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Formanden skriver...

Kære medlemmer

Så tager vi hul på en ny sæson i Dansk
Vestindisk Selskab. Det har været en
dejlig sommer, hvor vi blandt andet har
haft omvisning på Handels- og Søfarts-
museet på Kronborg. Jeg vil her gerne
takke Hans Jeppesen for at bruge en
søndag eftermiddag på at fremvise den
spændende udstilling.

Der kommer til at ske mange ting i  ef-
teråret. Der er møde i Horsens og i Val-
by  - og naturligvis generalforsamling.
Ved generalforsamlingen kommer vi til
at tage afsked med en del bestyrelses-
medlemmer: Gunvor Simonsen studerer
for tiden i Firenze, hvilket er svært at
forene med at være bestyrelsesmedlem,
så hun genopstiller ikke. Det gør Lis
Andersen Torpet heller ikke, da hun har
for travlt. Lis fortsætter dog i Festival-
udvalget. Jeg vil  her  gerne sige mange,

mange tak for deres indsats i de forløbne
år. Selv bliver jeg også nødt til at stoppe
i bestyrelsen. Den 1. september er jeg
startet på et fireårigt ph.d.-studium ved
Lunds Universitet. Den pendlertilværel-
se, der er mig i vente, bliver meget tids-
krævende, og det er derfor blevet tid for
mig til at sige farvel og tak. Mine fire år
som formand har været spændende og
lærerige. Jeg har mødt mange søde men-
nesker og oplevet mangt og meget. Jeg
håber naturligvis at se mere til jer alle
ved møder og arrangementer, men for
fremtiden altså blot som menigt medlem.

Derfor vil jeg afslutte disse, mine sidste
formandsord med et stort:
Tak for denne gang.

Louise Steensgaard Sebro

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2003, nr. 3, er kommet til verden ved fælles
indsats fra følgende redaktionskomité: Walther Damgaard, Louise Steensgaard Sebro,
Jonna Skourup Christensen, Anne Walbom, Marianne Gall  og  Erik Marcussen.
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Generalforsamling
Torsdag den 30. oktober 2003 kl. 19:00

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

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Selskabets virksomhed:
a) Formandens beretning (Louise Steensgaard Sebro).
b) Kulturudvalgets beretning (Louise Steensgaard Sebro).
c) Festivaludvalgets beretning (Walther Damgaard).
d) Mødeudvalget (Marianne Gall).
e) Medlemsbladet (Erik Marcussen)
f) Medlemssekretariatet (Erik Marcussen).
g) Arkivet (Jens Benoni Willumsen)

3. Forelæggelse af regnskab (Erik Marcussen). Se siderne 26 og 27
4. Forelæggelse af budget, fastlæggelse af medlemskontingent.  Side 28
5. Behandling af fremsatte forslag.
6. Valg til bestyrelsen. Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:

Louise Steensgaard Sebro, Lis Andersen Torpet, Gunvor Simonsen,
Esmé Baltzer Knudsen, Walther Damgaard, Erik Marcussen.
Esmé, Walther og Erik er villige til genvalg.

7. Valg af revisorer. Flemming Bergqvist og Erik Bach Jensen foreslås
genvalgt.

8. Valg af revisorsuppleant. Per Dahl foreslås genvalgt.
9. Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på, at forslag til sager, der ønskes opta-
get på generalforsamlingen, må indsendes snarest belejligt og være
fomanden i hænde senest torsdag den 23. oktober 2003.

Vel mødt til generalforsamling i Valby
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Øerne i medierne
Er man interesseret i de dansk-vestindis-
ke øer skal man ikke bevæge sig for
langt væk fra radioen og fjernsynet i  de
kommende måneder. For her kommer
der en hel del udsendelser, der vinkler
øernes fortid og nutid.

18. oktober. 19.30-22.30
DR2 Temalørdag
Det er en 3 timers tour-de-force rundt på
øerne St. Croix, St. Thomas og St. John,
fortæller TV-tilrettelæggerne Elisabeth
Amdisen og Leif Fritsdal: Vi ville gerne
rundt på alle tre øer - men langt de fleste
af optagelserne er lavet på St. Croix,
hvor vi fandt de fleste muligheder for at
lave historier til vores brug om danskere,
der bor og lever på øerne i dag - og som
er interesseret i at pleje den danske hi-
storie.

Vi lavede en hel række interviews og re-
portager derovre - men har desværre ik-
ke fået plads til dem alle sammen ( håber
vi får det ved en senere lejlighed) Vi har
haft hvad vi i Danmarks Radio kalder for
et luksusproblem: nemlig for meget godt
stof i forhold til de tre timer, vi har fået.
og  jo - vi har været meget flittige!

I udsendelsen medvirker Sweeny, Leif
og Elisabeth Pedersen, Steffen Larsen,
familien Lawaetz, guvernør Turnbull,
Per Nielsen og mange flere. Derudover
er der kun ét at sige: Fat i fjernsynet og
videoen - det bliver  én af de udsendel-
ser, man ikke må  gå glip af.

Også i radioen sker der noget.
Specielt P1 i slutningen af november

21. november. Radio. P1.
Rødgrød og blodsbånd.
- en feature om hvad der kan spores af
Danmark og dansk kultur i den gamle
koloni - og om hvilket forhold indbyg-
gerne på St.Croix har til Danmark idag.

Featuren  er bygget op om 4 personer,
der  beskæftiger sig med noget, der for-
binder St.Croix og Danmark, men på for-
skelllig måde og med forskellige motiver

De fire er Sweeny Toussaint, formand
for Friends of Denmark, Louise Steens-
gaard Seebro, historiker og formand
for Dansk Vestindisk Selskab, Leif Pe-
dersen, dansker bosat på St. Croix og
med til at vedligeholde den danske kir-
kegård på St.Croix, samt Wayne James,
jurist, designer og aktiv i lokalpolitik på
øen.

24. - 28. november.
Radio. P1. Hver dag 12.45.
Rødder i paradis.
I løbet af  ugen portrætteres fem forskel-
lige danskere, der på hver deres måde er
knyttet til en af de tidligere dansk vestin-
diske øer - St.Croix. Det er Kai Lawaetz,
Elisabeth Pedersen, Anne Walbom, Stef-
fen Larsen og Cathrine Walker.

Så glem ikke at tune ind på P1 i novem-
ber
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Medlemsmøde i Jylland
Lørdag den 25. oktober 2003 kl. 14:00

i Horsens Firmaidræts lokaler, Hattingvej 14, 8700 Horsens

Tilmelding allersenest tirsdag den 21. oktober 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  lørdag  den 25. oktober 2003, kl. 14:00  i Horsens

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

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

Niklas Thode Jensen,
Ph.d.-stipendiat ved Institut for Historie, Københavns Universitet,
vil fortælle om

Slavernes Sundhed.
Om slaver, læger og sundhedssystemet i Dansk Vestindien, 1750-1850.

Et andet tema, der vil blive sat i fokus på mødet, er Festival’er  i Dansk Vestindisk Sel-
skab. Både ved et tilbageblik til Festival 2003, hvis der blandt medlemmerne er interesse
for billedudveksling o.l,  men ikke mindst med en kiggen fremad, mod Festival 2005,
hvor vestinderne har tilkendegivet, at de bestemt gerne vil se/gense den del af Danmark,
der ligger vest for Storebælt.
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 ————————————————

til

Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Porto
kr. 4,25
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Medlemsmøde
Søndag den 23. november 2003 kl. 14:00

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

Tilmelding allersenest tirsdag den 18. november 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  søndag  den 23. november 2003, kl. 14:00 i Valby

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

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

Niklas Thode Jensen,
Ph.d.-stipendiat ved Institut for Historie, Københavns Universitet,
vil fortælle om

Slavernes Sundhed.
Om slaver, læger og sundhedssystemet i Dansk Vestindien, 1750-1850.

Vi arbejder også på at få gamle film fra Vestindien gjort tilgængelige på det sto-
re lærred. Med hjem fra Festival 2003 havde vi bl.a. en gammel film fra forrige
århundredes begyndelse, som vestinderne er blevet meget begejstret for.

Og da julen stunder til disker vi også op med lidt juletradition.
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 ————————————————

til

Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Porto
kr. 4,25

”Island of the Pixies”

Ifølge Daily News er dette titlen på den
julekalender, som dansk TV vil bringe i
24 afsnit til december. Flemming Jensen
har skrevet serien, der  hovedsagelig fo-
regår på St. Croix. Optagelserne fandt
sted fra 5. maj til 7. juni, med deltagelse
af danske skuespillere og lokale artister.

Historien handler om en gruppe nisser,
som blev tilbage på St. Croix, da dan-
skerne forlod øen i 1917. Her levede de
videre uden større problemer, indtil én af
dem bliver oprørt ved tanken om, at de
skulle være blevet glemt. I protest fore-
giver nissen, at han er julemanden. Han
laver en aftale med en forretningsmand
om at promovere øen, men det går ikke
som ventet. Forretningsmanden prøver at
kommercialisere julen, og øens beboere
bliver tvunget til at betale høje afgifter
for at få lov til at fejre højtiden. Det vil
man imidlertid ikke finde sig i. Nogle af
nisserne finder på at søge hjælp fra Nis-
sebanden i Danmark - og så udvikler hi-
storien sig.

Nu sker der noget
på web-fronten

I starten af året efterlyste vi assistance til
at få videreført selskabets hjemmeside,
efter vores store tab af  Ole Bidstrup.

Denne efterlysning har nu givet pote: Et
af selskabets medlemmer, Ben Säbel, har
beredvilligt stillet sig til rådighed, og der
tegner sig igen lys forude for hjemmesi-
den. Ben, der selv  er professionel web-
provider (Webline), har nu påbegyndt et
redesign af selskabets sider, og i løbet af
efteråret kommer der ganske givet igen
gang i vores hjemmeside. Der er sågar
tanker  om at søge at få koblet vore vest-
indiske søsterselskaber op påchjemmesi-
den. Men alt det ved vi mere om, når næ-
ste nummer af medlemsbladet udkom-
mer.

Så i mellemtiden:
Hold øje med www.dwis.dk
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Festivalhistorie
fortalt af Svend Aage Mørkvig

I sidste nummer af DVS-bladet fortalte
en førstegangsdeltager og en gensyns-
deltager om deres festivaloplevelser. Det
inspirerede mig til nedenstående tilbage-
blik til tidligere tiders festivaler, der ad-
skiller sig ganske meget fra nutidens.

Da Danmark i 1917 solgte De Dansk
Vestindiske Øer til USA, og guvernør,
gendarmer, administratorer og andet per-
sonale skulle overlade deres arbejde til
amerikanerne, blev man enige om at
stifte en forening for at holde forbindel-
serne vedlige. Da denne forening i 1967
skulle fejre 50-års jubilæum var der kun
6 medlemmer tilbage. Dette førte til, at
en kreds af danske i Danmark, bl.a. fra
ministerier, Nationalmuseet m.fl., blev
enige om, at tage ud til øerne med det
formål dels at fejre 50-års jubilæet for
overdragelsen af øerne til USA, dels at
møde en kreds af danske og lokalt in-
teresserede historiske personer. Derved
blev Dansk Vestindisk Selskab genetab-
leret, og på øerne stiftede man henholds-
vis St. Croix Friends of Denmark og  St.
Thomas Friends of Denmark.

Datidens festivaldeltagere
En af de danske stiftere, og den kom-
mende mangeårige formand for DVS,
var arkitekt Einar Kirk, som jeg sad i be-
styrelse sammen med i et nordsjællandsk
grundejerforbund. Han opfordrede i
1967 min hustru Edith og mig til at blive
medlemmer, og arrangerede vort med-
lemskab. På det tidspunkt skulle man
have to medlemmer til at anbefale, at
man var værdig til at blive medlem af
det - i de første år - lidt eksklusive sel-

skab. Det kan man bl.a. se af deltagerlis-
ten for 1971, med navne som: Grev og
grevinde Ahlefeldt-Laurvig, amtmand
Jørgen Elkjær-Larsen og fru Gudrun,
grevinde Ruth og grev Flemming af Ro-
senborg, møbelfabrikant Fritz Hansen og
fru Musse, dansk ambassadør i Schweiz
M. G. Melchior, forfatteren Hakon Miel-
che og fru Susanne, billedhuggerinden
Helen Schou og Holger Schou, ejer af
Schou-koncernen, for bare at nævne nog-
le af deltagerne. Samme type mennesker
deltog i de næste 3-4 festivaler.

I de første festivaler deltog også en hel
del personer, som var født på øerne. Jeg
erindrer således restauratør Lulu Doré,
kommandørkaptajn Søren Laub med fru
Marianne, Politikens satiriske tegner
Holger Philipsen med fru Vibeke, DVS’s
mangeårige arkivar Eva Ganneskov m.fl.
Så det er vel unødvendigt at fortælle, at
man forventede vi medbragte selskabs-
tøj: Min kone havde således 3 lange kjo-
ler med på rejsen.

Til  festivalen i 1971 havde DVS lejet et
SAS-fly, der med en kort mellemlanding
i den portugisiske
lufthavn Faro, fløj
os direkte ud til
St. Croix. Vi trak
lod om at sidde
på de 20 pladser
på 1. klasse, men
på hele flyet blev
serveret det
samme som på 1.
klasse. På efter-
følgende festivaler lejede DVS fly enten
hos SAS, Icelandair eller hos Finnair.
Det var først fra 1987, man fløj med ru-
tefly, og gjorde ophold i New York.
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Da vi - bortset fra fortroppen  i 1967 -
var de første danske turister på øerne
(charterfly var endnu ikke begyndt her-
til) blev vi modtaget med en overordent-
lig venlig og imponerende festivitas, bl.
a. med orkestre og 800 stykker smørre-
brød. Men da vi havde rejst i 17-18 ti-
mer og havde fået 1. klasses servering på
SAS, blev der formentlig ikke spist mere
end 25-30 stk. smørrebrød. Så på de ef-
terfølgende festivals blev madarran-
gementet væsentlig minimeret. Efter vel-
komstceremonien skulle halvdelen af
gruppen, ca. 75,  flyve til St. Thomas, og
efter en uge, byttede vi  ø. Man blev dog
klar over, at det var uhensigtsmæssigt at
dele gruppen, og på begge øer  gentage
det samme arrangement som ugen før, så
delingen er kun sket én gang i alle de fe-
stivaler, vi har deltaget i.

Mange sang og talte stadig dansk
I de første festivaler, 1971 og 1975, var
der stadig mange på øerne, der kunne
tale dansk. Udover de formentlig 40-50
danske familier, hvoraf de 12-15 fami-
lier var ansat i Vestindisk Kompagni, var
der på St. Croix de 3 brødre, Fritz, Kai
og Erik Lawaetz, hvoraf Fritz i mange år
var en toneangivende senator i  øernes
lille parlament, hvor det er interessant at
høre debatten. Fritz og Bodil holdt i øv-
rigt altid mange selskaber, når der var
festival på St. Croix.

Udover de danske forretningsdrivende,
var havnemesteren på St. Thomas også
dansk, og om havnemester Petersen gik
der en morsom anekdote. En dag forank-
rede den græsk-argentinske skibsreder
Aristoteles Onassis sin yacht i Charlotte
Amalies havn, og en af havnemesterens
medarbejdere skulle foretag told- og

pas-eftersyn. Han refererede tilbage, at
Onassis’ pas var udløbet for fire år siden.
„Bad De ham ikke om at forlade hav-
nen“ spurgte Petersen, „så må jeg jo selv
gøre det“. Så havnemesteren sejlede ud
til Onassis yacht og bad kaptajnen om at
komme til at tale med Onassis. „Det kan
De ikke komme til, for mr. Onassis sover
til middag, og må ikke forstyrres“. Det
kan jeg ikke tage mig af, jeg skal tale
med Onassis nu“. Rasende kom Onassis
og spurgte, hvorfor han var blevet væk-
ket, hvortil havnemesteren fortalte at
Onassis pas var udløbet for fire år siden,
og „så må han ikke være i havnen, yach-
ten må omgående forlade havnen“

„Det ved jeg da godt, men der er åben-
bart ingen der tidligere har turdet sige
det til mig, De er den første, så må jeg
ikke byde Dem på en whisky“. Så
Onassis lovede, at når han havde fået fri-
ske forsyninger af vand og olie om bord,
ville han indenfor to timer være ude af
havnen.

Vi traf imidler-
tid mange lo-
kale, der gerne
ville demon-
strere, at de
kunne huske
deres barn-
doms danske
sprog, og især
de ældre damer
ville på både
danske og vest-
indiske festiva-

ler synge danske børnesange som: „Højt
på en gren en krage...’ og lignende. Af
lokale dansktalende oplevede vi en dag,
da vi hos en købmand skulle købe fri-
mærker og spurgte om, hvor meget der
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skulle på et brev til Danmark, at en farvet
kunde spurgte på dansk: „Er I danske?“.
Han fortalte derefter, at han også havde
været dansk engang, og at han hed Ro-
senkrands, et navn hans bedstefar havde
fået som slave hos en plantageejer. Af
vore værtsfolk havde vi fået anbefalet en
farvet sølvsmed, der boede på hovedga-
den på St. Croix, og som var kendt for
sine håndlavede sølvsmykker. Da vi hen-
vendte os i butikken, sad sølvsmeden i
bagbutikken og talte med et par venner,
og reagerede slet ikke på vore henven-
delser, hvorfor min kone sagde: „Han gi-
der åbenbart ikke ekspedere“. Det hørte
sølvsmeden og spurgte: „Er I danske“.
Han fortalte derefter at han havde delta-
get i  ceremonien ved Danmarks overdra-
gelse, og fandt med stor besvær et af de
danske flag frem, som havde været an-
vendt på overtagelsesdagen, samt det
rød/hvide skråbånd, han havde båret på
transferdagen. Efter at have beklaget at
Danmark solgte øerne til USA, kunne vi
endelig få lov til at købe et håndlavet
sølvarmbånd.

En anden dag sad vi på en bænk i parken
ved Water Island og ventede på vennerne
Else-Marie og Niels Sundsig-Hansen. På
bænken sad også en ældre farvet herre,
og da han hørte vi talte dansk  sammen,
henvendte han sig på dansk til os og for-
talte, at han havde gået i dansk skole - de
bedste i caribien påstod han. Han var nu
pensioneret vandværksbestyrer, og da
han rejste sig for at gå, sagde han: „Dan-
mark skulle aldrig have solgt os til ameri-
kanerne, vi fik det aldrig så godt igen,
som vi havde haft det som danske“.

I 1971 gik der kun en lille færge mellem
St. Thomas og St. John. Den medtog kun
30-35 passagerer. Den dag, vi skulle be-

søge St. John, måtte en stor del af grup-
pen derfor efterlades, indtil færgen kom
tilbage. Ved udskibningsstedet lå der en
lille kiosk, hvor nogle fra gruppen gik
hen for at købe en is. Da kioskdamen
hørte, de var danske, blev hun så begej-
stret, at de ikke skulle betale. Efterhån-
den fik  også den tilbageblevne gruppe
en gratis is eller sodavand af den venlige
kioskdame.

Der er ingen tvivl om, at lokalbefolknin-
gen var stolte over at have været danske,
det viser bl.a. følgende hændelse: Vor
datter Berit, og vores svigersøn Erik
Marcussen, kom i forbindelse med en
dame, der som spæd var blevet bort-
adopteret, men hun havde hørt rygter
om, at hendes hvide far havde aflagt be-
søg i pigekammeret hos den sorte tjene-
stepige. Damen ville imidlertid gerne vi-
de lidt mere om sin far, hvortil Berit sag-
de: „Det kan min far sikkert finde ud
af“. Et par år efter kunne jeg så fortælle
damen, at hendes far ikke havde været
dansk, men var en amerikansk dyrlæge
på St. Croix, hvor han bl.a. også havde
tilset dyrene på Fritz Lawaetz  Annaly
Farms. Det blev hun meget skuffet over,
så jeg måtte endelig ikke fortælle det til
nogen på øerne, for der var en vis presti-
ge ved at være af dansk afstamning.

I 1997 boede vi på St. Croix hos ægte-
parret  Antoinette og Lloyd Bølling.
Lloyd havde forsket meget i, og besøgt
mange af slægten Bølling i Danmark, li-
gesom han naturligvis også havde besøgt
landsbyen Bølling i Jylland, der havde
givet navn til slægten, hvoraf et medlem
havde været plantageejer, og givet sine
slaver slægtsnavnet som skikken var.
Som nævnt er der ingen grund til at be-
tvivle, at en stor del af lokalbefolkning-
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en i tiden op til 1970’erne havde stor ve-
neration for Danmark, og var stolte af at
have tilhørt rigsfællesskabet.

Masser af fester
Det skortede da heller ikke på invitatio-
ner. Ved festivalen i 1971 fik min kone
og jeg 22 invitationer til større eller min-
dre parties på de kun 15 dage, vi var på
øerne. Senere blev det heldigvis til kun
én invitation pr. dag. Mange af disse par-
ties var med 50-60 deltagere - danske og
lokale. Vi mindes således de parties,vi
deltog i hos det danske ægtepar Niels og
Rita Korst, med 4-5 mands orkester og
liberiklædte tjenere til at servere dejlig
mad og vin. Rita, der har mi-
stet sin mand, er efter godt 40
års udlængighed vendt tilbage
til Danmark.

Det største private party af-
holdt mrs. Dudley, den farvede
ejer af en avis på St. Thomas.
Hun havde den 5. april 1971
inviteret over 300 gæster til af-
tensmad i sit hjem . Udover
festivaldeltagerne, var inviteret
senatorer med fruer, samt an-
dre honoratiores. Mad og
drikke var der nok af, men hvor vi ville
indtage det, måtte vi selv om. På en trap-
pesten ud til haven sad min kone og jeg
således sammen med grevinde Ruth, Ha-
kon Mielche og fru Susanne for at ind-
tage aftensmaden. Derefter udgav mrs.
Dudley en 12 siders særudgave af avi-
sen, udelukkende med hundredvis af bil-
leder taget ved aftenbesøget. Ved de to
første festivaler på øerne bragte den lo-
kale radio i dagens løbende nyhedsud-
sendelser med reportager af, hvad der
skete i dagens løb.

Udover de mange private parties, var de
danske gæster - ligesom i 2003 - invite-
ret til party hos guvernøren, og det både
på St. Thomas og St. Croix, da de to øer
var jaloux på hinanden. Men der var nok
lidt mere festivitas over de første 3-4 fe-
stivals, end der har været i de senere år. I
de først 3-4 festivals kom „The Consul
General of Danmark“ også tilrejsende fra
New York, og inviterede til parties, lige-
som vi altid var til party på Denmark
Hi1l, hvor det danske splitflag vajede
højt over byen, for her boede den danske
konsul. Senere blev vi inviteret til party
hos „Kgl. Danske Konsul“ på St. Croix,
men denne skik er vist også ophørt.

Festivalen 1987 adskiller sig fra tidligere
festivals ved at man forsøgte  en genta-
gelse  af ceremonien fra 1917, som i øv-
rigt blev vist i amerikansk TV. Men det
var først da man i 1992 fejrede „Dia-
mond Jubilee Transfer Day“ på 75- års-
dagen for øernes overdragelse til ameri-
kanerne, at det rigtigt lykkedes. Her blev
hele ceremonien fra 1917 gentaget så
korrekt, som det var muligt at gennemfø-
re med danske og amerikanske soldater i
alle datidens gamle uniformer, og „gu-
vernøren“ var også iført den gamle uni-
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form. Ved festivalen var de gamle nati-
ves, der før 1917 havde været danske,
placeret på de første rækker  sammen
med særligt indbudte, bl.a. udenrigsmini-
ster Uffe Ellemann-Jensen og fru Alice.

Ud over danske krigsskibes deltagelse,
var også Skoleskibet Danmark kommet
til  St. Thomas. Så vi danske deltagere
var inviteret til reception på skoleskibet,
således som vi også var det i 1975, da
skoleskibet også  var på øerne, mens der
var festival.

I forbindelse med Diamond Jubilæet, var
der en mindegudstjeneste i Frederic E-
vangelican Lutheran Church i Charlotte
Amalie, hvor skoleskibets uniformerede
elever bar et nyt kirkeskib - en gave fra
DVS - ind i kirken, efterfulgt af uden-
rigsministeren og fru Alice og andre ho-
noratiores. Talerne holdtes af Uffe Elle-
mann-Jensen, guvernør Alexander A.
Farrelly og DVS’s gode ven, ambassa-
dør Terence A. Toddmann. Mens han var
ambassadør i Danmark, var medlemmer-
ne to gange inviteret til aftenselskab på
Rydhave syd for Skovshoved, der siden
1945 har været ambassadørbolig for
USA’s ambassadør i Danmark. Fra et af
disse aftenselskaber kan berettes en mor-
som hændelse: Ambassadens swimming-
pool var overdækket med en grøn pre-
senning, og på den ene side af poolen får
en dame af vort selskab øje på en be-
kendt på den anden side. Damen vil der-
for gå over, det hun tror er en græsplæ-
ne, men falder så i vandet. Mrs. Todd-
man måtte så træde til med tørt tøj til
den uheldige dame.

Diamond Jubileet var naturligvis den
store begivenhed i 1992, men Friends of
Denmark Society fejrede også „Silver

Anniversary of Friendship“  på St. Tho-
mas og på St. Croix, bl.a. med Dinner
Dance på St. George Botanical Gardens.

Ved en af de mange Dinner Dances vi
har deltaget i, traf det sig engang således,
at en af DVS’ æresmedlemmer, dr. phil.
Henning Henningsen og fru Elisabeth,
netop på denne dag havde guldbryllup.
De slap derfor heller ikke for at skulle
danse brudevals, hvilket overraskede og
morede vestinderne overordentligt. Og
som Henning senere sagde: „Der er ikke
mange der har holdt guldbryllup med
over 300 gæster, uden selv at skulle be-
tale for det“.

Gaverne
Ved alle vore besøg på øerne medbragte
DVS gaver, i begyndelsen vigtige histori-
ske effekter i samarbejde med National-
museet, i de senere år mere gaveprægede
ting. Men i 1992, var den danske kirke-
gård på St. Thomas efterhånden kommet
i en så forfalden stand, at det ville koste
20.000 dollars bare at få en forsvarlig ny
indhegning. Ved hjælp af forskellige fon-
de, og indsamling blandt DVS-medlem-
merne, blev der i alt indsamlet 24.000
dollar, så der blev også råd til at renove-
re de værst medtagne gravstene.

Transporten mellem de to største øer er
foregået på forskellig måde. Det år, hvor
vi fløj med Icelandair, var det dette fly,
der transporterede os, fordi flyet var par-
keret på øerne under hele festivalen. De
fleste gange benyttedes ellers båd, men
den morsomste transport var at flyve
med ‘Gåsen’. Det var en lille flyver fra 2.
Verdenskrig, som startede og landede på
vandet.
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Værtsfolkene
Under festivalen i 1971 boede vi på St.
Thomas sammen med ambassadør Mel-
chior, overlæge Ib Persson og fru Anne
Lise Rand, på Mandahl Estate, i et af Ri-
ta og Niels Korsts 3 feriehuse. Her fik vi
en bil med chauffør stillet til rådighed. I
1975 boede vi hos Jody Parker i en stor
villa højt oppe på bjerget, hvor vi mod
vest havde udsyn over det Caraibiske
Hav og mod øst over det Atlantiske
Ocean.  Jody spurgte hver morgen, hvad
vi ville have til morgenmad, så i løbet at
ugen oplevede vi hver dag en ny ameri-
kansk morgenmad. Hverken hos Jody el-
ler hos nogen anden, vi har boet hos, har
vi, som det nævnes i aprilnummeret, op-
levet, at være sultne eller ikke komme i
den „fine“ stue, hvilket nok heller ikke
har været værtsfolkenes hensigt. Men
livsmønstret på øerne er noget anderle-
des end her i det høje nord. Når man
hele dagen har skullet arbejde i 30-35°
varme, trækker man udendørs på terras-
sen i fritiden.Vestinderne opholder sig til
daglig meget lidt i stuerne.

På St. Croix boede vi under de 5 første
festivals hos Margerie og Jaques Boulan-
ger, der som mangeårig næstformand i
Friends of Denmark var blandt de gæster
dronning Margrethe inviterede til frokost
på kongeskibet Dannebrog, da hun i an-
ledning af USA’s 200-års jubilæum be-
søgte USA og derefter de tidligere Dansk
Vestindiske Øer.

Som det fremgår af ovennævnte, har vi
gennem tiderne haft mange gode ople-
velser, men de festivals der blev afholdt i
Danmark, har i begyndelsen heller ikke
været uden oplevelser, takket været
DVS, som i begyndelsen havde gode

sponsorer. I mange år gav ØK således
økonomisk støtte, og 4 gange blev vi og
ca. 300 andre danskere og vestindere in-
viteret til middagsselskab og dans på
Tuborg (og en gang på Carlsberg). Man
fik ikke bare serveret øl, men om ønsket
rødvin. Dengang deltog ca. 150 gæster i
festivalerne. En tredje sponsor var hotel-
kongen Oscar Petersen, der inviterede
ca. 300 gæster til en overdådig frokost

på Marienlyst i Helsingør. En gang hav-
de Nationalmuseet udført en særudstil-
ling om de vestindiske øer, og efterføl-
gende inviteret til frokost i museets re-
staurant. Men jeg erindrer også gode fe-
ster afholdt i Lorrys store sal Landsbyen,
gallafest på Frederiksberg rådhus og fro-
koster i De små Haver  i Pile Alle.

Som på øerne, blev der også i Danmark
afholdt mange private selskaber. Selv har
vi ved alle festivals afholdt selskab med
omkring 20 deltagere, Fritz Lawaetz har
således også engang været vor gæst. Se-
nest holdt vi et mindre selskab ved festi-
valen 2001. Tre DVS-medlemmer havde
også engang inviteret ca. 100 gæster til
frokost på Fortunen i Dyrehaven.
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I maj måned var der et historikermøde i
Holsten, med  deltagere fra bl.a. Vestin-
dien. Mødet foregik over to dage og hav-
de til formål at samle historikere fra tid-
ligere (og nuværende) danske områder –
det man, når talen falder på 1700 -tallet,
kalder den danske helstat. Der var histo-
rikere fra Danmark, Norge, Nordtysk-
land, Færøerne, Grønland og US Virgin
Islands. En historiker fra Ghana måtte
desværre melde afbud, til gengæld var
der så også en amerikaner. Formålet med
at samle disse mennesker var, at man har
tendens til at glemme, at Danmark den-
gang ikke kun var det lille område, det er
i dag, når man taler Danmarks historie.
Hvad  der foregik i de andre områder er
også interessant danmarkshistorie, og det
ville man så tale om på dette møde.

Det var to spændende dage om nord-
mænd i København, politik på Færøerne,
handel i Grønland og Indien og oprør
blandt de frifarvede på St. Croix.

Initiativtageren til mødet var Professor i
Kiel Thomas Riis, som selv er dansker.
Han har i juli måned også været på stu-
dietur på øerne med et hold studerende.
Ud over at se alt det, man skal se, blev
de studerende også præsenteret på uni-
versitetet, og der var mulighed for, at de
kunne give foredrag om deres forskning.
Iflg. Thomas Riis havde de en meget
spændende og lærerig tur. Noget  tyder
altså på, at vi ikke kun skal holde øje
med, hvad der foregår  her i Danmark
med hensyn til den vestindiske historie,
men at vi nu også skal til at vende blik-
ket mod Tyskland.

Historikere fra Kiel
i kontakt med Vestindien

Nye tider
I midten af 1980erne begyndte medlem-
skaberne at skifte karakter, både på øer-
ne og i Danmark. Mens der i 1971-75
formentlig var mindre end 10 % farvede
medlemmer på øerne, er det vel i dag
nærmest omvendt, med færre hvide med-
lemmer. I Danmark ophørte sponsorerne
efterhånden, og den nære kontakt til Na-
tionalmuseet ophørte også. I 1970-80’er-
ne var DVS et utrolig snobbet selskab,
hvor medlemsmøderne blev afholdt på
Den gyldne Fortun på Gammel Strand,
med hundedyrt smørrebrød, og hvor min
hustru og jeg engang delte bord med
medlemmerne prinsesse Elisabeth og
hendes kæreste og sambo.

Da Povl Nielsen blev valgt til formand
efter Kirk, og medlemmerne efterhånden
mere var gennemsnitsdanskere, nu da der
ikke længere var krav om to anbefalere,
blev møderne flyttet til Skt.  Annæ Gym-
nasium, hvor Povl Nielsen var rektor. Da
han døde, blev møderne flyttet til  Gl.
Hellerup Gymnasium, og her holdt man
til, indtil møderne blev flyttet til Valby
Medborgerhus.

På samme måde som samfundet gennem
de sidste 30 år har ændret sig, bl.a. i på-
klædning og i tiltaleform, fra De og ef-
ternavn til du og fornavn, har DVS også
undergået store forandringer. De tidlige-
re så stilfulde møder og historisk-kultu-
relle udvekslinger - hovedsagelig fra
Danmark til øerne - er nu blevet til en
venskabelig udveksling, hvor de to be-
folkningsgrupper får oplevelser og lærer
hinandens land og levevis at kende - på
en måde, som det ikke vil være muligt at
få på en  charterrejse.

Louise Steensgaard SebroSvend Aage Mørkvig
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Lige siden 1. klasse har lærere og foræl-
dre på Højmeskolen i Odense arbejdet
på det langsigtede mål, at elever fra sko-
len skulle på lejrtur til de vestindiske øer.

Det hele begyndte på et forældremøde i
1. klasse, hvor læreren kom med et op-
læg til en lejrtur på de tidligere Dansk
Vestindiske Øer. Nogle forældre rystede
på hovedet og troede ikke, at det kunne
lade sig gøre, men de blev da enige om,
at der skulle gøres et forsøg. Baggrunden
for at vælge netop de vestindiske øer
som mål for en lejrskole var, at netop
fordi øerne engang havde været danske,
kunne det være et spændende mål at ar-
bejde hen imod. Og heri lå også et klart
fagligt og kulturelt mål.

Ideen var også, at selve turen ikke skulle
komme til at koste nogen større udgifter,
end hvad der almindeligvis er i forbin-
delse med en lejrskole. Så man måtte i
gang med at skaffe de mange penge, som
sådan en tur koster. Man solgte bl.a. „til
og fra“ kort for Red Barnet. I mange år
var man blandt de bedst sælgende klas-
ser, hvilket betød ekstra bonus. Derud-
over har eleverne arbejdet på gartnerier
og fabrikker. I de seneste år kastede de
sig over salg af julestjerner.

Efter 8 lange år var pengene til turen
samlet sammen, og der var etableret kon-
takt til „Good Hope School“ på St.
Croix. Herfra fik man tilbud om, at ele-
verne fra Højmeskolen kunne bo privat
hos elever fra „Good Hope School“. Der
ville også blive mulighed for at følge un-

9. klasse fra Højmeskolen i Odense
på 2 ugers lejrskole på St. Croix

dervisningen på skolen nogle dage.
23. februar 2003 rejste 19 elever og 2
lærere spændte af sted til de fjerne øer.
Man skulle være væk i 14 dage og bo på
St. Croix med en enkelt dags udflugt til
St. Thomas og St. John. Gennem Dansk
Vestindisk Selskab havde man fået kon-
takt til Friends of Denmark, hvor for-
manden Sweeny tilbød at køre gruppen
en tur rundt på øen i sin Safari bus.

Opholdet på de vestindiske øer blev en
helt fantastisk oplevelse for elever og læ-
rere. Men der var også pligter forbundet
med rejsen. Hver elev skulle efter hjem-
komsten skrive en stil på baggrund af
rejsen. Opgaven lød på at skrive en rej-
sebeskrivelse til en avis med diverse op-
lysninger om øerne, inkl. en række fakta.
Opgavebesvarelserne blev derfor natur-
ligt nok ikke helt så personlige som en
dagbogsbeskrivelse ville være.

Vi har fået lov at sakse i elevernes rejse-
beskrivelser. Tak til Højmeskolen for
det. Selv om det var en bunden opgave,
lyser begejstringen for turen ud mellem
linjerne. Og der er ingen tvivl om, at det
var en lejrskole langt ud over det sæd-
vanlige.

Jens Benoni Willumsen
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Solskinsøen St. Croix
Det tropiske klima og den varme sol,
vil vi altid huske St. Croix for.
Line Andrup Hansen, 21. marts 2003

Et firben kravler langsomt hen ad den
varme asfalt, for at finde en lille plads i
skyggen. Alt står stille, kun en kølig bri-
se rammer af og til vores blege hud. Vi
befinder os lige nu på solskinsøen  St.
Croix i Caribien øst for Puerto Rico. St.
Croix er den ene af de tre gamle dansk-
ejede øer. St. Croix kan størrelsesmæs-
sigt sammenlignes med Ærø eller Lol-
land med dets 215 km2.

Sol og sommer hele året
St. Croix er solskinsøen og drømmeste-
det. Alt er varmt og gennemsnits tempe-
raturen når sjældent under 25°. Vandets
sommertemperatur er på omkring de 28°,
hvorefter den falder lidt forår, efterår og
vinter. Klimaet på St. Croix er meget for-
skelligt i øst og vest, da der i øst er me-
get tørt. Man kan næsten kalde det en
mini ørken, med halvt så meget nedbør
som i vest. På den nordlige del af St.
Croix er den kønneste natur, med frodige
regnskove og mest nedbør. Det er også i
det nordlige, man kan prøve den fantas-
tiske oplevelse at ride i regnskov. Vi til-
meldte os den halvanden time lange tur
på hesteryg i regnskoven hjemmefra. Da
vi kom op til gården hvor vi skulle ride
fra var det hele som i amerikanske film.

Ridetur og indbyggere
De fleste af de 50.000 indbyggere, der
bor på St. Croix, er venlige og hjælp-
somme. Aldrig har vi oplevet så meget
gæstfrihed på et feriested, som er så po-
pulært. Det samme gælder den dame, der

skulle føre os, øvet som nybegynder,
gennem den frodige regnskov. Alle får en
hest og så går det ellers derudaf, mens
guiden fortæller om de forskellige plan-
ter og træer, der er i skoven. Det er en
meget speciel oplevelse, der virkelig kan
anbefales. Efter en meget flot og ople-
velsesrig tur, har vi dog lidt ondt bag i.

Historie
Forestil dig en hyggelig lille by på stør-
relse med Ærøskøbing på Ærø, så har du
Christianssted, der ligesom er øens „ho-
vedstad“, En hyggelig lille fiske/havne-
by med masser af dansk historie. F.eks.
står der ikke kun ‘The Queen street’ men
også, ‘Dronningegade’ på skiltene i by-
en. Hvilket tydelig bære præg af den
danske kultur. Vejene i den lille by er og-
så parallelle, hvilket bærer præg af den
danske arkitektur. Alt i alt føler man sig
rigtig velkommen på denne lille ø. Når
så de finder ud af at man er fra Danmark,
så bliver de meget mere venlige og sæt-
ter stor pris på en. Alt det er så utrolig
anderledes i forhold til, hvad man plejer
at få at vide, når man kommer uden for
lille Danmark. Nogle ved jo knap nok
hvad Danmark er, det kunne lige så godt
være en by i Sverige. Ved havnen i
Christianssted ligger det store gule fort,
hvor guvernør Peter Von Scholten den 3.
juni 1848 frigjorde slaverne. Det er  et
fort, der hedder ‘Fort Christiansværn’ og
er bygget i 1734. Fortet er en meget flot,
stor, gul og grøn bygning, der virkelig
bør ses. ‘Fort Christiansværn’ var i 1754
til 1841 det danske kolonistyres hoved-
stad. Der findes i bygningen også por-
trætter af Kong Frederik den 7. og  gu-
vernør Peter Von Scholten.
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Penge og Priser

I Christianssted er der god shopping mu-
lighed. Der er alt lige fra et helt alminde-
ligt supermarked til den hyggeligste lille
souvenirbutik, med alt lige fra små pal-
menotesbøger, til kuglepenne med delfi-
ner. Efter at have gået rundt i den ene
souvenirbutik efter den anden finder vi
endelig den helt rigtige souvenir, der skal
med tilbage til Danmark. En lille håndla-
vet bog med paJmeblade hvor der står St.
Croix udenpå. En meget sjov souvenir,
synes vi selv. Inden vi kommer til Chris-
tianssted har vi dog fået at vide at man
næsten bør eje et St. Croix armbånd. Det
består af en sød lille sølv hestesko og en
tynd sølvrem. Det er en speciel souvenir
fra St. Croix, som en mand fra øen har
designet. Armbåndene er meget yndige
og da vi både skal have til vores familier
og os selv, ender det med vi får det bil-
ligt. Der handles kun med US Dollars og
kreditkort. Derfor gælder det også om at
holde sig gode venner med dem på øen
og ikke tale ned til den mørke del af be-
folkningen. Da det så kan ruske op i no-
get fra den gamle tid, om at hvide er me-
re end sorte.

Tingene på øen er ikke særlig dyre, det
er ikke sådan så man overvejer at fmde
andre steder at spise. Vandet kan godt
drikkes, men de fleste turister vælger på
gnmd af lugten klor at købe vandet på
flaske. Alt derover er næsten til at betale.
Guld og smykker er dog lidt billigere end
hjemme. Det sjove ved St. Croix er også,
at deres lokalavis hedder St. Croix avis,
og man skal blot bede om „The Avis“
hvis man vil købe en avis. Det har heddet
„The Avis“ siden 1844.

Havet er blåt og klart, vejret er varmt og
luften stille. Hvilken dag er så bedre at
tage til Buck Island på? Vi ved det ikke
og kører derfor til Christianssted for at
finde en båd, der vil sejle os til Buck
Island. Buck Island er en sandø der ikke
bor nogle mennesker på. Det er bare en
fantastisk flot hvid strand med noget
klart blåt vand. Ud til en øen sejler der
b.la. en stor katamaran med navnet
‘Flyer’. Turen derud var kølig og os der
sad oppe foran blev enormt våde  af
bølgernes sprøjt. Men ligeså hurtigt vi
blev våde ligeså hurtigt var vi tørre igen.
Da vi ankom til Buck Island så vi bare
hvidt sand, det var meget smukt. Dog
havde vi været på mange af St. Croixs
strande og var blevet overrasket over
deres renhed. Men denne strand slog alt,
det sagde de lokale også. Der var så
klart, hvidt og vandet var fantastisk. Der
var intet skrald på stranden, kun nogle få
palmer nogle meter fra vandkanten. Vi
badede der, en halv time og spiste vores
mad, hvorefter vi sejlede videre igen. Ud
til et sted hvor der var tre meter dybt, for
at vi kunne snorkle. Verdenen over van-
det var flot, men under vandet var det
helt ubeskrivelig. Der var hundredvis af
forskellige fisk, ens øjne blev helt trætte.
Det var så fantastisk, at selv en der ikke
bryder sig om at snorkle kan blive grebet
af det. Efter nogle timer i vand og på bå-
den sejlede vi hjemad igen.

Turen hjem var noget bedre, og vi lå ba-
re og slappede af  og tog solbad. Det er
helt klart en ting, der skal opleves hvis
man tager til St. Croix. For det er en af
de ting, der nok vil gøre størst indtryk.

Buck Island
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Kriminalitet og solcreme

Rygterne siger at der er meget krimina-
litet på St. Croix, så man skal have sine
ting tæt på sig. Hvad enten det er i et ma-
vebælte eller andre steder tæt på krop-
pen. Det er bare så svært at forestille sig
at de venlige og søde mennesker fra St.
Croix, måske ikke er helt så venlige alli-
gevel. Dog fik vi at vide at nogle steder i
bl. a. Christianssted var for farlige for
turister. En anden vigtig ting man husker,
når man skal til St. Croix, er stærk sol-
creme. Når der blæser en dejlig kølig
brise engang imellem, er det ikke til at
mærke, når man bliver solskoldet. Derfor
er det også bedst at tage til Buck Island
en af de sidste dage man er på øen.

Før din hud har nået at vænne sig lidt til
solen. Men det må endelig ikke afskræk-
ke nogle fra at rejse til solskinsøen  St.
Croix, der helt sikkert vil være en kæm-
pe oplevelse. Pak bare sommertøjet og
rejs ned til firbenene og det tropiske kli-
ma.

Min vestindiske vindueskarm

Til en vestindisk vindueskarm hører
selvfølgelig hibiscus og bougainvillae.
En nerie vil også pynte op.

I min vindueskarm har jeg også mahog-
nitræer og Baby lime. Jeg kan også glæ-
de mig over det der kaldes juletræspal-
men.   Jeg har  haft tamarindtræer og Sea
grape. Sea grape står blandt andet langs
strandbredden ved Magens Bay.

Jeg samler frø fra træer og planter, når
jeg er på øerne.   Herved har jeg fået en
pæn samling vestindiske planter af egen
avl - blandt andet har jeg nu mahogni-
træer, der er 4 år gamle. Baby lime
blomstrer af og til og spreder den liflig-
ste duft i stuen.

Jeg har netop deltaget i Festival 2003 og
her fik jeg nye frø med hjem. Her sidst i
maj,  6 uger efter hjemkomsten, har jeg
nu friske spirer af nye mahognitræer.

Helle Christensen

Tak til Højmeskolen

for referatet af deres

oplevelser på de gamle danske øer.

Line Andrup Hansen
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Rapport fra en studierejse:
I anernes fodspor.
Af Uffe Sodtmann-Bølling

En drøm er blevet opfyldt. I mange år
har jeg drømt om at se min oldefars fø-
deø og se forholdene på de øer, hvor mi-
ne forfædre levede. Og finde ud af hvor-
for de drog af sted til de Vestindiske øer,
som dengang var danske.

Dansk Vestindisk Selskab fik mig lokket
med til Festival 2003. Hvilket omfattede
et 8 dages besøg på først St. Thomas og
siden 8 dages besøg på St. Croix. Så nu
havde jeg chancen for at dykke ned i for-
tiden og se på oldefars ø og fødested.

Min oldefar Jens Adolf Andreas Sodt-
mann Bølling blev født den 4/9-1844,og
døbt 14/4 1845 i Christiansted på St.
Croix. Som ung kom han tilbage til Dan-
mark og kom i lære som bogtrykker hos
sin stedfader Rudolf Helms, som startede
Ribe Amtstidende. Den 30. marts 1878
dør Rudolf Helms og Jens AA Sodtmann
Bølling bliver redaktør. Han blev senere
valgt til landstingsmand inden han kun
42 år gammel dør. Jens fik 7 børn, hvor-
af den ældste Gustav Adolf Sodtmann
Bølling er min bedstefar.

Jeg skulle nu ud at lede efter mine tipol-
deforældre og der skulle jeg bruge hjælp.

Så udstyret med kopier af det jeg vidste
drog jeg med Dansk Vestindisk Selskab
af sted mod København og Kastrup. Fra
Kastrup gik turen over Washington til St.
Thomas. Og spændende var det at se,
hvem man skulle bo ved. Jeg regnede ik-
ke med at finde familie derovre og slet
ikke på St. Thomas. Vi blev alle 69 for-
delt til værter, der skulle have os boende
de næste 8 dage. Allerede den første af-
ten hos min værtinde Majorie Petersen
faldt samtalen hen på, hvorfor jeg kom
til Vestindien, og om der var relationer
hertil.

Næste morgen ved morgenbordet kunne
min værtinde meddele, at vi var i fami-
lie. Vi har fælles tip-tip oldeforældre. Så
nu var chancen for at få redde på tipper-
ne der. Men hun kunne kun fortælle, at
hendes mor var en Bølling og at hun som
ung hed Majorie Steele, men når jeg
kom til St. Croix kunne hendes søster på
78 år nok hjælpe mig mere.
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Besøget på St. Thomas var en stor ople-
velse. Først at opleve den  86. Transfer-
dag, som  noget meget højtideligt. Hvor
det danske flag stryges og det Amerikan-
ske flag hejses. Med taler og nationalme-
lodier. Kong Christian lever endnu der-
ovre. Det er et yndigt land er endnu ikke
accepteret. Dagen efter skulle vi til offi-
ciel reception ved guvernør Charles W.
Turnbull. Vellykket reception, igen med
taler og nationalmelodier spillet af et or-
kester på 25, der alle spillede på olie-
tønder, en fantastisk aften med en udsigt
så storslået over Charlotte Amalie.

Dernæst gik dagene med et besøg på
Peace Corps School, hvor man endog
havde lært dansk et enkelt år i en klasse.
Og besøg på den danske kirkegård, men
her trænger der til at blive renoveret. Et
én-dags besøg blev det også til på St. Jan
- nu  St. John, en speciel ø, der er meget
anderledes end St. Thomas og St. Croix.
Vi fik også set Peter von Scholtens hus,
inden vi skulle sige farvel til vores vær-
ter og sejle til St. Croix. Sejlturen til St.
Croix var lidt af en prøvelse. Jeg har al-
drig været søstærk så jeg garderede mig.
Det var der ikke mange der havde gjort.
Så inden længe var brækposerne fundet
frem og mange genså morgenmaden.

Det var spændende, hvordan den nye
værtinde kunne hjælpe mig i min søgen.
Dagen efter ankomsten fremlagde jeg
mit projekt og spurgte om vej til den
danske kirkegård. Hun kunne ikke råde
mig til at tage alene på kirkegården, da
de husvilde boede der og det krævede at
man var flere af sted, på grund af røveri.
Min værtinde fik fat i den ene af sine
sønner, et ordentligt brød. Vi tog til kir-
kegården, men fandt intet der kunne bru-
ges. Og kirkegården var også i forfald.

Næste dag var der beach-party på Che-
nay Bay og midt i partyet dukkede Shir-
ley Steele op, storesøster til Majorie, min
værtinde fra St. Thomas. Hun havde ta-
get kusinen Edna-Mae Coff med og vi
fik en god samtale om vore aner, desvær-
re løb tiden og jeg syntes, jeg manglede
mange oplysninger. Så jeg inviterede de
2 damer og min værtinde på middag næ-
ste aften i en dansk restaurant i Chris-
tiansted.

Det blev en dejlig aften, og jeg fik man-
ge oplysninger om anerne, som jeg ikke
vidste. Edna-Mae kunne således give
mig følgende til stamtræet: Tip-tip-tip ol-
defar Lars Andersen Bølling, født i Kø-
benhavn 18/5-1758, død 29/11- 1830.
Blev 22/7-1791 gift med Pernille Sø-
rensdatter i Holmens kirke i København
og de fik 5 sønner Jørgen,  Ernst, Jens
Michael, Peder og Carl Ferdinand. Tip-
tip oldefar Jens Michael Bølling, født i
København den 2/11- 1796, død 14/11-
1838. Tog som 18-årig til St. Croix, hvor
han giftede sig med Elisabeth Smith og
de fik 3 børn, Emilie-Ernst og Veroni-
que. Min tipoldemor Emilie Petronelle
Veronique Bølling (vidunderligt navn)
blev født 19/9-1826 på St. Croix og døde
den 20/2-1901 i Varde. Hun var gift 3
gange, først med Hans Bech Sodtmann,
dernæst med hendes farbroder Peder
Bølling og til sidst med Rudolf Helms.
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Hun fik 3 børn. Min oldefar Jens fik hun
med Hans B Sodtmann og Emilie og Ru-
dolf fik hun med Rudolf Helms. Min ol-
defar Jens Adolf Andreas Sodtmann-
Bølling, født på St. Croix den 4/9-1844,
død den 13/12-1886 i Varde. Giftede sig
med Mettine Marie Nicoline Jensen og
de fik 7 børn : Gustav Adolf, Hilda,
Emil, Alma, Holger, Oscar og Valdemar.
Min bedstefar Gustav Adolf Sodtmann-
Bølling, født 17/8- 1873 i Varde, død 4/
1-1939 i Esbjerg. Blev gift med Marie
Poulsen og de fik 1 søn, Paul. Min far,
pressefotograf Paul Arvid  Sodtmann-
Bølling, født 2/2-1909 i Esbjerg, død 26/
10-1976. Blev gift med Olga Brinch
Christensen 20/9-1941 og de fik søn-
nerne Uffe og Paul.

Så fik jeg konstateret, hvordan hoved-
linien i stamtræet var og jeg fik konstate-
ret, at min tip-tip oldefar Jens Michael
tog til St. Croix i 1812, hvor han blev
opsynsmand på en plantage eller hvad
man dengang kaldte slavefoged.

De næste dage gik med at bese fortet i
Frederiksted og Christiansted. Senere
blev der lejlighed til at se et par planta-

ger, men de er jo for længst blevet ned-
lagt og fremstår nu som museer, hvoraf
familien Lawaetz farm „Little la Grange“
var den bedst bevarede. Jeg fik her lej-
lighed til en lille samtale med brødrene
Frits (96 år) og Kaj (93 år).

Jeg fik den sidste dag mulighed for at se
på Christiansted med de mange gamle
danske bygninger og de danske navne på
gaderne. Og en tur rundt i Guvernørpa-
ladset var en oplevelse. Her vajer det
danske flag side om side med det ameri-
kanske og flaget fra De vestindiske øer.
Jeg har fået en drøm opfyldt, og fået en
fantastisk oplevelse, samt mødt en smi-
lende og sød befolkning på de 3 øer.

For første gang i mit liv tog jeg så langt
væk hjemmefra. Og fik taget ca. 7oo bil-
leder (20 film). Som freelance pressefo-
tograf i 43 år har jeg ikke haft mulighed
og råd til at opfylde en drøm. Men takket
være Pressefotografforbundet har jeg
kunnet udføre turen.

Jeg har lært meget på turen både menne-
skeligt og fagligt. Og mødt en masse var-
me og hjertelighed fra mange mennesker
på nogle meget varme øer, der tidligere
var danske.

En tak til oldefar, som gav mig ideen til
at besøge hans øer og få et indblik i mine
aner. En tak til Pressefotografforbundet
for den støtte, jeg har modtaget via op-
havsretsfondsmidlerne til min studietur: I
anernes fodspor.

Solnedgang over Charlotte Amalie, St.
Thomas. Foto Uffe Bølling

Uffe Sodtmann-Bølling
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Man har bedt mig fortælle lidt om bag-
grunden til mit medlemskab af Dansk
Vestindisk Selskab, og jeg skal helt til-
bage til min drengetid, hvor interessen
for De Dansk-Vestindiske Øer blev vakt
gennem bekendtskab med en ældre
mand i naboejendommen, der havde
været gendarm på St. Croix. Han kunne
berette og han viste billeder og frimær-
ker - og så var jeg leveret.

I skolen hørte vi ikke meget om øerne;
men jeg har  altid været historisk inter-
esseret, så jeg læste en del selv. Der
blev dog senere - i de unge år - meget
andet at passe: Uddannelse, ægteskab,
børn. Men i foråret 1967 på Vestindien-
Udstillingen på Københavns Rådhus
blussede interessen på igen. Her var bil-
leder, plancher, informationer og også
en afdeling for Dansk Vestindisk Sel-
skab. Her henvendte jeg mig i håb om
at blive medlem. Jeg blev dog hurtigt
svalet af: „Er De født derovre?“ - „Har
De familie derovre?“ - og da jeg måtte
svare benægtende på begge spørgsmål,
var der ikke noget at gøre.

Jeg vedblev imidlertid med køb af bø-
ger og fulgte med, når der var nyt i avi-
serne. I begyndelsen af 80’rne blev jeg
ansat som teknisk lærer i Søværnet på
Holmen og underviste bl.a. på Margre-
theholm. Og da jeg her fik en chef, Sø-
ren Laub, som udover at være en dygtig
søofficer også havde omsorg for de
folk, der omgav ham, var kontakten
hurtigt etableret på det mere private
plan - og han er skyld i, at min kone og
jeg blev medlemmer af DVS i septem-
ber 1981.

Derefter gik det slag i slag med for-
eningsmøder, foredrag, lysbilleder, først
på Sct. Annæ Gymnasium, siden på Gl.
Hellerup Gymnasium. Her må jeg lige
fortælle, at på mit første møde som
„fremmed“ henvendte Eva Ganneskov
sig til mig og sagde: „De er vist ny her“,
hvorefter hun præsenterede mig. Det har
jeg aldrig glemt. Og det er nok et eksem-
pel til efterfølgelse.

Jeg var med på rejsen i 1983 og vi var
begge af sted i 1987. Pragtfulde og  ufor-
glemmelige oplevelser. Meget kan man
læse sig til - men at være der! Historier,
naturen, samværet med dejlige, naturlige
mennesker. Vi har bevaret en tæt kontakt
med mange og følger med i, hvad der
sker hos de enkelte. Og der er også her-
hjemme opstået mange varme venskaber,
som betyder utrolig meget for os.

Hvorfor - Hvordan - Hvornår  ????

Af
Christian
Lindhe

Medlemmerne fortæller
Tak til de mange medlemmer, der har
sendt os artikler og fortællinger, både
om tidligere tider i Vestindien og for-
skellige  tilbageblik i slægtshistorien.
Det glæder vi os til at bringe mere af i
de kommende numre af medlemsbla-
det. Alene pladsnød i dette nummer af
bladet forhindrer os i at bringe mere
lige nu.
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Taget på markedspladsen i
Charlotte Amalie kollapset
En sen tirsdag eftermiddag i  april ram-
lede en lastbil med anhænger ind i  flere
af de støbejernssøjler, som bærer taget
over markedspladsen i CharlotteAmalie.
Resultatet var katastrofalt. Et brag, hvor-
efter de resterende søjler én efter én
knækkede, og hele konstruktionen kol-
lapsede. Ifølge et øjenvidne befandt der
sig ”kun” 15-20 mennesker under halvta-
get. De fleste handlende var taget hjem.
Lykkeligvis blev ingen dræbt, men fire
sårede måtte på hospitalet.

Markedspladsen daterer sig tilbage
til 1700-tallet, hvor slaverne på
deres fridag om søndagen havde
mulighed for at sælge hjemmeav-
lede produkter på markedspladsen
og på den måde tjene lidt penge.
Nogle slaver opsparede pengene
for dermed at kunne købe deres
egen frihed. Det hidtil eksisterende
halvtag blev fornyet for syv år si-
den, men de bærende søjler og funda-
mentet stammer fra ca. 1910.

En genopbygning af markedspladsen er
lovet færdig inden karnevalet april 2004.
Men hvem skal betale? Øernes regering
havde kun forsikret markedspladsen mod
orkaner. Og det vognmandsfirma, som
ejer lastbilen, har en ansvarsforsikring,
som maksimalt udbetaler en erstatning
på $ 10.000 for skade på genstande –
hvilket er lovens minimumskrav. Det bli-
ver derfor måske skatteyderne, som
kommer til at betale for hovedparten af
genopbygningen.

Peace Corps School
fik  en keramikovn
Besøget på Peace Corps School, St. Tho-
mas, var en stor oplevelse for mange af
de DVS-medlemmer, som deltog i Festi-
val 2003. Besøget gjorde også et stort
indtryk på en af vore værter, Corinne
Lockhart fra St. Thomas Friends of Den-
mark - så stort, at hun efterfølgende be-
sluttede at donere en splinterny keramik-
ovn til skolen. Man havde reserveret et
særskilt rum til en sådan ovn, men ovnen
manglede. Allerede sidst i april kunne
den ny ovn indvies. Nu er det ikke helt
tilfældigt, at det blev en keramikovn. Co-
rinne Lockhart har i mange år selv lavet
keramik og er kendt for sine porcelæns-
dukker, historiske platter og meget mere.

Buck Island National Park udvidet
Januar 2001 proklamerede præsident
Clinton to Virgin Islands-havområder for
”National Monuments”. 5. maj 2003
trådte nye regulativer for disse områder i
kraft. Det drejer sig om Buck Island
Reef National Monument, der udvides
fra 880 til 19.000 acres, og etableringen
af Virgin Islands Coral Reef National
Monument med et samlet havareal nord,
øst og syd for St. John på næsten 13.000
acres. Den nordøstligste del af Coral
Bay, dvs. Hurricane Hole, er omfattet af
fredningen. National Park Service står
for etableringen af de nye nationalparker.

Nyt fra Daily News
samlet af Jens Benoni Willumsen
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De nye regulativer indebærer, at alle for-
mer for fiskeri er forbudt i de to områ-
der, dog kan der opnås tilladelse til visse
former for lettere fiskeri i området syd
for St. John. Opankring vil være forbudt
undtagen i et mindre område ud for den
meget benyttede strandbred i den vest-
lige ende af Buck Island. Private motor-
både o.l. må ikke sejle ind i områderne.

Virgin Islands’ finansielle krise
Sidst i april annoncerede the Daily News
på forsiden med store bogstaver, at øer-
nes regering var på randen af bankerot.
Baggrunden herfor var guvernør Charles
Turnbull’s erklæring om, at hans rege-
ring i 2003 stod over for et underskud på
mere end $ 115 mio., hvis ikke noget
drastisk blev gjort i form af nedskærin-
ger kombineret med hævede skatter og
afgifter. Det forventede underskud er
større end i nogen enkeltstat i U.S.A., set
i relation til antal borgere. Med et ind-
byggertal på godt 108.000 er der tale om
et underskud på $ 1.060 pr. indbygger.
I de efterfølgende måneder er forhand-
lingerne gået frem og tilbage mellem
øernes regering og det lokale senat. Det
er besluttet, at der indføres afgifter på
næsten alle de produkter, som importeres
til eller produceres i the Virgin Islands.
Nogle undtagelser omfatter bl.a. vand,
fossile brændstoffer, byggematerialer og
molasse til romproduktionen.

Ny færge: St. Croix -  St. Thomas
På rejsen i foråret sejlede DVS-medlem-
merne med en 600-passagerers katama-
ran frem og tilbage mellem øerne. Den
sejler kun i turistsæsonen. Nu forsøger
færgeselskabet at udvide overfarten til
hele året, dog med en mindre båd i som-
mer/efterårsperioden. Denne båd er ikke

en katamaran og den kan kun tage 150
passagerer. Overfartstiden bliver 1 time
og 45 minutter, hvor katamaranen gjorde
turen på 1 time og 15 minutter. Ifølge
selskabets direktør vil overfarten med
den mindre båd - ”American Freedom” -
ikke være helt så behagelig som med ka-
tamaranen. Men overfartsprisen vil være
den samme: $ 60 for en returbillet for
voksne, $ 50 for børn over 3 år. Til de-
cember indsættes katamaranen igen.

Montserrat-aske generer luftfarten
Sidst i juli måtte U.S. Airways og flere
andre flyselskaber aflyse fly fra St. Tho-
mas på grund af vulkansk aske fra Sou-
friere vulkanen på Montserrat, én af de
små Antiller. Kraftig regn havde fået en
vulkansk askekegle på øen til at kollap-
se, hvilket sendte store mængder aske ud
i atmosfæren til gene for luftfarten. Sou-
friere har været aktiv siden 1995. I 1997
blev øens hovedstad Plymouth begravet.
I dag lyser vulkantoppen stadig med et
rødorange skær om natten. Montserrat’s
tilbageværende befolkning på 4.500 le-
ver nu i den nordlige ende af øen, som er
erklæret sikkert område.

Færre krydstogtspassagerer
1,18 mio. krydstogtspassagerer ankom
til  St. Thomas i turistsæsonen oktober
2002 - april 2003. Det er 5 pct.  lavere
end året før og 17 pct. lavere end i 2000
-2001. I denne sommer forventes om-
kring 450.000 passagerer. Men St. Croix
er endnu hårdere ramt med kun 37.000
passagerer i sidste turistsæson - en ned-
gang på 78 pct. i forhold til året før - og
ingen anløb af krydstogtsskibe overho-
vedet denne sommer. Kriminalitet siges
at være en hovedårsag til den store ned-
gang på St. Croix.

Jens Benoni W.
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Regnskab
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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 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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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 I-
slands).
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  4-5
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. 3

 (udfyld med tydelige blokbogstaver - sendes til)

Medlemssekretariatet
Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Navn

Gade

Postnr: Telefon/E-mail:

By:



31Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - September 2003

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:
Jens Benoni Willumsen, se adr th.

Sydjylland:
Lilly Grønborg, Rosenbakken 39,
6100 Haderslev     74 52 74 90

FORMAND: Louise Steensgaard Sebro
NÆSTFORMAND: Walther Damgaard
BESTYRELSESSEKRETÆR:
Jens Benoni Willumsen
MEDLEMSSEKRETARIAT OG
KASSERER: Erik Marcussen
DVS-konto: Lån & Spar Bank,
Reg.nr. 0400 konto 11700 79724
MEDLEMSBLAD: se side 2
KULTURHISTORISK UDVALG: Louise
Steensgaard Sebro, 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 Sebro, Lis
Andersen Torpet, Erik Marcussen,
Jonna Skourup Christensen.

Dansk Vestindisk Selskab
Louise Steensgaard Sebro,
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




