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Kære medlemmer

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2004, nr. 1,  er  kommet til verden ved
fælles indsats fra følgende redaktionskomité: Anne Walbom, Jonna Skourup
Christensen, Allan Bech Clemmensen, Finn Ferrall, Ben Säbel og Erik Marcussen.

Formanden skriver

I sidste blad havde formands-ordene
form som en dagbog over de første 25
dage af mit vestindiske vinterophold.
Denne dagbog fortsætter  et andet sted
i bladet.

Bestyrelsen har haft travlt. Vores nye
udvalg, Informationsudvalget har fået
trykt en flot ny folder, som fortæller
om foreningen og hvordan man kan
melde sig ind. Folderen er blevet ud-
delt til kontaktpersoner både her i
Danmark, men også ude på øerne.
Desuden vil den være at finde på en
række biblioteker. Der var stor rejse-
messe i Bellacentret i slutningen af ja-
nuar.  Vi siger tak til Torben Eirby,
som endnu en gang havde givet os lov
til at være med på hans stand. I  år
stod vi på standen ”Rejsebureauet
Dansk Vestindien” og fortalte om sel-
skabet og uddelte folder og medlems-
blade. Er der et oplagt sted hvor vores
nye folder kan ligge, så kontakt Infor-
mationsudvalget.

Grunden til vi netop nu har trykt ny
folder, er den meget medieomtale af
øerne, - julekalender, diverse TV- og
radioudsendelser samt det nye rejsebu-
reau. Denne fokusering burde kunne
give os nye medlemmer. Vi har også
allerede fået nye indmeldelser, og flere
vil forhåbentlig følge. Hermed et stort
velkommen til alle nye medlemmer.

Det kommende medlemsmøde vil bringe
et gensyn med James Thompson, som
deltagerne på romsmagnings-mødet i
foråret sikkert kan huske. Desuden glæ-
der jeg mig til at fortælle om indtryk fra
Vestindien. Ja, jeg har allerede skrevet
om noget af det her i bladet. Men der er
oplevelser, som kommer bedre til sin
ret, hvis de ledsages af billeder. Vel
mødt til alle, jeg håber at se mange
medlemmer.

Martsmødet vil være sæsonens sidste
møde.  Til gengæld er vi allerede gået i
gang med planlægningen af  et møde i
slutningen af september. Her vil temaet
være slægtsforskning. Vi forestiller os
flere korte indlæg fra de af vores med-
lemmer, som sysler med deres vestindi-
ske rødder. Er du interesseret, så må du
gerne allerede nu kontakte bestyrelsen.

Dette blad er planlagt til at være indle-
veret til postvæsenet inden den 1. marts,
for da  stiger  portoen og det bliver svæ-
rere at være forening i Danmark.
Anne Walbom
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Medlemsmøde i Valby
Fredag den 19. marts 2004 kl. 19:00

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

Tilmelding allersenest tirsdag den 16. marts 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 eller endnu bedre:
            Læg kuponen i en kuvert, så er der chance for, at den når frem via postvæsenet

Tilmelding til medlemsmødet  fredag  den 19. marts 2004, kl. 19:00  i Valby

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

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

Den mørke restauratør
James Thompson fortæller om sin bedstefars oplevelser i

restaurationsbranchen i 1930’erne

Anne Walbom,
vor formand, fortæller om

75 vestindiske vinterdage
- en beretning om ruiner, velgørenhed, mahognimøbler,

søsterforeninger, kirkegårde, karnevalsparader samt Æ, Ø og Å.

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

 —————————————————

til

Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

- har som navnet siger den helt individuelle rejse
som speciale, både for den enkelte og for grupper.

Og med det bedst tænkelige kontaktnet i det
tidligere Dansk Vestindien. Ring til

HEIDI CHRISTIANSEN

Lyngsø allé 3c   -   DK-2970 Hørsholm
Telefon +45 39 90 20 40  -  Fax +45 39 90 20 80

(Reg. under rejsegarantifonden nr. 1026)
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Vestindiens flora
Denne artikel er den første i rækken om
livet til vands til lands og i luften i
Vestindien. Hvor skal man starte, hvor
meget skal man skrive, er der nogen
der gider læse det?
Der er mange angrebsvinkler på dette
emne, denne gang har vi taget 4 tilfæl-
dige træer, som alle har en fællesnæv-

ner: medicin.

Kenip (Nord Amerika:
kenip, ginup etc; ma-
moncillo; Spanish
lime / Fransk:
quénette; kenip,
knepp / Spansk:
mamón (de Cartage-
na); mamoncillo; (also
» anona colorada) /

Latin Melicoccus bijugatus; Melicocca bijuga)

Keniptræet kommer oprindelig fra Syd-
amerika sandsynligvis indført af syd-
amerikanske indianere. Stammen er li-
ge med en vidtforgrenet krone og ovale
blade. Bladene sidder i grupper ligesom
frugten, som er rund og har en
læderagtig skal. Frugtkødet er lyserødt
og spiseligt. Iflg traditionen bruges bla-
dene til be-
handling af
hoste og fe-
ber, mens
frugten bru-
ges til be-
handling af
diarré. Lo-
kalt bruges
frugten også til gelé og vin, og
frugtkernerne ristes og spises som nød-
der. Træet bliver brugt som byggemate-
riale og brændsel.

Papaya (Nord Ame-
rika: papaya; paw-
paw / Fransk:
papayer (tree);
papayer d’Hawaï  /
Spansk papaya;
lechosa; fruta

bomba; melón zapote / Latin Carica
papaya)

Et papayatræ er let genkendelig på sin
bløde, grønne og hule træstamme og
sine blade, som er store og sidder i
paraplylignende grupper og ligeledes
på sine pæreformede frugter. Træet er
hurtigvoksende, der går ofte kun 3-4
mdr. fra såning, til det begynder at
blomstre. Frugten er en glimrende
exportvare,
da den, i
modsætning
til mange
andre tropi-
ske frugter,
godt kan tåle
transporten.
Frugtkødet
indeholder et
enzym, som
kan bruges til modning af kød og medi-
cinsk, det siges at være et naturligt
alternativ til kirurgisk behandling af
discusprolaps.

Sea Grape
(Fransk:
raisinier bord
de mer /
Spansk: uva de
playa,
papaturro CR;
uva caleta CU;

(cocolobo?) / Latin: Coccolobo uvifera)
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Gror som navnet siger ved vandet. Bla-
dene ligner grønne vifter og bruges
også som sådanne. Blomsterne er små
og med hvide kronblade. De umodne
frugter er grønne og hårde og på stør-
relse med vindruer og gror i klase lige-
som disse. Frugterne skifter farve en ad
gangen til en dyb lilla farve, efterhån-
den som de modnes. De bruges til gelé
og syltetøj, og man kan også fremstille
en alkoholholdig drik af dem. Saften
fra træets bark kan bruges til at hel-
brede fordøjelsessygdomme og astma.

Tamarind (Fransk: tamarin; tamarinier /
Spansk: tamarindo  / Latin: Tamarindus
indica)

Tamarindtræets blade er fjeragtige og
lys grønne. Frugtkapslerne, som i mo-
den tilstand er brune, er ca. 2,5 cm i
diameter og af varierende længde. Træ-
et er hjemmehørende i Asien og Afrika
og kom til Vestindien i 1600-tallet,
højst sandsynlig sammen med slaverne.

Det er meget udbredt og dyrkes for
frugternes og træets skyld. Tamarind-
træet er blevet brugt som lægeplante
siden 1100-
tallet. Frug-
terne er rige på
A og C vitamin
og er blevet
brugt som affø-
ringsmiddel og
til helbredelse
af skørbug,
leversygdomme og forgiftninger. Bla-

dene bruges til
behandling af
diarré, dysen-
teri, sukker-
syge og øjen-
betændelse.
Frugten kan
spises rå, men
oftest bruges
den som
smagstil-
sætning i
chutney,
karryretter,
saucer (fx
Worcestershi-
resauce) slik
og syltetøj.

  Jette Säbel
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Tre murerlærlinge fra
St. Croix til Danmark
i foråret 2004
af Ulla Lunn, projektleder

VIDA Programmet gennemførte i novem-
ber-december et 8 ugers program for dan-
ske murerlærlinge. Det første hold på 4
med deres lærer var fra Odense Tekniske
Skole. Næste hold, også på 4 plus lærer,
var fra Herning Tekniske Skole. Det er
det danske murerfag, der er koordineret af
Det faglige Fællesudvalg for Murerfaget,
ved Flemming Jensen i SID, der har stået
for organiseringen af det. Og det er under-
tegnede, der har stået for at lægge linien
for det faglige indhold af kurset.

Kurset foregik på Fort Frederik som er et
slags arbejdende værksted for VIDA pro-
grammet. Det første kursus på 4 uger var
præget af nogle begyndervanskeligheder,
men holdet klarede udfordringerne flot.
Der var problemer med at få de rigtige
materialer og så er der det store problem
at Fort Frederik er pudset i ren betonpuds
dengang i 1976 og det sidder fandens
godt fast. Det skal bankes af med en elek-
trisk hammer, for at tillade fugten i mu-
rene at fordampe.
Der hvor pudsen blev banket af kunne
man med den flade hånd mærke at vandet
nærmest drev af murværket. Og så var der
det problem at de lokale unge fra fagsko-
len ikke har mulighed for at følge under-
visningen på fortet mere end 3 timer om
eftermiddagen. Og på den måde lærer
man altså ikke at blive murer.

Det andet kursus var præget af dårligt
vejr. Det regnede så meget at det ikke gav
mening at pudse på facaderne; det ville
bare regne væk igen. I denne periode blev

kurset fulgt i de sidste to uger af et andet
uddannelsesprogram, nemlig Youth Built.
Youth Built er et program under Depart-
tment of Housing, som giver  unge der er
droppet ud af Highschool et tilbud om 48
ugers uddannelse som multi- håndværker.
Disse unge går på pladsen det meste af
dagen og har en dag i teori-lokalet hver
uge. De er motiverede og lidt ældre end
dem fra Vocational School.  Både de dan-
ske og de lokale unge var meget glade for
at arbejde sammen, og det var indtrykket,
at især 3  havde ønske om at fortsætte ud-
dannelsen som restaurerings-murer.

Det var meget lovende med disse unge og
vi havde også en forhandling derude om
at få udvidet Youth Built programmet
med nogle af disse traditionelle hånd-
værkstekniker og de kurser vi kan til-
byde.

Nu vi er kommet hjem igen har Herning
Tekniske Skole sagt ja til at tage 3 kursi-
ster i 8 uger her i foråret. Det bliver for-
modentlig fra påsken og 8 uger frem,
hvor de skal bo på skolehjemmet i Her-
ning. De vil også få penge til at komme
en tur til København, hvor vi vil tage os
af dem.

VIDA programmet søger nogle venskabs-
familier i omegnen af Herning, der vil
påtage sig at være værter for dem og tage
sig af dem i nogle weekends og skæve
helligdage.
Også i Københavnsområdet søger vi
nogle familier der vil lægge hus til at de 3
unge kan komme til Hovedstaden i en
uges tid – tidspunktet er endnu ikke fast-
lagt, men de skal hjem igen ca 25. juni.

Kontakt venligst Ulla Lunn på tlf.
 26 15 77 27, eller mail:  ul@sbsby.dk
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Caribbean Museum Center

Hver gang jeg er i Vestindien leger jeg
med tanken om at lære at male. Jeg har
nogle bestemte motiver jeg elsker at
tænke på. Gamle huse i pastelfarver,
kolibrien med næbbet nede i en knald-
gul blomst, sejlbåde i tyrkisgrønt vand,
palmer i regnvejr og de grønne bjergsi-
der. Desværre er det ikke der, mit talent
ligger. Så jeg må nøjes med at købe an-
dres kunst, og det er faktisk let for der
findes mange gode vestindiske kunst-
nere.

Det er ikke originaler jeg køber, - nej,
jeg køber hvert år kunstkalenderen ”Is-
land Art & Soul”. Og i år har kalende-
ren endda 10 års jubilæum. Så tilsam-
men har jeg på min reol herhjemme
133 reproduktioner af forskellige vest-
indiske kunstværker. En del kunstnere
optræder næsten hvert år, og således
har jeg f.eks været i stand til at følge
med i, hvad Lisa Etre og Janet Cook-
Rutnik laver for tiden.

Helt fra 1995 har der øverst på kalende-
rens forside stået Caribbean Museum
Center. Men der var ikke noget mu-
seum, det var kun  en ønskedrøm hos
kalenderens udgiver Candia Atwater-
Shields.

Men nu er drømmen ved at gå i opfyl-
delse. En stor pengegave har gjort, at
Museet har kunnet købe et dejligt gam-
melt hus i Strandgade i Frederiksted.
Det er blevet malet i en smuk lys blå
farve udvendig, men indvendig trænger
det til mere end en kærlig hånd. F. eks
er det halve af førstesalen afspærret,
idet gulvet er meget mørt. Men huset

rummer mange muligheder, og der vil
udover udstillinger blive plads til afhol-
delse af workshops. I en sidebygning
planlægger man boliger til gæste-
kunstnere. Grunden er stor, den stræk-
ker sig helt fra Strandgade til Kongens-
gade, så her planlægger man også op-
træden med musik og dans.

Hvis du ligesom jeg er kunstinteresse-
ret, så kig nærmere på
www.islandartandsoul.com hvor du kan
se alt om museet og kalenderne.
Anne Walbom

Nye medlemmer i DVS
Kan I huske, da I selv for første gang
mødte op til medlemsmøde? For nogen
var det en god oplevelse, for andre en
dårlig - og for nogen midt i mellem.

På det seneste bestyrelsesmøde drøftede
vi, hvordan vi kunne tage bedre imod
nye medlemmer. Vi fandt frem til et par
tiltag (som det hedder på nudansk),
hvor vi i bestyrelsen kan tage fat - og til
et par tiltag, der kræver jeres aktive
medvirken. Det håber vi så på.

Her i bladet vil vi igen omtale, hvem
der er komme ttil som nye medlemmer
af selskabet. På medlemsmøder, hvor
nye medlemmer deltager første gang,
vil vi nævne hvem der er nye, og vi vil
bede de pågældende give sig til kende.
Så er der forhåbentlig nogle ‘gamle’
medlemmer, der vil hjælpe de nye lidt
til rette i selskabet - det kniber for os i
bestyrelsen at nå at sørge for dette også,
når der samtidig skal serveres mad mv.
Erik Marcussen
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Tyskland og Vestindien

Af Louise Steensgaard Sebro
Der er sikkert mange, der i Vestindien
har lagt mærke til ”the Moravian
church”. Flere medlemmer af Friends
of Denmark tilhører denne kirke, og
nogle har måske under festivalen lige-
frem været til gudstjeneste her. Denne
kirke er den samme, som vi kender som
Brødremenigheden eller Herrnhuterne
herhjemme.
Halvanden time fra Dresden med bus
og tog, ikke så langt fra grænsen til
Tjekkiet ligger den lille by Herrnhut.
Det er her Brødremenigheden har sit
udspring og sit centrum. Brødremenig-
heden blev grundlagt i 1720’erne som
”Den fornyede Brødremenighed”, idet
tjekkiske protestanter flygtede fra reli-
giøse forfølgelser og fik lov til at slå sig
ned på et stykke jord ejet af Grev
Nicholaus Ludwig von Zinzendorf. Han
var selv meget religiøs og tilhænger af
pietismen. Pietismen var en streng pro-
testantisk retning, der lagde stor vægt
på den personlige religiøsitet og inder-
lighed  i forholdet til Gud. Nu grund-
lagdes Brødremenigheden med inspira-
tion fra pietismen, men med mange
særlige karakteristika. Herrnhut blev
både en by og en menighed, og byen af-
spejlede menighedens særlige kende-
tegn. F.eks. mente man i Brødremenig-
heden, at ugifte mænd skulle bo sam-
men, ugifte kvinder ligeså, og at de
helst ikke skulle mødes for meget. Der-
for blev det såkaldte søsterhus bygget
til de ugifte kvinder, det såkaldte brød-
rehus til de ugifte mænd, og man havde
også særlige huse til børn og enker.
Kun ægtepar boede sammen på tværs af
kønnene. Man skulle så tro, at det må-

ske var lidt svært at finde ud af, hvem
man skulle gifte sig med, når man al-
drig havde mulighed for at tale med
folk af det andet køn, men det blev, som
så meget andet i Brødremenigheden
gerne vedtaget ved at man med inspira-
tion fra Bibelen trak lod. Dvs. at man
stillede et spørgsmål, hvorpå man fra
en skål fyldt med skriftsteder trak en
seddel. Det skriftsted, der stod på sed-
len, gav så svaret på, hvordan man
skulle forholde sig til spørgsmålet.
Brødremenigheden blev altså ikke kun
en menighed, men faktisk et helt sam-
fund i sig selv, hvor den verdslige og
den religiøse ledelse blandedes sam-
men. Byen som blev bygget afspejlede
denne sammenblanding, og i dag kan
man stadig se, hvordan Herrnhut har
været præget af Brødremenigheden.
Mange af bygningerne, som kirken,
brødrehuset og enkehuset står på deres
originale pladser, selv om de fleste byg-
ninger er rekonstruktioner efter at byen
brændte i maj 1945. Dog bruges de
huse, der i gamle dage brugtes til at
huse henholdsvis brødre, søstre, enker
osv. nu til almindelig beboelse eller an-
dre formål. Kernefamilien har også haft
sit indtog i Brødremenigheden, som
stadig er en vigtig faktor i byen. Men
det er alligevel meget specielt at gå
rundt i denne by, fordi man virkelig
kan fornemme hvordan den så ud i
1700-tallet, og stadig ligner sig selv.
Man kan også gå en tur ud til guds-
ageren – kirkegården, som rummer tu-
sindvis af ens grave, flade sten lagt i
lige rækker. Gravene må aldrig sløjfes,
og kirkegården bliver derfor et utroligt
mindesmærke over alle tiders medlem-
mer af menigheden – alle lige i døden –
kun lige grev Zinzendorfs familie, som
jo var adelige har nogle lidt finere
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grave, men for deres stand dog meget
simple stensarkofager.
Det er altså en spændende by at besøge,
men hvorfor besøgte jeg den så? Jo,
koblingen til Vestindien er der naturlig-
vis.
I Herrnhut ligger Brødremenighedens
arkiv, hvor man kan finde nogle af de
bedste kilder til Dansk Vestindiens hi-
storie i det 18. og 19. århundrede. Det
kan man fordi Brødremenigheden fra
1732, hvilket er meget tidligt, sendte
missionærer til øerne, og langt op i ti-
den havde mange missionsstationer –
dem som i dag er blevet til ”the Mora-
vian churches”. Så her er koblingen
altså. Missionærerne skrev dagbog, som
blev sendt hjem til menigheden, de
skrev også indberetninger, og brev-
vekslede i det hele taget meget, med
dem derhjemme. Alle disse kilder kan
være med til at give os et indblik i,
hvordan slavesamfundet i Vestindien så
ud. Missionærerne brugte meget af de-
res tid på at tale med slaverne om reli-
gion, og selv om de mest skriver om,
hvilket skriftsted de prædikede over, el-
ler hvor hårdt det var at gå den lange
vej til den anden side af øen, så er der
her faktisk chance for, at få nogle op-
lysninger om den afrocaribiske befolk-
ning, som det ellers kan være svært at
komme tæt på. Jeg fik muligheden for
at tage på en lille forskningsrejse til
Herrnhut, og greb chancen, hvilket var
en stor oplevelse. Hvis man på sin som-
merferie i Europa kommer i nærheden
kan det varmt anbefales at bruge en dag
eller to i Herrnhut. Man kan f.eks. be-
søge kirken og kirkegården, gå en tur i
de fine 1700-tals gader og se museerne.
Brødremenigheden har en spændende
udstilling, som bl.a. indeholder flere
malerier af afrocaribiere, der kom til

Herrnhut i midten af 1700-tallet. Der er
også et etnografisk museum, som dog
ikke indeholder så meget fra Dansk
Vestindien, men som ellers er en meget
spændende udstilling, der viser
missionærernes interesse for de folk, de
arbejdede blandt – der er f.eks. en del
grønlandske genstande. Men det bedste
ved at besøge Herrnhut er, at man ved
at se dette sted faktisk får en ganske
god fornemmelse af denne menighed,
som kom til at betyde så meget i Dansk
Vestindien.

Louise Steensgaard Sebro

Festival 2005
Der er mere end et år til Festival 2005
løber af stabelen, men det er ikke spor
for tidligt at starte på planlægningen.
Det har vi da også så småt gjort. På det
senest afholdte bestyrelsesmøde blev det
besluttet, at ”arbejdstitlen” på tidspunk-
tet for Festival 2005 skal hedde uge 30-
31,  med forventet ankomst af gæster
den 23.-24. juli og afrejse den 6.-7. au-
gust. Det er for tidligt at fastslå, at det
bliver sådan, men det vil være det for-
slag, der vil indgå i den officielle ind-
bydelse til vore søsterforeninger på øer-
ne. Vi håber, at vi, inden næste num-
mer af bladet udkommer, kan have en
reaktion fra Friends of Denmark.

På Festivaludvalgets vegne
Walther Damgaard
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Vestindisk dagbog
2. del - af Anne Walbom
I det sidste blad var „Formanden skri-
ver“ erstattet af „Formandens vestindi-
ske Dagbog“. Her følger så anden del.

27. november. Frederiksted, St Croix.
Thanksgiving. Alle (personale og gæs-
ter) på Cottages-by-the-Sea spørger be-
kymret til hvor jeg skal holde thanksgi-
ving. Når jeg fortæller, at det ikke er
noget jeg tager mig af, da vi i Danmark
ikke fejrer det, at jeg dårligt nok ved
hvad det består af - bortset fra at det
handler om at spise kalkun, -ja, så får
alle et lidt undskyldende udtryk i ansig-
tet. For når de tænker sig godt om, så er
USA jo ikke hele verden, men det glem-
mes let. Siger ja tak til Benedict-famili-
ens invitation.

28. november. Med George og Camilla
til Diamond-Keturah for at se på de
gamle plantageruiner og sammenligne
med det gamle kort fra 1830’erne.
Plantagen ligger på sydkysten, et om-
råde hvor der bor ret få mennesker. En
spændende tur.

29. november. Med El’roy og Melonie
Simmonds til Mount Victory Camp,

som ligger nord for Frederiksted. Her
kan man bo i nogle usædvanlige telte
(teltene er dobbelte - det inderste er la-
vet af moskito-net), enten bygget ind
mellem træerne eller også midt i ruinen
i en af von Scholtens skoler. Ejeren af
campen er Bruce, og han vil så gerne
have danske gæster. Se på hans hjem-
meside www.mtvictorycamp.com . Jeg
er ret betaget af stedet, som ligger
smukt placeret i regnskoven, og allige-
vel ikke langt fra stranden.

30. november. Starving Artist arrange-
ment på Whim. Som sædvanlig kom-
mer jeg til at købe nogle spændende bø-
ger. Også her møder jeg mange jeg ken-
der. Snakker en del med Carol, som er
Whims bibliotekar. Dog er hun det kun
lidt tid endnu, idet hun går på pension
til februar.

1. december er flyttedag. Leif og Elisa-
beth Petersen henter mig og installerer
mig i den lille lejlighed i Bay Garden,
som ligger i området Golden Rock i
Christiansteds udkant. Det er en så-
kaldt condominium, en ejerlejlighed i et
kompleks på ca 150. Området er ind-
hegnet, og man skal have nøgle for at
komme ind.  Lejligheden er som en lille
toværelses og ejes af en dansk dame,
som til daglig bor oppe i staterne. Hun
bruger den fra 1. januar og nogle måne-
der frem. Alle telefonerne i Bay Garden
virker ikke, vist nok noget med over-
svømmede kabler. Godt jeg har min ny-
indkøbte mobil!

2. december, Christiansted. Jeg bor
øverst og har udsigt. Idag er vejret ret
omskifteligt og det er flot at følge. Da-
gen igennem betragter jeg vandflyver-
ne, som når de lander flyver lige hen
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over mig og når de letter flyver ud mod
revet. Havet har mange farver og far-
verne skifter dagen igennem. Jeg kan
også se Wapa’s Powerplant, som både
producerer el og vand. Den ligger hvor
i gamle dage den store centrale sukker-
fabrik lå. Kigger jeg ud over vandet,
kan jeg se Buck Island. Også Gallows
Bay og Protestant Cay er en del af min
udsigt. Men selve byen er gemt bag
nogle små palmer. Og da det nu er de-
cember, så er det også tid til vikle pal-
mer, buske, trappegelænder, dørkarme
og hvad ved jeg ind i lyskæder. Især et
par ældre damer ved siden af mig er
meget ivrige. Men det som de  laver, er
det rene barnemad sammenlignet med,
hvad man kan se andre steder på øen. F.
eks. er der på parkeringspladsen foran
posthuset i Frederiksted en stor opstil-
ling med slæde, rensdyr etc i alle mu-
lige farvede lys. Det ser lidt fjollet ud i
dagslys, men når det er mørkt, så er det
rigtigt flot. Også mange af de huse man
kan se fra motorvejen er dekorerede.
Nogle huse har fra taget store lysende
istapper. Andre har kæmpestore lysende
rensdyr og snemænd. Ja et sted har jeg
set, noget der lignede en julekrybbe.
Nogle af figurerne kan købes færdige,
og man bliver lidt træt af at se de sam-
me rensdyr i mange haver. Men nogle
folk har også selv lavet et figurstativ og
så viklet det ind i lyskæder. Fantasi og
kreativitet overalt, og der er konkurren-
cer med præmier til de flotteste.

5. december. Idag er det overskyet. Så
nu skal det afprøves - kan man gå til
Christiansted, og kan jeg finde/vælge
de rigtige veje når jeg kommer til gade-
krydsene? Jo, det er ikke noget pro-
blem, da jeg jo har kørt vejen masser af
gange. Turen tager ca 25 min. Under-

vejs stopper en bil kørt af Nina York,
som spørger om jeg skal have et lift, nej
tak nu vil jeg altså gå. Hygger mig med
at have god tid til at ose i diverse butik-
ker. Køber dog lidt ind imellem. Synes
ikke at jeg kan være andet bekendt. Jeg
ved hvor hårde tider det er på St Croix
generelt, ja her bruger de udtrykket at
„it moves slowly „.

7. december. St Croix Friends of Den-
mark har inviteret mig til julefest. Den
bliver holdt privat - i en villa med en
pragtfuld udsigt over Salt River. Der
bliver holdt nogle enkelte taler (der
bliver grinet og klappet af min tale!),
men ellers er det mest hyggesnak og
julesange. Eleanor er kommet herover
fra St Thomas, og så bliver de tre for-
mænd fotograferet. Dejlig mad og god
stemning.

St Croix Friends of Denmark har bragt
tre formænd sammen til julehygge:
Eleanor Cerge fra St Thomas, Sweeney
Toussaint fra St Croix og Anne Walbom
fra Danmark.

9. december. Julehyggen fortsætter.
Leif og Elizabeth har inviteret mig med
til at pynte et gammeldags juletræ på
Whim. Træet er det traditionelle vestin-
diske juletræ , nemlig et inkberry træ.
Det stikker, så vi er meget forsigtige
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med pynten. Ja, det er overhovedet ikke
en særlig let opgave, først og fremmest
fordi meget af pynten er gammel og i
stykker. Så hermed bringes en efterlys-

ning: Nyt
gammel-
dags dansk
julepynt,
gerne flet-
tede rød-
hvide hjer-
ter, guld-
stjerne til
toppen osv -
men det
skal kunne
opbevares
fladt.

Det traditionelle vestindiske juletræ
med gammeldags dansk pynt. I toppen
sidder desværre ikke nogen stjerne,
men to store røde sløjfer.

13.december. Maleren Leo Carty tager
mig om aftenen til  båd-parade i hav-
nen. Det er ikke kun huse som dekore-
res med lyskæder. Opfindsomme båd-
ejere har udsmykket deres både på den
mest utrolige måde. Der er en som lig-
ner julemandens kane!

14. december. Hvis man har lyst til at
høre på julekorsang, så skal man tage
til Botanical Garden. De har et arrange-
ment, som de kalder „Christmas spoken
here“.  Der er også en række juletræer,
alle pyntet meget forskelligt. Træerne
inkl. pynt bliver solgt på en auktion, og
pengene går til velgørenhed. Ja, det er
der utroligt meget af i denne tid. F.eks
specielle golfturneringer, som koster

rigtig mange penge at deltage i, er til
fordel for „Queen Louise Home“. Kir-
kerne samler også ind etc.

16. december. Da Leif ofte taler om
kirkegården, har jeg bedt ham om at
tage mig med, og vise mig rundt. Det er
ret spændende, men jeg synes at jeg
mangler facts. Derfor beder jeg ham om
at nedskrive, det han ellers plejer at
fortælle. Se andetsteds i bladet.

23. december. Hjælp! mit fjernsyn op-
fører sig mystisk. Pludselig er bl. a.
kanal 12 væk, og det er her „Island of
the Pixies“ (Nissebanden) sendes. Hver
dag har jeg ellers hygget mig med
„Paw“ og „Well-Yes“ (Pyt og Jo-Jo)  og
alle de andre nisser. Dog undrer jeg
mig ind i mellem meget over de engel-
ske undertekster. For de er meget engel-
ske og bærer tydeligt præg af, at over-
sætteren intet kender til St Croix, f.eks.
bliver desmerdyret ikke oversat til mon-
goose.

Juleaften samt adskillige dage resten af
december bruger jeg til at være sammen
med gode venner. Jeg har mødt megen
ægte juleglæde og stor hjertevarme. Jeg
har faktisk fået så mange invitationer,
så jeg må sige nej til flere. Folks gæst-
frihed mod mig er utrolig. Hermed tak
til alle, men især Leif og Elisabeth Pe-
tersen.

Anne Walbom

Historien fortsætter, bl.a. med karneval.
Men det må vente til næste nummer
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Nye tider for
www.dwis.dk
Som omtalt i Dansk Vestindisk Sel-
skabs medlemsblad 2003, nr. 3 sker der
nu noget på web-fronten. I november
måned 2003 blev Dansk Vestindisk Sel-
skabs nye hjemmeside lagt på internet-
tet. Den ligger fortsat på adressen
www.dwis.dk - dette er ikke nyt, men
det er derimod DWIS’s nye layout. Vi
vil bestræbe os på at give hjemmesiden

et flot og enkelt ansigt udadtil med et
indhold, der afspejler de aktiviteter, der
foregår i Dansk Vestindisk Selskab.

Første gang man kigger på den nye
hjemmeside vil man måske kunne gen-
kende flere menupunkter fra den forrige
hjemmeside. Vi har valgt at beholde en
del af disse menupunkter samt introdu-
cere enkelte nye. Formålet med denne
nye hjemmeside er blandt andet:

a. at give surferen (ja det hedder det jo
på internettet) en visiuel oplevelse
b. at kunne informere medlemmer om
kommende aktiviteter i DVS
c. at blive et samlingspunkt for med-
lemmerne udover medlemsmøder, ar-
rangementer samt medlemsbladet
d. at skabe en levende side – både for
medlemmer og andre der ’kigger forbi’
e. øge interessen for foreningen og
dens aktiviteter

….for man skal huske på, at internettet,
og dermed også Dansk Vestindisk Sel-
skabs hjemmeside, er en fleksibel an-
nonceform hvor det er muligt at ændre
indholdet fra dag til dag, 24 timer i
døgnet. De sidste nye undersøgelser vi-
ser at 87% af den danske befolkning er
opkoblet til internettet eller har mulig-
hed for at komme på internettet. Og
flere og flere vælger at søge efter infor-
mationer på internettet. Med andre
ord….internettet er fremtiden og det er

jo rart at vi også er repræsenteret der
med en spændende, informativ og vari-
erende hjemmeside.

Fordelene ved vores nye hjemmeside er
mange og det ville være omstændigt at
liste dem alle. Men lad os da nævne et
par stykker:

a. vi bliver mere synlige – 24 timer / 7
dage om ugen
b. vi forbedrer kommunikationen med
hinanden og omverden
c. vi forøger vores og andres viden om
de Dansk Vestindiske Øer
d. vi forøger vores muligheder for at få
nye medlemmer
e. og så skal vi ikke glemme at Hendes
Majestæt Dronningen er protektor for
Dansk Vestindisk Selskab og det kunne
jo være at Hendes Majestæt Dronnin-
gen også ’kiggede forbi’
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Og hvad er der så kommet til. Jo lad
os tage et kig på hjemmesidens for-
side.

Vi har i dag menuer som: Historien
om, Arkiver og herunder Referater,
Medlemsblad, Kalenderen, Bogsiden,
men nye er også menuerne Kontakt og
herunder Medlemssiden, Bestyrelsens
side og Indmeldelsesblanket, Rejse-
arrangører og nederst på forsiden har
vi lagt Links. Under Medlemssiden og
Bestyrelsens side, der endnu er på teg-
nebordet, er det meningen at medlem-
merne og bestyrelsen skal kunne in-
formere hinanden om dit og dat, og
kassereren har fået en online indmel-
delsesblanket, der forhåbentligt kom-
mer i brug. Under menuen Rejsear-
rangører vil vi kunne fortælle med-
lemmer som er interesserede i, hvor-
dan de har mulighed for at komme til
de Dansk Vestindiske Øer, hvor man
kan bo på øerne etc. Links er en side
med henvisninger til andre hjemme-
sider der kan være af interesse for vo-
res medlemmer. Kig jævnligt forbi
idet der løbende bliver lagt henvisnin-
ger til andre hjemmesider på. Des-
uden vil der løbende, under Medlems-
blad, blive lagt alle de blade der gen-
nem tiderne er blevet udgivet igennem
Dansk Vestindisk Selskab.

Desuden kan man se tre små flag ne-
derst på forsiden. Ved at klikke på det
engelske flag kommer man over på
den engelske hjemmeside Danish
Westindian Society. Denne hjemme-
side er identisk med den danske blot
men den forskel at den ikke er færdig-
gjort endnu. Arbejdetet er påbegyndt
og vi håber at kunne færdiggøre den

engelske hjemmeside i løbet af 2004. Der
er også et USVI flag. Det er meningen at
man skal kunne komme over på den
amerikanske søsterorganisation ved at
klikke på dette flag, men også dette kom-
mer til i løbet af 2004.

Sidst men ikke mindst vil vi gerne opfor-
dre medlemmerne til at komme med ind-
slag, korte som lange, seriøse som mor-
somme til web-redaktøren så han kan få
mulighed for at gøre hjemmesiden til
medlemmernes side. Kig forbi, ikke alt
er fortalt i denne artikel – og husk at for-
tælle andre om vores hjemmeside.

Ben Säbel

VIDA programmet
– nu med musik
VIDA programmet tager udgangspunkt i
bevaringen af bygningskulturen på US-
VI, og det går faktisk rigtig godt. Vi hå-
ber på at etablere et restaureringscenter
på Fort Frederik i løbet af det kommende
år, så der er et udgangspunkt for uddan-
nelse og udvikling af en ny restaure-
ringsmetodik.

VIDA udgør efterhånden en gruppe af
forskellige professioner, der gennem
deres arbejde gør en indsats for at få et
samarbejde i gang. Og vel at mærke et
samarbejde mellem professionelle, der
med tiden kan blive til gavn for begge
parter. Vi har gang i både, murere, ma-
lere, smede og snedkere, ingeniører, ar-
kitekter og landskabsarkitekter, og vi vil

fortsættes side 20
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Historien om
Søren Blak
dansk konsul på
de vestindiske øer
Af Allan Bech

Mødet med Søren Blak
I slutningen af august 2003 mødte jeg
Søren Blak der var på sommerophold i
Danmark. Søren og jeg har været solda-
terkammerater i Den kongelige Livgar-
de i 1974 – 75. Siden da har vi kun set
et glimt af hinanden, til Transferday på
St. Thomas - den 31. marts 1987. Der
var ikke meget tid til at tale med hinan-
den, men det fik vi denne sommer.

Efter at have sporet os lidt ind på hin-
anden, fik jeg Søren til at fortælle om
hvordan han var havnet på De vestindi-
ske Øer. Han gjorde det store spring,
som jeg selv ofte har gjort i tankerne.
Det har jeg drømt om siden jeg var der-
ovre,  første gang i 1978.

Søren’s historie
Søren er født på Fyn, i Korinth, den 13.
marts 1952. Efter en opvækst i en fami-
lie med far, mor og 5 børn – blev Søren
udlært som elektriker. Søren blev sene-
re indkaldt til Livgarden og 1. oktober
1974 startede værnepligten. Efter  endt
værnepligt tog han på højskole og i
1976  startede han på Politiskolen i Kø-
benhavn. Søren blev politibetjent 1979
og var bl.a. med til at rydde ejendomme
for BZ’ere, på Nørrebro. Det var  ikke
noget særligt interessant job, især da
han ved en rydning af en ejendom var
ved at blive ramt af en WC-kumme der
blev smidt ud mod politiet.

Rejsen over ”dammen”
Søren havde lagt lidt til side af sin løn
fra fra politibetjent-jobbet og desuden
solgt sit sommerhus, opsparingen  en
galease i stand i Bandholm på Lolland,
sammen med 6 kammerater. Planen var
at sejle til Middelhavet.

Via sejlads gennem kanaler, floder mv.,
havnede Søren og de 6 kammerater i
Paris i august 1980. Herfra gik turen
rundt om Marseille til Mallorca. På
Mallorca afmønstrede Søren og sagde
farvel til skib og besætning. Han på-
mønstrede et New Zealandsk skib, der
havde brug for en elektriker og sejlede
med dem mod Gran Canaria. På vejen
måtte de forcere mistralen ud for Spani-
ens østkyst. Det var en hård tur og Sø-
ren brugte 1 af sine 9 liv ved den lejlig-
hed. Han ankom, med livet i behold, til
Gran Canaria i december 1980. Her
overnattede han en enkelt nat på et 30-
kroners ”hotel” og på forunderlig vis
fik Søren tilbud  om at sejle videre ud i
verden, hvis han var klar kl. 6 næste
morgen. Søren sagde ja og hans job
skulle være at holde liv i de maskinelle
dele på skibet. Skibet, ”Amourlux’s”
besætning bestod af franskmænd, der
skulle til Caribien og sælge/reklamere
for fransk lingeri. De sejlede syd på til
smørret smeltede og drejede til højre.
Efter en lang tur med mange fisk og
flere fisk, fik Søren mulighed for at af-
prøve sine evner som amatørkirurg. En
af besætningens medlemmer skar sig så
grundigt i sin hånd, at den måtte sys.
Ved hjælp at fiskeline og en solid synål
lykkedes det Søren at redde hånden. Er
man håndværker eller hvad?
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Caribien
De ankom til Dominica, den engelske
koloni, i julen 1980. Her fejrede de jul
på båden, og nytårsfest med de lokale
på øen. Herefter gik turen via Martini-
que og  Guadeloupe til Cuba, og efter
mange besøg på forskellige øer ankom
Søren til St. Thomas i februar 1981.

St. Thomas
Her installerede Søren sig på et pensionat
der hed Villa Santana, lige under Den-
mark Hill. Han skulle dele værelse med
en dansker der hed Tom. Tom fortalte at
der her på Charlotte Amalie var en forret-
ning hvor der var en pige der talte dansk.
Det undersøgte Søren og i ”Den danske
Butik” i International Plaza så Søren for
første gang Grace. Søren syntes at hun så
dejlig ud og inviterede pigen på en øl.
Svaret var nej, men de fik alligevel en af-
tale om at mødes den næste dag.

Grace er datter af en sydamerikansk
mor og vestindisk far. Moren var syg og
Grace skulle rejse til Paraguay og be-
søge hende. Søren tog med og sammen
rejste de det meste af det nordlige Syd-
amerika rundt og fik en masse oplevel-
ser sammen. På rejsen mødte de bl.a.
indianere inde i junglen og her stødte
de på 4 jyder der var i gang med land-
brug. Søren hjalp dem med at få elek-
tricitet til drive et savværk. Under  rej-
sen i Sydamerika supplerede de penge-
beholdningen med små jobs. Til sidst
sejlede de i kano, op af Amazonefloden.

Farvel til Danmark
Efter  den store oplevelse tog Søren og
Grace til Danmark og Søren sagde sin
stilling som politibetjent op. Grace og Sø-
ren giftede sig 7. december 1981, og ja-
nuar 1982 tog de tilbage til St. Thomas.

Tilbage til St. Thomas
Søren fik et Green Card og Grace fort-
satte sit arbejde i Den danske Butik. Sø-
ren fik jobs med at installere alarmer hos
et lokalt firma hos Grace’s far. På et tids-
punkt fik Søren og Grace tilbud om at
overtage Scandinavia Silver Center, ejet
af Grace’s far, det ligger overfor Riises
forretning på Dronningens gade. De lånte
en del penge og restaurerede bygningen.
Hele herligheden stod færdig i 1984 og
forretningen Scandinavian Silver Center
var en god forretning. Allerede i 1986 åb-
nede parret et nyt center ved Heavensight
Mall. Senere lejede de den første butik ud
til ”Little Switserland”. For de penge der
kom i lejeindtægt, investerede Søren i
nogle ejendomme og restaurerede dem.
Herefter solgte han dem og havde på den
måde startet et ejendomshandelsfirma.

I dag
I dag er Søren familiefar til 2 piger, Jas-
mine på 20 år og Amber på 16. Søren
blev valgt til Dansk konsul på de Vestin-
diske Øer, med titlen Generalkonsul, efter
Generalkonsul Hans Jahn, ØK, i 1997, og
har i dag dette erhverv, samtidig med at
han passer sine forretninger,  rejser osv.
Ved hans 50 års fødselsdag overbragte

ambassadør Mikael Mørk, fra New York,
ham ridderkorset fra Dronning Margre-
the.
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Tv-udsendelser om
de vestindiske øer.
Af Anne Walbom
I 2003 har De vestindiske øer som be-
kendt været i TV mange gange. Men
det er absolut ikke første gang, det er
sket. Foreningen ønsker at lave en regi-
strering af hvilke udsendelser, der er
sendt og  hvornår. Det er højst sandsyn-
ligt, at denne liste ikke er komplet.
F.eks. kunne det tænkes, at vores med-
lemmer i provinsen har kendskab til
udsendelser i deres lokale TV, som jeg
københavner ikke kender.

Så hermed en opfordring til de med-
lemmer, som har TV-udsendelser lig-
gende derhjemme. Vær sød og tjek den-
ne liste. Har I noget andet, ikke mindst
film fra ‘gamle dage’, så vil bestyrelsen
meget gerne vide det, sådan at listen
kan blive komplet. Tanken er nemlig at
listen med tiden skal ligge på vores
hjemmeside - og at vi vil bevare disse
gamle optagelser.

1967 – DR
Omkring en havn på St Thomas
Chr.  Kryger og Preben Ramløv

Hvor trætte engle ta’r et hvil
Chr. Kryger og Preben Ramløv

1975 – DR
Massa Peter (7 dele)
Speak: Poul Reichhardt, efter Preben
Ramløvs roman

1976 – DR
Dronningen på de Vestindiske øer
Reportage med Poul Jørgensen

Et par ord om Dansk
vestindisk Selskab
Søren synes, og jeg kan kun give ham
ret, at Dansk vestindisk Selskab har
gjort og gør et stort arbejde med ”at
grave i fortiden”. Han synes at selska-
bet gør det godt.Mange medlemmer har
vist interesse for hvordan det går på
øerne i dag og der er masser af udfor-
dringer i at hjælpe og interessere sig for
de nutidige indbyggere på øerne.

Også give Friends of Denmark kend-
skab til det moderne Danmark.

Selskabet kunne også få mange nye ak-
tiviteter i dette nye årtusinde – nu hvor
så mange nye unge og yngre kræfter er
kommet til.F.eks. kunne man skabe
kontakt mellem nogle folkeskoleklasser
på øerne og i Danmark og på den måde
få venskabsklasser.

Søren har mange gode ideer til hvordan
man kunne videreudvikle selskabets
grundideer sådan at vi kan fremstå som
en moderne forening og ikke som en
egentlig  historisk forening.

Søren sluttede vores sommermøde med
at sige,

”Hvis jeg skulle leve mit liv om – ville
jeg gøre det samme igen”.

Allan Bech
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1987 - DR
Klub 12, skoleklasse fra Viborg
B&U udsendelse om tur til St Croix

1992 - DR
Det tabte paradis - Frank Esman
 TVAvisen: fejring af 75års jubilæum

1992- Kanal2
Danmarks tabte paradis
med bl.a. Søren Blak og Lawaetz

1994 – TV2
Jacob og Lotte – i kolonierne
Prod: Morten Rasmussen

1995 – DR
De drog mod vest
Frank Esman interview: Arne Jakobsen

1997 – TV2
Jodle-Birge i Caribien
Krydstogt + St Thomas af Tue Kempf

1998 – DK4
Juvelen i den danske krone
Steen Digemose og Dansk Vestindien
Rejser

1998 – DR1
Undskyldning?
Torsten Jansen, TVAvis: 150 år  efter
slaveriet

Voksende selvforståelse
Torsten Jansen TVAvis: 150 år efter
slaveriet

Tumult og aflysning
Torsten Jansen TVAvis: 150 år  efter
slaveriet

1998 – TV3
Undskyldning?

Per Nielsen, interview på Nationalmus.

1998 – DR2
Deadline
Per Nielsen, bl.a. om slaveri & und-
skyldning

1998 – TV2
Nyhederne
Karsten Lund, reportage om 150-års
jubilæet

1999 – TV2
Polkalypso orkestret på øerne
Jamesie, reportage

Den florisante handel
 (DK i 1000 år), Claus Hagen Petersen

1999 – DR1
Turnbull taler i Rebild
Søndagsmagasinet. Reportage fra Turn-
bulls besøg

2001 – Kanal Kbh Dan-Com TV
Louise Steensgaard om DVS på Post &
Telemuseet

2002 – DR1
Gammel  film fundet
Søndagsmagasinet   Lacmann, Wayne
James & Per Nielsen

2003 – DR1
Hvad er det  værd?
Wayne James antikke maghoni møbler

Nissernes Ø (24 dele)
Flemming Jensen, årets julekalender

2003 – DR2
Vort tabte paradis
Elisabeth Amdisen, Leif Fritsdal
Temalørdag
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Nyt fra øerne –
The Avis og Daily News

Undersøisk pipeline til St.
John
I januar blev St. Thomas og St. John
forbundet med en pipeline til drikke-
vand. Arbejdet blev udført af et itali-
ensk skib og var budgetteret til at koste
$ 3,7 mio. Den undersøiske pipeline
skal kunne forsyne St. John fra St. Tho-
mas med 1,5 mio. liter om dagen. Det
nuværende daglige forbrug på St. John
er på 0,8 mio. liter, som produceres lo-
kalt - hovedsagelig ved destillation på
et anlæg fra 1991. Selv om der nu lig-
ger en pipeline på havets bund, kan der
være lange udsigter til, at vandet fra St.
Thomas når frem til St. John. Der
mangler nemlig penge til at lægge de
nødvendige forsyningsrør fra det store
destillationsanlæg i Crown Bay i Char-
lotte Amalie ud til den østlige ende af
St. Thomas, et projekt til godt $ 4 mio.
(Daily News)

Cykelstier på St. Croix –
en fremtidsdrøm
Bob White fra St. Croix Landmark
Society har fået en idé. En 15 miles cy-
kel- og gangsti fra Hovensa og ud til
øens østligste punkt, Point Udall – som
første del af et net af cykel- og gangs-
tier. Stien bør være asfalteret og tre me-
ter bred. Bob White og Chuck Flink,
der er president for firmaet Greenways
Inc., udtaler, at etablering af et net af
cykelstier byder på enorme perspektiver
for folkesundheden, turismen og St.
Croix’s identitet som noget ganske sær-
ligt. De vil kunne bidrage til, at St.
Croix bliver kendt for sit åbne land,

også prøve at skabe et samarbejde mellem
de økologiske landmænd her og derovre.
Vi arbejder mest  på uddannelsesniveau,
men vi prøver også at komme ind i selve
rådgivningen i forskellige projekter.

Aarhus Arkitektskole går ind i et under-
visningsforløb for danske arkitektstude-
rende, der skal arbejde med bevaring-
sstrategier for nogle af de vigtigste ruiner
og miljøer. VIDA har også planer om et
udstillingsprojekt, men jagten på finan-
siering giver problemer med at få tid til at
udvikle tankerne om en vandreudstilling
der både skal til Washington, Virgin Is-
lands og Ghana. Vi overvejer at løfte
projektet op til et regionalt udstillings-
projekt, så vi søger samarbejde med både
Norge, Schleswig Holstein og Sverige.

Vi vil også involvere andre dele af kultur-
arven, via et projekt til en kulturfestival i
2005. Det er ambitionen at 3 bands skal
herover i 2005. Det skal være både kwel-
be, jazz og reggae, for historien om Vest-
indien skal ud i så mange miljøer som
muligt. Vi håber på at udgive et hæfte om
vores fælles kulturarv ved den lejlighed.
Men inden da skal vi  til sommer have
”Stanley - and his 10 sleepless knights”
til Danmark. Det sker som et led i mar-
kedsføringen af den nye charterforbindel-
se, og derfor betaler Commissioner for
Tourism deres flybilletter. Vi har indledt
et samarbejde om planlægningen med
Kazio Kierpaul og Dansk Musiker For-
bund om  arrangementet.

Fra VIDA programmet er det Martin
Staunsager Larsen der samler trådene:
Mobil: 61337133 e-mail:
mstaunsager@hotmail.com

fortsat fra side 15
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den friske luft og for hensynet til omgi-
velserne. Med øens let bakkede land-
skab og den forholdsvis flade sydkyst er
St. Croix ideel til cykling og vandretu-
re. Alle ville nyde sådanne muligheder,
ikke mindst den lokale befolkning.
(The Avis)

Budgetproblemer i 2004
Øernes regering fik ikke et nyt budget
godkendt for 2004. Den 23. december
nedlagde guvernør Charles Turnbull
veto mod det budget på $ 627 mio., som
det lokale senat, the Legislature, havde
vedtaget. Guvernøren mente, at udgifter
og indtægter ikke kunne hænge sam-
men, og at dette på sigt ville kunne
udløse en finansiel krise. Ifølge Virgin
Islands’ lovgivning indebærer manglen
på et nyt budget, at budgettet på  $ 588
mio. i 2003 automatisk overføres til
2004 med de problemer, som dette
måtte medføre. (The Avis / Daily News)

Forslag om lokalråd
Guvernør Charles Turnbull og andre
har ved flere lejligheder slået til lyd for,
at der på Virgin Islands oprettes øråd
og byråd. Det har man ikke i dag. Der
er kun øernes fælles senat og fælles
regering. De skal tage stilling til alt på
de enkelte øer, og det giver ofte anled-
ning til lokalpatriotisme, misundelse,
afmagt og stridigheder mellem øerne og
eventuelt til krav om løsrivelse som i
St. Croix’s tilfælde.
Man forestiller sig, at ø- og byråd skal
have egne budgetter og kompetence til
at styre egne affærer inden for det givne
budget. Det vil styrke nærdemokratiet
og mindske utilfredsheden øerne imel-
lem, mener man. Det fælles senat og
den fælles regering skal med en sådan
model koncentrere sig om de overord-

nede og territoriale spørgsmål. Et
spændende udspil! Men hvorvidt det vil
blive ført ud i livet, kan kun fremtiden
vise. (Daily News)

Tomme hylder på grund af
dansk lov
Et nyt stort varehus, The Home Depot,
blev åbnet på St. Thomas i december.
Det har 138 fuldtidsansatte. De var lige
ved at få sig en forskrækkelse en måned
efter åbningen. Firmaet annoncerede, at
man var nødsaget til at nedsætte alle
ansattes arbejdstid en periode, fra fem
til fire dage om ugen. Årsagen var, at
firmaet ikke havde taget højde for øer-
nes nuværende importregler. De inde-
holder bl.a. et levn fra den danske lov-
givning før 1917, nemlig at fakturaer
på alle indførte varer til øerne skal an-
give, hvor de er produceret. Dette
manglede for mange af varerne, da en
sådan lov ikke findes andre steder i
USA, når der handles fra én til en an-
den af de amerikanske stater. Varerne
blev i flere uger afvist af tolderne, og
det gav tomme hylder og nedsat omsæt-
ning. Heldigvis for de ansatte beslut-
tede firmaet i sidste øjeblik at annullere
den bebudede nedsættelse af arbejdsti-
den – og alle var lykkelige! Fremover
vil firmaet gøre alt for at overholde øer-
nes gældende importregler. Sådan kan
den danske påvirkning stadig opleves i
hverdagen på øerne. (Daily News)

Jens Benoni Willumsen
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Hugo Larsens
hjørne

2. del. Af Jan Tuxen

Januar 1904 var en travl måned for Hu-
go Larsen. Til  Charlottenborgs forårs-
udstilling skulle han færdiggøre det sto-
re maleri af billedhuggeren Anders
Bundgaards arbejde med Gefionspring-
vandet. Samtidig skulle han pakke til
sit livs store rejse. Han nåede begge de-
le, og 19. januar 1904 stævnede han ud
ombord på S/S St. Croix, som netop var
færdigbygget på skibsværftet i Flens-
burg. Dette var det første af de tre søs-
terskibe, som fremover skulle besejle
ruten mellem København og de vestin-
diske kolonier, og Hugo Larsen var alt-
så med på jomfrurejsen.
‘Kontrakten’ med mæcenen Holger Pe-
tersen lød på mindst ét års ophold i ko-

lonierne. Hugo Larsen har næppe vidst,
at han ville blive derude i over tre og et
halvt år, at det ville blive hans livs lyk-
keligste periode, og at rejsen ville få fa-
tale konsekvenser for hans senere karri-
ere.
På rejsen havde han selskab af skibslæ-
gen Christian „Wappe“ Dalmark. Også

han havde kunstneriske evner, og de to
udviklede et venskab, som givetvis blev
plejet, hver gang skibet på de efterføl-
gende rejser anløb Charlotte Amalie.
Men deres venskab holdt også efter
hjemkomsten til Danmark. Derom vid-
ner efterslægtens beretninger og en del
malerier, som Hugo Larsen malede om-
kring Sorø, sandsynligvis under besøg i
lægehjemmet, idet både Dalmark og
hans hustru blev læger i Sorø.

Christian „Wappe“ Dalmark, 1904

Der er tekniske problemer med skibet,
som må søge europæisk havn før turen
over Atlanten. Også Santiago de Cuba
anløbes vistnok før det sidste stræk. Og
på St. Thomas ventes der dag efter dag
utålmodigt på det nye skib.

Endelig den 14. februar 1904 stævner
S/S St. Croix ind i Charlotte Amalies
naturhavn. Man forestiller sig kunst-
maleren stå i forstavnen, mens han su-
ger den smukke natur, de eksotiske ind-
tryk og det flimrende lys til sig. Moti-
verne må have stået i kø. Her skulle
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han frigøre sig fra den strenge akade-
miske skole på Kunstakademiet og ma-
le sit livs bedste billeder.

Den stedlige avis „The Bulletin“ byder
skibet velkommen i en stort opslået ar-
tikel, men kan dog ikke undlade en syr-
lig bemærkning om, at der først nu
dukker et dansk handelsskib op i St.
Thomas’ ellers så trafikerede havn, når
kolonierne dog er under dansk flag.
Skibslægen Wappe Dalmark modtages
med fuld honnør i avisen. Ham ville de
gerne have haft som fast læge på St.
Thomas. Det blev dog ikke til noget. De
fik en kunstmaler i stedet, men det vid-
ste de næppe, for i listen over ankomne
passagerer omtales han lakonisk som
’Larsen’.

Hugo Larsen tager fast ophold i Char-
lotte Amalie. Det er måske ikke så
mærkeligt, eftersom Hugo Larsen er by-
menneske, men det er vel også her, at
han har haft størst afsætning for sine
billeder. Og afsætning skulle der til, for
ganske vist var udrejsen blevet betalt,

men pengene til ophold og hjemrejse
måtte han selv tjene.
Hvor boede han så? Ja, bare jeg vidste
det. Men hvis jeg må komme med et
kvalificeret gæt, så er han næppe flyttet
ind på et fattigt kvistværelse, på trods
af sine begrænsede midler. Han har
snarere brugt en metode, som han se-
nere skulle udvikle til perfektion i sin
såkaldte ”Herregårdsperiode”, nemlig
at charmere
sig til logi i
de borger-
huse, hvor
han skulle
portrættere
indbyg-
gerne. Det
kan have
været hos
guvernør
Helweg-
Larsen, ho-
telejer
Christensen,
postmester
Carstensen
og mange andre. Fotografiet – det ene-

ste, som kendes fra
denne periode - tyder
i hvert fald ikke på,
at han har lidt nogen
nød.

I november 1904 er
han et smut på St.
Croix, hvor han be-
nytter et par dage til
at se sig om. På den-
ne tur sejler han med
den allerede mere
end 100 år gamle
skonnert Vigilant,
som mange år tidli-

St. Thomas by og havn
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gere havde indskrevet sit navn i den
vestindiske historie ved at blive brugt i
et succesrigt togt mod de pirater, som i
mange år var Vestindiens svøbe. Nu be-
sejlede den som fredelig postbåd ruten
mellem St. Thomas og St. Croix, en tur
som normalt tog ca. 5-7 timer, men som
kunne forlænges nærmest i det uende-
lige, hvis vejret ikke artede sig. Det
gjorde det dog på denne tur, og Vigilant
gjorde med afbrydelser tjeneste på ruten
frem til 1928, hvor den i Gallow’s Bay
ud for Christiansted gik ned under en af
de talrige orkaner.

Den 15. juli 1905 rejser Hugo Larsen
igen til St. Croix, denne gang på et
længere ophold, som varer omtrent et
år. Her maler han mest landskaber, men
maler og tegner også mange af sine
smukkeste og meget indfølte skildringer
af den lokale befolkning og deres liv.
Dem vil jeg komme tilbage til i næste
artikel.

I april-maj 1907 foretager han tre ultra-
korte rejser til St. Croix. De foregår
ganske vist på motorskonnerten Viking,
men alligevel er det meget usædvanligt,
at en fattig kunstner tre gange på kun
ca. 14 dage tager denne rejse, de to af

rejserne endda med kun én overnatning
på St. Croix. Indtil videre er disse rej-
ser en gåde for mig, og der kendes in-
gen billeder af Hugo Larsen, som er
dateret St. Croix 1907. Jeg har natur-
ligvis en romantisk hypotese, men den
må jeg hellere holde for mig selv, indtil
jeg har fundet belæg for den.

Alle hidtidige kilder om Hugo Larsen
har berettet, at hans ophold i Dansk
Vestindien strakte sig frem til 1908.
Det gælder også hans egne oplysninger
til Weilbach. Men det passer ikke. Fak-
tisk har jeg længe haft mistanke om, at
han må være vendt hjem ’før tid’.
F.eks. forærede han nytårsdag 1908 et
nymalet dobbeltportræt af forældrene
til sin lillebror og svigerinde i bryllups-
gave. Hugo Larsen malede jo, hvad han
så, og det er svært at forestille sig, at
han skulle have malet forældrene efter
hukommelsen uden at have set dem i
adskillige år. I samme retning peger det
faktum, at han allerede i efteråret 1907
deltog med en større billedsamling på
Kunstnernes Efterårsudstillling på
Charlottenborg. En gennemgang af St.
Thomas’ dagblade viser da også, at han
allerede 10. august 1907 forlod Char-
lotte Amalie ombord på S/S St. Jan
med kurs mod København. En vigtig
epoke i Hugo Larsens liv var slut, og
nu vendte han hjem med bagagen
sprængfyldt af spændende billeder, som
måtte vække berettiget opsigt i hoved-
staden. Troede han da.

I næste artikel vil vi se nærmere på,
hvad der karakteriserede Hugo Larsens
kunst i Dansk Vestindien.

Jan Tuxen
www.tuxen.info

Sukkerhøst på St. Croix
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Dansk Vestindien
til salg igen
Alt relateret til det tidligere Dansk
Vestindien er i høj kurs. Det blev be-
kræftet på den seneste auktion i
Museumsbygningens Kunstauktioner
(http://www.museumsbygningen.dk) på
Østerbro i København.

Nedenstående billede blev solgt for kr.
15.000

Nathalia Fischer, 19. årh. Motiv fra
Charlotte Amalie, Dansk Vestindien,
udsigt over bugten med skibe, i for-
grunden huse. Sign. Nathalia Fischer
1885. 56,5 x 97. I  samtidig ramme af
forgyldt træ og gesso, mærket Hof-
forgylder W.I. Mogensen. Kjøbenhavn.
Udstillet: Dansk Vestindien, Nicolai
Kirke 1992.

Ved samme lejlighed var der udbudt 4
gamle sort-hvid fotos fra  Skt. Thomas.
Hammerslag ved et bud på 3.000 kr.

Har du nogle genstande fra den danske
tid på tropeøerne, var det måske en
overvejelse værd at få dem vurderet.

Michael Laub

Det elektroniske
medlemsblad
I sidste nummer af medlemsbladet
sendte vi en føler ud, om der var inter-
esse blandt medlemmerne for at mod-
tage medlemsbladet elektronisk. Vi har
ikke fået særlig mange tilbagemeldin-
ger, men de, der er kommet, har været
positive - og nok til, at vi har besluttet
os for at arbejde videre med tanken.

Vi har ikke lagt os endelig fast på det
praktiske forløb. I forbindelse med mo-
derniseringen af hjemmesiden har vi
tænkt på at lave en side, hvor selskabets
medlemmer kan logge sig ind på et be-
skyttet område via et password. Her vil
der så bl.a. blive etableret en liste, hvor
man kan melde sig til at modtage bla-
det elektronisk. De, der står på denne
liste, får så tilsendt bladet elektronisk -
i form af et link til et (beskyttet) med-
lemsblad på internettet. Og  ud over at
man får bladet i samme øjeblik som det
leveres  til trykkeren, synes vi også, at
besparelsen for selskabet ved ikke at
bruge post(u)væsenet, skal komme de
pågældende medlemmer til gode. Der-
for bliver man krediteret 10 kr. pr. elek-
tronisk blad. Opsparingskontoen kan så
‘ indløses’ ved medlemsmøder, næste
kontingentopkrævning o.l.

På hjemmesiden er der nu mulighed for
at tilmelde sig selskabets elektroniske
nyhedsbrev. Meld jer til nu og få til-
sendt nærmere oplysninger om det
elektroniske medlemsbrev, så snart vi
har teknikken på plads. Planen er, at
næste medlemsblad (september)  også
skal kunne leveres elektronisk.
Erik Marcussen
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De danske afdelinger af kirkegårdene i
Christiansted og i Frederiksted er del af
de almindelige, offentlige kirkegårde,
beliggende i Christiansted for enden af
Compagniets gade og i Frederiksted på
Kirkegade (Church Street).

Det var almindeligt under det danske
styre af Jomfru Øerne, at folk blev be-
gravet på plantagerne. Folk, der var an-
sat i statsadministrationen, såvel som i
militæret, blev imidlertid begravet i by-
erne, Christiansted og Frederiksted.

I 1919 erhvervede den danske stat iflg.
Kai Larsen’s beskrivelse fra 1928
„Dansk Vestindien 1666-1917“, „The
Danish Grounds“ på kirkegårdene i
Charlotte Amalie på St. Thomas og i
Christiansted samt i Frederiksted på
St.Croix. Gravene blev istandsat, grav-
sten indmuredes i værnemure, og de
åbne sider blev gærdet med kanoner
forbundet med jernkæder. På hver af de
3 danske grunde er der i 1920 rejst et
2.30 meter højt mindesmærke dannet af
vestindisk grågul koralsten med minde-
plader af hvidt bornholmsk marmor.
Indskriften er:

TIL MINDE OM DANSKE MÆND
DØDE I FÆDRELANDETS TJENE-
STE.

Adskillige danske embedsmænd og ik-
ke-officerer er også begravet på disse
kirkegårde i Christiansted og i Frede-
riksted, men ikke på den „fredede“ dan-
ske del.

I 1985 blev Den Danske Kirkegårds
Fund (Danish Cemetery Restoration
Fund) oprettet på St.Thomas og i 1996
på St.Croix. Denne Fond er en-ikke-
for-profit fond med det formål at ind-
samle penge til vedligeholdelse og be-
varelse af de danske gravsteder på St.
Thomas og på St. Croix.

Til almindelig vedligeholdelse modta-
ger Dansh Cemetery Restoration Fund
hvert år US$ 11,000.- fra Det Danske
Udenrigsministerium gennem Det Dan-
ske Generalkonsulat i New York til li-
gelig fordeling mellem St. Thomas og
St. Croix. Dette beløb dækker lige ak-
kurat græsslåning af de fredede arealer,
men efterlader ikke midler til vedlige-
holdelse og restaurering af selve grav-
stederne. Det oser af historie og no-
stalgi på disse kirkegårde, og Kirke-
gårds Fonden finder det vigtigt og na-
turligt at bevare disse kulturminder.

Kirkegarden i Christiansted trænger
grueligt til en omfattende restaurering,
især af nyopdukkede danske gravsteder,
der ligger uden for den „fredede“ dan-
ske del. Kirkegårds Fonden har ikke
midler til en sådan omfattende restaure-
ring. Prisen for restaurering af et grav-
sted er ca. USS 1.000, som dækker ma-
terialer og arbejdsløn (US$10-12/ti-
men) til oprydning, lugning, ukrudt-
bekæmpende midler, plastic underlag,
grus og sten, lettere opmuring, etc.
Rengøring og maling af gitterværk ko-
ster ca. US$250.-/gravsted.

En database med navne på alle de dan-

Virgin Islands Kirkegårde
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ske gravsteder er under udarbejdelse,
og et foreløbigt resultat kan ses på
www.dkconsulateusvi.com.

Donationer er fradragsberettigede og
kan sendes til: The Danish Cemetery
Restoration Fund, c/o Leif Clemens Pe-
dersen, 6077 Questa Verde, Christians-
ted, St. Croix, USVI 00820.

Kirkegårds Fonden på St. Croix består
af følgende personer: Elisabeth Kolind
Pedersen, Leif Clemens Pedersen, Tove
Duus og Fritz Lawaetz, æresmedlem.

P.O.Box 12200 St. Thomas, USVI 00801

Guesthouse midt i det
historiske Charlotte  Amalie, St. Thomas.
Hotellet ligger i Dronningens Kvarter, på

samme høj som Synagogen i Krystalgade.

Nyd morgenmaden i herskabelige
omgivelser, mens du ser

krydstogtskibene komme ind.

Rimelige dagspriser, 7. dag gratis
Sommer: 79-99 $   Vinter: 99-129 $

Continental breakfast incl.
Se de mange billeder på:

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

Husk at betale
medemskontingent
Kasseren må desværre meddele, at en
del medlemmer endnu mangler at be-
tale kontingent for 2004. Det er dyrt at
rykke for manglende betaling. Er du i
tvivl, om du har betalt, så tjek lige en
ekstra gang. Ellers kan dette medlems-
blad blive det sidste, du modtager. Det
håber vi ikke bliver tilfældet.

Kasseren
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Da jeg mødte
Kaj Lawaetz 2002
Under et ophold på St. Croix kørte min
familie og jeg en dag lidt rundt på må
og få og kom pludselig forbi et skilt
med ”Museum Little La Grange”.
Hvorfor ikke køre derind?

Det var sidst på eftermiddagen, og vi
var åbenbart de sidste gæster. Vi blev
vist rundt af en fransk guide, der senere
viste sig at være husets frue. På et tids-
punkt kom vi til ”Galleriet” – en gang
med billeder og bøger. I en gæstebog så
jeg navnet Lawaetz og spurgte mine
børn på dansk, om de ikke kunne huske
Jens Fr. Lawaetz – generaldirektør i DR
(Det kunne de naturligvis ikke!), men
vor udmærkede guide svarede på en-
gelsk, at det var en anden gren af fami-
lien. – Nu blev vor nysgerrighed vakt.
Og da hun efterfølgende viste os et bil-
lede fra Glumsø, hvorfra Kaj Lawaetz’
mor, Marie, kom, blev jeg overordentlig
interesseret (jeg er født på den anden
side af Tystrup sø). Da Marie blev gift
med Carl Lawaetz, havde Maries far
åbenbart sine betænkeligheder. I hvert
fald gav han hende penge med til en re-
turbillet!

Nu gik vi hårdt til vores ”guide”. Hun
fortalte, at hun kom fra Martinique og
var gift med Carl Lawaetz. Måske ville
vi træffe ham indenfor. Og da vi var på
vej ud, kom en mand med gummistøv-
ler og stor hat os gående rask i møde.

Det var Kaj Lawaetz, 93 år gammel. Og
han fortalte:

Om sin barndom på gården, med køer
og neger”slaver” (han så ikke ned på
negrene, men der var ”standsforskel”).
Om sin tid i Danmark i gartnerlære,
hvor han længtes så meget hjem, at han
løb efter hver en neger han så i Køben-
havn for at spørge om han var fra St.
Croix. Om  alle træerne og blomsterne.
Om orkanerne og deres ødelæggelser.
Om erosion. Og det på det mest form-
fuldendte dansk, jeg nogensinde har
hørt.

Jeg korresponderer stadig med fami-
lien. Kaj Lawaetz’ største problem er at
få museet til at løbe rundt. Var det ikke
en opgave for DVS?

slutter Mette Dahl  sin beretning
om mødet med Kaj Lawaetz.
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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

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,    20 90 06 02, 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, Ina
Bech Clemmensen.

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. Se ovenfor.

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

Selskabets kontaktpersoner
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Postbesørget blad
(0900 KHC)
Bladnr. 51281

Så er det tid at pakke kufferten...
Karnevallet på St. Thomas rykker nærmere


