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Nr. 1. - Marts 1944. - 1. Aargang.

Formaal: At bevare Minderne fra 
-og Forbindelsen med vore tidligere

F-orbindelser i Vestindien.
Som Medlemmer optages saavel tid-

Iigere som nuværende Dansk Yest-
indere samt andre i Sagen interesse-
rede.

Møde den 2. Mandag i hver Maaned
KI. 20 i ,,Danmarkshjemmet".

Bestyrelse:
Formand: .Aug. Neumantn, Herning-

gade 17. Telf. Øbro 9317.
I(asserer: A. Sebok, Øsferbrogade 144.

Ciro Nr. 52019.
Nzcstforrhand: F. Markhøj, Avedøre

Central.

. Frenntidige Møder.
Naeste Møder afholdes den 2.

Mandag }Il. 79r/z henholdsvis 13.
Marts 'og X0. April 

- 
eventueit

med Fremvisning af Lysbilleder.
Skulde Spærretid lægge Hindrin-

ger i Vejen, forlægges Møderne au-
tomatisk til Maanedernes 2. Søn-
dag KI. 14.

Foreningsmeddelelserne.
Da vort egentlige Organ

,,Danmarksbladet" - 
paa Grund

af Tidernes Ugunst 
- 

ikke udgi-
ves i Maanederne Januar, Februar
og Mar[s I944, har Foreningen ud-

Foreningen "Dansk Vestindien.
er upolitisk

og har Sæde i København.

Stiftet 15, Juni 191? -reorganiseret 22. Februar 1938.

sendt 2 Cirkutrærer og udsender nu
nærvaerende Prøveeksemplar af
,,Vestindien" fgr paa denne Maade
at vedligeholde {orn;;d lisen ,iriel-
Iem Nledlemmerne.

Y
Vor Forening tæller nu 84 Medlem-

mer,
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Referat:
Søndag den 12. Decemtrer 1943 Iil. i4
afholdtes Pakkefest med livlig Del-
tagelse.
Søndag den 16. Januar 1944 Kl. 14 af-
holdtes hyggeligt Samtalemøde med
flere Sange ved Kaffebordet og et kort
Foredrag af Hr. Burkal.

2. Februar sendte Foreningen Krans
til Hofjægermesterinde Scauenius'
Baare.

13. Februar 1944 Kl. 14 afholdt For-
eningen sin Stiftelsesfest (fastlagt før
Ophævelsen af Spærretiden). Festen
blev af nærliggende Aarsager holdt
'under mere beskedne Former end tid-
ligere, men formede sig meget hygge-
ligt med Oplaesning af Frk. Lose om
vestindiske Emner. Fælles gratis Kaffe-
bord og senere fæIles Smørrebrøds-
bord, Sange og Dans. Vor Vægdekora-
tion: Palmer og Christianssteds Lan-
dingsplads med Posthuset og Hollands
Kirke fyldte hele Salens Endevaeg.

Da nu Spærretiden var ophævet,
vedvarede Dansen til IKl. 211$.

Fire finske Damer deltog i vor Fest,
efter at Finsk Forening havde afslut-
tet sit Møde paa 2. Sal.

**
Runde Aor.

27. Januar 1944: Kaptajn A. Sebak

- 
60 Aar.

[. Februar 1914: Kaptajn Th. Zeilau

- 60 Aar.
Foreningen har sendt sine Lykønsk-

ninger.

Derude tra --Harrg Neumann i Californien, Med-
Iem af Foreningen, meddelte i et af
sine sidste Breve, at der mellem en
Kreds af Dansk-Amerikanere versere-
de en Plan om at købe St. Jan som
særlig dansk Turiststed.

-- Der blev jo lukket for videre
Brevveksling og dermed ogsaa for
Meddelelsen om, hvorvidt den srnukke
Plan er blevet til Virkelighed.

A Prayer lor Denmark.
Efternæ.vnte Sang er 17. Maj

1939 forfattet af Miss Claudia Ma-
rie Conrad, Datter af Toldkontrol-

1ør Cohrad i Ctrristianssted, St.
Croix, og sendf til Foreningen:

As in the dome of Europe's sky
Dark storm clouds rise and hang on

hish,
And nations lamps burn low and

die 
-We pray thee Lord for Denmark.

I{eep Denmark Lo.rd, and let her be
As ahvays neutral safe and free,
Secure in her integrety 

-Dear I-ord preserve our Denmark.

Out of confusion bring her light .

To burn for aye, serene and bright,
Her King and Statesmen guide

aright 
-And bless and guard ou1 Denmark.

Dear Lord by faith in her we see
The Dove of peace and also He,
Who stilled the waves of Galilee 

-Guiding the helm of Denmark.

NEU.

§amrmenholrL -
Naar vi i Dag ser paa Danmarks in-

dre Liv er det, der slaar een mest:
Sammenholdet. Hvor før Splittelse
raadede indenfor saavel det politiske
som økonomiske Liv, er nu Enighed
traadt i Stedet.

Danske, der før mødtes til hidsige
Diskussioner paa Møder og Mand og
Mand imellem, har . nu nedgravet
Stridsøksen og mødes under venska-
belige Former. Aldrig før er der stif-
tet saa mange Venskaber som i Mørk-
laegnings- og Spærretiden, hvor selv
Beboerne i københavnske Ejendomme
har fundet hinanden i Glæden ved
venskabeligt Samvær. En Foreteelse,
man maa haabe vil blive bevaret, naar
Freden atter raader i den forvildede
Verden,

Foreningslivet, der har været hem-
met stærht ved de forskellige Restrik-
tioner, er mærket af Sammenholdets
Aand, idet mange Foreninger kan mel-
de Fremgang i Medlemsantallet 

- 
en
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Fremgang, dei ogsaa kan spores i For- lige Farvefilm, udtare: ,,var der virke-
enin§en ;,Dansk Yestindieri". lig saa smukt derudslt. _ og vi, der

Dette er saa nieget mere mærkeligt, har levet i vestindiens danske peiio-
idet rnan skulde mene, at vort Pro- de, kunde med sandhed sige, at Fil-
gram: ,,oJ beuare Minderne fru - 

og men ikke nær nok viste Øernes skøn-
Forbindelsen med uore tidligere For- hed.
bindelse, i vestindien", var handicap- Er det da saa mærkeligt, at Forenin-
pet af de mange A6r, der er gaaet, si- gen ,,Dansk vestindien"s Medlemstal
den vi mistede vor Koloni i det-ca- er stigende?
raibiske Hav. Vi lever i disse mørke Tider paa

Grunden til denne Fremgang maa Minderne, først og fremmest om de
først og fremmest søges i den stærkere Aar, vi tilbragte paa vore skønne Øer,
nationale Følelse, men ogsaa i den og vi samles for at mindes Dagene
Propaganda, der laa i Hakon Milckes derude 

- 
Minder, der. aldrig vil dø,

Foredrag og Film om de tre smaa Øer. saa længe, der lever en hjemvendt
Hvor tidt har man ikke i de sidste dansk Vestinder. Ob.

Aar hørt Folk, der har set Milckes dej-

'/TiI Efindo 0m
I)anslr Vestimili(Drl.

Tilegnet Foreningen ,,Dansk Vest-
indien".

' Mel.: Hvor Bølgen larmer højt fra Sø!
Hvor Tropesolens varme Glød Skt. Thomas med sin trygge Havn
sin steerke Glans udstraaler, i stille dybe Vande,
midt i Atlanterhavets Skød, den lager Skibe i sin Favn
hvor Dybde knapt man maåler, fra alle yerdens Lande.
der dukker op de Øer tre, I Byen fyldt er hver Butik,
hvor Dannebrog man kunde se paa Gaderne er stærk rrafik,

:,: imellem Palmer vaje. :,: :,: Et broget Liv sig rører. i,:

Skt. Croix, Skt. Thomas og Skt. Jan Skt. Jan med al sin Fred og Ro
om Sydens Pragt os minder, en egen Stemning vækker,
og Længsler frem de trylle kan, der græsser Æsel, Hest og Ko,
,mens Tiden hastigt svinder. mens Muler ploven trækker.
vi husker hver en solfyldt Dag, og Markerne saa frodigt staar,
og Tropenattens Stjernetag det giver Øen god.e Kaar

:,: i Sydkorsskæret funkler. :,: :,: til sorte Brødres Lykke. :,:

Skt. Croix rned sine Byer to, Og vi, som husker hver en plet,
førsl Christianssted man finder. en indre Magt os drager,
Der ser man Kokospalmer gro i Drømrnesyn den kommer let
blandt høje Tamarinder. og Sindet fangen tager.
Mod Westend ligger smukt udbredt Det er et sælsomt Trylleri
Plantagers Sukkermarker spredt af Tropeøers Mysteri,

:,: og Vejes Palmerækker. :,: :,: som bringer skønne Mincler. :,:
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Og selv orE..DaEneb:rog ej, mer', -

paa ,,!irgin Islands" vajer,
et Stjernebannei hejsf er: dd.
og i Passaten svajer.

Vi' Øerne, el glemme 'kan, r, :

Skt. Cr0ix, Skt: Thomas bg Skt. Jan
vi mindes vil med Ære. :,:

H. Alkeskiold,

llr. Pgbless og 00 Boln.
Blandt de mange gode Haandvær-

kere i Vestindien mindes jeg særlig
en indfødt gammel Murer- og Tømrer-
me,ster, Mr, Pebles. Han havde opført
mange gode Huse derovre rundt om-
kring paa Øen og fartede af den
Grund meget omkring.

Der gik Rygter om, at han havde
en hel Hoben af Børn,

En Dag, han havde Arbejde hos
mig, tog jeg mig for at spørge ham
ud om disse Rygter, der sagde, at han
havde over 100 Børn.

Han saa først undersøgende paa
mig, kløede sig lidt i Hovedet, tog sin
Tegnebog frem, raadførte sig med
dens skriftlige Indhold, og sagde:
,,Ja, jeg ved ikke saa nøje, Mr. Neu-
mann, men jeg har her Navnene paa
de 99, 

- 
det er dem, jeg kan svare

for !t'

Ilansl( VestindEen.
Første Gang man her i Europa hør-

te om Vestindien, var, da Columbus
paa sin anden Rejse til det nyopda-
gede Amerika kom til St. Croix 1493;
og han gav Øen Navnet.

Han saa saa mange Øer i den carai-
biske Havbugt, at han opgav at give
dem Navne, men opkaldte dem under
eet efter Bibelens 11,000 hellige Jom-
fruer og kaldte dem Virgin Islands.

Efter godt 100 Aars Forløb blev de
senere Dansk vestindiske Øer besat
skiftevis at Spaniere, Franskmænd,
Englændere og Hollændere, der imid-

lertid fordrev hinanden, saaledes at
St. Thomas snart var ubeboet 

- 
St,

Jan var en Slags Annex til St. Tho-
mas 

-, 
hvorimod Franskmændene

holdt længst Stand paa St. Croix.
De oprindelige Beboere, Caraiberne,

var Menenskeædere, og de sagde, at
Franskmændene smagte bedst, Spani-
erne var for magre, og Englænderen
var for sejg.

Den senere danske Øgruppe bestod
af over 50 Øet og Holme foruden de
3 store Øer.

St. Thomas med St. Jan blev som
ubeboet besat af Danmark i 7677,
medens vi af Frankrig købte St. Croix
i Aaret 1733 for 1Yz Million Kr.

I tidigere Tider, ja lige op til Tiden
31. Marts 1917, da samtlige dansk-
vestindiske Øer og Holme blev over-
givei til U. S. A. for en Sum af 93 Mil-
lioner Kr. (25 Mill. Dollar), kendte
langt den største Del af den danske
Befolkning intet andet til de dansk-
veslindiske Øer end Begrebene Negre,
Sukker og Rom.

Desuden var man klar over, at
Øerne kostede Danmark bn Masse
Penge om Aaret. 

- 
Det har senere

vist sig, at Øerne kostede hver Ind-
bygger 3 Øre om Aaret i den aller
vanskeligste Tid.

Man havde glemt, at Dansk Vest-
indien havde bragt mange Penge til
Danmark gennem Tid.erne, ikke saa
meget direkte, men ved de vestindiske
Plantageejeres .Besøg i Moderlandet.
Desuden kan neevnes, at vi under
Bankerotten i 1814 fik stor }Ijælp fra
D. V.I. Neu.

A" ESurl<a,I A. I(moblauch
Lundtoftegade 115.

Uin' og Ci garforretni'ng.
Telf. Taga 5387.

Ingemannsvej 9,
forhenv. Bevisor vecl

Lanclsoverskatteraadet.

- Telefon Nora 5143. -

Ansvarshavende: O. Benditen, I-angdraget 17.
HJORIXs TRYK, (BH


