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Medlemsmøde
fredag den 9. maj...

Hvad er Vestindien uden rom?

Cruzan er kommet til landet. Det mar-
kerer vi på medlemsmødet, fredag den
9. maj 2003 i Valby, hvor der er arran-
geret romsmagning i samarbejde med
Vingården i Odense.

Læs mere inde i bladet, men husk
allerede nu at reservere datoen.
Og sidst, men ikke mindst:
Meld nu til med det samme....
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Efterlysninger
Det er ingen hemmelighed, at tabet af Ole
Bidstrup, er et stort tab, både for mange af
os personligt og for Dansk Vestindisk Sel-
skab som forening.

For selskabet havde Ole den professionel-
le hånd på såvel medlemsblad som på sel-
skabets hjemmeside. Det var derfor ikke
nemt for bestyrelsen at se, hvordan selska-
bet skulle kunne videreføre disse opgaver
med samme høje kvalitet.

På selskabets hjemmeside blev der som no-
get af det første sat en efterlysning, i det
lønlige håb, at der blandt vore medlemmer
skulle være én eller flere personer, der hav-
de både forudsætninger og lyst til at påta-
ge sig opgaven med at få videreført og
udviklet selskabets hjemmeside. Og vi er
nu kommet i den lykkelige situation, at et
af selskabets medlemmer, Ben Säbel, har
meldt sig under fanerne, med lyst til at påta-
ge sig denne opgave. Det er vi utrolig glade
for, og i løbet af maj måned forventer vi at
komme i gang. Formentlig bliver det i form
af et fælles projekt mellem Ben Säbel og
Louise Steensgaard, der også har  påtaget
sig at arbejde for at holde denne vigtige
aktivitet i luften.

Og nu kommer vi så til efterlysningen.
Bladet. Kan vi ikke være lige så heldige,
at der blandt bladets læsere er en eller flere
personer, der har tilsvarende lyst til at
påtage sig en rolle i arbejdet med at fast-

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2003, nr. 2, er kommet til verden ved fælles
indsats fra følgende redaktionskomité: Louise Steensgaard, Jonna Skourup Christensen,
Anne Walbom, Marianne Gall. Afsluttende montage m.v.:  Erik Marcussen.

holde høj kvalitet og læseværdighed i
Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad.
Hold jer endelig ikke tilbage. Hver ene-
ste bistand - stor eller lille - tæller og mod-
tages med klapsalver. Kontakt blot Louise,
undertegnede eller et selskabets øvrige
bestyrelsesmedlemmer.

Som det fremgår af rammen øverst på si-
den er dette nummer af bladet kommet til
verden ved fælles hjælp fra mange. Ud
over ovennævnte navne skal nævnes, at vi
er taknemmelige for, at der blandt delta-
gerne i Festival 2003 var medlemmer, der
ville påtage sig opgaven at viderebringe
deres oplevelser fra turen til de gamle
danske øer, til trods for at der var en meget
kort frist til at få gjort materialet trykklart.

Endnu en efterlysning. Fortællinger om
medlemmernes slægtshistorie. Et væsent-
ligt element i selskabets virksomhed er ar-
bejdet med at dykke ned i fortidens his-
torier. Det har bl.a. vist sig i interessen for
at deltage aktivt i slægtsforskningsgrup-
perne. Derfor tager vi nu hul på en serie i
bladet, hvor medlemmer fortæller om de-
res historiske rødder i Vestindien. Vi starter
i dette nummer med Inger-Lise Taylors be-
retning om slægten Taylor. Dette indlæg
er forhåbentlig blot det første blandt man-
ge, så fat blot pennen og lad os høre fra
jer.

Erik Marcussen
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Medlemsmøde
Fredag den 9. maj 2003 kl. 19:00

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

 Vi vil se om vi kan få klippet lidt billeder sammen til at genopfriske minderne
hos dem, der var med. Og de, der ikke var med, kan forhåbentlig få en fornem-

melse af, hvad de gik glip af.

 Pris: 75 kr. - som betales på mødet. Øvrige drikkevarer kan købes.

Tilmelding allersenest tirsdag den 6. maj 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.

 ——————————————————
            Brug stregen på næste side for at holde postvæsenets mindstemål.

Tilmelding til medlemsmødet  fredag  den 9. maj  2003, kl. 19:00 i Valby

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

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

Romsmagning
Vingaarden i Odense er blevet importør af Cruzan Rom til Danmark. Det skal
fejres, og det gør vi ved en kombineret orienterings- og smageaften i Valby.
De der ikke var med ude og besøge Rom-fabrikken på St. Croix får nu også

en chance. I Valby.

Ud over der bliver lejlighed til at smage på de våde varer, vil vi forsøge at
genskabe lidt vestindisk buffetstemning med  lidt vestindiske specialiteter.

Festivalstemning
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 ————————————————

til

Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Porto
kr. 4,25
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Formanden skriver...

Kære medlemmer

Louise Steensgaard

Mens jeg skriver dette, sidder jeg et sted
over Atlanterhavet, med sovende flygæster
omkring mig. Jeg er på vej hjem fra St.
Croix, fra Festival 2003. Vi, der har været
afsted på festivalrejsen, kan glæde os over
to fantastiske uger, med mange spændende
oplevelser og et godt samvær med alle vore
venner på øerne. Vi medbringer varme hils-
ner til alle jer, der ikke var af sted, og vi
kan forsikre om, at der i Vestindien er man-
ge, der nu glæder sig til at komme til Dan-
mark i 2005.

Siden Ole Bidstrups død har vi i bestyrelsen
overvejet, hvordan vi skulle føre bladet og
hjemmesiden videre. Hjemmesiden er end-
nu ikke helt i faste rammer, men vi regner
med, at det sker i løbet af den nærmeste
fremtid, som også nævnt i starten af dette
blad.

Bladet bliver for øjeblikket lavet en af re-
daktionsgruppe, bestående af Anne Wal-
bom, Marianne Gall, Jonna Skourup Chris-
tensen og undertegnede, suppleret med
Erik Marcussen, som primært tager sig af
det tekniske. Men vi har brug for hjælp, da
det er et stort arbejde at lave bladet. Derfor

modtages alle bidrag med kyshånd, og
hvis der sidder nogen og brænder blot det
mindste for at være med til at lave bladet,
hører vi gerne fra jer.

I øvrigt går vi et spændende forår i møde.
Den 9. maj er der romsmagningsaften i
Valby, og der bliver også et arrangement
på Handels- og Søfartsmuseet på Kron-
borg. Datoen er endnu ikke fastsat, men
information følger til de kommende møder
og på hjemmesiden.

Til de af jer, der var med på Festival 2003-
turen, siger jeg tak for et godt og spæn-
dende samvær, med en god steming - alt
sammen noget, der i allerhøjeste grad også
bidrog til at gøre Festival 2003 til en  suc-
ces.

Jeg håber at se rigtig mange medlemmer
til de kommende arrangementer, og ønsker
alle et glædeligt forår.
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Water Island - den fjerde ø i US Virgin Islands?

Der er en stigende selvbevidsthed blandt
indbyggerne på Water Island. Det gav sig
bl.a. udslag i, at Dansk Vestindisk Selskabs
festivaldeltagere - vistnok for første gang
- var på ‘officielt’ besøg på øen. Det var
en meget spændende dag, med mange
aktiviteter, som nævnt andetsteds i bladet.
Bl.a. var 27 danske rundt på øen på stål-
hest.

På Water Island blev der under frokosten
holdt en del taler. Der blev også givet træk
af øernes historie, i et indlæg af Alex Ran-
dall. Det var spændende, og derfor bringer
vi følgende uddrag her i bladet.

Water Islands historie
kort fortalt. Af Alex Randall.
Måske er Water Island den ø, som Dan-
mark skulle have beholdt, i stedet for kaj-
anlægget i Havensight. Det er bestemt det
skønneste sted - og det mest uspolerede - i
US Virgin Islands, samtidig med det har
den venligste befolkning.

Det er den ældste af øerne. Geologer for-
tæller, at Water Island er 108 millioner år
gammel. Den første ø i øgruppen Virgin

Islands. De første tegn på beboelse går kun
tilbage til 1400-tallet, hvor grupper af
Arawakker/Taino-indfødte slog sig ned.
Den ældste boplads på St. Thomas er Krum
Bay, lige over for Water island. Den gode
vandforsyning her kan have påvirket be-
slutningen om at bosætte sig ved Krum
Bay.

Forskellige tegn ty-
der på, europæerne
har været på Water
Islands i 1600-tallet.
Fra 1672 indgik Wa-
ter Island i De Dansk
Vestindiske Øer.

Det er ret sikkert, at
ø-rigets pirater anså
Water Island for den
perfekte base. Ho-
neymoon Bay ligger
i læ for heftige vinde,

og er derfor en meget rolig bugt. Den kan
heller ikke ses fra Charlotte Amalie,
ligesom den ligger tilpas beskyttet mod
myndighederne...

Der er forskellige spændende elementer i
øens historie. I den første del af 1800-tallet
ejedes øen af Peter Tamarynd, en fri mand
af afrikansk oprindelse, som selv holdt
slaver. Under krigen 1812-14 etablerer
Joseph Danielli, som var af italiensk af-
stamning, et skibsværft på øen, bl.a. med
den britiske flåde som kunde. Som tak fik
han Water Island. Han etablerede Planta-
tion La Providence, hvor nu Providence
Point ligger. Han solgte også den østlige
ende af øen fra, til ejendommen Caroline
Lyst.
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I 1905 købte Vestindisk Selskab Water
Island af Danielli-familien og begyndte så
at udleje øen til forskellige fremmede
landes militære enheder, bl.a. den franske
og den tyske flåde. Dette førte til gisninger
om, at Tyskland var ved at forberede et
angreb på USA . hvilket igen førte til
Woodrow Wilsons køb af De Vestindiske
Øer fra Danmark i 1917.

Under 2. verdenskrig - i 1944 - købte den
amerikanske regering Water Island af Vest-
indisk Selskab, for 10.000 dollars, og på-
begyndte opførelsen af Fort Segarra, for
at beskytte u-bådsbasen i Crown Bay.  Den
militære station blev aldrig fuldført og blev
forladt. I stedet brugte den amerikanske
hær Water island til test af kemiske krigs-
våben under tropiske for-
hold.

Kemikalierne blev senere
sendt til Panama. Water Is-
land blev igen forladt. I 19-
52 fik Harry S. Truman o-
verført øen til Indenrigs-
ministeriet, som lejede øen
ud til Walter Phillips for at
han kunne udvikle det til
beboelse. December 1953
åbnede Walter Phillips ho-
tellet Sugar Bird, baseret på
anvendelse af de tidligere
militærbygninger. Walter
inviterede mennesker på
ferie på øen og fik nogle af
dem overtalt til at leje jord
og bygge boliger.

Gennem årene blev øen delt op i mindre
enheder, og i 1965 solgte Walter så en stor
jordlod til et selskab, der derefter byggede
hotellet Sea Cliff. Men i 1989 ødelagde
orkanen Hugo hotellet og det lukkede.

Frem til 1996 var Water Islands foorhold
uafklarede. Ikke ejet/lejet, ikke under
jurisdiktion af Virgin Islands’ regering. Det
blev afklaret december 1996. Lejere fik ret
til at købe ‘deres’ jord og hoteljorden,
vejene og strandene blev overtaget af
regeringen. Nu administrerer regeringen
officielt Water Island, mens Water Island
Civic Association står for den lokale
administration.

Den eneste ‘by’, Phillips Landing, består
af postkontoret og 2 telefonbokse. Der er
ingen butikker.Øens eneste virksomhed er
en weekend-restaurant og nogle guesthou-
ses.Ved den sidste folketælling havde øen
150 faste indbyggere, der om vinteren sup-
pleres med en række udenbys besøgende,

der popu-
lært kaldes
s n o w -
birds. Wa-
ter Island
er praktisk
talt ikke-
synlig.Vi
er tit glem-
te i  offi-
cielle

sammenhænge, overses i øvrigt
nemt- og vi kan lide det på denne
måde. Vi byder jer alle velkomne
og håber på, at alle vender tilbage
til vores ø.

Der er nogle få net-sider, der be-
skriver Water Island: www.usvi.net/
water, www.vinow.com/waterisland,
www.water-island.com. Derudover

er der en netadresse, der detaljeret beskri-
ver de arkæologiske forhold ved Carolines
Lyst: www.cr.nps.gov/search/wi/wi-
index.htm.

Tak til Alex Randall
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Hvad optager sindene i Vestindien
Et selvstændigt St. Croix?
En af de ting, der for tiden kan bringe sin-
dene i kog på de gamle dansk-vestindiske
øer, er forholdet mellem St. Thomas og St.
Croix: Hvem betaler mest og hvem får mest
igen osv... - i kan sikkert gætte jer til resten.

Det er faktisk kommet så vidt, at der i avi-
serne kan ses helsidesannoncer med under-
skriftsindsamlinger, med krav om, at St.
Croix skal være en selvstændig enhed un-
der den amerikanske jurisdiktion.

Hvordan det videre forløb bliver på denne
historie, må i skrivende stund forblive i det
uvisse. Hvis der skulle ske større skred i
sagen, skal vi nok holde jer orienteret.

Erik Marcussen
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I øjeblikket vises der på Handels- og Sø-
fartsmuseet på Kronborg en udstilling med
akvareller af Friderich von Scholten, bror
til Peter. Friderich var søofficer, og sådan-
ne lærte at tegne, så de kunne gengive
fremmede skibe, kyster osv. Museet har
fået to af von Scholtens skitsebøger, hvori
han har illustreret sine mange rejser på
Verdenshavene.

Udstillingen vi-
ser ca. en tred-
jedel af de 200
tegninger, mu-
seet ejer. De
udstillede bille-
der stammer
først og frem-
mest fra en jord-
omsejling, som
von Scholten
gjorde i fransk
tjeneste i 1829-
32, ombord på
korvetten La Fa-
vorite. Men også
de tegninger, han
lavede da han fra
1833 til sin død
i 1853 boede på St. Croix, er med, hvilket
naturligvis får os Vestindiensinteresserede
til at blive opmærksomme på udstillingen.
Det bliver jo ikke dårligere af, at der også
er udstillet forskellige andre genstande fra
Vestindien, bl.a. stenøkser fra tiden før 14-
92. Men man skal nu ikke kun se ud-
stillingen for den vestindiske side  af sagen.
Resten er meget spændende. Der er teg-
ninger fra Kina, Vietnam, Indonesien, Au-
stralien, Brasilien og meget mere – her får

Friderich von Scholten på Handels- og Søfartsmuseet

man indblik i, hvordan forskellige steder
så ud i begyndelsen af det 19. århundrede.
Og Friderich von Scholtens måske lidt
naive stil, men ikke mindst hans gode øje
for detaljen, gør absolut udstillingen et
besøg værd.

Vi har aftalt med Hans Jeppesen, leder af
museet, at der vil blive et særarrangement

for medlemmer af Dansk Vestindisk Sel-
skab. Desværre har vi endnu ikke fastsat
datoen.

Men jeg vil kraftigt opfordre til, at man
holder sig orienteret via hjemmeside og di-
verse medlemsarrangementer, da det bliver
et spændende arrangement.

Louise Steensgaard

Christiansted St. Croix taget fra Bülowsminde, januar 1834
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Som ferierejsende på De Vestindiske Øer
er der meget at se og opleve, bl.a. de flotte
udsigter, strandene, vandet og selvfølgelig
historien. Man bor på et hotel af en god
standard, og man spiser mange gange
internationalt.

På St. Thomas er man på en byrundtur i
Charlotte Amalie. Specielt for os danske-
re er det interessent at se Fortet, De 99
trin, Blackbeards Castle, Legisture Buil-
ding, Frederikskirken og mange andre
historiske bygninger og pladser. Safari-
busserne bringer os omkring på øen, bl.a.
til St. Peter Mountaintop og andre udsigts-
punkter. Også Coral World besøges. Man
besøger også de helt vidunderlige strande.

En eller to indkøbsture i Charlotte Amalie
hører også med til rejsen.

En tur fra Red Hook til St. John er også
med i turistens oplevelser. På St. John ser
man den gamle plantage Annaberg,
regnskoven og de mange dejlige strande. I
Cruz Bay skal der handles i butikkerne.
På St. Croix er det Christianssted, med
historiske bygninger som Fortet, Told-
boden, Steeple Building og Guverne-
mentshuset, turisten får at se. Ude på øen
bliver man præsenteret for Frederikssted,
Salt River Bay, Den botaniske have, Whim
museet og naturligvis romfabrikken.
Indkøbsmulighederne er for turisten be-
grænset til centrum af Christianssted.

Hvad oplever man så som festivalrejsende,
for eksempel som deltager i den netop o-
verståede Festivalrejse 2003? Stort set det
samme, selv om vi var skuffede over kun
at se parkeringspladsen på Annaberg og at
vi ikke nåede ind i Coral World. Men vi
oplevede så meget andet, som langt over-
steg vores forventninger og opvejer vores
skuffelser.

På St. Thomas blev vi indkvarteret hos en
meget religiøs dame på 61 år, der boede i
en middelklasse-forstad til Charlotte Ama-
lie. Hun var pensioneret fra universitetet,
men var nu selvstændig ejendomsmægler.
Hendes hus bestod af den ”fine” stue (som
vi aldrig var i), køkken, spisestue og 4 væ-

DVS Festivalrejse 2003
Oplevet med førstegangsdeltagerøjne og -ører.

Betragtninger over forskellen mellem at være på ferierejse (charterrejse)
eller være på Festivalrejse - set og refereret af Nina og Jørgen Røgilds.
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relser med tilhørende badeværelser. I den
”fine” stue var der mange møbler og plan-
ter. Stole og sofaer var fyldt op med puder,
alt holdt i hvidt og blåt. Der var så overfyldt
med puder, at hendes mand sad på gulvet -
ham havde vi i øvrigt næsten ingen kontakt
med. Derudover ejede hun flere grunde og
huse, som vi var ude at se på.

Til og fra de forskellige arrangementer var
vi således med ude og lave forretninger,
bl.a.så vi et hus med delvis udsigt, til en
pris på mere end 1 million dollars. Vi ople-
vede også et forsøg på opkrævning af hus-
leje fra en lejer, der skyldte for 4 måneders
husleje. Der blev truet med politi og retsag
men  uden resultat.

Efter at vores værter havde modtaget os
på Lindbergs Bay lørdag eftermiddag, kør-
te vores vært os til Coki Beach,
hvor vi tilbragte et par timer for os
selv. Det var lige hvad vi trængte
til efter den lange rejse.

Søndag kl. 9.00 mødte vi til guds-
tjeneste i Frederick Lutheran
Church, og sikken en gudstjeneste,
med barnedåb og høj stemning, her
kunne vores folkekirke lære noget.
Beach-party på Magens Bay
startede ved 13-tiden, med grill-
stegning af diverse grillretter. Her
fandtes også grøntsager, frugter og
kager, samt drikkevarer så som
rompunch, øl, vin, og vand. Der-
udover gik dagen med sol- og
strandbadning. Om aftenen var der
hjemlig hygge med vores vært.

Mandag var det så Transfer Day.
Vi mødtes kl. 10 på Legislature
Ground, hvor Dannebrog vajede
fra flagstangen. Ceremonien starte-

de med at Dannebrog blev halet ned og
det amerikanske flag blev halet op. Der-
efter var der en masse taler, af bl.a. Gene-
ralkonsul Søren Blak og Guvernør Charles
W. Turnbull. Om aftenen mødte vi op i
vores pæneste tøj på det gamle danske
hovedsæde, Denmark Hill, der nu hedder
Catherineberg - til reception hos guver-
nøren. Her var taler, rigeligt at spise og
drikke samt dans til et steelband.

Tirsdag var vi på ”Kontiki-cruise” til
Water Isle Beach. Her var vi igen til beach-
party. Efter dette cyklede nogle, mens
andre kørte i bil til en botanisk have; vi
blev på stranden, inden Kontiki igen sej-
lede mod Charlotte Amalie. Om aftenen
var vi til privat parti i det fineste hjem, vi
nogen sinde har set med vore egne øjne.
Huset lå højt oppe med en fantastisk
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udsigt, 10 meter nede lå swimmingpoolen
med bar, køkken, borde og stole og et stort
ta´ selv bord. Her gik vi så rundt med
tallerken, gaffel, serviet, glas og kon-
verserede med de andre gæster, nøjagtig
som de gør på de amerikanske film

Onsdag  var der to arrangementer at vælge
imellem: Ø-rundtur eller besøg på Peace
Corps School. Vi valgte besøget på skolen,
fordi vi som turister for nogle år siden,
havde set St. Thomas fra en safaribus, og
vores vært kørte os rundt på øen.

Skolen var en af de største oplevelser af
dem vi havde på turen. Det hele startede
med at flere hundrede børn tog imod os
med danske og amerikanske
flag, da vi gik op af trappen til
skolen, de stod også rundt om
bygningerne og alle var glade.
Nu ved vi hvordan de kongelige
har det, når de bliver modtaget
på f.eks. en skole. Vi håber en
anden festivaldeltager beskriver
besøget på skolen (se side 22),
som i øvrigt for vores vedkom-
mende blev afsluttet da en lille
dreng kom hen og gav os hån-
den, og sagde: Farvel, og tak fordi i besøgte
min skole kommer i snart igen. Han måtte
have et knus, ikke et øje var tørt.

St. John blev besøgt torsdag, desværre var
det regnvejr en stor del af dagen. Det be-
tyder ikke noget at bade i regnvejr, men at
spise udendørs i regnvejr, det er noget lo..,
det var godt at safaribusserne var der. Om
aftenen var der private parties, men vi
havde ikke fået nogen invitation, vores
vært mente at vi ikke skulle snydes, så vi
kørte hen til et af de steder hvor hun vidste
at der var fest, det var der tilsyneladende
ingen problemer ved.

Fredag formiddag var der historisk rund-
tur i kongens kvarter med efterfølgende
lunch på Blackbeard´s Castle. Om aftenen
var der farewell-dinner med dans, lidt op-
træden og mange taler. Det var tredje gang,
det fine tøj blev fundet frem på St. Thomas.
Ud over det planlagte program på St.
Thomas nåede vores vært at få sat os af
nede i byen så vi kunne foretage vores ind-
køb, samt at køre os til forskellige strande
når lejlighed bød sig.

Så blev det lørdag. Nu var besøget på St.
Thomas slut, og vi var noget møre, da vi
blev sat på færgen til St. Croix. Vi var ikke
mindre møre da vi ankom til St. Croix
lørdag ved middagstid. Færgen hoppede

noget op og ned, og en del passagerer
måtte se morgenmaden forlade kroppen
samme vej, som den kom ind et par timer
før. Vores værter på St. Croix, et præstepar,
som vi var værter for da de besøgte
Danmark, modtog os ved færgen i Gallows
Bay. Vi satte os ind i deres bil, spændte
sikkerhedsselerne og kørte 50 meter rundt
om hjørnet til en restaurant, hvor vi spiste
frokost. Deres hus lå højt oppe på Princess
Hill med udsigt ned over Christianssted.
Grunden var omkranset af et højt pig-
trådshegn med en elektrisk port, og mellem
hegnet og huset vogtede en schæferhund.
Når vi først var kommet ind i huset, var
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det kun muligt at gå ud på terrassen og
nyde udsigten. Det fik vi mange timer til
at gå med. Selve huset bestod ud over
vores værelse med badeværelse af: køk-
ken, spisestue, den ”fine” stue, og sove-
værelse. Spisestuen og den ”fine” stue blev
ikke brugt, mens vi var der.

Lørdag aften,  den første på St. Croix, var
vi til reception i Guvernementshuset, så
på med det fine tøj igen.

Søndag startede med gudstjeneste i den
kirke, hvor værten
var pensioneret fra,
en noget tung affære
selv efter danske
forhold. Det hjalp på
humøret da vi ankom
til beach-party på
Chenay Bay med
buffet og badning.
Efter dette party kørte
vi til USA´s og St.
Croix østligste punkt.
Desværre spiser vo-
res værtspar kun af-
tensmad når den er
gratis, så vi gik sultne
i seng denne aften.

Mandag formiddag
ville vi gerne gå en tur
i området, men det turde vores værtspar
ikke at lade os gøre, vi kunne jo ikke selv
komme ud p.g.a hunden og den elektriske
port, så i stedet kørte de os en tur rundt på
St. Croix hvor safaribusserne ikke kom-
mer, det blev alligevel en spændende for-
middag. Om eftermiddagen var der sejltur
til Buck Island med badning og snorkling
mellem koraller og fisk. Da der ikke var
gratis mad denne aften, valgte vi at invitere
vores værtspar ud, så vi var sikre på at få

noget at spise. Det var der mange af  festi-
valdeltagerne der gjorde denne aften.

Tirsdag var der ½-dags tur rundt på St.
Croix, hvor vi besøgte Salt River Bay,
romfabrikken, spiste frokost i Frederiks-
sted og besøgte den botaniske have. Om
aftenen var vi til spisning og quadrille
dance i Frederikssted.

Onsdag var der igen en ½-dags-tur, denne
gang til Whim Great House museum, Fort
Frederikssted, og til Little la Grange, hvor

familien Lawaetz bød på frokost under de
høje træer og besøg i huset. På vejen hjem
kørte vi gennem regnskoven. Onsdag aften
bød på private parties, med dans under den
åbne himmel.

En historisk gåtur gennem Christianssted
med danske guider var på programmet
torsdag formiddag, den blev afsluttet med
spisning i Tivoli Garden. Herefter var vi
nogle stykker, der tog med ud til Estate

Sweeny viser rundt på Whim
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Cane Garden, en gammel sukkerplantage
med rundvisning af George Tyson. Ejerne
af Victor Borges  gamle, nu nyistandsatte
hus, havde inviteret til crucian cocktail par-
ty om aftenen, igen i det fine tøj (nu be-
gyndte det at knibe med rene skjorter). Et
imponerende hus med en meget impone-
rende have.

Fredag var fridag, det benyttede vi til at
være på stranden det meste af dagen. Fa-
rewell Banquet om aftenen på et fint hotel
(det gamle Grand Hotel , som omtalt andet-
steds i bladet), igen med mange taler og
uddeling af gaver og dans. Det var sidste
gang det fine tøj var fremme, måske lidt
brugt og nusset.

Lørdag var hjemrejsedag. Vi skulle sejle
til St. Thomas, en herlig sejltur hvor ingen
blev søsyge. Ved ankomsten til Charlotte
Amalie blev vi afhentet af vores vært på
St. Thomas, vi skulle ud at spise, efter at
have tjekket ind i lufthavnen. Da der var
en time til flyets afgang til Chicago via
Puerto Rico, stod vi igen i lufthavnen. Det
tog en time og tyve minutter at komme
gennem sikkerhedskontrollen, så vi var 5,
der kom mellem tyve og tredive minutter
efter flyets afgang. Heldigvis var andre
festivaldeltagere opmærksomme på at vi
manglede, og de fik holdt flyet tilbage, vi
undrer os aldrig mere over at passagerer
kommer for sent til deres fly. Resten af
hjemrejsen var problemfri - men trættende.

Som turistrejsende oplever man en masse,
men at være festivaldeltager er som at
deltage i én lang fest. Hvor man kommer
steder lokalbefolkningen aldrig har været,
og man møder personer de heller aldrig
møder.

Velkommen

Nina og Jørgen Røgilds



15Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - April 2003

Til fest på
Denmark Hill
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Træk af slægten Taylors historie
i det gamle Dansk Vestindien
fortalt af Inger-Lise Taylor.

Emma Emilie Victoria Taylor var min og
min kusine Birgit Kruses oldemor. Hun var
født i 1848 på St. Croix. Hendes far bar
efternavnet Siemsen og bestyrede et hotel
her. Det var på dette hotel vores oldefar,
Dr. Charles EdwinWilliam Bernardo Tay-
lor, traf sin Emma, som for øvrigt var mu-
lat. Charles var født i London, men han
blev senere amerikansk statsborger. Han
og Emma giftede sig og flyttede så til St.
Thomas, hvor de drev Grand Hotel og en
boghandel. De boede på Hotel 1829, som
var deres hjem, samtidig med det
fungerede som hotel, hvor flere af
patienterne indlogerede sig for kortere eller
længere tid. Hotellet forblev i familiens eje
indtil 1935.

Dr. Taylor var meget vellidt på øerne, men
han havde problemer med den danske
regering, fordi han ikke var uddannet som
læge i Danmark. Han skrev – og illustre-
rede - desuden nogle bøger, bl.a. ”Leaflets
from the Danish West Indies”. Charles
Taylor døde i 1906, på vej hjem efter en
rejse til New York.

Charles Taylor

Efter Charles’ død videreførte Emma
hotellet, frem til sin død i 1928, de sidste
år som blind. Hun efterlod sig dels 2 søn-

ner, Hubert og Cla-
rence, dels 2 døtre,
Jenny og Lillian.
Hubert førte hotellet
videre, han forblev
ugift, men tog sig af en
ung elev i bog-
handelen, Ponic Jar-
vis, og bekostede hans
videre uddannelse.
Han blev senere sko-

lelærer og man kan se en statue af ham over

Birgit Kruse i Charlotte Amalie. Statuen af
Ponic Jarvis er helt til venstre.I baggrunden
Grand Hotel, der i 2003 var rammen om det
festlige St. Thomas-farewell-party.
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for posthuset i Charlotte Amalie. Clarence
arbejdede i boghandelen, med hjælp af sin
danske kone Thyra. De fik ingen børn. Af
uddannelse var Clarence fotograf. Han
havde flere forhold til de indfødte kvinder,
med hvem han fik børn. En søn, Ector
Carlos Roebuck, født i 1910, var i 30 år
rektor og er bl.a. kendt for sin optræden
som fortolker af folkeviser, bl.a. i bogen
”Bru Nansi and Tar Baby”. Birgit og jeg
traf for år tilbage Ector og hans søn Elmo
Roebuck. Elmo, der er forhenværende
senator, er en af de få på øerne, der har
modtaget et dansk ridderkors. De to døtre
blev begge gift, Jenny flyttede til London,
og vores bedstemor (Lillian) traf Johannes
A. Larsen, som på det tidspunkt arbejdede
hos A.H. Riise. Siden købte han Chris-
tianssted Apotek sammen med apo-teker
Bøje. Senere bestyrede han apoteket i Fre-
derikssted. Johannes og Lillian flyttede til
Danmark, da øerne blev solgt i 1917.

Vores bedstefar fik først apotek i Farsø,
siden fik han Svaneapoteket i Roskilde. De
fik 3 sønner, Ejnar, Volmer og Harry, der
alle kom på Birkerød Kostskole. Volmer
blev landbrugsuddannet og tog i nogle år
tilbage til øerne som bestyrer på sukker-
plantagerne og i landbruget. Ejnar og Har-
ry blev begge farmaceuter. Ejnar døde
imidlertid allerede som 26-årig. Harry er
min far, og senest er farmaceutuddannel-
sen fortsat over i min datter Lillian.

Birgit og jeg har fra vores rejser til Virgin
Islands truffet mange efterkommere af Em-
ma og Charles Taylor. Blandt dem kan
nævnes Mary Roebuck, Marion Bertrand
Taylor, Claudia Taylor og hendes datter.
En broder til Elmo Roebuck, Earl, og Earls
søn, Roland Roebuck, har gjort et stort ar-
bejde for de unge på St. Thomas og Puerto
Rico. Blandt andet har Roland modtaget

stor påskønnelse for dette arbejde fra
Maryland Virgin Islands Association, fra
Guvernør Charles W. Turnbull og fra Bill
Clinton.

I 1995 var jeg på øerne endnu engang med
Dansk Vestindisk Selskab og traf fami-
liemedlemmer. Samme år var vi inviteret
til det store familiesammentræf, med om-
kring 200 deltagere, alle efterkommere af
Emma og Charles Taylor. Desværre kunne
vi ikke deltage i begge festligheder.

Som det fremgår af ovenstående er der
altså ikke tale om nogen helt lille slægt.
Det har også hjulpet os meget, at vi er
mange, der søger at afdække slægtens
historie bagud i tiden – samtidig med at
Birgit og jeg har fået en ekstra dimension
på vores ture til det gamle Dansk Vest-
indien.

Inger-Lise Taylor,
sekunderet af Birgit Kruse.
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DVS Festivalrejse 2003
Oplevet med gensynsøjne og -ører.
Hvordan det er at gense noget af det kendte: Oplevelser - venskaber -kultur.
Set og refereret af Bente og Henrik Teileskov.

Fredag den 28. marts mødte vi fulde af for-
ventning op i Kastrup Lufthavn til endnu
en tur til De Vestindiske Øer. Hvor vi dog
glædede os. Men samtidig var vi spændte
på, om succesen fire år tidligere kunne
gentages. Vi havde jo oplevet de tre små
øer på kryds og tværs – troede vi!

Efter et ophold i Washington gik det syd-
over mod De Små Antiller, og allerede ved
ankomsten mødte vi den caribiske gæst-
frihed i form af et velkomstparty direkte
ved en af de skønne strande. Hvor var det
hyggeligt at møde kendte ansigter samt
hilse på endnu flere medlemmer fra vor
søsterorganisation St. Thomas – St. John
Friends of Denmark.

Gudstjenesten næste dag i
Charlotte Amalie, i den luthe-
ranske Frederiks kirke, var en
både stemningsfuld og livlig
oplevelse med en sand
livsglæde hos menigheden.
Senere samme dag kunne alle
danske gæster samt deres
værter nyde hinandens sel-
skab ved den pragtfulde
strand Magens Bay. Vi måtte
dog meget hurtigt ud i det
særdeles indbydende vand.

Den 31. marts er jo en mær-
kedag i både dansk og vest-indisk historie.
Denne gang oplevede vi Transfer Day på
historisk grund nemlig på pladsen, hvor
selve overdragelsesceremonien fandt sted

i 1917. Blandt talerne var øernes guvernør
Charles W. Turnbull, der samme aften
havde inviteret til reception på Denmark
Hill. I den dejlige tropenat, med udsigt
over Charlotte Amalies maleriske huse
blev det en aften, der længe vil stå i
erindringen. Tænk at have sin bolig med
en sådan udsigt.

En ny og spændende tur gik til Water Is-
land ude i bugten. Øens indbyggere havde
lavet en begivenhedsrig dag for os med
hyggeligt samvær, god mad, badning fra
den palmekransede koralsandsstrand samt
et sine steder halsbrækkende mountainbike
ridt ned fra øens højeste punkt. En anden
dag gik turen til den fantastiske naturpark

på St. John med minder fra den europæiske
plantagedrift i Vestindien samt endnu en
dukkert i det lune hav, der dog viste lidt
tænder.



19Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - April 2003

Hvordan fungerer det vestindiske skole-
system? Det fik vi mulighed for at finde
ud af gennem besøget på
Peace Corps School, en skole
med elever op til 6th grade.
Eleverne havde op til besøget
arbejdet med øernes historie.
Hele besøget var en utrolig
oplevelse. Modtagelsen var
overdådig og meget hjertelig,
og det var virkelig interessant
at besøge de enkelte klasser
og tale med elever og lærere.
Dette besøg gav os et lille ind-
blik i dele af den vestindiske
hverdag.

Den første uge gik alt for
hurtigt – lige pludselig var det
vores sidste dag på St. Tho-
mas. Dagen blev indledt med fokus på
tiden under dansk herredømme med besøg
i historiske huse på Kings Hill. Om aftenen

var der afskedsfest på Grand Hotel lige ud
til Frihedspladsen. Efter denne fornøjelige
aften var det tid til afsked, men samtidig
var det jo for os danskere optakten til end-
nu et eventyr, denne gang blot på St. Croix.

Også her blev vi modtaget på vestindisk
manér af medlemmer fra St. Croix Friends
of Denmark. Vi blev installeret i øens vest-
lige del, sidste gang boede vi i den østlige.
Så det var fint. Allerede om aftenen kaldte
den første sammenkomst. Tænk at være til
reception i Guvernementshuset i Chris-
tianssted – et sted hvor Peter von Scholten
en gang slog sine folder. Det var bare flot
og stemningsfuldt.

Et beachparty kunne vi ikke undvære.
Endnu en gang velsmagende vestindisk
mad og dernæst svømmetræning inden tu-
ren til Buck Island med det fantastiske ko-
ralrev og det forunderlige liv, der rører sig
dernede. Det var også denne gang fasci-

nerende og farvestrålende.

Efter et par afslappende dage var der på
ny kræfter til nogle af øens kulturelle se-

Det gik både op og ned for artiklens
forfattere på Water Island
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værdigheder. På St. Croix er det et vidt be-
greb strækkende sig  fra seværdige plan-
tagemuseer og smukke botaniske vækster
til et nærmere studium af den livgivende
rom på øens romfabrik. Vi havde vist alle
gjort visse forstudier, men det var alligevel
spændende at se fremstillingsprocessen og
at smage på de forskellige typer rom.
Frokosten blev den ene dag indtaget i ha-
ven på Little la Grange, hvor Frits Lawaetz’
forældre i sin tid slog sig ned. Frits, der nu
er 95 år gammel, og hans bror Kaj deltog
ivrigt i samtaler under frokosten. Denne
gang fik vi også mulighed for at se huset
indefra.

Efter dage i safaribus rundt på øen var det
tid til kvadrilledans. I den lune aften blev
vi gennem en opvisning introduceret til
dansen. Det gik fint. Da alle, aktører, vær-
ter og gæster blev kastet ud på dansegulvet,
blev det lettere kaotisk men umådeligt
sjovt. Den ledende caller havde virkelig
fået sin sag for.

Også på St. Croix var der indlagt en his-
torisk dag med en kyndig ledet byvandring
til de mange ”danske” bygninger i Chris-
tianssted samt et interessant besøg på en
af de utallige gamle plantager. Om aftenen
var der besøg i Victor Borges tidligere hus,
der efter orkanødelæggelser er sat meget
flot i stand og nu tjener som hovedsæde
for nogle af øens mediefunktioner. Det blev
endnu en flot og dejlig aften.

Efter en tiltrængt fridag ved stranden var
afskeden desværre nær. Afskedsfesten blev
holdt direkte ved stranden; vi dansede fak-
tisk lige under palmerne. Så opholdet på
øerne startede og sluttede vel på den måde
og med de elementer, som vi danskere især
forbinder med Vestindien: Strand, palmer,
calypso.

Denne tur har været virkelig god. Vi kendte
bestemt ikke de tre små øer godt nok – der
ventede endnu en gang mange store og for-
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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

skellige oplevelser. Mødet med vore værter
var spændende. Overalt blev vi mødt med
stor venlighed. Det var dejligt at kende
nogle på forhånd, men det var også givende
at stifte nye bekendtskaber. I rejsegruppen
blev det til mange hyggelige stunder, hvor
oplevelser og erfaringer blev udvekslet.

Så hvorfor ikke forsøge at deltage igen
om fire år – det kunne vi godt være fris-
tet til. Men nu gælder det først vores
eget værtskab i 2005.

Bente & Henrik Teileskov

Med  denne  betagende udsigt
tog vi afsked med St. Croix
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Under Festival 2003 på St. Thomas havde
vi om onsdagen mulighed for et valg mel-
lem to arrangementer. Et hold var på en
spændende historisk tur rundt på øen, som
bl.a. indeholdt et besøg på den danske kir-
kegård i Charlotte Amalie. Det andet hold
var på besøg på en af øens offentlige skoler,
Peace Corps School, som har elever fra
børnehaveklassen til 6. klasse.

Besøget på en skole var en meget spæn-
dende og varmende oplevelse – er der no-
get som at blive modtaget af 100 børn, der
vifter med flag og siger ”good morning”?

Efter denne varme velkomst blev vi præ-
senteret for et program med taler fra de
voksne på skolen, børn der sang, dansede,
læste digte og sågar sang på tegnsprog, i
det skolen har en del specialundervisning.
Vi overrakte skolen en bog med H.C. An-
dersens eventyr, og vi fik selv nogle meget
smukke Moko Jumbie figurer, lavet af
billedkunstklassen.

Derefter var vi rundtur i skolen, så klas-
seværelser og talte med lærere og elever.
Det var spændende at få indblik i under-
visningssystemet, og høre om, hvordan
børnenes hverdag formede sig. De havde i
den uge, vi besøgte dem, en dansk kultur-
uge, i forbindelse med ”transfer day”, og
vi kunne se, at de lærte meget om vores
lille land.

Besøget blev afsluttet med
frokost i biblioteket, og ikke
mindst: en vaskeægte moko
jumbie, der optrådte i skole-
gården – til stor glæde for
både børn og voksne.

Vi havde en skøn dag, og alle
var enige om, hvor dejligt det
var at opleve noget, som bare
ikke er almindelige turister
beskåret. Der blev snakket

Et besøg på Peace Corps School på St. Thomas
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Husk nu medlemsmødet
fredag
den 9. maj.

Har du sendt din tilmelding?

lidt om kontakt mellem skolen og danske
skoler, og nogle af de mange skolelærere
fra Danmark, der var med, vil måske ar-
bejde videre med idéen. Men vi i Dansk
Vestindisk Selskab kan måske også være
behjælpelig, så vi kan være medvirkende
til, at børn i Danmark og Vestindien fortsat
bliver bevidste om vores fælles historie.

Louise Steensgaard
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Det kommende medlemsmøde sætter focus
på rom. Derfor handler dette nummers ku-
linariske side om rommens anvendelse i
madlavingen. Vi har tilladt os at kigge i en
bog, der ellers sætter focus på de mange mu-
ligheder, der er for at finde frem til yndlings-
rommen. Bogen hedder „Rom, de klassiske
mærker og drinks“, den er skrevet af Julie
Arkell, oversat til dansk af Poul Malmkjær,
og udgivet af forlaget Sesam:

Der er utallige opskrifter hvori rom indgår,
ganske enkelt fordi rom er så anvendelig.
Mørk rom giver smag til saucer og kager,
mens hvid rom giver liv til fx frugtsalat. Prøv
at erstatte cognac med rom. Det går glim-
rende. Man kan endog pifte en gang baked
beans op med lidt mørk sirup og en sjat (eller
to!) mørk  rom.

Mange af de traditionelle opskrifter med rom
har deres rod i Caribien, men områdets rige
kulturelle arv betyder, at køkkenet er in-
spireret af Spanien, Holland, England og
mange andre. Mine egne favoritter kommer
fra de franske øer. Jeg elsker blandingen af
klassisk fransk kulinarisk disciplin med
tropernes dristige, eksotiske og solmættede
duft og smag. Jeg kunne fylde en hel koge-
bog med opskrifter, men jeg skal begrænse
mig til menuen til et overdådigt mid-
dagsselskab, naturligvis søbet til i rom!

Forret:  Crabes Farcis. 6 personer.
Caribien svømmer i alt godt fra havet og op-
skrifter på det. Fyldte krabber er populære,
og fyldet varierer fra ø til ø. Vi følger vores
franske tema med en opskrift fra Martinique.

500 g.  krabbekød (frisk eller dåse)
75 gr friske franskbrødskrummer
1 lille chili uden frø, hakket fint

3 spiseskefulde purløg
2 spiseskefulde hakket persille
2 fed knust hvidløg
1 spiseskefuld frisk limejuice
3 spiseskefulde god mørk rom
25 gr smør, salt og peber

Kom 2/3 af brødkrummerne samt ingredi-
enserne (minus smør) i en foodprocessor el-
ler blender og blend det til det er cremet.
Bruger du friske krabber, fylder du skallerne
med denne fars. Let smurte skaller af kam-
muslinger eller små souffle/pateskåle kan og-
så bruges. Drys resten af brødkrummerne
over og sæt dem i ovn på 175 grader i 30 min

Hovedret: Bifteck á la Creóle. 6 personer
En utrolig enkel måde at gøre en almindelig
tyksteg til en fest. En hvilken som helst god
mørk rom kan bruges, og recepten er lige så
god til andre stykker af oksen. Brug flere for-
skellige stykker, hvis du vil have variation i
smagen, men den bliver nok så raffineret, hvis
du køber, marinerer og steger stegen i et
stykke, og skærer den ud efter at den er blevet
flamberet

2 spiseskefulde olivenolie
2 spiseskefulde rødvinseddike
2 fed knust hvidløg, salt og peber
6 spiseskefulde mørk rom
1250 gr oksekød (tyksteg, tyndsteg e.l.)

Bland olie, eddike, hvidløg, salt og peber.
Læg kødet i og lad det marinere mindst 4
timer. Vend det jævnligt og øs marinaden o-
ver. Forvarm ovnen, læg stegen på grillen
over en bradepande og steg den så længe/så
lidt som du ønsker, mens du stadig øser
marinaden over.Læg stegen på et varmt fad
sammen med resten af marinaden fra bra-
depanden. Varm rommen en smule, hæld
den over kødet og sæt en tændstik til. Ser-
vér stegen når flammerne er døet hen.

Rom i køkkenet



25Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - April 2003

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 op-
hævelse 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. Bjer-
regaard, 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 WestIndiske Eylande. 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 eller
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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Afslutning på Festival 2003
Ved afslutningen af Festivalen på St. Croix,
samme fredags formiddag, som der blev
holdt Farewell-party om aftenen, blev der
holdt fælles evalueringsmøde mellem St.
Thomas, St. Croix og Danmark. Forman-
den for Friends of Denmark, St. Thomas,
Eleanor Cerge, var kommet flyvende til St.
Croix, så vi samlet kunne gøre status på
forløbet af Festival 2003.

Formanden for St. Croix’ Friends of
Denmark, Sweeny Touissant, var desværre
forhindret i selv at deltage i mødet, men
St. Croix blev på glimrende vis repræ-
senteret af flere andre bestyrelsesmed-
lemmer.

Mødets formål var ikke at kritisere, men
at gøre festivalerne stadig bedre - hvis det
da ellers kan lade sig gøre. Og heldigvis
var der ikke så meget at kritisere. Den
største anke var, at programmet på St.
Thomas var for kompakt, med for lidt per-
sonlig tid. Vi var derfor endnu en gang
enige om, at man kan også gøre det for
godt for sine gæster. Det må vi huske at
skrive os bag vore ører, når vi planlægger
Festival 2005.

Der var masser
af smil på eva-
lueringsmødet,
også på Horst
Cerni, der har
taget billedet.
Sweeny var for-
hindret i at del-
tage.

En af de gennemgående konklusioner på
mødet var - når vi så fremad - at besøget i
Danmark i 2001 havde været godt, ikke
mindst opholdet vest for Storebælt. Det
havde man bestemt ikke noget imod at få
gentaget. Nu er det selvfølgelig lidt tidligt
at drage konklusioner, men der er noget
der tyder på, at det vil være godt for det
dansk-vestindiske samarbejde, hvis nogle
af vores jysk-fynske medlemmers begej-
string for Festival 2003 bliver formidlet
videre til venner og gode naboer.

Erik Marcussen
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To Sweeny
and his whole crew:
A big big Hurra
from all of us in Denmark
who had a marvellous week
in St. Croix

To Eleanor
and her whole crew:
A big big Hurra
from all of us in Denmark
who had a marvellous week
in St. Thomas

2 marvellous weeks in US Virgin Islands. Thank you.
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Ved årsskiftet kunne man erfare at scree-
ning for bl.a. brystkræft på U.S. Virgin Is-
lands stilles i bero. Meddelelsen kom i
form af en pressemeddelelse fra sund-
hedsmyndighederne, USVI. Begrundel-
sen var en forestående reorganisering.
Hvad ligger bag en sådant tiltag? Og hvad
sker der på området i Danmark?  Det for-
tæller denne artikel mere om.

Hvorfor screene?
Brystkræft er en sygdom, der rammer
mange kvinder verden over. Flere end
3.500 danske kvinder rammes hvert år af
brystkræft og i hele U.S.A. er tallet ca.
203.500. Mammografiscreening blev   ind-
ført for mere end 10 år siden. Under-
søgelsen har til formål at opdage tilfælde
af brystkræft på et så tidligt tidspunkt at
sygdommen kan behandles og kureres.
Udgangspunktet for iværksættelse af
befolkningsundersøgelser, såkaldt scree-
ning, var at undersøgelser i bl.a. Europa
og U.S.A. havde vist en markant nedgang
i dødsfald som følge af brystkræft blandt
kvinder, som fik foretaget mammografi. Få
år senere blev der imidlertid stillet spørgs-
målstegn ved værdien af screening og fra
og med 1997 anbefaler den danske Sund-
hedsstyrelse, at kun kvinder mellem 50 og
69 år tilbydes mammografi hvert andet år.

På U.S.Virgin Islands er mammografi-
screening en del af et nationalt program,
hvor stater eller territorier kan benytte fe-
derale midler til potentielt livreddende
programmer efter forudgående aftale med
Center for Sygdomskontrol- og forebyg-

gelse. I Danmark er det for tiden kun kvin-
der på Fyn og i hovedstadsområdet (HS)
som tilbydes screening. Flere amter har
droppet planen om at tilbyde kvinder at bli-
ve screenet og andre amter har udskudt
deres planer på området.

Fordele ved at screene
Effekten af mammografi-screening kan
måles dels ved at se på den enkelte patients
overlevelse dels ved at se på dødeligheden
af brystkræft i hele befolkningen. At se på
dødelighed blandt de der har fået tilbudt
screening, og sammenligne med dødelig-
heden af brystkræft i hele den befolkning,
der ikke har fået tilbudt screening er især
vigtig, idet man kun på denne måde kan se,
om mammografi redder liv. Det er hævet
over enhver tvivl at mammografiscreening
kan opdage brystkræft år før kvinden kan
føle kræftknuden. Tidlig diagnose fører der-
ved til et mindre kirurgisk indgreb, en min-
dre giftig (toksisk) behandling og en forbed-
ret overlevelse.

Men hvor stor er effekten af screening?
Nogle mener, at ca. en tredjedel af døds-
faldene på grund af brystkræft kan undgås
ved at screene. Det svarer til at den enkelte
kvindes risiko for at dø af kræft nedsættes
fra 5% til 4%. Man glemmer imidlertid at
tage højde for, at kvinder, som møder op
til screening, har en bedre prognose end
dem som udebliver. Hvis man alligevel
lægger de 30% til grund, bliver facit af
regnestykket, at man efter at have indkaldt
1.000 kvinder til regelmæssig screening
gennem ti år, kan højest redde én (0.1%)

Hvad optager sindene i Vestindien

To screen or  not to screen?
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og muligvis slet ingen af dem fra at dø af
brystkræft. Den maksimale gevinst på
0.1% svarer til en livsforlængelse på to
dage i gennemsnit pr.kvinde, som indkal-
des til screening.

Er der ulemper ved at screene?
Det sker, at screening ikke giver det rig-
tige svar. Der kan opstå falsk positive svar,
hvor mammografien giver mistanke om
kræft, men hvor yderligere undersøgelse
viser, at kvinden ikke har brystkræft. Ved
screening opstår således overdiagnostik og
deraf følgende overbehandling. Ud af de
føromtalte 1.000 kvinder vil to ekstra få
fjernet brystet og tre vil få fjernet en knude.
Disse fem kvinder ville ikke være blevet
opereret, hvis man ikke havde haft
screening, og mere end 100 kvinder vil
opleve unødig bekymring pga. et falsk
positive fund og må gennemgå yderligere
undersøgelser, før de kan erklæres raske.
Screening er med andre ord et slags ”lot-
teri”, der ikke med sikkerhed har nogen
vindere, men i alle tilfælde har en del ta-
bere. Der opstår også falske negative svar,
hvor en svulst i brystet ikke opdages ved
mammografien. Endelig kan der være tale
om falsk tryghed, idet en hurtigt voksende
kræft kan udvikle sig i løbet af de to år,
som går inden næste screening.

Hvorfor er det så vanskeligt at rådgive
beslutningstagere?
For det første benyttes screening til at op-
dage en hændelse, som optræder forholds-
vis sjældent, dvs. i 8 til 10 ud af 1.000 kvin-
der som kommer til undersøgelse. For det

andet går der ofte går en lang periode mel-
lem diagnose og dødsfald, hvilket betyder
at en lang observationsperiode er nødven-
dig for at demonstrere forskelle i overle-
velse mellem de som opdages ved scree-
ning i modsætning til de, som kan føles
med fingrene.

Statistikker om (bryst)kræft er baseret på
grupper af personer og patienter. De siger
ikke noget om den enkeltes kvindes chan-
cer for helbredelse. Vi kan håbe på at der i
fremtiden udvikles metoder til at kunne si-
ge noget om udsigterne for den enkelte
patient.

Lis Andersen Torpet



30 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - April 2003

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. 2

 (udfyld med tydelige blokbogstaver - sendes til)

Medlemssekretariatet
Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Navn

Gade

Postnr: Telefon/E-mail:

By:
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Bestyrelse og adresser

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

Midtjylland:
Birgit Rothmann Nielsen
Sønder allé 35
8800 Viborg     86 62 02 46

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: Louise Steensgaard,
Jonna Skourup Christensen, Anne
Walbom, Marianne Gall, Erik
Marcussen.
KULTURHISTORISK UDVALG: Louise
Steensgaard, Jonna Skourup
Christensen, Karen Munk-Nielsen,
Anne Walbom, Marianne Gall, Gunvor
Simonsen, Niklas Thode Jensen,
Allan Bech
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.

Dansk Vestindisk Selskab
Louise Steensgaard,
Prinsesse Charlottes Gade 41, 2.tv
2200 København N

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

Walther Damgaard
Blegdammen 30, 4600 Køge

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

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

Erik Marcussen,
Græsager 302, 2980 Kokkedal

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

Lis Andersen Torpet,
Vester Søgade 74, 2. tv,
1601 København V,  33 91 55 19
e-mail: lis@torpet.dk

Jonna Skourup Christensen,
Rønhaven 4, 2500 Valby

 36 17 13 05
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Postbesørget blad
(0900 KHC)
Bladnr. 51281

Ingvar Zangenberg-illustration
fra J. L. Carstens bog


