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Kære medlemmer

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2003, nr. 4, er kommet til verden ved fælles
indsats fra følgende redaktionskomité: Walther Damgaard, Jonna Skourup Christensen,
Allan Bech Clemmensen, Anne Walbom,  Marianne Gall og Erik Marcussen.

Dette blads formandsord vil denne gang
være dagbogsnoter - startende med Ge-
neralforsamlingen.

30. oktober. København. Jo, jeg havde
i løbet af efteråret sagt ja til at stille op
til bestyrelsen. Når man i forvejen er
involveret i både bladudvalg og er for-
mand for det kulturhistoriske udvalg, ja
- så er skridtet ikke så stort. Bestyrelsen
konstituerer sig selv...... og pludselig
kikker alle i den nyvalgte bestyrelse på
mig. Jeg forklarer, at det er helt umu-
ligt, for om 4 dage rejser jeg på en næ-
sten 3 måneders tur til De vestindiske
Øer for at undgå julen i Danmark.
„Glimrende, så kan du jo repræsentere
os ude på Øerne. Du kan se hvordan de
holder møder, diskutere den kommende
festival og den slags“. Min indvending
er pludselig en fordel - og dermed er
jeg valgt til formand.

5. november. New York. Jeg landede
her i går og tidsforskellen gør, at jeg
spiser morgenmad kl. 6 (ellers ikke lige
min stil). Kl. 9 tripper jeg utålmodigt
rundt i de gader, hvor der er antikvar-
boghandlere, de har nemlig ikke åbnet
endnu. Nogle timer senere går jeg skuf-
fet derfra. Havde håbet at finde nogle
interessante bøger om Øerne, men fandt
nærmest intet. Udvalget er langt, ja
meget langt under det københavnske.
Men Metropolitan  Museet er som altid
en  stor oplevelse.

Formanden skriver

Helt ekstraordinært er der også et par
omvendte ord - fra medlemmerne - el-
ler i hvert fald nogle af dem, for vi har
jo ikke kunnet spørge alle - til Forman-
den.

Kære Anne. Vi er mange, der er utrolig
glade for, du besluttede dig for at sige
ja til formandshvervet, da bestyrelsen
skulle konstituere sig efter generalfor-
samlingen. Vi ved alle, hvor meget dit
hjerte banker for de vestindiske relatio-
ner, og vi ved også, at du med din ind-
sigt og gode måde at håndtere tingene
på, bliver alle tiders formand. Så det
ser vi frem til at nyde godt af, når du
er vel hjemme igen i det nye år. Og af
din rejseskildring kan vi se, at du alle-
rede er godt i gang med at passe dit
nye hverv. Pas også godt på dig selv.

Erik Marcussen

Kære formand
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8. november St. Croix. Alt på Whim er
lagt an til en helt speciel aften. Levende
lys, et kæmpestort åbent telt hvorunder
der står flere madstande og en velforsy-
net bar. Der er også en trio, som spiller
blød jazz. Omkring 300 mennesker er
indbudt til at se Wayne James’s nyop-
stillede møbelsamling (den sædvanlige
udstilling gennemgår for tiden en til-
trængt reparation). Folk kommer utro-
ligt elegant påklædt - men samtidig
kommer regnen væltende. Den første
time er det „thunderstorm“ og teltet er
lige ved at flyve væk, senere bliver det
blot almindelig sile-regn. Alligevel tror
jeg alle havde en god aften og nød den
imponerende udstilling og den gode
mad. Og mudder på sko og sandaler ses
ikke rigtig før næste dag. Jeg beslutter
mig for at komme tilbage for at se ud-
stillingen i dagslys.

9. november. St. Croix. Det er en lille
ø, hvor man ustandselig løber ind i
nogen man kender, eller som det skete
for mig i dag: jeg møder tilfældigt
Kathleen McManus, som havde skrevet
til mig og spurgt om jeg skulle ligge
inde med noget om musikeren Jamesie
fra de to gange han var i Danmark.
Hun arbejder på at lave en dokumentar-
udsendelse om ham og St. Croix’s tra-
ditionelle musik til det lokale TV. Vi
bliver hurtigt enige om at spise middag
sammen. Jeg har medbragt en hel del
til hende: bl.a. fotos jeg har taget, og
optagelser af Jamesies orkester og et
interview, som Ole lavede med ham
helt tilbage i 1979. Men før jeg giver
hende materialet, ønsker jeg at lære
hende at kende og høre noget om, hvad
hendes planer er. Hun fortæller om, at
hun nu i et par år har arbejdet på en

TV-station her på øen, men hun har
kendt Jamesie og hans musik længe
(lige fra hun kom hertil for ca. 17 år
siden). „Nogen bør dokumentere St.
Croix’s mest fremragende repræsentant
for den traditionelle musik, og når in-
gen andre gør det, så må jeg hellere“
siger Kathleen med en overbevisende
og indtrængende stemme. Et sekund
efter er hun rundt og hilse på de fleste
andre gæster i restauranten, hun smiler
og taler og peger på mig. Så er hun
tilbage og forklarer mig: „Det sværeste
ved at lave dokumentarudsendelser er,
at man selv skal skrabe alle pengene
sammen. Måske kan jeg få nogen af
disse gæster til at give et bidrag.“

12. november. St. Croix. Også i dag
regner det, faktisk endnu værre end i
går. Avisen er fyldt med fotos fra over-
svømmede veje og folk der har vand
ankelhøjt i deres stuer. Historikeren
George Tyson, som er også er en god
ven, har inviteret mig til middag og en
snak om arkivalier. Han henter mig og
fortæller om hul i taget og tilstoppede
tagrender. Meget gulvplads i hans hus
er dækket af vådt papir, som er lagt til
at tørre. Gudskelov at det alt sammen
er fotokopier, men alligevel ærgerligt.
Ind i mellem regner det så voldsomt, at
Camilla og jeg er nødt til at tale meget
højt, for vi kan høre, hvad hinanden
siger. Mange timers regn senere sjosker
vi atter ud til bilen, som heldigvis er
parkeret helt nede ved vejen. Hans ind-
kørsel ligner nu for alvor en aflang sø.
Jeg går i det våde græs, og tænker at
sådant må det være at gå på en våd
svamp. Jeg når hjem uden problemer,
tænder for TV for at se „The Weather
Channel“, som hver halve time sender
en lokal vejrudsigt. Store regnskyer
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dækker både St. Croix og St. Thomas.
Dog ser det endnu værre ud ovre på
Puerto Rico. Der er også en „Flood
warning“, så hvis man bor på en bjerg-
side, bør man lade sig evakuere! Hel-
digvis ligger „Cottages-by-the-Sea“ på
et ret fladt stykke terræn. Men det mest
irriterende ved vejrudsigten er, at det
nuværende vejr (90 % chance for regn)
vil fortsætte adskillige dage endnu - øv,
og hvor er jeg glad for at jeg skal være
her længe.

16. november. St. Thomas. Tidligt op
og med vandflyveren over til St. Tho-
mas. Jeg er inviteret til fin frokost på
Wyndham Sugar Bay Hotel. Det er St.
Thomas Friends of Denmark, som fej-
rer „Mortens Aften, the Danish Thank-
sgiving“. Farverne rødt og hvidt er det
fremherskende både på bordene og på
deltagernes tøj. Jeg er glad for at jeg
har et par pæne hvide hørbukser samt
en blomstret overdel på, så jeg ikke
skiller mig alt for meget ud (mine san-
daler er desværre hverken røde eller
hvide). Jeg bliver placeret til højbords
og får Konsul Søren Blak til bords. På
min anden side har jeg Guvernør Turn-
bull. Det bliver endnu mere overvæl-
dende, da vi kommer til det punkt på
programmet, som hedder „Pinning of
Anne Walbom“. Det er Rita Coll, som
med en stor knappenål fæstner en smuk
rød-hvid brystbuket på min højre skul-
der og alle klapper. Andre punkter er
bl.a. „Prayer“, „A moment of Silence
for deceased Members“, „U.S. & Da-
nish National Anthems“, „Welcome by
Eleanor Cerge, President“, „Introduc-
tion of Special Guests and Boards
Members“ samt en længere udredning
af den historiske baggrund for fejring af
Mortens Aften ved Gail Schulterbrandt-

Rivera. Grunden til at jeg kan remse
alle disse detaljer op er, at alle har fået
et trykt program (røde bogstaver på
hvidt karton). Og  under hele middagen
er der levende musik, vores fløjtespiller
hedder Vincent A. Venzen. Så kommer
talerne. Guvernøren starter, derefter
Konsulen og til sidst taler jeg. Nu er alt
det højtidelige overstået og Guvernøren
tager videre til en anden frokost. De
næste programpunkter er forskellige
lodtrækninger. Præmierne er pakket ind
i rødt-hvidt papir. De bliver ikke pakket
ud, så jeg kan desværre ikke berette om
indholdet, men vi morer os meget. Bag-
efter kommer flere hen og beder mig
hilse i Danmark, og fortæller at de glæ-
der sig til den kommende Festival.

19. november. St. Croix. Endelig en
hel dag uden regn. Temperaturen er
også steget. Mit medbragte termometer
siger 31,8 C. Det er dejligt at bo på
Cottages-by-the-Sea i en hytte med
navnet Calypso.

23. november. St. Croix. I dag skal jeg
til foredrag (nej, det er ikke i Valby
Medborgerhus). På det lokale universi-
tet skal Carmella Richards fortælle om
nogle af forrige tiders møblersnedkere
og vise billeder af deres frembringelser.

Som sagt, det kom bag på mig at besty-
relsen valgte mig som formand. Ind i
mellem tænker jeg på, om jeg kan leve
op til den glimrende måde som Louise
varetog formandskabet på. Men der
skal ikke være tvivl om at jeg vil gøre
mit bedste, for Dansk Vestindisk Sel-
skab har altid været en stor del af mit
liv - mit hjertebarn.

Anne Walbom
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Medlemsmøde i Valby
Søndag den 18. januar 2004 kl. 14:00

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

Tilmelding allersenest tirsdag den 13. januar 2004
 E-mail til  moedeudvalget@dwis.dk     OBS OBS: ny mailadresse
  -  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 18. januar 2004, kl. 14:00  i Valby

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

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

Per Nielsen,
vor tidligere formande, fortæller om

Familien Familien von Scholten i Vestindien 1799-1929

Dertil kommer, at vi vil se at få tryllet en film
fra det gamle Dansk Vestindien

op på det store lærred

Der vil blive leveret et passende traktement til mødet.
Pris for deltagelse: 50 kr. pr. medlem.
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Porto
kr. 4,25

 ————————————————
Send før 1.1.2004 - så stiger portoen til kr. 4,50

til

Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal
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Den sidste lørdag i oktober mødtes 28
af vore medlemmer i Horsens Firma-
idræts lokaler.

På eftermiddagens program var først et
foredrag af ph.d. stipendiat Niklas Tho-
de Jensen, med titlen „Slavernes Sund-
hed. Om slaver, læger og sundhedssy-
stemet i Dansk Vestindien, 1750-1850“.

Niklas fortalte om de sygdomme, der
florerede blandt slaverne, og om den
utilstrækkelige kost, som slaverne fik,
hvorved de blev svækkede og modtage-
lige for sygdomme. Der døde derfor fle-
re slaver, end  der blev født. Efter slave-
handlens ophør i 1803 forsøgte man af
økonomiske grunde at forbedre slaver-
nes vilkår. Der blev lavet aftaler mel-
lem plantagerne og lægerne om tilsyn
af plantageslaverne, og dødeligheden
faldt en smule.

Mellem 1755 og 1830 opbyggede de
danske myndigheder et komplet sund-
hedssystem med jordemødre, hospitaler,
apoteker og læger. Den første kgl. jor-
demoder blev udnævnt i 1768, og det
første vedvarende apotek åbnede i
1824. Efterhånden fik hver plantage sit
lille sygehus. De offentlige sygehuse lå
i byerne. Et sådant fandtes i Charlotte
Amalie allerede i 1740. I øvrigt brugte
man huslæger ligesom i Danmark,
hvortil nogle slaver blev sendt for at
blive oplært i lægekunsten. I forhold til
antal indbyggere var der flere læger i
Vestindien end i Danmark. I de knapt
100 år, som der her er tale om, har om-
kring 200 læger praktiseret på de dan-
ske øer. Endelig var der „slavedoktorer-
ne“, der fungerede ved siden af sund-

Medlemsmødet i Horsens i oktober
hedssystemet. De gjorde brug af obeah,
trolddomskunst og urtemedicin.

Efter kaffen blev Erik Marcussen’s sli-
deshow med billeder fra Festival 2003
vist, og Arne Rosenkvist orienterede om
Ulla Lunn’s restaureringsprojekt på St.
Croix. Derpå blev godt og skidt fra Fe-
stival 2003 berørt, og den kommende
Festival 2005 blev drøftet. Walther
Damgaard rejste spørgsmålet, om det er
en idé at rokere gæsterne rundt, så de
får set en anden del af Jylland end
sidst? Alle var stort set enige om, at dér
bør gæsterne have et stort ord at sige.
Da gæsterne i Jylland bor spredt, er de
meget afhængige af, at deres værter kan
tage sig af dem det meste af tiden – og-
så på turene. Derfor bør tidsrummet for
Jyllandsugen vælges, hvor flest mulige
værter kan holde ferie. Sidste halvdel af
juli synes at være bedst for de fleste.
Det er vigtigt, at datoerne fastlægges i
god tid inden besøget, helst et år forin-
den, så potentielle værter kan planlæg-
ge deres ferie. Walther Damgaard kun-
ne ikke love, at det kunne nås inden
sommerferien 2004, som det blev fore-
slået fra salen. Der var tilslutning til li-
gesom sidst at opdele Jylland/Fyn i 3-4
regioner, som hver laver deres fælles-
arrangementer. De fleste af dagens del-
tagere meldte sig til at være med i
planlægningsarbejdet.

Eftermiddagen sluttede med Søren og
Gerda Laubs film „Minder fra Virgin
Islands (1929-1932)“, der er overført til
video, med ledsagemusik fra selskabets
Zoop Zoop Zoop musikbånd.

Jens Benoni Willumsen
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Ikke alene indtog knap 70
DVS-medlemmer de gamle
dansk-vestindiske øer i
2003. Også nissebanden
vendte tilbage til det gamle
danske land.

Det er lykkedes Dansk Vestindisk Sel-
skab at fange ankermanden bag årets
julekalender i DR, Flemming Jensen,
midt i det hektiske arbejde med at klip-
pe mange timers optagelser sammen til
24 sammenhængende afsnit af  jule-
kalenderen.

Flemming Jensen, hvordan opstod
ideen til årets julekalender?
Det er sådan set en gammel idé, der
ligger bag historien. For en del år siden
bad BT mig skrive en julehistorie. Den
fik jeg skrevet, baseret på en fortælling
om, at da vi solgte de dansk-vestindiske
øer i 1917 glemte vi at få nisserne med.
Denne historie fortsatte ind i en lille
bog, som jeg fik udgivet for en 3-4 år
siden, med titlen ”De dansk-vestindiske
nisser: En julefortælling for voksne.”
Og årets julekalender kom så på banen,
i form af en historie til Danmarks Ra-
dio, hvor nissebanden og de gamle dan-
ske øer var en væsentlig bestanddel, og
hvor den grundlæggende idé var, at
årets julekalender ikke blot skulle være
børnenes julekalender, det skulle være
hele familiens julekalender.

Hvordan er julekalenderen så kom-
met til verden?
Den er kommet i stand i 3 omgange.

Først var min kone og jeg på øerne i 14
dage, hvor vi sammen blev taget i hån-
den af Nina York og fik set en masse
spændende steder. Her fik vi også set,
hvor vi havde mulighed for at finde de
rigtige omgivelser til optagelserne.
Hjemme igen fik jeg så skrevet en jule-
kalender-synopsis til DR. Allerede på
dette tidspunkt vidste jeg, at historien
skulle foregå på St. Croix. Her var der
den fornødne ro til optagelserne, og
omgivelserne var i øvrigt også de helt
rigtige. Da diverse formalia så var på
plads, tog jeg og den teknisk ansvarlige
DR-mand så af sted igen for at få de
sidste ting til at falde på plads. Her
viste værdien af Nina Yorks gode
guidning sig: Langt de fleste optagelser
blev efterfølgende skudt på de ’loca-
tions’ som Nina York havde fundet frem.

Nissebanden indtog St. Croix
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Selve optagelsen af julekalenderen strak-
te sig over godt 7 uger. I april var vi først
i Grønland, så var vi på St. Croix fra slut-
ningen af april og lidt ind i juni. Og det
var ikke ferieuger: Vi var oppe kl. 5 om
morgenen og arbejdede 6 dage om ugen,
med en besætning, der vel i snit var på
35 mand. St. Croix-optagelserne tegner
sig vel alt i alt nok også for 60 til 70 pct.
af julekalenderen.

Hvad gjorde indtryk på dig under
optagelserne?

Det var der man-
ge ting, der
gjorde. Vestin-
derne var nogle
dejlige menne-
sker at arbejde
sammen med,
nok noget mere
åbne og noget
gladere end så

mange andre. Det var en fornøjelse at
instruere de lokale statister, der bl.a.
indgår som fort-nisser på det gamle dan-
ske fort.  Livsglæden oplevede vi også
om søndagen, hvor vi ikke kunne dy os
for at stå tidlig op og gå i den lu-
theranske kirke for at deltage i Pastor
Whites gudstjenester.

En anden ting, der gjorde indtryk, var
at se hvordan de mange etniske grup-
per, der er samlet på øerne, går i spand
sammen. Det var ekstra fint, da mang-
foldighed også er et af de budskaber vi
har i årets julekalender. Der er f.eks. en
sort julenisse med, for øvrigt en nyud-
dannet dansk skuespiller.

Kunne du tænke dig at tage af sted igen
til øerne – og hvorfor så?

Ja, det er absolut et sted, jeg gerne vil
tilbage til. Blandt andet for at se de dej-
lige mennesker igen, som vi lærte at
kende, mens vi var på øerne. Og så er
det jo også spændende at se de gamle
danske steder, med danske bygninger og
gadenavne, selvom hele kolonitanken er
noget absurd.

Og så haster Flemming Jensen videre
til klipningen. Og når dette læses kan i
så se resultatet af anstrengelserne i
fjernsynet. Det kan vestinderne – og
grønlænderne – faktisk også. Årets
julekalender er den første, der sendes
over 3 kontinenter: Det er lykkedes at
få samtlige rettighedshavere til at gå
med til, at julekalenderen sendes såvel i
Danmark, i Grønland og på den lokale US
Virgin Islands tv-station. Og det er
endda lykkedes at få samlet penge sam-
men til at kunne tekste julekalenderen.

Så hele december er der en ny begiven-
hed, som US Virgin Islands og Dan-
mark kan være sammen om. Og vi glæ-
der os i denne søde juletid.

Erik Marcussen
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Referat fra Dansk Vestindisk Selskabs
generalforsamling

Fra den ordinære generalforsamling i
Valby Medborgerhus, 30. oktober 2003

Formandens beretning
Efter de indledende procedurer, hvor
advokat Ole Schultz blev valgt til at le-
de generalforsamlingen, indledte for-
manden, Louise Steensgaard Sebro med
at konstatere, at det seneste år har væ-
ret et særdeles aktivt år. Der har været
formidlet flere kontakter mellem skoler
i Danmark og Vestindien, herunder
skoler som er involveret i UNESCOs
slavehandelsprojekt. Således en skole
fra Kolding, som allerede havde været i
Ghana, og som nu gerne ville have
kontakt til St. Croix. Og for nylig fik vi
henvendelse fra en børnehaveklasselæ-
rer, der gerne ville have materiale, så
børnene kunne lære noget om St. Croix
i forbindelse med julekalenderen.

Louise fortsatte: Jeg har været med på
sidelinjen i forhold til VIDA-projektet,
skrevet et par anbefalinger i den forbin-
delse og har holdt foredrag for murer-
lærlinge, der skulle derover, og som nu
er taget af sted. Jeg har også sammen
med lederen af VIDA, Ulla Lunn, ar-
bejdet lidt på et projekt mht. at udvide
VIDAs aktiviteter til også at formidle
kontakter i museumsverdenen.

Interesseforespørgsler  er besvaret. Det
er en ret stor del af formandsjobbet –
især hvad angår slægtshistorie og rejse-
spørgsmål – slægtshistorie besvares

Udskiftninger i bestyrelsen
- og ny formand

oftest med henvisning til Rigsarkivet,
rejseforespørgsler med henvisning til
vores linkside og til rejsebureauer.

Der har været en del kontakt med di-
verse journalister fra DR ang. tema-
lørdag, radioudsendelse og 19direkte,
som dog ikke blev til noget – men det
gør det vist nu.

Andre henvendelser har drejet sig om
forslag til optagelokaliteter for rekla-
mer, ejendomskøb og –salg på øerne, og
folk der vil arbejde. Arbejde og ejen-
domskøb henvises til ambassaden.

Megen energi er lagt i festival 2003. Vi
havde en skøn tur med udveksling på
alle niveauer.

Vi har jo desværre mistet Ole Bidstrup,
hvilket har ført til en del omstrukture-
ring, bl.a. i forhold til hjemmeside og
blad. Vi er nu ved at finde nogle nye
rammer, men det har holdt lidt hårdt.

Kulturhistorisk udvalg
Udvalgets formand, Anne Walbom, for-
talte om udvalgets arbejde og de emner,
man havde beskæftiget sig med:
En eventuel udstilling i anledning af
200-året for ophævelsen af handlen
med slaver, skolebogen, slægtsforsk-
ning, fotobogen, foreningens hjemme-
side, artikler til bladet, foredragshol-
dere til vores møder og Valkyriebogen.
På det seneste har udvalget fortrinsvis
beskæftiget sig med Valkyrien. Der er
iværksat et projekt, hvor to unge
historiestuderende koncentrerer sig om
Valkyriens lange togt til Vestindien fra
november 1915 til og med overdragel-
sen i 1917. De to studerende laver det,



11Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 4 - December 2003

der kaldes en formidlingsopgave. Afta-
len er, at de udarbejder manuskriptet til
en Valkyriebog, og hvis det går godt, så
vil selskabet udgive den.

Festivaludvalget
Dernæst fortalte Walther Damgaard om
året i Festivaludvalget, hvor der er
holdt en stribe møder hen over vinte-
ren, ofte som formøder til bestyrelses-
møderne og med festivalrejsen 2003
som fast indslag i dagsordenen. Vi
overholdt den køreplan, vi havde lagt,
godt og vel endda. Personprofilerne på
alle rejsedeltagerne var afsendt umid-
delbart forud for sidste års generalfor-
samling. Henover de næste måneder
dumpede flere anmodninger om delta-
gelse i festivalen ind ad døren. Vore
venner på øerne var meget flinke, må-
ske for flinke, de accepterede at tage
imod alle, så deltagerlisterne blev lø-
bende revideret frem til begyndelsen af
marts 03 og sluttede med 69 rejsedelta-
gere.

Vi fik de første værtslister fra øerne i
februar måned og nåede lige at få dem
med til de to rejsemøder.

Der opstod et lille problem omkring vo-
re pas med hensyn til ind- og udrejse i
og fra USA. Desværre førte det til, at et
par medlemmer måtte skifte pas før tid.
Vi fik lavet en lille folder med gode rej-
seråd, som vi kunne dele ud på rejse-
møderne, som der blev afholdt to af, det
første i Horsens den 15. februar og det
andet i Valby den 23. februar. Ved sam-
me lejlighed kunne vi udlevere de ind-
købte værtsgaver til rejsedeltagerne.
Der blev også sørget for formandsgaver
og en gave til guvernøren. Formændene
fik overrakt dækkeservietter med billed-

motiver fra besøget i DK 2001, og gu-
vernøren et gammelt blåtryk af et sejl-
skib med en fortid på øerne.

Tre af festivaludvalgets medlemmer var
udpeget som rejseledere, og der blev
brug for dem. Første gang inden vi var
kommet af sted, da én af rejsedeltager-
ne mødte frem i lufthavnen uden billet.
Næste morgen manglede der en bus.
Den situation blev reddet på målstregen
af bussen, som bare kom en god halv
time for sent. Med sin lille fortrop hav-
de Lis sørget for at skaffe hurtig check-
in i lufthavnen, så vi nåede det. Ved af-
rejsen fra St. Thomas var der igen brug
for festivaludvalget, da der ikke var be-
talt for færgebilletten, men det blev og-
så klaret.

Bestyrelsen/Festivaludvalget holdt et
evalueringsmøde med vore to søster-
foreninger, inden vi forlod øerne. Efter
hjemkomsten har vi holdt evaluerings-
møde i udvalget og samlet de erfarin-
ger, vi har gjort, sammen med det øvri-
ge materiale fra festivalarbejdet, så de
næste kan overtage det og prøve at und-
gå at lave de samme dumheder som os.

Festivaludvalget har også på bytte-bil-
ledmødet  i Valby fået opsamlet forslag
til arrangementer til Festival 2005, som
der nu kan arbejdes videre med.

Til slut en stor tak til Lis, Louise, Jonna
og Erik for en god indsats og godt sam-
arbejde.

Mødeudvalget
Fra mødeudvalget fortalte Marianne
Gall om årets møder, fire i Valby og to i
Horsens: Den  22/11-02 var emnet Byg-
ningsbevaring i Vestindien. Arkitekt
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Ulla Lunn fortalte om „VIDA“, et ud-
dannelsesprojekt. Derefter fortalte to re-
præsentanter fra Sukkermuseet i Nak-
skov om bearbejdningen af sukkerroer,
og tilknytningen til St. Croix.

De to første møder  i det ny år lå med 8
dages mellemrum, den 15/2-03 i Hor-
sens og den 23/2-03  i Valby. Hortonom
og bestyrelsessekretær Jens Benoni Wil-
lumsen fortalte og viste smukke lysbil-
leder om planter og frugter i Vestin-
dien, set i historisk perspektiv. Derefter
talte cand.mag. og formand Louise
Steensgaard Sebro over temaet: Herre-
mand og slaveejer, om livsstil og men-
talitet blandt europæerne i Dansk Vest-
indien. Det var Louises speciale fra uni-
versitetet. Møderne sluttede med orien-
tering om rejsen for dem, der skulle
deltage i den nært forestående Festival
2003.

Den  9/5-03 stod den på smagning af
forskellige typer Cruzan Rum. Vingår-
den i Odense / Kjær og Sommerfeldt i
København, repræsenteret ved James
Thompson, stod for arrangementet. Ja-
mes Thompson havde medbragt et gam-
melt filmklip, optaget af Nordisk Film
på en ø i Roskilde Fjord. Det skulle fo-
restille at være en løvejagt, hvori hans
farfar deltog som storvildtjæger. Tak for
det impulsive tiltag!

Derefter buffet med div. specialiteter,
som blev suppleret med en kæmpe por-
tion Johnny Cakes lavet af Lis Ander-
sen Torpet, og ikke mindst Hans. Til
slut Festivalstemning med billeder fra
turen.

Den 25/5-03 var der arrangeret et rejse-
møde for dem, der havde deltaget i Fe-

stival 2003. Der var medbragt mange
foto album, der blev udvekslet feriemin-
der, og rejsen blev evalueret. Specielt
tak til gæsterne fra Jylland, som havde
lyst til at deltage og tage den lange tur
herover. Det var flot.

Den  25/10-03 i Horsens var emnet
„Slavernes sundhed“. Om slaver, læger
og sundhedssystemet i Dansk Vestin-
dien 1750-1850 ved Niklas Thode Jen-
sen, ph.d. stipendiat på Institut for Hi-
storie ved Københavns Universitet. Ef-
terfølgende var der festivalsnak, billed-
udveksling m.m.

Til slut mindede Marianne Gall om de
to næste medlemsmøder i Valby: Søn-
dag d. 23/11-03 kl. 14 fortæller Niklas
Thode Jensen om slavernes sundhed, og
en af de gamle film fra Vestindien vil
blive vist.

Søndag d. 18/1-04  kl. 14 kommer vo-
res tidligere formand Per Nielsen og
holder et foredrag med titlen „Familien
von Scholten i Vestindien 1799-1929“ .
Marianne Gall takkede til slut alle, der
havde deltaget i møderne og  udtrykte
håb om, at der kommer lige så mange,
gerne flere, fremover; og tak til dem
der hjælper til både før og efter. Også
tak til alle i bestyrelsen for et godt sam-
arbejde - og velkommen til de nye.

Medlemsbladet og hjemmesiden
Erik Marcussen aflagde beretning om
medlemsbladet: Tabet af Ole ved årets
begyndelse var et stort tab for os alle.
Også for selskabet, for Ole var om no-
gen den, der var synonym med med-
lemsbladet. Så at få bladet bragt videre
var en stor udfordring for selskabet –
og både for Oles og for medlemmernes
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skyld skulle denne opgave så absolut lø-
ses. Og det synes jeg er lykkedes – tak-
ket være en stor indsats fra manges si-
de, ikke mindst Walthers. Vi har dog
været nødt til at droppe det 5. nummer.
Vi håber på snart at få bladet ind i en
mere fast gænge.

Bladomdeling til nedsat porto ophører
snart, hvorfor bladportoen vil stige be-
tydeligt. Det har vi klaget til kulturmi-
nisteren over.

Fra et af selskabets medlemmer, Ben
Säbel, har vi været så heldige at få til-
sagn om at få selskabets hjemmeside
bragt på fode igen. Også her var tabet
af Ole meget stort.

Finn Lykke Jensen og Finn Bagger fo-
reslog, at man kunne sende bladet ud til
øerne som e-mail, evt. til videre distri-
bution derude. Steen Korsager nævnte,
at han havde kendskab til en forening,
som sender en tredjedel af medlemsbla-
dene ud som mail. Derved spares porto.

Medlemssekretariatet
Erik Marcussen kunne fortælle, at vi i
dag er 317 aktive medlemmer – og 15
potentielle. For et år siden var vi 331,
men til gengæld kun 8 potentielle. Så
medlemssituationen er ikke katastrofal.
Den store omtale af øerne, der er lige
nu, og som jo nok ikke reduceres her op
mod jul, synes at give anledning til lidt
optimisme for fremtiden.

Arkivet
Jens Benoni Willumsen rettede en stor
tak til Hans Probst, fordi denne har stil-
let et opvarmet og tørt kælderlokale i
ejendommen Ny Kongensgade nr. 9 til
rådighed til opbevaring af selskabets

boglager, blade, gaver og andre arkiva-
lier. Desværre blev et hovedvandrør
gennem lokalet utæt en gang i foråret,
og vi fik en del vandskade. Nu er der
tørt igen. Jens Benoni Willumsen ret-
tede endvidere en tak til Walther Dam-
gaard for at have doneret træreoler og
møbler (brugte) til lokalet. Vi er i fuld
gang med at få ryddet op i de mange
ting og sager i arkivet. Og det hele skal
registreres.

Regnskab og budget
Kassereren Erik Marcussen kunne præ-
sentere et rimeligt driftsresultat – lidt
mindre end sidste år. Selskabets ind-
tægter er faldet lidt, primært på grund
af et mindre fald i medlemstallet. Ud-
gifterne er også reduceret.

Festivaludvalget ender med at kunne
lægge 80.000 kr. oven i formuen, så vi
efterhånden igen står rustet til at mod-
tage gæster fra øerne. Af status fremgår
det, at festivalfonden igen er på den
rigtige side af 250.000 kr.

Mødeudvalget ender også med et over-
skud. Målet er, at møderne hviler i sig
selv. Derfor er praksis ændret i retning
af mere retfærdighed: Selskabets årlige
Jyllandsmøde betales nu af alle med-
lemmer – gennem kontingentet.

Kulturhistorisk udvalg har et reduceret
overskud, primært fordi vi har afholdt
udgifter i forbindelse med, at Ole Bids-
trup tog fat på at udgive en spændende
bog med gamle vestindiske fotografier.
Vi håber meget, at den bliver udgivet
på et senere tidspunkt, med en indtægt
til selskabet til følge.

Summen af aktiverne er på godt 600
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t.kr., stort set alt sammen placeret i ob-
ligationer – som ikke giver samme høje
renteudbytte som i tidligere tid. Kasse-
ren foreslog, at regnskabet fremover op-
gøres og aflægges efter markedsværdi-
princippet. Det vil dog ikke få større
betydning for selskabets regnskab.

Ingen havde spørgsmål til regnskabet,
som herefter blev godkendt.

Kassereren foreslog uændret kontin-
gent, 200 kr. til selskabet pr. husstand,
med et festivaltillæg på 50 kr. lagt
oveni. – Dette blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen
Tre bestyrelsesmedlemmer genopstille-
de ikke grundet travlhed. Det var Lis
Andersen Torpet, Gunvor Simonsen,
der p.t. studerer i Firenze, og Louise
Steensgaard Sebro, som har været for-
mand i 4 år, og som for nylig har påbe-
gyndt et ph.d. studium i Lund. Derimod
genopstillede Esmé Baltzer Knudsen,
Walther Damgaard og Erik Marcussen.

Bestyrelsen foreslog Ben Säbel, Anne
Walbom og Finn Ferrall som nye med-
lemmer af bestyrelsen. Derudover
meldte Henning Melchior og Allan
Bech sig som kandidater til bestyrelsen.

Da antallet af bestyrelsesmedlemmer
ifølge lovene skal være mindst 5 og
max. 15, besluttede forsamlingen at
indvælge alle de opstillede i bestyrel-
sen, som nu får 11 medlemmer.

Valg af revisorer og suppleant
De hidtidige revisorer, Flemming Berg-
qvist og Erik Bach Jensen og revisor-
suppleanten Per Dahl  blev alle gen-
valgt.

Eventuelt
Under eventuelt orienterede Walther
Damgaard fra medlemsmødet i Horsens
den 25. oktober 2003. Her havde en af
deltagerne bedt om, at der på general-
forsamlingen blev stillet spørgsmålet:
Hvor mange penge vil arrangørerne i
provinsen få fra selskabet til deres ar-
rangementer i forbindelse med næste
festival i Danmark i sommeren 2005?
Walther Damgaard mente, at det først
kan afklares, når bestyrelsen har søgt
og fået svar fra forskellige fonde.

På mødet i Horsens havde man været
mest stemt for at få gæster i sidste halv-
del af juli, hvor flest mulige værter kan
holde ferie. Man henstillede til, at be-
søgsdatoerne fastlægges i så god tid
som muligt, helst et år inden af hensyn
til værternes ferieplanlægning. Walther
Damgaard kunne dog ikke love, at da-
toerne ville blive fastlagt et helt år for-
inden, da det også afhænger af, hvornår
gæsterne har mulighed for at lægge sig
fast på bestemte datoer.

På bestyrelsens vegne takkede Erik
Marcussen derpå Lis Andersen Torpet
og Louise Steensgaard Sebro for deres
indsats i bestyrelsen ved bl.a. at frem-
føre følgende:
Bestyrelsen synes ikke, det skal forbi-
gås i tavshed, at vi tager afsked med to
meget aktive piger i bestyrelsesarbejdet.
Louise, der har løst sin opgave som
formand med bravur, og Lis som den,
der på de indre linier trofast og an-
svarsfuldt har taget fat på mange for-
skellige opgaver gennem årene. Men
heldigvis tager vi ikke helt afsked med
dem. Louise vil fortsætte i kulturhisto-
risk udvalg, og Lis i festivaludvalget.
Det er vi i bestyrelsen meget glade for.
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Derefter modtog de to som tak hver en
gave, Louise to kogebøger, den ene en
ny caraibisk, og Lis en flaske Cruzan
Rum. Erik Marcussen sluttede med at
sige, at Gunvors indsats i bestyrelsen
ikke skal glemmes. Men da hun nu
sidder i Italien, vil hun blive takket
personligt på et senere tidspunkt.

Hanne Bagger ønskede oplysning om,
hvor man kan købe Cruzan Rum i Dan-
mark?
Der blev svaret: Hos Salling i Århus og
Aalborg, hos Metro, hos Kjær og
Sommerfeldt i Gl. Mønt, København,
og hos Vingården i Odense.

Finn Lykke Jensen foreslog, at selska-
bet flyver mellem St. Thomas og St.
Croix i stedet for at sejle - på grund af
risikoen for søsyge. Louise svarede her-
til, at der kun går små fly mellem øer-
ne, hvorfor der er praktiske problemer
med at få en så stor gruppe som vores
fløjet fra den ene ø til den anden. Men
forslaget tages til efterretning.

Finn Bagger roste bestyrelsen for dens
indsats.

Louise Steensgaard Sebro rettede til
slut en varm tak til bestyrelsen med tak
for gaven – samt en tak til dirigenten. -
Herefter erklærede dirigenten general-
forsamlingen for afsluttet.

Jens Benoni Willumsen, referent

Efter generalforsamlingen konstitu-
erede den ny bestyrelse sig, med
følgende resultat:

Anne Walbom - formand
Walther Damgaard - næstformand  og

formand for festivaludvalget

Erik Marcussen - kasserer og ansvarlig for
medlemssekretariatet

Jens Benoni Willumsen - bestyrelsessekre-
tær og arkiv-ansvarlig

Marianne Gall - mødeudvalgsformand
Allan Bech Clemmensen – medlemsblad-

formand
Ben Säbel –  web-udvalgsformand
Henning Melchior – formand for

informationsudvalget

Louise Sebro – kulturudvalgsformand
Lars Hornstrup Hansen – bogsalget

- og  ikke mindst

 vore kontaktpersoner for Fyn /  Jylland

Sarah Petersson
Birgit Rothmann Nielsen
Lilly Grønborg
Jens Benoni Willumsen

Regnskabet blev flittigt studeret

Uden for bestyrelsen er følgende formelt
involveret i selskabets virke:
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Om kongens generalguvernør Peder Clausen
Da Peder Clausen døde i 1784 havde han
i flere omgange tjent som guvernør. Alle-
rede som 30-årig blev han guvernør,
mens øerne stadig bestyredes af Det Vest-
indisk-guineiske Kompagni. Men ved
kronens overtagelse af kolonierne mi-
stede han posten. I 1766  blev han dog
igen udnævnt til generalguvernør. Den
post besad han, med få års afbræk, til sin
død i 1784. Femten år som generalguver-
nør blev det til i alt. Peder Clausen blev i
sin tid udpeget til posten, fordi man fra
centralt hold regnede med, at han kunne
inddrive plantageejernes gæld til staten.
Vi kan så nogenlunde danne os et billede
af, hvordan Clausen udfyldte sin rolle
som embedsmand. Han fik styr på gæl-
den, og samtidig fik han genetableret
den vestindiske regering og borgerrådet
som  ikke havde fungeret under hans for-
gænger generalguvernør von Pröck.

Som kongens tjener udi Vestindien ud-
fyldte han således sin opgave ganske
godt. Men for størstedelen af indbyg-
gerne i Dansk Vestindien, nemlig sla-
verne, var Clausens styre præget af
strenghed Det kan man bl.a. se i de lo-
kale love som Clausen udstedte. I dem
var straffen ofte oppe at runde de 150
slag for justitsstøtten, mens hans forgæn-
ger fandt at 100 slag var nok.

Men lad os prøve at komme lidt tættere
på Peder Clausens liv som generalguver-
nør i Dansk Vestindien. Ved Clausens
død blev der foretaget en omfattende og
detaljeret registrering af boet - et stort ar-
bejde som for skifteforvalteren, eksekuto-
rerne og vidnerne strakte sig over flere
dage. Dette hold gik praktisk til værks.
De tog et værelse ad gangen, lavede li-

ster over indboet og opgjorde dets værdi.
Og den registrering, som kom ud af det,
fortæller lidt  om, hvordan man levede
som generalguvernør i slutningen af
1700- tallet.

Da Peder døde var hans kone Anna Ma-
ria død året før. De havde ingen børn, og
måske var dette  et savn for dem begge. I
deres testamente lod de i hvert fald ned-
fælde, at da det ikke havde behaget „den
allerhøjeste at velsigne os med nogen
livsarvinger, så skal den længstlevende
være den afdødes rette og eneste arving
til al den kapital, som vi på sådan tid
måtte være ejere af’. Og kapital havde
de. Det allerførste, holdet bestående af
skifteforvalteren m.fl. gjorde, var at sam-
le og opgøre de løse penge, som Clausen
havde på sit kontor. Det blev til i alt
15.349 rigsdaler. For at sætte beløbet lidt
i perspektiv kan det nævnes at en ar-
bejdsmand i Danmark tjente omkring en
kvart rigsdaler om dagen. I Vestindien
kunne man købe i hvert fald 30 gode sla-
ver for de penge.

Derefter gik det slag i slag. Man startede
med kontoret, og dernæst gennemgik
man et lille galleri ud til gården og så
spisesalen. Siden gennemgik man første
sal, som var et stort rum med syv skabe
(fyldt med bl.a. porcelæn og glas), og
dernæst gik det op ad trappen til anden
sal, hvor skilderikammeret, madam Ur-
sins værelse, generalens kammer, gene-
ralindens sovekammer, frøken Kaas’ so-
vekammer og generalens klædekammer
var. Så var der loftet og endelig spise-
kammeret, køkkenet, jomfru Holms kam-
mer, rullestuen, køkkenet ved hestestal-
den, selve hestestalden, vognskuret,
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brændekammeret - og sidst men ikke
mindst - vinkælderen. Sådan var gene-
ralguvernørens residens altså. En ting
er imidlertid ikke noteret af skiftefor-
valteren. Clausen havde ved sin død 21
slaver i tilknytning til sit hus, 10 voks-
ne og 11 unge og børn. En slave boede
på St. Thomas, men hvor boede de an-
dre? Formodentlig boede de i hytter i
baggården, der ikke blev noteret, fordi
de ikke havde nogen værdi. I modsæt-
ning til slavernes hytter, var det 3-eta-
gers hus fyldt med ting af værdi. Alt fra
lysekroner til tobakspiber og kasserol-
ler. I spisesalen var der £eks. 1 lysekro-
ne, 2 store spejle i mahognirammer og
12 lampetter, 2 mahogni spilleborde, 1
mahognisofa og 12 stole samt et stueur
i kasse, og i vognskuret finder vi natur-
ligvis en karet samt seletøj til fire heste.

I kontoret befandt Peder Clausens bog-
samling på knap 130 bøger sig. Hvad
læste Peder Clausen? En del af hans
bogsamling var bestemt af hans embe-
de. Han skulle regere efter loven og for
den hvide befolkning betød loven Chri-
stian d. 5.s Danske Lov. Så det er ikke
overraskende, at vi  støder på Danske
Lov, og dens engelske oversættelse The
Danish Law, samt et fjorten binds værk
med de kgl. forordninger. Men Clausen
havde også bøger med titler som Valde-
mar den 2.s Jyske Lov, Christian den
2.s Danske Lov og Norske Lov - værker
han strengt taget ikke behøvede for at
udøve sit embede, men som nok kunne
være nyttige at kende.

Af særlig interesse er naturligvis, hvor-
vidt Clausen interesserede sig for den
litteratur, som blev skrevet om de cari-
biske slavesamfund? Her var hans bog-
samling ikke særlig velforsynet. Han

havde Haagensens beskrivelser over St.
Croix, men vi finder ingen engelske,
franske eller hollandske beskrivelser af
de caribiske øer. Dog havde Clausen en
stor samling religiøs litteratur og bl.a. to
værker om brødremenigheden, nemlig
Oldendorps Geschichte der Mission der
Evangelischen Brüder, og en bog med
titlen Von der Arbeit der Evangelischen
Brüder og det nye testamente på hol-
landsk-kreolsk Die Nuve Testtementa
Creols. Det ser altså ud til at Clausens
fandt, at den viden han kunne skaffe sig
via litteratur om Dansk Vestindien var
nok til at forstå og regere et slavesam-
fund, samt at hans tanker om slaveri og
slaver primært udspillede sig på en reli-
giøs baggrund. Slaverne var først og
fremmest uden for det kristne fællesskab,
de var hedninge og derfor var der ikke
noget moralsk forkasteligt i, at de blev
brugt som slaver i Vestindien. Samtidig
kunne slaveriet retfærdiggøres ved, at de
hedenske afrikanere fik mulighed for at
blive kristne i Vestindien. Et år før sin
død skrev Clausen (sammen med den øv-
rige regering) til Generaltoldkammeret i
København. Og her kan vi se, hvad det
var for en kristendom, Clausen fandt
passende for slaverne. I skrivelsen står
der om religion, at den „tjener meget til
at forbedre negernes tænkemåde, og til-
stand; [og] til at udbrede den bidrager de
mæhriske brødre særdeles. Den af dem
holdende kirkedisciplin virker meget, da
slaverne er mere bange for den end for
korporlig straf.“ For Clausen var kristen-
dom således både et spørgsmål om „tæn-
kemåde“, om slavernes omvendelse, og
et spørgsmål om „disciplin“, om at sikre
slaverens lydighed - og der var ingen
modsætning mellem de to ting.

Gunvor Simonsen
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Efter lang tids tovtrækkerier er der en-
delig kommet skred i sagen om Rigsar-
kivets flytning. Fra Kulturministeriet ,
Brian Mikkelsem, er der via nyhedskil-
derne kommet den gode nyhed, at Rigs-
arkivet bliver i København. Den rette
placering er på den gamle godsbane-
gård ved Kalvebod Brygge. Men det vil
tage endnu en rum tid inden indflytnin-
gen kan ske. Der skal en del ombygnin-
ger og nedrivninger til. Vi glæder os til
at se det færdige resultat. Det bliver for-
håbentlig til stor glæde for alle os der
slægtsforsker, og selvfølgelig også for
hele landet, i håb om at alt bliver sam-
let og ikke er spredt rundt på forskel-
lige lagre.

Jonna Skourup Christensen

et lille efterskrift fra Kasseren...

som ikke er helt så overstrømmende i
begejstringen, fordi finansieringen af
rigsarkivets flytning indgik som led i
finanslovaftalen. Rent faktisk kommer
Dansk Vestindisk Selskab til at bidrage
til projektet, fordi finansieringen sker
via bortfald af portostøtte til fagblade-
ne, ikke mindst de små, som vores...

ENDELIG
ENDELIG
ENDELIG

nyt om arkivet

Nyt layout af hjemmesiden.
Ben Säbel tiltræder som ny
redaktør efter generalforsamlingen.

Siden vi mistede Ole Bidstrup har sel-
skabets hjemmeside ført en hensygnen-
de tilværelse. Det er synd, for det er i
dag en af de måder, vi bedst får fat i
mennesker, der interesserer sig for øer-
nes historie mv., men som ikke kender
til Dansk Vestindisk Selskab.

Men der er håb forude. Vi bragte for
nogen tid siden en efterlysning i bladet
- og den gav pote. Et af selskabets man-
geårige medlemmer, Ben Säbel, meldte
sig og påtog sig opgaven med at få
hjemmesiden op at køre igen - og vi var
oven i købet så heldige, at Ben indvilli-
gede i at stille op som kandidat til en
bestyrelsespost.

I den anledning har vi taget fat i Ben
Säbel for at høre lidt om, hvad der nu
sker med hjemmesiden.

Ben, hvilke tan-
ker  har du gjort
dig om hjemme-
siden, vi ved jo du
i det civile liv selv
beskæftiger dig
med internettet ?

Det er altid svært
at overtage det redaktionelle ansvar ef-
ter en kapacitet. Og det var Ole.  Jeg er
derfor helt klar over, at jeg ikke vil være i
stand til at løfte denne opgave alene, og
håber derfor at mange at foreningens
medlemmer vil tage sig den tid der skal
til for at gøre den ny website til et le-
vende og dynamisk forum.
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Vi er godt i gang med en totalt nyt de-
sign af hele sitet, men det er nok lidt for
tidligt at løfte sløret for hvordan det
kommer til at se ud.

Jeg kan dog godt sige, at planen er at få
vores amerikanske venner til at deltage
aktivt i brugen af siderne.

Vi håber også på at kunne skabe lidt
forskellige debatfora på de nye sider,
hvor man dels kan fortælle om forskel-
lige ting og dels kommentere diverse
begivenheder.

Vi håber på at kunne lægge en link ud
på vores hjemmeside i løbet af 2 uger,
hvor man så vil kunne følge udviklin-
gen af siderne

Under alle omstændigheder vil jeg op-
fordre alle til jævnligt at gå ind på vo-
res hjemmeside.

Hvordan ser du Dansk Vestindisk
Selskab og Internettet i fremtiden?
Jeg tror nok, man må erkende, at en
dansk hverdag i det 21. århundrede er
travl. Der er mange ting, der konkurre-
rer om folks opmærksomhed. Derfor
gælder det om at være ude med den re-
levante information på det rigtige tids-
punkt - og det skal helst ikke koste for
meget. Og der har Internettet helt klart
nogle fordele - få sekunder efter en ting
er lagt ud på nettet er informationen til-
gængelig for alle, verden over. Det gi-
ver nogen muligheder - og det skal vi
forsøge at udnytte. Og det håber jeg
medlemmerne vil være med til.

Ben Säbel
ben@webline.dk
tlf. +45 40 51 15 78

Et elektronisk medlemsblad?
Som I måske har erfaret sætter regerin-
gen og postvæsenet taksterne gevaldigt
i vejret, hvor de ikke har konkurrence.
Det kommer til at ramme et blad som
vores, hvor der er risiko for  en  5-dob-
ling af vores omkostninger for at få bla-
det frem til medlemmerne.

I medlemssekretariatet har jeg luret på,
om der kunne være idé i at tilbyde en
elektronisk udgave af medlemsbladet.
Steen Korsager havde det også fremme
som forslag på generalforsamlingen. Så
derfor tager vi hul på temaet: Er der in-
teresse for et elektronisk medlemsblad.
Det kunne f.eks. praktiseres på den
måde, at man enten tegnede ‘abonne-
ment’ på det elektroniske blad, eller
man før udsendelsen af et blad marke-
rede, at man kun ønskede den elektro-
niske version (i form af en pdf-fil for-
modentlig). Til gengæld skulle man så
spare portoudgiften eller deromkring, i
størrelsesordenen 10 kr. pr. nr.

For at få en fornemmelse af, om vi
overhovedet skal fortsætte ideen, beder
vi om, at de, der kunne tænke sig at
være med på en sådan løsning - helt
uforpligtende - sender en tilkendegi-
velse til   sekretariatet@dwis.dk

Erik Marcussen

OBS! OBS!
Nye mail-adresser!!!
Som det fremgår af adressefortegnelsen
sidst i bladet, er der nye mail-adresser i
spil, efter vi har skiftet til webline. For
jeres egen - og vores skyld - opfordrer
vi på det kraftigste til, at I snarest får
opdateret jeres adressekartoteker .
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Direkte fly til St. Croix fra april 2004

Så sker det, som mange har ønsket i
flere år. Fra april 2004 kan man flyve
nonstop med charterfly fra København
til St. Croix. Mange kræfter er gået
sammen om dette skelsættende initiativ,
som forventes at kunne fortsætte resten
af 2004 – med en afbrydelse på 6 uger i
hurricane sæsonen - og også i de kom-
mende år. Der skal flyves én gang hver
14. dag med et Boeing 757-300, der har
plads til 219 passagerer. Flyveturen vil
tage omkring 9 timer.
Blandt initiativtagerne er Torben Eirby
fra Det Dansk Vestindiske Turistbureau
i Århus, Sweeny Toussaint fra St. Croix
Friends of Denmark, Earl Powell fra
King Christian Hotel i Christiansted og
viceguvernør Vargrave Richards. Fore-
løbig har 13 hoteller på St. Croix be-
sluttet sig for at tage del i programmet.
Hoteller på St. Thomas og St. John for-
ventes også at gå med. På denne side af
Atlanten vil flyrejserne til Virgin Is-
lands blive markedsført af flere rejsesel-
skaber  i Danmark, Norge og Sverige.

Den vestindiske lokalregering tror så
meget på ideen, at den skyder 400.000
$ ind i projektet. De skal bruges til bl.a.
en annoncekampagne i de danske me-
dier. Denne kampagne sætter ind 1. de-
cember i år, samtidig med at Nisseban-
den i Vestindien, årets julekalender på
DR1, går i luften.
På St. Croix er der stor optimisme ved
udsigten til de mange danskere, som nu
forventes at komme ud til øerne, noget
som yderligere vil styrke de kulturelle
bånd mellem Danmark og Virgin Is-
lands.

Planer om turist-mekka ved Great
Pond, St. Croix.

Først i september vedtog øernes senat
med 10 stemmer mod 4 at ændre 50 ha
ved Great Pond på sydkysten af St.
Croix fra landzone til „medium-den-
sity“ byzone. Anledningen er, at en for-
retningsmand, Paul Golden fra New
Jersey, ønsker at udvikle arealet til et
turistområde, der skal omfatte et 400-
værelsers hotel, en 18-huller golfbane,
et kasino og et stort konference-center.
Et sådant turistområde anslås at ville
give 1200 nye jobs. Dette er hårdt til-
trængt på St. Croix, hvor arbejdsløshe-
den er omkring 20 procent.

Men ikke alle er glade for en beliggen-
hed så nær et af øens mest følsomme
naturområder. Great Pond er  et vådom-
råde med mangrovebevoksninger og sø-
græs, der tilbageholder de sedimenter
og den forurening, som kommer fra
land, hvilket forhindrer, at det store ko-
ralrev længere ude forurenes og går til
grunde. Hvis området ændrer karakter,
vil det nemt kunne ødelægge den øko-
logiske balance. F.eks. frygter man, at
overskydende gødningsstoffer fra de
planlagte golfbaner vil give algevækst
og iltdød i vådområdet. Det vil igen
skade livsbetingelserne for korallerne i
revet ude i havet.
Om hele projektet bliver til noget, er
imidlertid usikkert. Først i november
var projektets finansiering endnu ikke
på plads. I bedste fald skulle projektet
kunne slå dørene op til november 2005.

Jens Benoni Willumsen

Nyt fra US Virgin Islands - Daily News
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Der var flere grene af familien Præto-
rius, der havde tilknytning til de Vest-
indiske øer. Selvom man skal langt op i
stamtræet før grenene løber sammen,
har der sandsynligvis været kontakt
mellem dem, der begav sig derover. De
stammede jo også alle fra Sønderjyl-
land, hvor familiens vugge stod.

De vigtigste er:
Stephan Hinrich Prætorius som var på
St. Croix fra 1780 til 1799 som Told-
forvalter.
Hans bror Friedrich Christian Prætorius
som var vejermester på St.Croix fra
1787 til 1801.
Johannes Prætorius som blev bogholder
(=Finansdirektør) på de Schimmel-
mann’ske plantager fra 1780 til 1826.

Og endelig, min tipoldefar Johannes Ja-
cob
Prætorius,
der var
præst
ved
Frederiks-
kirken
fra
1821
 til
1830.

Hans søn min oldefar Carl  S. H. Præ-
torius, der var født på St. Thomas, blev

Min slægts rødder på de Vestindiske Øer.
købmand og reder på St. Thomas, og
levede et meget interessant liv, men
derom en anden gang. Blot vil jeg næv-
ne, at han i en årrække boede i det hus i
Dronningensgade 34, der ligger lige
oppe for enden af de 99 trin. Det står
endnu i dag i pænt restaureret stand, og
kendes som Schulterbrandts hus. Under
vores besøg på øerne i 2000 var vi på
besøg i huset til middag, det var endda
min fødselsdag, og vi kunne nyde min
oldefars udsigt over havnen, som han
også må have set den.

Billedet viser
huset, som man
ser det oppe for
enden af de 99
trin.

De 99 trin

 ... et gammelt billede af min oldefars
hus i 1800-tallet

.. og øverst på næste side kan du se det,
som det ser ud i dag.

I rækken af slægtsfortællinger
bringer vi her nyt om familien
Prætorius
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Elisabeth Malleville’s forældre var
planteren Jean Malleville og Anne Bor-
deaux. Jean var født i 1708som søn af
planteren Pieter Malleville og hans hu-
stru Elisabeth Busch. Jeg har endnu ik-
ke fundet frem til hvor Pieter kom fra,
men han var utvivlsomt huegenot og
nævnes i forbindelse med Brandenbur-
gerne, ligesom han og hustruen boede i
de ”Brandenburgische Logien”.

Hustruen derimod, Anne Bourdeaux,
var datter af Brandenburgeren Thomas
Bourdeaux, der fra omkring 1712 næv-
nes som Vicedirecteur for det Branden-
burgske Kompagnie på St. Thomas.
Thomas var født i Soubise i Frankrig
omkring 1683 som søn af Isaac Bour-
deaux (den ældre). Faderen flygtede ef-
ter Nantes-ediktets ophævelse til Em-
den med sin  tredie hustru Anne Degeac
og en stor børneflok.

I alt 4 brødre drog til de Vestindiske
Øer, Isaac (den yngre), der drog til St.
Thomas i 1694 og senere blev General-
directeur for det Brandenburgske Kom-
pagnie, Thomas, der synes at have af-
løst ham omkring 1711, og endelig Da-
vid og Abraham. At de udvandrede til
øerne skyldes utvivlsomt at hovedkon-
toret for det Brandenburgske Kompag-
nie lå i— ja, Emden.

Thomas Bourdeaux giftede sig med
Maria Claver, der var datter af Kaptajn
Reinier Claver. Han var i 1689 kaptajn
på skibet „De Stad Hamburg“, som for-
søgte at evacuere kvinder og børn fra
St. Eustacius til St. Thomas inden den
franske flåde angreb øen. Måtte dog ef-
terlade 88 kvinder og 137 børn.

Gjertrud Duurloo var datter af Corne-

Huset  i dag

Min oldefar kom som gæst i huset hos
Justitsråd Walløe, og mødte her sin før-
ste hustru Sophie Christine Walløe. Ju-
stitsråd Walløe boede i et stort hus i
Dronningensgade 28 i Dronningens
Kvarter, det, der i dag hedder Main
street.

Justitsråd Walløes hus
i Dronningensgade.

Justitsråd Christian Pedersen Walløe
kom fra København, hvor hans far var
Skibsbygmester på Holmen. Hans hu-
stru var Frederikke Elisabeth Lillien-
skjold, og gennem hende har vi aner
tilbage til de første hollandske og fran-
ske indbyggere på de Vestindiske øer.
Frederikke’s farmor var Elisabeth Mal-
leville, en søster til guvernøren Thomas
Malleville, og hendes mormor var Gjer-
trud Kaas, der var født Duurloo.
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lius Duurloo og Gjertrud Runnels. Cor-
nelius var planter på St. Jan og søn af
Peter Duurloo (eller Deur Loo). Peter
kom med sin bark fra Martinique i
1697, var først på St. Thomas, flyttede
1716 sammen med 15 andre plantere
som de første til St.Jan og fik planta-
gerne Kleen Kaneelbay, Riffbay og
Fishbay.

Duurloo’s Plantage kender alle fra
negeropstanden i 1733, hvor den spil-
lede en væsentlig rolle.

Der er kun ruiner tilbage, men ret vel-
bevarede, og det lykkedes for os ved
vort besøg på øerne at overtale vores
guide til at lægge vejen heromkring,
uden at de øvrige deltagere i rejsen vist
anede uråd. Stedet er i alle tilfælde et
besøg værd på linie med Annaberg.

Duurloos plantage ved Kaneelbay på
St.Jan.

Peter Duurloo var gift med Nielcke De-
licaët, datter af Joachim Delicaët og
Elisabeth Fischer. De er sikkert begge
født omkring 1650 i Holland, Joachim i
Vlissingen og Elisabeth i Braband .

Joachim var en snu Hollænder og en
omstridt herre. Planter, militskaptajn
og medlem af geheimerådet. Men angi-
velig noget intrigant, og af guvernør
Lorentz mistænkt for at være illoyal
over for den danske administration.
Men han havde bestemt indflydelse.

Cornelius Duurloo’s hustru, Gjertrud
Runnels hører til den meget omfattende
Runnels familie, og er antagelig født på
St. Eustatius som datter af Johannes el-
ler John Runnels og Sarah Crawford.
Johannes kom antagelig til St. Jan med
hustru og børn i 1727, hvor han ned-
satte sig som planter.

Jeg behøver næppe at sige, at vores tur
til øerne var vores livs oplevelse. Hel-
digvis havde jeg lavet megen research
før turen, så vi vidste hvad vi skulle op-

søge. Men efterfølgende har
jeg fundet ud af endnu me-
get mere, som jeg kort har
fortalt lidt om ovenfor.

Det vil interessere mig me-
get, hvis andre medlemmer
af foreningen kan supplere
med det ene eller det andet.

Henrik Prætorius
Virum 8.5.03
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Hugo Larsens
hjørne

Hugo Larsen
Navnet Hugo
Larsens Hjør-
ne giver næ-
sten sig selv,
for han var en
lille vennesæl
mand, som
man netop kunne slå sig ned med i et
hjørne for at få en hyggelig passiar.

Hugo Larsen var ingen flittig skribent.
Han udtrykte sig gennem sine lærreder.
Trods ihærdig søgen i familien har jeg
hverken fundet dagbøger, breve eller
andre skrifter fra hans hånd. Faktisk er
oplysningsskemaet til Weilbacks Kunst-
nerleksikon det mest sammenhængende
skrift, som jeg har set fra hans side.
Men han lever i andres beretninger og i
de uundgåelige spor, som han efterlod i

Man kan ikke nævne
kunstmaleren Hugo Larsen
uden i samme åndedræt
at sige Dansk Vestindien.

I 2004 – nærmere bestemt 14. februar -
er det hundrede år siden, Hugo Larsen
først satte foden på St. Thomas. Derfor
vil medlemsbladet i dette og kommende
numre bringe en række artikler, der bely-
ser Hugo Larsens ophold i Dansk Vest-
indien.

Denne og efterfølgende artikler er alle
forfattet af Jan Tuxen, der har en omfat-
tende viden
om

form af avisnotater, skibslister, udstil-
lingskataloger o.s.v.

I dette nummer vil vi se på baggrunden
for Hugo Larsens lange ophold i Dansk
Vestindien, og i de følgende numre vil
vi komme nærmere ind på selve rejsen,
på hans kunst derude og på de konse-
kvenser, som rejsen fik for hans liv.
Noget af det følgende vil selvfølgelig
være kendt stof for dem, der har læst
Xenius Rostocks lille hyldestbog om
Hugo Larsen, men jeg lover, at der i
hver  artikel vil være oplysninger, som
ikke før har været trykt.

Hugo Larsen tog afgang fra Kunstaka-
demiet i København i 1899. I årene
herefter kom han kun langsomt igang
med sin karriere, men han opnåede at
blive rost for en række fremragende
billeder fra Salling, hvor han opholdt
sig en del som medlem af den lystige
kreds omkring Jeppe Aakjær. Hvor
muntert det gik for sig, kan man over-
bevise sig selv om på Jenle, hvor man
finder en frise, som viser vennerne i
fugtigt og opstemt selskab. Det bedst
kendte eksempel på Hugo Larsens
kunst i denne periode er måske det sto-
re billede af straffefangerne, som bryder
alheden ved fangelejren i Gedhus, men
jeg vil gerne fremhæve det glimrende
billede af interiøret i Gedhus’ køkken,
fordi dette billede giver det måske kla-
reste forvarsel om, hvordan Hugo Lar-
sens kunst vil udvikle sig få år senere i
Dansk Vestindien.

Hugo Larsen var ellers en rigtig køben-
havnerdreng, som helst ikke var for
længe væk fra sit hjem. Byen i sig selv
var næppe nogen inspiration for hans
kunst, men han var glad for dens so-
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ciale liv. På den anden side har tanken
om en ‘kunstnerisk dannelsesrejse’
næppe ligget ham fjernt. Men hvor
skulle han rejse hen? Vejene til de euro-
pæiske hovedstæder - og specielt til
Rom - var blevet slidt godt og grundigt
af de foregående generationer af kunst-
nere. Men hvad med Dansk Vestindien,
dette på en gang eksotiske og proble-
matiske tropeparadis, som var dansk
koloni? Det var måske ikke det mest
indlysende valg for en kunstner med
stærk binding til København. Men Hu-
go Larsen kan have haft en baggrund,
som ikke hidtil har været kendt.

Sagen er den, at Hugo Larsens far, ma-
lermester Sofus Larsen, ikke kendte sin
egen far. Men et vedholdende - dog

hidtil  ubekræftet - rygte i familien vil
vide, at en ung grev Schimmelmann i
1847 havde været lidt for kærlig over
for husets jomfru Larsen. Dette rygte

har Hugo Larsen kendt, og han har må-
ske derfor interesseret sig særligt for
slægten Schimmelmann, hvis mest frem-
trædende medlem var Ernst  Schimmel-
mann (1747-1831). Ernst Schimmel-
mann var en human statsmand og filan-
trop. Han ejede store besiddelser i Dansk
Vestindien, og det var ham, der foranle-
digede slavehandelens ophævelse i Gui-
nea og Vestindien. Vi kan ikke vide, om
rygtet har inspireret Hugo Larsen til at
studere Dansk Vestindien på nærmere
hold, men umuligt er det ikke. Vigtigere
er dog nok den politiske baggrund, som i
årene efter århundredeskiftet gjorde det
muligt for Hugo Larsen at få finansieret
sin store rejse. Familien Larsen var nem-
lig langt fra velhavende. Den lagde nok
vægt på sønnernes uddannelse, men der-
efter måtte de klare sig selv. Derfor kom
den mudrede afgørelse i 1902 omkring
salget af Dansk Vestindien til USA som
en appelsin i Hugo Larsens turban. Der
opstod nemlig blandt højrekræfter i Dan-
mark en stærk bevægelse, som skulle
knytte De Vestindiske Øer tættere til
Danmark. Den stærkeste manifestation
af denne bevægelse er nok Ø.K.’s stif-
telse af Det Vestindiske Kompagni og
bygning af de tre dampskibe S/S St.
Croix, S/S St. Jan og S/S St. Thomas til
besejling af kolonierne. Men også i små-
tingsafdelingen var der vilje til aktivite-
ter, som kunne øge interessen for den
eksotiske koloni. Og det kom Hugo Lar-
sen til gode.

Dengang som nu havde professorerne
næse for, hvor deres foretrukne kandi-
daters fortsatte udvikling kunne finansie-
res. Frants Henningsen på Kunstakade-
miet var ingen undtagelse, og han havde
gode forbindelser. Blandt hans elever var
prinsesse Marie, gift med prins Valde-
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mar, Christian IX’s yngste søn. Prins
Valdemar var i 1876 det første medlem
af det danske kongehus, som besøgte
Dansk Vestindien, og parret vedblev at
have stærk tilknytning til kolonierne.
Frants Henningsen hviskede prinsesse
Marie i øret, at man burde sende en
ung, lovende kunstner til Vestindien for
at skildre den eksotiske koloni i bille-
der, som kunne sendes hjem og højne
den danske befolknings interesse for de
fjerne besiddelser. Prinsesse Marie var
med på ideen, og hun lod et ord falde
til fabrikant og mæcen Holger Petersen,
som netop var kendt for sine stærke
nationale synspunkter. Og demed faldt
finansieringen af Hugo Larsens store
rejse på plads.

Jan Tuxen
jan@tuxen.info

Læs videre i næste nummer. Hvis du i
øvrigt vil vide mere, så surf ind på
www.tuxen.info, hvor du finder det
virtuelle galleri og mange flere oplys-
ninger om Hugo Larsen.

Opskrifter
Når man laver vestindisk mad er det
sjovt at eksperimentere lidt med de
vestindiske ingredienser. En dag stod
jeg med et par billige ananaser – og
hvad gør man så med dem? Jeg fandt
på denne opskrift, som altså ikke er au-
tentisk vestindisk, men som smager
fantastisk sammen med vestindisk mad
som f.eks. seasoned rice og kylling, el-
ler evt. sammen med den stegte flyve-
fisk, som beskrives således:

Ananas-salsa
1/2 ananas, 5 tomater, 1/2 salatløg, 1
fed hvidløg, 10-20 blade mynte, salt
samt chilisauce eller tabasco

Hak tomater, ananas og løg fint. Bland
det og kom deri knust hvidløg og fint-
hakket mynte. Smag til med salt og
chili.

Stegt Flyvefisk
Stegt flyvefisk er noget af det bedste,
man kan få. Især når den som hos fami-
lien Combie på St. Croix bliver marine-
ret inden stegningen. Desværre er det
ikke nemt at skaffe flyvefisk i Dan-
mark, men heldigvis minder hornfisk
en del om den og kan sagtens bruges i
stedet. De to fiskearter er beslægtede og
er begge  ret faste i kødet.

4 fileterede hornfisk, 1/2 dl. hvidvins-
eddike, 1/4 tsk. stødt koriander, 1 knsp.
nelliker, 1 fed knust hvidløg, 1 knsp.
salt, mel krydret med salt og peber, olie

Fiskene renses for alle ben og skæres i
5 cm. brede stykker. Eddike, koriander,
nelliker, hvidløg og salt blandes og
hældes over fisken, som marinerer
mindst 2 timer. Jo længere den trækker,
jo kraftigere bliver den syrlige smag af
marinade. Fisken drypper af og vendes
i mel, inden den steges i olie ved god
varme. Når stykkerne er gyldne, sprøde
og faste, er de færdige. Fisken spises
med Johnny cakes, salat og en god
stærk chilisauce til. Det smager fortrin-
ligt, også når stykkerne er kolde, og
skal retten på en buffet, kan man sag-
tens lave den dagen i forvejen.

Louise Steensgaard Sebro
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Johnny Cakes
eller brød stegt i olie
Johnny Cakes er en af de kulinariske
oplevelser på USVI. Uanset form og
størrelse har de smagen til fælles og
den minder mest af alt om ”klejner”.
Johnny cakes har en lang historie og
kan på fastlandet spores helt tilbage til
begyndelsen af 1700-tallet. Hvornår
traditionen er xxx på USVI er noget
uklar. Som det fremgår af nedenstående
tekst spises Johnny cakes til jul:

”Grandma bake de Johnny cake
Christmas comin’.
Grandma bake de johnny cake
Christmas comin’.
Christmas comin’, Christmas comin’,
then New Yesr’s mornin’.
Grandma bake de Johnny cake
Christmas comin’,
Christmas comin, Christmas comin’. If
yo’ want to be merry, drink
guavaberry”

Virkeligheden viser at Johnny cakes
ikke kun fortæres til jul. Der serveres
nemlig ”klejner” hele året og detagerne
i dette års festival fik serveret Johnny
cakes som en del af flere af de overdå-
dige bufet’er. En hjemmeaften havde
vort værtspar, Yvonne og Sweeney
Tousseau tryllet i køkkenet. og de ser-
verede bl.a. Johnny cakes med diip for
os gæster, to børnebørn og en af søn-
nerne. Om vi kunne li’ dem? Hertil kan
vi kun svare ja og vi lovede hinanden at
vi ville gøre kunsten efter hjemme i
Danmark. Der skulle flere forsøg til det
lykkedes at nå til et resultat, som efter
vores hukommelse står mål med det
Toussou’ske køkken.

Ingredienser:
2 kopper mel
2 teskef.. sukker
2 teskef. salt
2 teskef.. bagepulver
2 spisesksf. margarine
1/3 kop varmt vand
Olie til friturestegning

Bland mel, bagepulver, sukker og salt.
Tilsæt  margarine og bland indtil dejen
ligner tykke krymler (coarse crumbs). Til-
føj vand indtil bli’r blød men stiff. Tildæk
dejen med et klæde og lad den stå i ca.
30 min. Form dejen til små kugler (ca. 2
cm i diameter). Friter dem gylden brune
på alle sider og lad dem tørre på
køkkenrullepapir. Johnny cakes smager
ekstra hvis de serveres lune.

Dip som Sweeney lavede den
Thousand Island dressing (Kraft 5%) til-
sat frisk pressede hvidløg.

P.S. de af jeg som deltog i medlems-
mødet i maj 2003 – det med romsmagning
mv. – fik en smagsprøve herpå.
God fornøjelse – LIS & Hans Torpet
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ET GODT DVS-
BOGTILBUD: 50 % rabat

Vi har købt et parti af Erik Lawaetz´
bog  „St. Croix - 500 Years Pre-Colum-
bus to 1990“. Bogen udkom i 1991 i
2.500 eksemplarer på kgl. hofleveran-
dør Poul Kristensens forlag og er på
496 sider. En usædvanlig flot bog, rigt
illustreret med mange historiske fotos,
billeder mm. - trykt i en dyr kvalitet på
glittet papir. Normalprisen er 480 kr.,
men Dansk Vestindisk Selskab sælger
den for det halve: 240 kr. Hvis den skal
sendes, kommer porto og emballage
oveni. Bogens vægt er lidt over 2 kg.

Lars Hornstrup Hansen
DVS´ bogsalg

”Danskernes Slaver –
Kolonisation og Slavehandel
ca. 1650-1850”

af Leif Calundann Larsen, Susanne
Dostorp, Niels Jonassen og Johnny
Thiedecke. Pantheon 2003

I år er der udkommet endnu en bog af
interesse for DVS-medlemmer, ”Dan-
skernes Slaver – Kolonisation og Slave-
handel ca. 1650-1850”, skrevet af Leif
Calundann Larsen, Susanne Dostorp,
Niels Jonassen og Johnny Thiedecke.

Bogen er på 158 sider blandet af frem-
stillingsstof, kilder, synspunktsmateria-
le og et rigt billedmateriale (farver og s/

h), inklusiv to sides litteraturliste og
enkelte forslag til interessante internet-
adresser og AV-materiale (filmene: ”Pe-
ter von Scholten” og ” Amistad”). Des-
uden er der halvanden sides stikordsre-
gister.

Bogen er efter en generel indledning
om Danmark som kolonimagt, bygget
op om den berømte trekantsrutes tre
ben: Guinea, Mellempassagen/Vestin-
dien og København, for til sidst at ende
med et aktuelt kapitel med titlen ”Skal
vi sige undskyld ?” Teksterne er uddrag
fra mange forskellige kilder helt frem
til år 2001 og man får således præsen-
teret flere forskellige synspunkter om
de enkelte emner. Til hver tekst er der
stillet nogle spørgsmål som vel først og
fremmest retter sig mod afgangsklasser
i folkeskolen og til gymnasiet – men
som også kan give stof til eftertanke for
andre med interesse for emnet.

Bogen kommer således rundt om man-
ge interessante aspekter omkring Dan-
mark som tropekolonimagt og kan
varmt anbefales, evt. som en pakke til
sig selv under juletræet…

Bogen kan erhverves gennem Forlaget
Pantheon, Kløverbladsgade 17, 2500
Valby, Tlf. 36 45 18 87, email:
pantheon@mail.tele.dk og koster 158
kr. + moms og forsendelse. Dansk Vest-
indisk Selskabs medlemmer kan dog
ved at oplyse dette få bogen tilsendt
portofrit.

Lars Hornstrup Hansen

Ny bog:
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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.
Bjerregaard, Lars Heje og Ole Bidstrup.
63 sider, DVS Kbh. 1991.
Bog + kasettebånd       Pris kr. 125,-
Bog alene                     Pris kr.  37,50

“EN OFFICER I DANSK VESTINDIEN

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

“Dansk Vestindien for 250 år siden”
 - J.L. Carstens: En almindelig beskri-
velse om alle de Danske, Americanske
eller 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 landsdækkende, men har hjem-
sted i København.

Selskabets formål er:
a. - at samle alle, der har eller har haft
tilknytning 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

gennem gensidige besøg.

Årligt kontingent:
250 kr  pr. husstand.

Indmeldelsesblanket

 (udfyld med tydelige blokbogstaver - sendes til)

Medlemssekretariatet
Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Navn

Gade

Postnr: Telefon/E-mail:

By:

Er du ikke medlem endnu...
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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

FORMAND: Anne Walbom,  33 24 10 20, Lykkesholms allé 2 A, 4. tv,
1902 Frederiksberg C. e-mail: formand@dwis.dk
NÆSTFORMAND: Walther Damgaard,  56 63 09 18, Blegdammen 30,
4600 Køge. e-mail: festivaludvalget@dwis.dk
BESTYRELSESSEKRETÆR: Jens Benoni Willumsen,  65 90 18 12,
Birkelyvej 52, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev. e-mail: bestyrelsessekretaer@dwis.dk
MEDLEMSSEKRETARIAT OG KASSERER: Erik Marcussen,  49 18 14 34,
Græsager 302, 2980 Kokkedal. e-mail: sekretariatet@dwis.dk
DVS-konto: Lån & Spar Bank,  Reg.nr. 0400 konto 11700 79724
MEDLEMSBLAD: Allan Bech Clemmensen,    39 65 64 27, Vedbendvej 6, 2900
Hellerup. e-mail: medlemsbladet@dwis.dk, Erik Marcussen, Anne Walbom, Finn
Ferrall,  44 97 70 24, Fuglehavevej 7, 27450 Ballerup.
e-mail: fferrall@get2net.dk
INFORMATIONSUDVALG: Henning Melchior,  39 64 48 62, Ingridsvej 7, 2920
Charlottenlund. e-mail: informationsudvalget@dwis.dk, Allan Bech Clemmen-
sen, Erik Marcussen.

KULTURHISTORISK UDVALG: Louise Steensgaard  Sebro,  35 37 16 66, Prinsesse
Charlottes Gade 41, 2., 2200 København N., e-mail: kulturudvalget @dwis.dk,
Jonna Skourup Christensen,  36 17 13 05, Rønhaven 4, 2500 Valby, Karen
Munk-Nielsen, Anne Walbom, Marianne Gall,  Niklas Thode Jensen

MØDEUDVALG: Marianne Gall,  38 86 10 69, Godthåbsvej 223, 2720 Vanløse ,
Esmé Baltzer,  45 86 54 45, Birkevej 34, 2970 Hørsholm, Jonna Skourup
Christensen, Jens Benoni Willumsen, Henning Melchior

FESTIVALUDVALG: Walther Damgaard, Jonna Skourup Christensen, Erik Marcus-
sen, Lis Andersen Torpet,  Anne Walbom, Henning Melchior, Finn Ferrall.

WEB-UDVALG:: Ben Säbel,  40 51 15 78, Bredgade 35 B, 2. sal,
1260 København K. e-mail: web-udvalget@dwis.dk,
Erik Marcussen, Anne Walbom, Henning Melchior, Finn Ferrall.

Dansk Vestindisk Selskab

Fyn:
Jens Benoni Willumsen.

Sydjylland:
Lilly Grønborg, Rosenbakken 39,
6100 Haderslev     74 52 74 90
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Postbesørget blad
(0900 KHC)
Bladnr. 51281

Ingvar Zangenberg-illustration
fra J. L. Carstens bog


