne har gennem årene fra 1928 og 
frem til i dag haft æren.

Navne der på hver deres vis har bidraget til gode 
oplevelser. 

”Borgmesterfrokost”
Her kan nævnes:

• Victor Borge
• Christian Castenskjold
• Joseph Krentzel ”onkel Joe”
• Winstrup Olesen
• Asbjørn Gade
• Stella Jensen fra Solvang
• Chris Steffensen Il.
• Tom Poulsen Wa.
• Palle E. V.- Thomsen Ca.

Ja - se selv hele listen - alle har de ydet meget og 
gjort et fantastisk arbejde for venskab imellem et 
lille land og det ny store land USA.

Det hedder i lektor Stig Thornsons foredrag:
”A Dane did it”, hvor han fortæller om mange dan-
skere, der på hver deres måde har gjort en forskel 
- nogle kendte og nogle mere anonyme, men stadig 
Dansk Amerikanere, der hver på deres måde har sat 
sine spor.

Morgenmøde den 3. juli på Hotel hvide Hus
forud for frokosten.
Fra venstre ses:
Jimmy Støvring, Anette Jacobsen, (Visit Aalborg)
Inger Østergaard, Bjarne Martens og 
formand for 4. juli-komiteen Morten Jacobsen
– omkring 1990

3. juli 2002, bestyrelsen i D.A.K.
står altid samlet og byder

velkommen til frokosten: 
 f.v. Bruno Schnoor, Charlotte Fogtmann,

Ervin Kristoffersen, Anni Bendixen, 
Allan Elgaard Jensen, Inger Østergaard 

og præsident Egon Østergaard
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Dansk Amerikansk Klubs frokost på Hotel Hvide Hus 2010 Den nye præsident Jens Søndergaard
byder velkommen til bords, 3. juli 2011

138 deltagere til frokost

Ved sin udnævnelse til borgmester i 1988 sagde 
Stella Jensen til Nordjyske Stiftstidende: ”Det er 
for mig den største ære, der kan tildeles en dansk-
amerikaner. 
Jeg værdsætter det utroligt meget og er stolt over 
det, og jeg vokser formentlig to tommer, når jeg 
kommer hjem til Solvang og skal fortælle vennerne 
om titlen.”
 
Stella Jensen kom til at betyde meget for Dansk 
Amerikansk Klub, idet det var hende, der sammen 
med daværende præsident Egon Østergaard, fik 
oprettet ”Eks. Mayors Club” i 1992.

Den største ære

Viceborgmester Niels Aage Helenius, Stella Jensen, ”Borg-
mester for en dag” 1995 Florence M. Hansen, Dagmar 
Kristoffersen, (udnævnes samme dag til æresmedlem) og 
præsident Egon Østergaard 
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Mel.: I alle de riger og lande.

Velkommen vi vil jer byde
Hver gæst fra Amerikas land,
Vi håber, at I vil nyde,
Hvad Danmark jer byde kan.

I kom for at se et Danmark
Med bøge og roser i flor,
Med klitter og lyngklædte bakker,
Hvor fortidens minder gror.

Må alle de drømme I drømte
I dag bli`til virkelighed
Så tusind gode minder
Fra Aalborg I tager med.

Denne sang, som hvert år indleder D.A.K’s frokost 
på Hotel Hvide Hus, er skrevet af et kært bestyrel-
sesmedlem Musse Iskow.

Musse sad i bestyrelsen for Dansk Amerikansk Klub 
- fra 1973 til 1986, efter at have levet omkring 40 
år i USA. Sammen med Carl Iskow boede hun i 
Chicago - Carl sejlede på de store søer. 

Som pensionerede flyttede de tilbage til Aalborg, fik 

”Velkommen vi vil Jer byde”

en lejlighed i Enighedslund på Vesterbro i Aalborg, 
og hver dag gik Carl Iskow ned på Park Hotel og fik 
en kop kaffe og læste sin avis.

”Vi kan da gå ind og blive gift”!
En dag fik nogle af bestyrelsesmedlemmerne i 
D.A.K. invitation til Musse og Carls sølvbryllup. 

Der var stor fest for familie og venner på Scandic 
Hotel - og jeg spørger Musse: ”Hvorfor er I blevet 
så sent gift?” 
Jo, siger Musse, Carl mente ikke, det var så nød-
vendigt - men en lørdag var vi inde i Chicago og 
handle, og vi stod og ventede på bussen udenfor 
Rådhuset, så siger Carl til mig: Vi kan da gå ind og 
blive gift - og Musse svarer, ”Jamen Carl, jeg har 
min gamle frakke på” hvortil Carl svarer: ”Vil du 
- eller vil du ikke?”, og så blev vi gift.

Musse udtrådte af bestyrelsen i 1986.

Musse og Carl Iskow efterlod ikke meget familie 
og som en hilsen til D.A.K., stod der i deres testa-
mente, at Dansk Amerikansk Klub skulle arve deres 
sølvtøj. 
En meget flot og kærlig gestus fra et par trofaste 
medlemmer!

m

Hvert år er det en dansker, der bliver bedt om at 
tale for Amerika under frokosten, og mange kendte 
navne kan her nævnes. Politidirektør Hanne Bech 
Hansen, arkitekt Jan Utson, rektor Svend Casper-
sen, general Jørgen Lyng, prorektor Inger Askehave, 
oberst Holger Jørgensen, fodboldspilleren, senere 
præsident i Rebild Selskabet Harald Nielsen, Luft-

Talen for Amerika!
kaptajn ved SAS, Stefan G. Rasmussen, oberst Leif 
Christensen, konsul Morten Jacobsen politimester 
Finn Larsen og mange flere.

Altid har det været gode talere vi har hørt og altid 
til stor glæde for tilhørerne.

m
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Denne klub blev som sagt startet af 
Stella Jensen, ”Borgmester for en dag” 
i 1988, efter samråd med D.A.K.´s be-
styrelse og tidligere års ”borgmestre.” 
Stella og Niels Jensen boede gennem en 
menneskealder i Solvang, Californien, 
og drev bagerforretning der. Danish 
Inn Bakery.
 
Men da forretningen blev afhændet, 
flyttede ægteparret tilbage til Danmark 
og besatte sig i det nordjyske.

Stella og Niels deltog i næsten alle arran-
gementer i Dansk Amerikansk Klub, og 
det var Stella Jensen, der sammen med 
daværende præsident Egon Østergaard, 
fik ideen til denne klub.

Danish American Mayors Club

Det første træ blev plantet i 1992 i Kil-
deparken, i det år hvor Aalborg fejrede 
sit 2 x 650 års jubilæum. Nogle af de 
tidligere borgmestre gik sammen - og 
efter aftale med byens borgmester Kaj 
Kjær, Aalborgs stadsgartner Børge Clau-
sen og planteskoleejer Anton Thomsen, 
blev det første træ plantet.

Efterfølgende er der hvert år efter fro-
kosten den 3. juli, hvor udnævnelsen til 
”Borgmester for en dag” foregår, skik, 
at alle går i Kildeparken, og den netop 
nyudnævnte borgmester planter ”sit 
træ.”
Stella Jensen gjorde et stort arbejde for 
denne nye klub - det blev hendes hjer-
tebarn.

m
Stella Jensen

Ved træplantning i 1995   F.v.: ”Borgmester for en dag” Florence M. Hansen, samt 
tidligere borgmestre: Stella Jensen, Carl Larsen, Tom Poulsen, Palle W. Thomsen, 
Hakon ”Andy” Andersen og ”onkel Joe” Joseph Krentzel

Carsten Bendixen
&

 Carl Sørensen
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Dette blad blev første gang udgivet i 1985, og me-
ningen med bladet var, at det skulle være bindeled 
mellem klubbens medlemmer i Danmark og USA. 
De første år bestod redaktionen af medlemmer fra 
DAK og klubbens Juniorklub. Alf Pedersen, Mor-
ten Haukrogh, Inge Lise Grønning og Margrethe 
Randorf. Senere var også Jimmy Støvring og Leif 
Elstrøm m.fl. i redaktionen.

Som årene gik var det Margrethe Randorf, der godt 
hjulpet af sin Kurt, var redaktør af bladet, indtil de 
ikke ønskede dette mere, og bestyrelsen i Dansk 
Amerikansk Klub tog over i foråret 2006 med be-
styrelsesmedlem Inger Østergaard som redaktør.

I dec. 2010 kunne bladet således fejre 25 års jubi-
læum!

Vort blad
”Danish American News”

I de første mange år udkom bladet 4 gange om året. 
Dette er nu ændret til 2 gange, idet det var alt for 
dyrt med porto til 4 udgivelser.

m
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1928 Martin CramerSan Francisko. CA.1929 Kaptain KlinkerSan Francisko. CA,1930 Vald. Hansen“Texas Jack”San Suan. TX1931 Walter RaarupNew York. NY1932 Hans TuesenChicago. IL1933 Ludvig MosbakAskov. MN
1934 W.S. Pedersen Florida (Appelsinkongen)1935. Mrs, T. KlitgaardSan Francisko. CA1936  Indian Chief“Whirling Thunder”Illinois

1937 George HoumannRacine. WI1938 N.B. Nelson
Spokane. WA1939 Walther EriksenNew York. NY1946 Ch. SørensenMilwaukee. WI 1947 John HansenBettendorf.IA 1948 Jean HersholtBeverly Hills. CA.1949 Carl Brisson

New York. NY1950 Margaret KohlerSt. Louis. CA.1951 C.B. ChristensenScenectady, NY1952 Anton ChristensenRacine. WI1953 Fred JohnsonDetroit. MI1954 George UgiltChicago. IL1955 Mathilde Ibsen JensenNew York. NY1956 Hj. BertelsenElmwood Park. IL1957 Otto NielsenSeattle. WA1958 Hans KirkegaardChicago. IL1959 Sv. AA. SmithBrooklyn NY

1960 George Tikøb BushAtlanta. GA
1961 Gunnar JenseniusChicago. IL
1962 John PedersenChicago iL
1963 Ted Hansen

California.
1964 Fred HansenChicago. IL 
1965 Axel ØstergaardLos Angeles. CA.1966 Aksel NielsenChicago. IL

1967 Viggo TarnowSolvang. CA.1968 Bernhard DaugbjergHouston. TX
1969 Hein ChristensenSt. Thomas
1970 Mrd. Rigmor EriksenDetroit. MI
1971 Ferdinand SørensenSolvang. CA.1972 Marshall FredericksBirmingham. MI1973 Olaf Juhl

1974 Gorm LarsenGig Harbor. WA1975 Niels NielsenChicago
1976 Victor BorgeGreewich. CN1977 Levi Person

Solvang, Ca.1978 Mrs. PetersenFlorida
1979 Verner ThomsenUSA
1980 Carl Larsen

Detroit.
1981 Knud Hoffmeier1982 Christian CastenskjoldRancho Santa Fe, CA1983 Axel SpringborgLos Angeles. Ca.1984 Joseph KrentzelFair Lawn. NY1985 Erik Meyer

Yorba Linda, CA.1986 Winstrup OlesenBeverly Hill, FL

1987 Asbjørn GadeJacksonville. FL
1988 Stella JensenSolvang. CA
1989 Chris SteffensenHoffman Estate. IL1990 Bent Lernø

Simi Valley. CA.1991 Tom PaulsenClyde Hill. WA
1992 Poul Dalby AndersenLos Angeles. CA.1993 Palle E. Vraast-ThomsenPacifica. CA.

1994 Hakon “Andy” AndersenArtica. CA.
1995 Florence M. HansenTucson. AZ
1996 C.Poul LindholmMaple Plains. MN1997 Anne Marie GorePasadena. CA

1998 Carlo ChristensenGlendale, CA
1999 Peter Ørum

St. Charles, IL
2000 Henning O. PedersenSonoma. CA
2001 Annelise SawkinsMinneapolis. MN.2002 Bent HansenSolvang. CA

2003 Tor D. JensenWilmette. IL
2004 Kirsten KaneMorristown. NJ2005 Aage MøllerSan Mateo. CA

2006 Nadine PoulsenSeattle. WA.
2007 Lowell KrammeDes Moines, Iowa2008 Carl WilhjelmColumbus, New Jersey2009 Stewart HansenWest Demoines. Iowa2010 Poul Egon RogeNorthbrook. Ill.2011 Erik PedersenSolvang. Ca.

Lord Mayor of Aalborg for a dayi Dansk Amerikansk Klub, Aalborg1928 - present:

I 1996 ved Garden Party på ”Østergaard” var det Eks. Mayors Club ved Stella Jen-
sen, der udnævnte Aalborg Bys daværende borgmester Kaj Kjær til livsvarigt æres-
medlem af denne klub, og han fik overrakt certifikat på æren.

Aalborg bys borgmester
bliver æresmedlem

I 2004 overtog Peter Ørum hvervet som ny præsident for denne klub, og der gøres 
fortsat et stort arbejde af præsidenten og klubbens medlemmer, så alt er vel tilrette-
lagt, når træplantningen finder sted. 

Ny præsident i
Eks. Mayors Club
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Ved træplantningen i 2005, som 
blev forestået af den nye præsident 
Peter Ørum, blev Stella Jensen efter-
følgende bedt om at følge med - lidt 
længere ned i parken, og der skulle 
Stella plante sit træ! 
Det var et stort øjeblik for hende, 
hun var umådelig glad og rørt!

Stella Jensen døde 15. juni 2006 
efter nogen tids svagelighed og syg-
dom.

Stella’s træ

Ved træplantningen i 2011, hvor den nye ”Mayor 
for a day” Erik Pedersen plantede sit træ - foregik 
det som altid i Kildeparken med musik og sang af 
Karsten Bendixen og Carl Sørensen i dejligt sol-
skin. 

Et ekstra træ!
Efterfølgende blev den netop afgående præsident 
for Dansk Amerikansk Klub i 20 år, æresmedlem 
Egon Østergaard også bedt om at plante ”sit” træ, 
det var en stor overraskelse og glæde for ham og rørt 
takkede han for denne store ære! 

Æresmedlem Egon Østergaard,
planter sit træ

Peter Ørum,” Mayor for a day” Erik Pedersen,
Egon Østergaard og borgmester Henning G. Jensen
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Årets gang

Dagene omkring 4. juli er den tid på året, der er 
nøglepunkter for Dansk Amerikansk Klub, og der 
arbejdes altid på at få gode talere til frokosten . Ta-
len for Amerika, afholdes hvert år af en herboende 
dansker, som har noget på hjerte og siger tak for 
gode oplevelser - gennem arbejde, rejse, eller lign.

Men i løbet af året afholder Dansk Amerikansk 
Klub andre traditionsfulde aftener / middage.

Thanksgiving dinner
Thanksgiving dinner er blevet afholdt i D.A.K. helt 
fra klubbens start, og i mere end 50 år er det på Park 
Hotel hos familien Strøm, hvor det nu er anden ge-
neration, der byder os velkommen, når vi besøger 
hotellet den 4. torsdag i november.

Aftenen byder på velkomstdrink - kalkunmiddag 
med hvad dertil hører og fromage. Altid godt og 
veltillavet. 

Thanksgiving: Lisbeth og Elias Nielsen sammen med
præsidentpar Dagmar og Kris Kristoffersen

Thanksgiving dinner 1937

Dagmar Kristoffersen, Morten og Karen Jacobsen
og præsident Kris Kristoffersen til thanksgiving



51Jubilæumsskrift 1922 - 2012

Der bliver sunget i vor sangbog, og ofte er der efter 
spisningen - eller under - underholdning af forskel-
lig art. 

Altid en rigtig dejlig aften, hvor der gerne møder 
mellem 70 og 80 medlemmer.

Fiskespisning
Først i det nye år byder D.A.K. på torskespisning 
i Marinestuen. Det er et herligt sted, vi besøger, 
smukt og hyggeligt, og hvor fløjten lyder, når vort 
flag Dannebrog bliver hejst af formand Charlie Pe-
dersen. 

For år tilbage blev denne fiskespisning afholdt i Sva-
legården eller Salling.

Men jeg tror, alle er meget glade for Marineforenin-
gens smukke lokaler.

God og meget veltillavet torsk leveret fra restaurant 
Orkidéen - med alt det tilbehør, der nu engang 
hører til. Altid serveret af marineforeningens egne 
medlemmer.

Ved fiskespisning i februar 2010 havde Dansk Ame-
rikansk klub den glæde at have besøg af den Ame-

rikanske Ambassadør Laurie S. Fulton. Hun var på 
et 2 dages besøg i Aalborg og aflagde først besøg i 
Udvandrerarkivet, hvor hun fik fortalt om det store 
arbejde, der udføres derfra.

Før fiskespisningen blev ambassadøren vist rundt på 
Søfarts- og Marinemuseet, og det var en meget vel-
oplagt ambassadør, der gik rundt og hilste på alle. 
Efter spisningen berettede mrs. Fulton om, hvordan 
det var at have danske rødder, og at hun nød meget 
at bo i Danmark.

Ingen fisk!
Et år gik noget helt galt! Hvad, der skete, vides ikke. 
I D.A.K blad stod de, at der var fiskespisning fredag 
aften, men Marineforeningen havde skrevet lørdag. 

På ankomsttidspunktet stod så 65 medlemmer af 
DAK udenfor et mørkt lokale, det var koldt og gode 
råd var dyre. Præsidenten Egon Østergaard ringede 
til direktør Karen Melson på Hotel hvide Hus, og 
siger - ”Hvad gør vi, kan du hjælpe os? ” 
”Ja, kom I bare, I får ikke fisk, men mætte skal I nok 
blive.” Så i bilerne igen og til Hotel Hvide Hus. 

Humøret fejlede ikke noget. Vi fik en drink på top-
pen af hotellet, og inden længe var der serveret. 

Dir. Strøm serverer lækker kalkun Besøg af den amerikanske ambassadør
Laurie S. Fulton

til fiskespisning i Marinestuen den 26.02.2010
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Vicepræsidenten, Bruno Schnoor, ledede denne 
aften, og festtalen blev holdt af Carl Swanson, fra 
Den Amerikanske Ambassade i København.
Karsten Bendixen spillede, og der blev også danset 
lidt. En sjov og anderledes ”fiske” aften.

Sommerudflugt 
Sommerudflugt har der været i mange år, bl. andet 
til Bulbjerg, Øland skovene og Svineklovene - Tofte 
Skove - og alle havde vi en god madpakke med. 

Carl Swanson, Gitte Schnoor, Dee Swanson
og Bruno Schnoor 

Nogle gange var vi i bus - med Kurt Randorf som 
chaffør, men ellers også i private biler, til bl. andet 
Rebild - og denne tradition er nu taget op igen. 

En tur ud i det blå er altid hyggeligt! 
Sidste års tur - 2011 gik til Voergaard Slot, hvor 
der var rundvisning, og senere fulgte frokost på St. 
Faldt i Præstbro, hos Dansk Amerikansk Klubs nye 
præsident Jens Søndergaard og fru Tove. 
En herlig dag hvor det var størrelsen på lokaler, der 
satte grænse for deltagelse. Vi var 40 personer.

Contryfest
Contryfest har der været i august/september i flere 
omgange. Først på ”Østergaard” i Haldager, i perio-
den fra 1994 -2002, hvor der blev er grillet i gården 
og dansen gik lystigt i salen med kyndig instruk-
tion.

Skovtur til Bulbjerg i 1931

Udflugt til Rebild Bakker

Udflugt til Nibe og Lundbæk Landbrugsskole

Velkomstdrink i gården
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Efter en pause var der igen i 2010 Contryfest hos 
Kirsten og Ole Jacobsen i Frydendal.
Og det blev en skøn - skøn aften for deltagerne.

Grillen er tændt

Maden nydes

Musik skal der til

Glade deltagere
Contryfest igen i 2010
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- en snak skal der til 

- dyb koncentration

3 glade deltagere til contryfest på ”Østergaard” 3 glade deltagere til contryfest på ”Østergaard”

- og dansen gik

Kødet skæres for af bestyrelsesmedlem Allan Elgaard
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Julestue / Sommerudflugt
Julestue eller sommerudflugt. Gennem en del år 
var der julefest hos Else Østergaard i Vestbjerg, og 
før det var D.A.K. på besøg en sommeraften. Det 
har altid været en hyggelig dag / aften med sang og 
musik, men tiderne ændrer sig - og det må man 
respektere.!

Glade gæster

En lille dans i haven

Sang og musik f.v. Karsten Bendixen, Børge Madsen,
Carl Sørensen, værten Kronborg Østergaard 

og Grethe Knudsen
Glade gæster
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Dansk Amerikansk Klub

Bestyrelsen 2012
Fra venstre: Charlotte Fogtmann, Karsten Bendixen, Inger Østergaard, Jens Søndergaard,

Bjarne Jakobsen, Sonja Martens og Niels Guldbjerg

Dansk Amerikansk Klub har altid - gennem de nu 
90 år - været en klub med et meget fl ot fremmøde 
til alle de arrangementer, der fi nder sted i løbet af 
året, og det har gjort, at det altid har været nemt for 
bestyrelsen at fremlægge programmer for årets akti-
viteter, men selvfølgelig er det især den 2. og 3. juli 
den store travlhed for bestyrelsen foregår. Heldigvis 
er der altid medlemmer, der glad og gerne giver en 
hånd med.
En dejlig medlemsskare har altid støttet op og i 
jubilæumsåret har klubben ca. 320 medlemmer og 
21 life-members.
Mange bestyrelsesmedlemmer har gennem årene 
lagt et stort arbejde i D.A.K. - og det er svært at hu-
ske alle navne, men nævnes i fl æng skal: Elias Niel-
sen, Jimmy Støvring, Leif Elstrøm, Mogens Mik-
kelsen, Inge Lise Grønning, Margrethe Randorf, 
Bjarne Martens, Helle Agerbak Lyngaa, Anni Ben-
dixen, Bruno Schnoor, Allan Elgaard, Svend Erik 
Jensen og mange fl ere.
Den tid, de sad i bestyrelsen, var et gode for klub-
ben. Alle var meget aktive og tog deres tørn, og det 
er dejligt at opleve, at ved fælles arbejde / samar-
bejde da kan der udføres noget. 
Den nuværende bestyrelse her i jubilæumsåret, med 
præsident Jens Søndergaard i spidsen, arbejder sta-
dig for klubbens beståen og udbygning - godt hjul-
pet af en stor og positiv medlemsskare.

Bestyrelsen i 1988
Bagerst f.v.: Egon Østergaard, Mogens Mikkelsen, 
Præsident Kris Kristoffersen og Elias Nielsen
Forrest f.v.: Margrethe Randorf, Inge Lise Grønning 
og Dagmar Kristoffersen
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