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Vi har mistet Ole Bidstrup
I julen blev Ole ramt af en alvorlig hjer-
neblødning, som førte til hans død, søn-
dag den 12. januar 2003. Det er med stor
sorg at vi således må tage afsked med vo-
res redaktør, webmaster  og mangeårige
bestyrelsesmedlem i Dansk Vestindisk Sel-
skab. Det er svært at forestille sig, hvor-
dan bestyrelsesarbejdet vil blive uden Ole,
som altid var entusiastisk og idérig og som
lagde så meget tid og så mange kræfter i
at få historier om de elskede vestindiske
øer ud til så mange mennesker som mu-
ligt. Ingen havde som ham fingeren på
pulsen med, hvad der foregik både på
øerne og i Danmark i forhold til øerne.

Men selv om Ole var af uvurderlig betyd-
ning for Dansk Vestindisk Selskab, er det
personen Ole vi vil savne allermest. Ole
var et altfavnende, dejligt og givende men-
neske. Han og Anne har i tidens løb åbnet
deres hjem for mange mennesker. Vi, der
boede i nærheden, kom til middag og en
snak om alskens ting – der var altid et par
billeder eller en bog at vise, og det kunne
godt tage lang tid at komme ud af døren,
når det ellers var blevet sent, fordi hvert
samtaleemne straks kunne føre 10 nye med
sig. Boede man langt væk, var det heller
intet problem; det vestindiske gæstevæ-
relse har altid været åbent for rejsende,
der havde brug for et sted at bo – hvad
enten det var i kortere eller længere tid.
Ole vil blive dybt savnet, og vore tanker
går til Anne, der står midt i den sværeste
tid af alle.

På bestyrelsens vegne
Louise Steensgaard
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Medlemsmøde
Søndag den 23. februar 2003 kl. 12:00

i Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 4, Valby
(lige ved Toftegårds Plads og tæt ved Valby station)

Mødeudvalget sørger for lidt til ganen, i form af 2 stykker smørrebrød og noget
for tørsten. Øvrige drikkevarer kan købes.  Pris: 50 kr. - som betales på mødet.

Tilmelding senest tirsdag den 18. februar 2003
 E-mail til  DWIS@vip.cybercity.dk
  -  eller send nedenstående kupon til Erik Marcussen
  -  eller ring til Esmé Baltzer, telefon 45 86 54 45.

 ——————————————————
            (men brug  stregen på næste side for at holde postvæsenets mindstemål )

Tilmelding til medlemsmødet  søndag den 23. februar  2003, kl. 12:00 i Valby

Deltager i medlemsmøde    
Antal deltagere:     _______ Deltager i rejseforberedelsesmøde  

Navn:

Telefon:

(Sendes til Erik Marcussen - adresse på næste side..........)

Planter og frugter i Vestindien set i historisk perspektiv
Hortonom Jens Benoni Willumsen fortæller og viser lysbilleder

Rejseforberedelsesmøde
Festivaludvalget orienterer om praktiske forhold.

Herremand og slaveejer -
om livsstil og mentalitet blandt europæerne i Dansk Vestindien

Cand.mag. Louise Steensgaard fortæller om sit speciale fra Universitetet
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 ————————————————

til

Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Porto
kr. 4,25
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Formanden skriver...

Kære medlemmer

Aldrig har jeg skullet skrive så svære
formandsord. Lige før redaktionens slut-
ning  døde Ole Bidstrup, og jeg har ikke,
som ellers altid, fået den sædvanlige mun-
tre email fra Ole med påmindelse om tekst
til bladet – en email der aldrig vil komme
igen.

Oles sygdom og død betyder, at dette blad
er lavet færdigt af bestyrelsen på baggrund
af Oles store forarbejde. Vi håber derfor
på forståelse for, at der kan være et og an-
det, der ikke helt lever op til den sædvan-
lige kvalitet. Desuden bliver selskabets
hjemmeside for tiden heller ikke opdateret,
da også denne opgave blev varetaget af Ole.

Hvis vi skal skue mod fremtiden, så er sel-
skabet på vej ind i et travlt forår. Den 28.
marts tager mange af os til St. Thomas, og
dernæst til St. Croix til festival 2003. Rejse-
feberen er efterhånden ved at melde sig,
og man glæder sig til at se både gamle ven-
ner og nye ansigter.

Festivalen sætter også sit præg på den nær-
meste fremtid. I februar vil der blive af-
holdt to medlemsmøder, ét i Horsens og ét
i Valby. Som noget nyt har vi prøvet at ar-
rangere møderne som et kombineret med-

lemsmøde med fagligt/underholdende ind-
slag og et før-festival-møde. Vi håber at
se mange til møderne  – også medlemmer,
der ikke skal med på festivalrejsen.

Vores tidligere formand Per Nielsen er
trådt ud af det kulturhistoriske udvalg, da
han ikke længere føler, han har den nød-
vendige tid. Det er vi meget kede af, men
vi har naturligvis forståelse for årsagen.
Derfor vil jeg gerne her rette en meget stor
tak til Per Nielsen for det store arbejde,
han i mange år har præsteret i kulturhisto-
risk udvalg. Den indsats kommer vi til at
savne.

Tilbage er der så kun at sige, at selv om vi
er en bestyrelse på 10 mennesker, så be-
tyder det ikke, at andre ikke har lov at
blande sig i selskabets arbejde, og jeg kan
kun opfordre alle til at henvende sig til
os, hvis man har idéer og ønsker  – eller
måske har lyst til at deltage i det kulturhi-
storiske arbejde, arrangere møder eller lig-
nende.

Godt nytår og på gensyn til et forhåbent-
lig godt og spændende 2003.

Louise Steensgaard
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Vi har mistet
Orla Grønborg
I efteråret mistede vi vores kontaktperson
i Sønderjylland, Orla Grønborg. Det be-
rørte os dybt at få meddelelsen om hans
død, og vore tanker går til Lilly og resten
af familien.

Da Festival 2001 skulle stables på bene-
ne for nu godt 2 år siden  var Orla den dri-
vende og helt centrale kraft i arran-
gementet af den første festivaluge. Han var
initiativrig, han var god til at organisere
og festivalen var helt sikkert ikke blevet
samme succes uden ham. Vi, som lærte
ham at kende, opdagede også hvor stort
og varmt et menneske, han var. Orla var et
stort aktiv for foreningen, og også i for-
bindelse med medlemsmøder og andre ar-
rangementer  i Jylland var hans arbejde
guld værd.

Orla vil blive savnet.

På bestyrelsens vegne
Louise Steensgaard

2003 bliver et år, hvor vi kan se frem til
flere udsendelser i radio og tv med fokus
på Virgin Islands. På DR2 har mange
måske tidligere set udsendelser fra den
redaktion, der kaldes ”Danskerne”. Den er
nu igang med at producere en hel
temalørdag om øerne, med fokus på hvad
der er tilbage af danskhed derude. Re-
daktionen rejser om kort tid til øerne for
at lave optagelser, og resultatet skulle kun-
ne ses til december.

Samtidig planlægger radioens P1 både ét
længere og fem små programmer. Flere af
selskabets medlemmer er allerede blevet
interviewet. Disse programmer bliver for-
modentlig sendt til november.

Journalisten Alex Frank Larsen arbejder
også for tiden på en tv-udsendelse, der skal
fokusere på danskere med vestindiske aner,
en udsendelse, der også kommer til at for-
tælle flere af vore medlemmers historier.

Og så kan vi i øvrigt håbe på, at den yng-
ste generation måske snart begynder at
interessere sig for den vestindiske historie
– næste år tager Nissebanden nemlig til
Vestindien, og det bliver jo spændende at
se en julekalender, der foregår i tropesolen.

Vestindien er pludselig
blevet centrum for
mediernes
opmærksomhed
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Medlemsmøde
Jylland / Fyn

Lørdag den 15. februar 2003 kl. 14:00
i Horsens Firmaidræts lokaler, Hattingvej 14, 8700 Horsens

Mødeudvalget sørger for lidt til ganen, i form af kaffe og ostemad. Øvrige
drikkevarer kan købes.

Tilmelding senest lørdag den 8. februar 2003
 E-mail til  DWIS@vip.cybercity.dk
 -  eller send nedenstående kupon til Erik Marcussen
 -  eller ring til Esmé Baltzer, telefon 45 86 54 45.

 ——————————————————
              (men brug stregen på næste side for at holde postvæsenets mindstemål )

Tilmelding til medlemsmødet  lørdag den 15. februar  2003  i Horsens, kl. 14.00

Deltager i medlemsmøde    
Antal deltagere:     _______ Deltager i rejseforberedelsesmøde  

Navn:

Telefon:

(Sendes til Erik Marcussen - adresse på næste side..........)

Planter og frugter i Vestindien set i historisk perspektiv
Hortonom Jens Benoni Willumsen fortæller og viser lysbilleder

Herremand og slaveejer -
om livsstil og mentalitet blandt europæerne i Dansk Vestindien

Cand.mag. Louise Steensgaard fortæller om sit speciale fra Universitetet

Rejseforberedelsesmøde
Festivaludvalget orienterer om praktiske forhold.
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 ————————————————

til

Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Porto
kr. 4,25
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Hotel 1829 har en historie,
der går mere end 100 år tilbage...
Hotel 1829, den store, imponerende (og
lyserøde) bygning, der kan ses fra Grand
Hotel Square, ligger i  Kongensgade (nr.
30) i den vestlige ende af Government Hill.
Den 2-etagers u-formede  bygning, er byg-
get af utilhuggede sten, som så er dækket
af et lag puds. Ud mod gaden hviler byg-
ningen på en støttemur, mens bygningen
på bagsiden indpasser sig i den stejle bak-
keskråning.

En murstenstrappe fører op til selve ho-
vedindgangen – en stor elliptisk hvælving,
der er placeret højt i forhold til gade-
niveauet. Hvælvingen, som er forsynet
med en låge af træ, går direkte over i en
korridor, der gennemskærer huset og fø-
rer ind til en gård på husets bagside.

Den centrale del af terrassen på husets for-
side er dækket af en overdækket søjlegang,
understøttet af 4 søjlepiller. I rækværker
et der på en central plads indgraveret ’AL’,
ejerens initialer.

Den oprindelige ejer af Kongens Gade 30
var Pierre Alexander Vachard de Lava-
lette, en købmand af fransk oprindelse.
Hans hus, der blev bygget mellem 1829
og 1831, fortæller lidt om den levestan-
dard, visse købmænd havde i St. Thomas’s
gyldne dage.

Optegnelser fra den romersk katolske kirke
fra 1819 viser, at Lavalette havde en søn,
Joseph Arnold (mor: Rose Pauline
Maignan) , som blev døbt i kirken den
8.april 1819. Den 13. maj 1820 blev Lava-
lette gift med Maignan og de fik derefter
yderligere 4 sønner.

Efter Lavaletts død solgte arvingerne ejen-
dommen (i 1840) til Abraham L. Gomez.
Huset blev brugt til privat beboelse frem
til slutningen af 19-hundrede- tallet, hvor
det blev ejet af D. Von Lin-derman. I 1900
købte Dr. & Mrs. Charles Taylor Kongens-
gade 30 og drev det som Hotel 1829.

Taylor var ikke ukendt på St. Thomas. Han
læste medicin i Chicago, men p.g.a. en
forordning om at kun læger uddannet i
Danmark kunne have praksis, blev han
nærmest sat i fængsel for at have udskre-
vet medicin. Han var også kunstner, foto-
graf, og han ejede en boghandel. Ydermere
skrev han 3 bøger: ”Leaflets from The
Danish West Indies”,  ”Jumby Hall”, og
endelig ”An Island In The Sea”. I 1893
bragte Taylor og hans søn Clarence en tre-
dimensional model af St., Thomas til en
verdensudstilling i Chicago.

Hotel 1829 var i Taylor-familiens besid-
delse indtil 1935. I 1939 blev Hotel 1829
købt af Walter Maguire, hvorefter det blev
genåbnet som hotel. Nu ejes det af Michael
Ball, som har gjort området til et af de
smukkeste steder i Charlotte Amalie. Ho-
tel 1829 har det prædikat, at det har været
hotel i 98 år.

Edith deJongh Woods er medlem af St.
Thomas Historical Trust. Vi håber, hun
bifalder at vi bringer dette forkortede
uddrag af hendes indlæg i Daily News fra
6. december 2002 – omstændighederne
har desværre ikke været sådan, at vi har
haft tid til at spørge hende, om det var  i
orden.
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Lærerforeningen i Dansk Vestindien
I tiden lige inden salget til USA forsøgte
lærerne i Dansk Vestindien at organisere
sig. Fredag den 8. september 1916 var alle
de kommunalt ansatte lærere samt de fleste
af de private lærere på St. Thomas for-
samlet i menighedshuset Bethania i
Charlotte Amalie. Formålet var at dis-
kutere oprettelsen af en lærerforening. I
mødet deltog omkring 40 lærere. Ini-
tiativtagerne var lærerinderne frk. Meyers,
frk. Burnet og frk. Vessup samt lærer
A. Francis.

Mødet blev åbnet af kommunelærer
Francis. Som ordstyrer blev valgt
kommunelærerinde frk. Vessup og til
sekretær lærer Phillip fra Ny Herrnhut. Det
var lærer Fred. Mac Farlane fra St. Croix
Højere skole (realskole) i Frederiksted, der
først fik ordet. Han opfordrede lærerne til
at slutte sig sammen. Han argumenterede
for, at lærerne skulle være mere synlige,
for på den måde at skabe interesse for
skolen. Han påpegede også lærernes
dårlige arbejdsforhold og lave lønninger.
Der blev ikke sørget for lærernes ud-
dannelse. Mange havde kun den
uddannelse, de havde modtaget i
barneskolen. Af de 16 kommu-
neskolelærere i St. Thomas Kommune, var
der kun én med læreruddannelse. Den
havde han modtaget på en engelsk ø
engang i 1880-erne. Mac Farlane be-
klagede sig også over, at lærerne  ikke blev
taget med på råd, når der skulle udarbejdes
læseplaner. På St. Croix havde man slet
ingen læseplan, og lærerne skulle selv
finde ud af, hvad børnene skulle lære.

Mac Farlane sluttede af med at opfordre
alle tilstedeværende til at slutte op om
oprettelsen af en lærerforening på øerne.

Den næste taler var skoleinspektør K.
Fjeldsøe (1), der skulle berette om læ-
rerforeningen i Danmark, historien bag den
og hvad lærerne havde opnået siden dens
oprettelse. Bedre lønninger, bedre uddan-
nelse etc. Lærerforeningen i Danmark
havde dengang omkring 10.000 med-
lemmer.

Efter en diskussionsrunde underskrev de
fleste af de tilstedeværende sig som med-
lemmer. Der blev nedsat et udvalg på fem
medlemmer: Lærerinderne frk. Vessup, frk.
Kean og frk. Burnet, samt lærer Francis
og skoleinspektør Fjeldsøe, som skulle
udarbejde forslag til foreningslove.

På et efterfølgende møde i Bethania,
onsdag den 13. september 1916 mødtes
lærerne for at diskutere lovene. De blev
godkendt og man besluttede at kalde
foreningen ”Lærerforeningen for dansk
Vestindien” (The Teachers´ Association of
The Danish West Indies), idet man gik ud
fra, at også lærerne på St. Jan og St. Croix
ville melde sig ind i den. Lovene kom til
at bestå af 10 paragraffer og formåls-
paragraffen var i store træk identisk med
den tilsvarende i Danmarks Lærerforening.
Bestyrelsen, der var valgt for et år, fik fem
medlemmer: Formand: kommunelærer
Francis, sekretær: lærerinde frk. Burnet,
kasserer: skoleinspektør K. Fjeldsøe,
redaktører: kommunelærerinde Vessup og
lærer Roberts. De to sidste skulle tage sig
af udgivelsen af et foreningsblad. Det blev
besluttet, at foreningen skulle holde møde
hver måned. Alle lærere, private som
offentlige, kunne optages som medlemmer.

Skoleinspektør K. Fjeldsø fik til opgave
at sørge for, at medlemmerne på St. Croix
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blev informeret og opfordret til at melde
 sig ind i foreningen.

Der blev også fremsat ønske om at få en
udtalelse fra Danmarks Lærerforening om
et evt. samarbejde eller at foreningen i
Vestindien blev en underafdeling af den
danske lærerforening. Det har dog ikke
været muligt at efterspore dette, idet
Danmarks Lærerforening ikke har
 arkivmateriale fra den tid.

Alt tyder på, at foreningen kom til at
fungere, for i november måned udkom
første nummer af foreningens blad under
navnet ”The Teachers‘  Voice”. Bladets
redaktør var lærerinde A.M. Vessup fra St.
Thomas. Dette første nummer indeholdt
bl.a. en artikel om skolevæsenet på øerne.
Bladet blev omtalt i Lightbourns´s Mail
Notes med følgende ordlyd:

The editress of The Teachers‘ Voice in her
introductory articles says of the teachers:
”Nor do we want the same training for the
teachers here which teachers in Demark
receive, for that may not suit conditions
here”. Do, dear lady, take that back – we
say that we do want better trained teachers
than  we have. Our mouth watered (for the
young) when we read a little futher on the
educational status of the Faroe Islands,
and, if we remain Danish, please let us fight
to be placed on a par with our far-off sister
Faroe; don´t let us, please, be satisfied with
anything less; let that be one of the reforms
 we demand”. (2)

Det ses også, at i december måned 1916
udkom ”The Teachers Voice”, nr. 2. (3)

Ovennævnte bygger hovedsagelig på op-

lysninger i Lightbourn´s Mail Notes 9/9,
12/9 og 28/11 1916,  Folkeskolen 1916,
side 598. West End News, 30/11 1916.
Trods ihærdig søgen, har det ikke været
mig muligt at finde eksemplarer af ”The
Teachers Voice”. Det er muligt, at der fin-
des eksemplarer på Rigsarkivet
(Dansk Vestindisk Lokalarkiv).

Jørgen O. Bjerregaard

1)       K. Fjeldsøe var dansk født og fik sin lærereksa-
men i 1909 på Tranum Seminarium.Han kom
til Vestindien i 1911 og blev ansat som skole-
inspektør på St. Thomas. Han afholdt kurser
for lærerne og åbnede også en læseklub for
dem, så de kunne stifte bekendtskab med dansk
litteratur. Han var medvirkende til, at der blev
indført gymnastik i hovedskolerne i St. Tho-
mas Kommune. Han skrev historiske artikler
om øernes historie, herunder skolehistorie til
såvel ”Folkeskolen” som ”The Teachers‘ Voi-
ce”. Han forlod øerne i april 1917 og fik se-
nere arbejde ved Københavns Telefon Ak-
tieSelskab.

2)      Lightbourn‘s Mail Notes, 6/12/16.
3)      Lightbourn´s Mail Notes 14/12 1916.

Skolebørnene på vej ind i skolen.
Kommuneskolen i Charlotte Amalie 1916.
Bruges vistnok endnu til samme formål
(forfatterens fotosamling).



12 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2003

Festivalrejsen
nærmer sig hastigt....
I skrivende stund ligger der et tykt sne-
dække over landet. Mon ikke det er med
til at forventningens glæde er for ekstra
opadgående hos de af vore medlemmer,
som i slutningen af marts drager af sted til
Vestindien. Vi skal igen møde vore vestin-
diske venner og medvirke til at styrke og
bevare båndene mellem det, der engang alt
sammen var under dansk flag. At det så
sker under varme himmelstrøg på dejlige
øer med pragtfulde badestrande, ja det er
jo bare et ekstra plus.

I alt 70 af selskabets medlemmer tager
afsted fredag den 28. marts, dels med
British Airways, dels med SAS. Hjem-
komst er søndag den 13. april, medmin-
dre man har valgt at forlænge rejsen med
et ophold det ene eller det andet sted. For-
håbentlig en god oplevelse rigere.

I et forsøg på at medvirke til at det bliver
en god oplevelse, prøver vi at forberede
os bedst muligt herhjemme. Vi holder der-
for 2 rejseforberedelsesmøder, dels lørdag
den 15. februar 2003 i Horsens Firma-
sports lokaler, dels søndag den 23. februar
2003 i Valby Medborgerhus

Begge steder ligger rejsemødet i umiddel-
bar forlængelse af de medlemsmøder, som
er annonceret andetsteds i bladet, hvor
også tilmeldingskuponen sidder. På rejse-
mødet vil vi fra Festivaludvalget orientere
om diverse praktiske forhold af interesse
for både de medlemmer, der tidligere har
deltaget i en festivalrejse, men ikke mindst
for de medlemmer, som skal med for før-
ste gang.

Vi har sendt en samlet liste over de dan-
ske gæster til vore søsterforeninger på St.
Thomas og St. Croix , så de har et godt
udgangspunkt for deres overvejelser om
hvem, der skal indkvarteres hos hvem og
hvorfor.

I  “Rejseplaner og vilkår“ skrev vi, at der
ikke kræves visum ved indrejse i USA,
samt at pas skal være gyldigt 6 mdr. efter
udrejse. Det gælder stadigt, men der er
kommet en stramning af vilkårene siden
vi fik denne oplysning. Sagen er den, at
USA nu kræver, at vore pas skal være ud-
stedt efter 1. marts 1997, i modsat fald skal
der søges visum. Et visum koster 800 kr.
på USA´s ambassade, så det kan forment-
lig bedre betale sig at anskaffe et nyt pas.
Vi vil skrive direkte til de medlemmer, vi
af optegnelserne mener, er i den situation,
men vil samtidig opfordre alle til at checke
passet. Vi må understrege, at det er den
enkelte rejsedeltagers eget ansvar, at pas/
visum er i orden, selskabet kan ikke på-
tage sig noget ansvar herfor. Er pas/visum
ikke i orden, kan man blive afvist ved
check-in. Får man nyt pas-nr. vil vi gerne
kende det inden 1. marts.

En hel del af rejsedeltagerne er allerede
medlem af en eller flere af bonusklub-
berne hos flyselskaberne. Vi vil bede alle
de medlemmer, som ønsker bonuspoint
noteret på kontoen om at medbringe konto-
nummeret ved rejsemødet, eller sende det
til undertegnede inden 1.marts 2003, eller
gemme talonerne fra bording-card’et og
selv ordne det med flyselskabet efter hjem-
komsten.

Walther Damgaard

Walther Damgaard
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Reservér allerede nu
fredag den 9. maj...

Hvad er Vestindien uden rom?
Cruzan er kommet til landet. Det har vi
tænkt os at markere på medlemsmødet,
fredag den 9. maj 2003 i Valby.

På dette møde arrangeres romsmagning
i samarbejde med Vingården i Odense.

Læs nærmere herom i næste blad men
husk allerede nu at reservere datoen.

Mødeudvalget

Kære medlem

Husk at betale
kontingent 2003 senest
20. februar.

Husk at tilmelde dig til
februar-medlemsmøde.
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Der sker noget på Whim....
I november 2002 tog vinden de store vin-
ger på det kendte symbol for  St. Croix’
historie, møllen på Whim. Takket være bi-
drag fra diverse fonde og institutioner er
vingerne nu på plads igen. Så nu kan Cru-
zans og andre Whim-besøgende glæde sig
over dette mesterværk i de vestindiske øers
historie. Og mon ikke der er en hel del
danske gæster, der vil fryde sig over mølle-
(gen)synet .

Det er ikke det eneste, der er sket på Whim.
Anden støtte til museet har resulteret i etab-
leringen af en ny have ved museumsind-
gangen. Haven er tegnet af Wendy Ramos
fra Antilles Design Group, og for at fuld-
ende projektet er der etableret kunstig be-
lysning og do. vanding - så haven er sik-
kert også indbydende til april...

Whim er jo et af
de steder, man
altid har lyst til
at vende tilbage
til ....

og så ligger
Whim jo også
lige på vejen til
romfabrikken.....



15Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2003

Også på øerne har
de hørt om
AnneWalboms
slægtsforskning.

Søndag eftermiddag, den 17. november
2002, var op mod 100 mennesker med
familiemæssig tilknytning til Frede-
rikssted og St. Croix West End forsamlet
i Frederikssted. Alle havde de sat sig op
til at høre, lære og selv formidle for-
tællinger, først og fremmest om deres op-
rindelse, men der blev bestemt også
fremført mange andre spændende ting,
der gav anledning til reflektion bagud i
tiden.

De fleste indlæg blev leveret af perso-
ner, der var hjemmehørende på St. Croix
og St. Thomas, alle med rod tilbage til
Frederikssted. Myron Jackson fortalte
således om sit arbejde med at finde en
forbindelse mellem hans St. Thomas-

familie og dens oprindelige rødder i familien
Frederikssted-Jacksons.

Danmark var også godt repræsenteret. Anne
Walbom fortalte om sit store projekt med at
finde rødderne i Frederikssted, både ‘fri’ og
‘ufri’. Og så blev der iøvrigt ellers flittigt
studeret stamtavler: Kunne man få færten af
en ny fætter eller kusine...

Arrangementet blev forestået af Library &
Archives Committee.
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Hvad har de to steder egentlig med hinan-
den at gøre? Umiddelbart ikke ret meget.
Alligevel er der i øjeblikket en forbindelse
mellem dem. I Firenze ligger nemlig Det
Europæiske Universitets Institut. Det blev
grundlagt i 1972 og finansieres af EU. I
dag huser universitetet et af de største ph.
d.-programmer i Europa. Der er i øjeblik-
ket ca. 550 ph. d.-studerende fordelt på fa-
gene jura, økonomi, politologi og sociolo-
gi og ikke mindst historie. De studerende
kommer fra hele Europa. Der bliver mest
talt en slags euro-engelsk, men også fransk,
italiensk og tysk.

Jeg er indskrevet på historiefakultetet for
at skrive en ph.d. om de magtmekanismer,
som prægede det dansk vestindiske slave-
samfund. Hvilke muligheder havde slaver
og frie sorte for at præge deres tilværelse i
Dansk Vestindien og hvordan forandrede
deres muligheder sig, da den transatlanti-
ske slavehandel blev ophævet og slaveriet
i stigende grad blev udsat for kritik. Det er
nogle af de spørgsmål jeg arbejder med.
For at svare på dem kigger jeg på de pro-
tokoller, som blev ført i forbindelse med
politiforhør i Christiansted jurisdiktion. I
disse protokoller findes me-get fine beskri-
velser af de konflikter som opstod i Dansk
Vestindien. F.eks. kan man læse om
plantageslaver, der løber maron, ejere der
mishandler deres slaver, og hvis man er
heldig om forhold mellem hvide mænd og
sorte kvinder.

Kan det overhovedet lade sig gøre at skrive
om Dansk Vestindien i Firenze, vil nogen

sikkert spørge. Alle kilderne ligger jo på
Rigsarkivet, i Washington eller på øerne.
Svaret er både ja og nej. Et af fakultetets
kerneområder er kolonihistorie, og derfor
er der mange andre ph.d. -studerende, som
også beskæftiger sig med europæisk kolo-
nialisme. Der er – naturligvis – ikke an-
dre, der skriver om Dansk Vestindien, men
det er meget inspirerende at høre om og
tale med andre historikere om, hvordan de
forstår mødet mellem europæere og andre
folkeslag.

Det giver nye vinkler på, hvordan jeg kan
forstå det samfund, som udviklede sig i
forbindelse med slaveri og sukkerpro-
duktion i Dansk Vestindien. Universitetets
bibliotek er ikke særlig stort, men har et
effektivt samarbejde med biblioteker i hele
Europa. Jeg har derfor mulighed for hur-
tigt at få fat i al den litteratur, jeg behøver
for at arbejde.

Men kilderne kommer jeg ikke uden om.
Uden dem bliver den afhandling, jeg til sin
tid skal aflevere, nok lidt for spekulativ.
Heldigvis er der taget højde for det pro-
blem. Jeg kan tage hjem på mission. Det
har ikke noget at gøre med blå briller og
skydevåben, men betyder blot, at jeg i
lange perioder har mulighed for at opholde
mig der, hvor mine kilder er.

Og det er jo primært her i Danmark.

Et projekt om Dansk Vestindien i Toscana
Bestyrelsesmedlem i Dansk Vestindisk Selskab, Gunvor Simonsen, fortæller om
sit ph.d.-projekt, som hun skriver på Det Europæiske Universitets Institut i
Firenze. Kan man overhovedet arbejde med Dansk Vestindien i Toscana?

Gunvor Simonsen
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Skulle nogen mon genkende et portræt som
dette, evt. større, af en fornemt klædt neger
eller mulat, malet i år 1828? Det vil for-
mentlig befinde sig her i landet, men kan
 også være endt andetsteds.

Portrættet her er 17 x 13 cm, signeret af
den i datiden kendte portrætmaler Bentzen
(1812-1876) og dateret år 1842. Men en
slægtning og jeg har begrundet formodning
om, at det drejer sig om en kopi af et andet
maleri fra år 1828 og at det forestiller
Frederik Ludvig Anthony (kan staves på
forskellige måder), taffeldækker på
Tranekær Slot i perioden 1801-1842.

Kommet til Danmark fra
Dansk Vestindien i ca. år
1800 ( født på Sct. Croix ca.
1783-84).

Det originale portræt, jeg
søger, kunne tænkes også at
være af Bentzen, men i så
fald ville det nok være i
denne malers mere normale
portrætstørrelse, 34 x 28 cm.
Men det er også muligt at
den første maler er en helt
anden.

Vi har tillid til at der er, eller
har været, en original og
håber, at nogen muligvis vil
kunne genkende dette
billede eller personen derpå

fra andre malerier ? og eller måske huske
noget om et tilsvarende portræt. Alle op-
lysninger er velkomne !

I øvrigt søger jeg ligeledes oplysninger
om hvad det kan betyde eller har bety-
det, at den fine mand på billedet har en
guldørering i højre øre ( billedet). Han har
jo højst sandsynligt ikke været sømand !

Med venlig hilsen

Henning Palmann
Lupinmarken 144
8800 Viborg
Telefon 86627716

Hvem er
denne
mand?
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Illustreret Familie-Journal havde under 1. Verdenskrig et særlig
afsnit med rubrikken Nyt fra alle lande i krig og fred. Den ansvars-
havende redaktør var Victor Foss, og krigen til trods, så havde han
de journalistiske forbindelseslinier i orden. I 1914 kunne han for
eksempel både med billede og tekst beskrive et nyt vidunder på
sukkermarkerne på St. Croix:

En Motorplov paa St. Croix.
Vore vestindiske Øer ligger jo ikke saa mange Dagsrejser borte fra det
nordamerikanske Fastland, og mange af Amerikanernes store Opfindelser paa
Landbrugsmaskinernes Omraade kommer derfor ofte før til vore fjerne
Landsmænd derovre, end de kommer til os. Paa vort Billede her ser man en
ultramoderne amerikansk Motorplov med en lang Række Plovklinger, der
trækkes af en Motor. Ploven er anskaffet af St. Croix’ Kommune og udlejes til
Plantageejerne. - Fot. Lauridsen,St. Croix.

- men læs så videre om ploven på de følgende sider...
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Når arbejdskraft mangler,
så tillader vi immigration
Da danskerne gjorde
det i 1860-erne på St.
Croix, skabte de regler
og forordninger, men
også beskatning og en
fond. Immigrationsfon-
den fik indtægter fra en
skat på den indførte ar-
bejdskraft, i form af im-
migrationsskat og ren-
ter af kreditforenings-
obligationer. Pengene
blev brugt til hospitals-
ophold for immigran-
terne, men også puttet i
den fond, der drev land-
brugets forsøgsstation
på St. Croix, til hospi-
talsophold for immi-
granter - og til peronalet
der kørte med motor-
ploven....

Efter slaveriets ophør (Emancipationen) i
1848, blev der hurtigt mangel på arbejds-
kraft. De nu frigivne slaver havde natur-
ligt nok ikke lyst til at slide, som de havde
gjort det før, og de ret skrappe regler, som
førte til oprøret i 1878 (The Fireburn),
hjalp ikke meget på plantagearbejdernes
stigende behov for arbejdere.

Derfor forsøgte man at importere dem fra
andre caribiske øer.

Derfor underskrev Frederik VII allerede i
1862 en forordning om importeret arbejds-
kraft på de vestindiske besiddelser, altså
regler for, hvordan man skal behandle im-
migranter - især på St. Croix, som mere
end nogen anden var sukkerøen, og den,
hvor problemet var størst, og hvor der
iøvrigt også var store stridigheder mellem
de små og de store plantager - de store
ønskede den, de små ikke. Men protesterne
hjalp ikke, loven kom.
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Først og fremmest skal der etableres en
immigrationskommitté, hvis formand får
den fine titel af Superintendent of Immi-
gration. Han får løn for arbejdet og udpe-
ges af guvernøren. De to øvrige kommitte-
medlemmer udpeges af byrådene på St.
Croix

Næste led i processen blev så, at kommit-
teen skulle finde frem til nogle agenter, der
så på de andre øer bliver bemyndiget til at
hyre og antage arbejdskraften. Men på den
måde at hente arbejdskraft til øen var alle-
rede den gang noget, som skulle tages al-
vorligt.

Det ser man tydeligt i kongens meget grun-
dige forordning, der i indledningen klart
røber, hvor den kommer fra, nemlig finans-
ministeren.

Men den kunne såmænd også have været
gennem udenrigsministerens hænder, for
der er mange sætninger om, hvilke rettig-
heder og beskyttelse, de gæstende arbej-
dere har krav på - for eksempel:

 ...Immigrants from the British posessions
in the Eastindies, and are British subjects,
shall enjoy the right of claiming protection
from the British Consular Agent....

Er reglerne forsigtige med hensyn til stats-
borgere fra andre lande og især de engel-
ske øer, så er de til gengæld skrappe nok i
kravene til selve arbejdet, som jo var me-
ningen med det hele. For eksempel står der,
at immigranten skal holdes i arbejde 6 dage
om ugen og 9 1/2 time daglig.

Fridage er kun de dage, der af guvernøren
er godkendt som fridage. I høsttiden skal
de tage det forlangte overarbejde og beta-
lingen er fastsat til den samme, som de lo-

kale arbejdere får. Forordningen er så de-
taljeret, at den også beskriver, hvordan
plantagernes ejer eller bestyrer skal føre
separate regnskaber for hver eneste immi-
grant. Der er bestemmelser om straffen i
tilfælde af forsømmelser - og den er hård.
Men der står også, at guvernøren er an-
svarlig for deres retslige beskyttelse.

I de annoncer, man så senere kunne finde i
de forskellige caribiske øers aviser læser
man så om de store fordele ved at tage ar-
bejde på St. Croix.

For eksempel annoncerer en advokat på
Barbados med en opstilling mellem St.
Croix over for tilsvarende landarbejde på
Barbados og den opstilling sætter en ba-
lance på ugelønnen på 1,34 dollars. Det
betyder, at St. Croix giver hele 34 cent
mere - altså på en uge.

Det er ikke svært med vore dages briller
at se, at hvis 34 cent mere på en uge er en
stor fordel, så har der været mere end al-
mindelige klasseskel dengang. Og tillige
stor forskel mellem caribiske øer på selv
en dårlig betaling for 6 gange 9 1/2 times
ugentlig arbejde.

Når finansministeriet allerede i 1862 er
involveret, så er det jo ikke svært at for-
stå, at der bliver etableret en immigrations-
beskatning, og uanset hvor meget datidens
finansminister fik puttet i sin egen altid
slunkne statskasse, så ender de gode mid-
ler i en immigrationsfond. Og når man har
midler i en fond, så skal der selvfølgelig
også årligt laves budget o.s.v.

I udkastet til „Budget for St. Croix
Immigrationsfond for Finansaaret fra 1.
April 1915 til 31. marts 1916“ ser man,
hvad pengene bliver brugt til, men også,
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P.O.Box 12200 St. Thomas, USVI 00801

Guesthouse midt i det
historiske Charlotte  Amalie, St. Thomas.

Hotellet ligger i Dronningens Kvarter, på
samme høj, som Synagogen i Krystalgade.

Nyd morgenmaden i herskabelige omgivelser
mens du ser

krydstogskibene komme ind.

Rimelige dagspriser, 7. dag gratis
Sommer: 65-85 $   Vinter: 85-115 $

Continental breakfast incl.
Se de mange billeder på:

www.crystalpalaceusvi.com
E-mail: CrystalPalace@St-Thomas.com

hvordan fonden får lejeindtægter fra for
eksempel 6 huse, den har bygget.

På udgiftssiden kan man blandt andet læse,
at der bruges midler til „...Anlæg og Drift
af en Agerdyrkningsforsøgstation paa St.
Croix m.m. af 9. September 1910...“

Men i samme udkast til budget optræder
også en udvidelse af aktiviteterne på øen
med den motorplov, som immigrations-
fonden stod for gennem

 „...Anordning om Anskaffelse og Drift af
en Motorplov for St. Croix Immigrations-
fonds Regning af 11. August 1913...“

 - i budgettet forventer man nu yderligere
udgifter til maskinist og mandskab på plo-
ven, der hermed får så store udgifter, at de
forventes at overstige indtægterne.

Set i bakspejlet, så er det sjovt nok at se,
hvordan man også i danskertiden havde
diskussioner med temaet immigranter og
behovet for arbejdskraft.

På USVI er der fortsat megen diskussion
om immigranterne. De tidligere danske øer
er en magnet for omliggende fattige
øsamfund. Cubanere synes mere velkomne
end haitianere, men skal deres ophold gø-
res lovligt, så skal de have et såkaldt
greencard, d.v.s.en legal arbejdstilladelse.
Har de kunnet opnå det i tilstrækkeligt lang
tid, så har de også chancen for at gå til
„eksamen“ - altså søge om amerikansk
statsborgerskab.

Men rygtevis er der fortsat mange, der helt
illegalt arbejder til lave lønninger. Det er
ikke mere rygter end at der med mellem-
rum er sager om illegal indvandring ved
retterne og efterfølgende udvisning.
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Et sikkert arkiv
Hvis man vil grave i arkiver om
danskernes tid i Caribien, så er
der tre steder, det sner:
På St. Thomas eller St. Croix, i
NARA II i Washington og i Rigs-
arkivet i København.

I København kan enhver gå ind, man skal
registeres hos folkene i skranken ved ind-
gangen, men de stiller ikke krav til andet
end ens navn, adresse og formålet med
besøget. Når det er sket, så er der adgang
til arkivalierne. Nogle er på mikrofilm, an-
dre skal bestilles fra arkivlageret i Glo-
strup, hvorfor man ikke kan regne med at
det kommer frem samme dag.

På øerne er det på bibliotekerne, man skal
henvende sig. På St. Thomas er det Enid
Baa-bibliotekets von Scholten-collection
og på biblioteket i Christiansted skal man
op på etagen med de caribiske arkivalier.

Her er der både mikrofilm og papirar-
kivalier, hvoraf dog mange ikke er tilgæn-
gelige, fordi de på det nærmeste er ædt op
af den slags kryb, der guffer sig mæt i gam-
melt papir og efterlader løbegange gennem
papirlagene.

Begge steder er man dog afhængig af en
hjælpende hånd, som ikke altid er der lige
på det tidspunkt, hvor man måske har tænkt
sig at komme på besøg, hvorfor det er en
god ide at have spurgt sig for inden..

Lidt nemmere vil det være på St. Croix
Landmarks Societys research afdeling på
Whim. Her er det især slægtsforskere, der
kommer, men også andre med historiske
interesser.

Eksempelvis kommer en lokal kendt per-
son som Wayne James ofte forbi for at
finde materiale - også illustrationer - til
sin ugentlige artikel i St. Croix Avis. Han
gør som mange andre: Kommer forbi el-
ler ringer til Carol eller Barbara.

Så er der National Archives, Washington
DC. Man hvis man tror, man lige kan gå
ind og spørge efter et eller andet, så tror
man ganske fejl. Først og fremmest fordi
sikkerheden efter 11. september 2001 er
skærpet helt enormt, og det gælder iøvrigt
alle offentlige bygninger. Her er beret-
ningen om to danskere på besøg - og de
havde endda haft eventyrligt gode
kontakter inden:

National Archives bygning ligger tæt på
Smitsonian og kendte landmarks som the
needle og det hvide hus m.m. Men på det
sted er der ikke noget at hente for en
dansker med vestindiske interesser.

På vej op i shuttle-bussen til NARA
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Anne Walbom foran den moderne
NARA II-bygning med sikkerhed som
i en lufthavn

Men det er her fra, der hver time går en
shuttle bus ud til NARA II (NARA er
National Archives Research Administra-
tion og II er den nye og meget store arkiv-
bygning - vist nok en af de største i verden).

Det tager 40-45 minutter, og så skal bussen
igennem to sikkerhedstjek før vi når frem
til indgangen. Så er det os, der skal til
sikkerhedstjek. Lige så skrapt som i en
lufthavn. Alt skal gennemgås eller gen-
nemlyses, hvorefter man skal vise sit
research-kort, det er et id-kort med billede.
Har man ikke det, så må man først ind i
registreringen og få et. Har man en lille
computer med, så skal den også registeres
her.

Når disse formaliteter er i orden, så kan
man gå ned i garderoben og låse alt det
inde, som man ikke må have med op i
research-afsnittene. Så op til indgangen og

til elevatoren, der bringer en til research-
etagerne. Hvad der ikke må medbringes,
det er tasker, mapper, kuglepenne, sjaler,
sweaters med lommer og lynlåse - kort sagt
alt, hvor der kan skjules det mindste.

Du kan tage din registrerede computer
med, men ikke papir og kuglepen. Får du
brug for papir og blyant, så udleveres det
ved skrankerne. Skal du have egne notater
med ind, så skal de godkendes og stemples.

Og så skal man passere endnu en sikker-
hedskontrol før man når frem til elevatoren
op.

Samme kontrol kommer man til at passere
ikke så få gange, for skal man i en pause
på besøg i kantinen, så skal man checke
ud igen - og ind igen efter pausen. Samme
checkpoint passerer man efter endt
arbejde, og så bliver hvert eneste stykke
papir endevendt og research-kortet med
billede og magnetstribe får endnu en tur i
computeren.
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På 2. sal kan du så bestille de Dansk
Vestindiske papirer, og de kommer tem-
melig hurtigt, for de findes i bygningen.

Problemet er snarere at udfylde bestil-
lingen rigtigt. Men det kan man få hjælp
til.

Når man så har fået den eller de arkivbok-
se, man vil gennemgå, gælder det om at
komme hen til en af de fortrinlige
skrivebordspladser, hvor man har både lys
og strømforsyning.

Herfra er der så en stribe regler, der skal
overholdes. Kun en arkivboks ad gangen
på bordet og fra den kun én mappe ude.
Overholder man ikke det, så kommer der
straks én farende og belærer en.

Når du så har fundet en interessant
skrivelse, du gerne vil have kopi af, så er
der ikke noget med bare at tage det og
smutte hen til kopimaskinen. Man tager
hele mappen, det lå i med op til skranken.

Her skal man have et ok fra arkivfolkene,
og hvis kopimaskinerne er optaget, så
bliver man sat i kø. Er der mange i kø, så
styrer de en tidsbegrænsning maksimum
fem minutter - næste....

Arkivpersonalets godkendelsesprocedure
inden man får lov til at gå til kopimaskinen
er både en sikkerhed for, om det ønskede
kan tåle at komme i kopimaskinen og for,
om der er tale om klassificeret materiale.

Fortrolige papirer skal stemples, hvis man
får lov til at kopiere dem. Er der tale om
skrøbeligt arkivmateriale, så kan man få
adgang til det, de kalder en scanning.

I virkeligheden er der snarere tale om en
elektronisk affotografering, der så printes
ud på papir.

Teknisk set meget flot, økonomisk en hel
del dyrere pr. side end almindelig kopi-
ering. Apropos prisen, så findes kontanter
ikke i research-lokalet. Man går til en
automat, der mod input af dollarsedler
leverer et autput i form af en slags kre-
ditkort til kopimaskinerne.

For en dansk researcher er hele NARA II
et uvant sæt af regler og bestemmelser.
Men har man vænnet sig til dem, så ender
man med at blive temmelig begejstret -
ikke mindst fordi tingene fungerer, og fordi
man sagtens kan finde rigtig gode ting, som
man så kan hjembringe i rigtig gode kopier.

Og det vil så blive til fornøjelig læsning i
både dette og kommende medlemsblade.

Ole Bidstrup

Maden fra Caribien
- er spændende og får tilsyneladende fle-
re og flere madskribenter til at udfolde
sig. I serien „World Food“ fra forlaget

Lonely Pla-
net kom Ca-
ribien på
menuen
sidste år.

En fortræf-
felig lille
bog, dog
uden kend-
skab til
USVI
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Bogsiden
Dansk Vestindisk Selskabs udgivelser af bøger og

postkort tilbydes medlemmerne til fordelagtige priser::

“DE FRIFARVEDE”
 - af Henrik Hertz m. indl. og noter af
Anne Walbom og Eva Frellesvig.
Udgivet i anledning af 150 året for
slaveriets ophævelse i Vestindien. 81
sider, DVS og Poul Kristensens Forlag,
Herning 1998.                   Pris kr. 90,-

“ST. CROIX,  ST. THOMAS, ST. JAN”
 - Henry Morton, Skitsebog og Dagbog
fra Dansk Vestindien 1843-44. 184 sider,
DVS Kbh.1975.                 Pris kr. 50,-

“FLÅDEN OG DANSK VESTINDIEN”
 - Den danske flådes togter til Caribien
1671-1917. Af Per Nielsen. 48 sider,
DVS og Forlaget Marinehistoriske
Skrifter, Kbh. 1997            Pris kr. 40,-

“FRA SLAVESANG TIL SOCA”
 - Historien om musikken fra de tidligere
Dansk Vestindiske øer. Af Jørgen O.
Bjerregaard, Lars Heje og Ole Bidstrup.
63 sider, DVS Kbh. 1991.
Bog + kasettebånd       Pris kr. 125,-
Bog alene                     Pris kr.  37,50

“EN OFFICER I DANSK VESTINDIEN

OG HANS FRITIDSBESKÆFTIGELSE”
 - Redigeret af Steffen Linvald. 122
sider, DVS Kbh.1988.       Pris kr. 40,-

“Dansk Vestindien
for 250 år siden”
 - J.L. Carstens: En almindelig beskri-
velse om alle de Danske, Americanske

eller West-Indiske Ey-lande. 164 sider,
DVS Kbh 1981.                  Pris kr.50,-

“KUNSTNERE I TROPESOL. SKITSER”
 - akvareller og malerier fra det tidligere
Dansk Vestindien. Af Ole Bidstrup,
Jørgen O. Bjerregaard, Lise Funder m.fl.
Udgivet af DVS i samarbejde med
udstillingsbygningen Nikolaj, 87 sider,
DVS Kbh 1992.                 Pris kr. 40,-

POSE MED

4 POSTKORT

4 forskellige.
motiver, dobbelte
 og med kuverter.

Pr. sæt                              Pris kr. 25, -
Køb fem sæt                   Pris kr. 100, -

„TOLDVÆSENET I DANSK

VESTINDIEN, 1672-1917"
Af Poul Erik Olsen, Toldhistorisk
Selskab, Kbh. 1988, 261 sider,
indbundet, med fotos, billeder og ill.
                                       Pris kr.   60,-
- kan købes ved medlemsmøder, bestilles
pr.  brev,  telefon eller
e-mail hos:

Lars Hornstrup Hansen,
Herluf Trollesgade 10, 2.tv,

1052 Kbh. K - Tlf:  33 15 32 80

E-mail: lhh@adr.dk

Pris er ekskl. porto og forsendelses-
kuvert. Betales på et vedlagt girokort.
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Dansk Vestindisk Selskab
har eksisteret siden salget af øerne i 1917.
Selskabet har den engelske undertitel
„Danish West Indian Society“. Selskabets
protektor er Hendes Majestæt Dronning
Margrethe II. Selskabet, der er upolitisk,
blev stiftet  Valdemarsdag 15. juni 1917
som klubben „Dansk Vestindien“ og se-
nere reorganiseret.

I 1969 blev navnet ændret til “Dansk
Vestindisk Selskab“, som er landsdæk-
kende, men har hjemsted i København.

Selskabets formål er:
a. - at samle alle, der har eller har haft til-
knytning til det tidligere Dansk Vestindien
(øerne St. Thomas, St. Croix og St. Jan)
samt andre personer, der måtte have inter-
esse i at bevare minderne om Dansk
Vestindien (nu U.S. Virgin Islands).

b. - at støtte interessen for Danmark i det
tidligere Dansk Vestindien (U. S. Virgin Is-
lands).
c. - at opretholde og eventuelt skabe kul-
turelle og venskabelige forbindelser mel-
lem Danmark og U. S. Virgin Islands.

Formålet søges gennemført ved:
a. - Møder, sammenkomster, foredrag og
anden foreningsvirksomhed.
b. - Udgivelse af et medlemsblad  5 gange
årligt og andre publikationer.
c. - Samarbejde og korrespondance med
specielt de på U. S. Virgin Islands eksi-
sterende foreninger med tilsvarende for-
mål.
d. - Formidling af personlige kontakter gen-
nem gensidige besøg.

Årligt kontingent :
250 kr  pr. husstand.

Indmeldelsesblanket
2003-nr. 1

 (udfyld med tydelige blokbogstaver - sendes til)
Medlemssekretariatet
Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Navn

Gade

Postnr: Telefon/E-mail:

By:
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Louise Steensgaard,
Prinsesse Charlottes Gade 41, 2.tv
2200 København N

 35 37 16 66
e-mail: loust@orangenet.dk

Jens Benoni Willumsen,
Birkelyvej 52, Nr. Lyndelse,
5792 Årslev,  65 90 18 12
e-mail: jens.benoni@compaqnet.dk

Gunvor Simonsen
Hans Tavsens Gade 21, st.th, 2200
København N,  35 36 31 71
e-mail: gunvor@private.dk

Marianne Gall,
Godthåbsvej 223, 2720 Vanløse

 38 86 10 69

Esmé Baltzer,
Birkevej 34, 2970 Hørsholm

 45 86 54 45

Erik Marcussen,
Græsager 302, 2980 Kokkedal

 49 18 14 34 og 28 18 14 34
e-mail: DWIS@vip.cybercity.dk

Lis Andersen Torpet,
Vester Søgade 74, 2. tv,
1601 København V,  33 91 55 19

Walther Damgaard
Blegdammen 30, 4600 Køge

 56 63 09 18
e-mail: w-damgaard@get2net.dk

Jonna Skourup Christensen,
Rønhaven 4, 2500 Valby

 36 17 13 05

Dansk Vestindisk Selskab Bestyrelse og adresser

Selskabets kontaktpersoner:

Nordjylland:
Sarah Petersson, Skovlykke 13,
9210 Aalborg SØ   98 14 19 86

Midtjylland:
Børge S. Knudsen,
Nonbo Mark 18, Hald Ege,
8800 Viborg     86 63 87 67

Fyn og Sydjylland:
Jens Benoni Willumsen.

FORMAND: Louise Steensgaard
NÆSTFORMAND: Walther Damgaard
BESTYRELSESSEKRETÆR:
Jens Benoni Willumsen
MEDLEMSSEKRETARIAT OG
KASSERER: Erik Marcussen
DVS-konto: Lån & Spar Bank,
Reg.nr. 0400 konto 11700 79724
MEDLEMSBLAD:

KULTURHISTORISK UDVALG:
Louise Steensgaard, Jonna Skourup
Christensen, Karen Munk-Nielsen,
Anne Walbom, Marianne Gall, Gunvor
Simonsen.
MØDEUDVALG:
Marianne Gall, Jonna Skourup
Christensen, Lars Hornstrup Hansen,
Esmé Baltzer,
Lis Andersen Torpet
FESTIVALUDVALG:
Walther Damgaard, Louise
Steensgaard, Lis Andersen Torpet,
Erik Marcussen, Jonna Skourup
Christensen.
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Postbesørget blad
(0900 KHC)
Bladnr. 51281

Ingvar Zangenberg-illustration
fra J. L. Carstens bog


