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Efter ankomsten til Canada: 

 

Drengene kan klare 

sig, uanset det måske 
kniber med sproget 

 

 

(Fra vor udsendte medarbejder Karl Christiansen) 

 

CALGARY: Efter ankomsten til Calgary i går blev Vejen Garden budt 

officielt velkommen af formanden for Den Kongelige Danske Garder-

forening i byen, ingeniør Morten Pedersen, der sammen med sin 

hustru, Bente, og fire andre dansk-canadier har trukket det store læs 

ved tilrettelæggelsen af det store program for Vejen Gardens ophold i 

Canada. Han sagde: »Vi er lykkelige og stolte over at kunne byde jer 

danske drenge velkommen hos os. Det er med store forventninger, vi 

har set frem til denne dag. Måtte besøget hos os give Jer minder, I 

aldrig vil glemme«. 

 

Efter en bid brød foretoges den private indkvartering. Kun en enkelt 

dreng indkvarteredes alene hos en dansk familie, alle øvrige drenge er 

indkvarteret i hold på 2 til 4 hos gæstfrie familier. Sprogproblemer 

bliver der ingen af, for alle kvarterværter og de fleste af deres børn 

kan tale dansk. Og for det tilfælde, at drengene skulle miste oriente-

ringen, når de går i byen for sig selv, er de udstyret med et kort, 

hvorpå der står: »Jeg kan ikke tale engelsk, vær venlig at ringe til tlf. 

nummer 242-6590«. Dette kort kan drengene vise den første venlige 

canadier, de træffer.Telefonnummeret tilhører gardens hovedkvarter 

i Calgary. 

 

Fra klubhuset drog drengene sent på eftermiddagen, næsten 20 

timer efter deres start fra Vejen, til deres kvarterer. Solen skinnede, 

temperaturen var 23 grader Celsius, men inden de gik seng, 

oplevede de i aftentimerne et voldsomt tordenvejr med masser af 

regn. Forudsigelserne for de næste dages vejr lyder på byger og 

temperaturer mellem 20 og 25 grader, så det bliver uholdeligt vejr 

for drengene også på fredag, når de skal deltage i et 3 timer langt 

optog gennem Calgary med titusinder mennesker som direkte 

tilskuere og millioner af mennesker, som følger det canadiske 

fjernsyns transmission.  

 

Folkene bag Calgary Stampede siger: »Det er Verdens største show«. 

 
Christiansen. 

 

 

 


