
1Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - September 2004

ISSN 0909-4391

September  2004
39. årgang nr. 2

Danish Westindian Society
Protektor: Hendes Majestæt Dronningen

men først er både Jyllandsmøde, næste Københavner-
møde og generalforsamlingen lige om hjørnet
- meld straks til....

Dagbog fra Vestindien Det elektroniske
medlemsblad er her..

Get ready for Festival 2005......
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Kære medlemmer

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2004, nr. 2,  er færdiggjort af  Finn Ferrall og
Erik Marcussen, på baggrund af materiale modtaget fra de personer, der har forfattet
bladets artikler. Hvem det er, fremgår af de enkelte artikler.

Formanden skriver

Jeg håber,  at alle har haft en god som-
mer, selvom vejret slet ikke fik os til at
tænke på Vestindien. Det sku’ da lige
være ønskedrømme om at befinde sig på
nogle helt andre breddegrader – nemlig
65N, 18V.

Bestyrelsen har faktisk været aktiv som-
meren igennem. Vi er nemlig allerede i
gang med planlægningen af næste som-
mers festival (læs mere herom andet-
steds i bladet). Jeg tænker, at vejret
denne sommer betyder, at vi har noget
bedre til gode,  således at næste som-
mer bliver rigtig god!

Jeg håber at se rigtig mange medlemmer
til sæsonens første møde, som vil blive
noget ganske specielt. Ved sidste møde
talte jeg om, at temaet skulle være
slægtsforskning. Det vil det også være,
bare på en lidt anden måde end oprinde-
ligt tænkt. Esmé Baltzer vil fortælle om
sin interesse for Vestindien, som bl.a.

skyldes, at 2 af hendes tipoldeforældre er
født 1815 på St Croix. Bagefter får vi be-
søg af George Tyson fra St. Croix. At han
er i Danmark, er jo ikke så usædvanligt.
Mon ikke han de sidste tyve år har til-
bragt sine somre på Rigsarkivet? Nu vil
han fortælle hvorfor, og om det helt ene-
stående Carlsberg finansierede projekt
(se andetsteds i bladet). Også Poul Olsen
og Svend Holsoe vil deltage i mødet.  Jeg
(der ikke selv drikker øl) er stolt af, at det
er danske fondspenge, der står bag. Det
færdige projekt vil ikke kun være til stor
gavn for forskningen, det vil også kunne
bruges af helt almindelige mennesker –
når de går i gang med deres slægtsforsk-
ning.

Dagen efter Valby-mødet, vil der i Hor-
sens være det årlige Jyllands-møde. Også
her glæder jeg mig til at træffe mange af
vore medlemmer. Det er et vigtigt møde,
da vi skal tale om planlægningen af den
kommende Festival.

På gensyn.
Anne Walbom
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Medlemsmøde i Jylland
Lørdag den 25. september 2004 kl. 14:00

i Horsens Firmaidræts lokaler, Hattingvej 14, 8700 Horsens

Tilmelding allersenest fredag den 17. september 2004
 E-mail til  sekretariatet@dwis.dk
  -  eller send nedenstående kupon til Erik Marcussen
  -  eller ring til Esmé Baltzer, telefon 45 86 54 45.

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

Tilmelding til medlemsmødet  lørdag  den 25. september 2004, kl. 14:00  i Horsens

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

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

Velkomst v/ Anne Walbom, formand for DVS
Anne Walbom vil desuden berette om sine oplevelser fra 75 dages vinterbesøg på

St. Croix,   St Thomas og St John.

Festivalforberedelsesmøde
Festival 2005 nærmer sig med hastige skridt, der er ikke så længe til juli 2005, som der har
været. Detailplanlægningen skal sættes på skinner. Der skal findes interesserede til at bistå
foreningens kontaktpersoner med detailplanlægningen af Jyllandsarrangementerne.

Anne Walbom og Walther Damgaard orienterer om praktiske forhold.

Selskabet sørger for lidt til ganen i form af kaffe og ostemad.
Øvrige drikkevarer kan købes.
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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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Medlemsmøde i Valby
Fredag den 24. september 2004 kl. 19:00
i Valby Medborgerhus,Valgårdsvej 4, Valby

(lige ved Toftegårds Plads og tæt ved Valby Station)

Tilmelding allersenest tirsdag den 21. september 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 24. september 2004, kl. 19:00  i Valby

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

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

Hvorfor netop De Vestindiske Øer?
Esmé Baltzer

fortæller bl.a. om to tipoldeforældre, begge født på St. Croix i 1815.

Tre historikere
Svend Holsøe (USA), Poul Olsen (DK) og George Tyson (VI)

præsenterer
The St. Croix African Roots Project: Accessing Enslaved Ancestors.

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

I tre hundrede år fra 1618 til 1917 vajede
Dannebrog over de små kolonier i Asi-
en, Afrika og Vestindien. I Asien fik
Christian IV etableret en dansk enklave
i byen Trankebar, senere udvidet med
handelsstøttepunkter langs Indiens
kyster og en vigtig by, Frederiksnagore
i Bengalen. I Afrika var der tale om en
kyststrækning i vore dages Ghana, hvor
fortet Christiansborg stadig ligger. Fra
Indien hentede man bomuldsstoffer
hjem, som bl.a. anvendtes i den danske
slavehandel i Afrika. Derfra sendtes ne-
gerslaverne til De Dansk Vestindiske
Øer. Denne koloni oplevede en stærk
blomstring forårsaget af sukkerproduk-
tionen på St. Croix og international han-
del og søfart på St. Thomas. Øerne i
Vestindien forblev danske indtil salget i
1917 til USA.

Forelæsningsrækken gennemgår trope-
koloniernes almindelige historie, handelen
og søfarten, slaveriet, arkitekturen, missio-
nen samt danskernes møde med de frem-
mede kulturer mv.

1. Kolonierne i Indien
2. Kolonierne i Afrika
3. Vestindien: Kolonisering
4. Vestindien: Blomstringstid
5. Vestindien: Nedgangstid og salg.

For jer som medlemmer er mange af disse
oplysninger selvfølgelig kendte. Vi har da
også taget det fra den generelle
beskrivelse fra Folkeuniversitet i
København. Her kan I få mere information,
bl.a. om tid og sted.

På nettet finder I det under
www.fukoebenhavn.dk

Holdnummeret er 1073.

Erik Gøbel fortæller om de gamle tropekolonier
på Folkeuniversitetet i København
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Generalforsamling
Torsdag den 28. oktober 2004 kl. 19:00

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

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

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

3. Forelæggelse af regnskab (Erik Marcussen). Se siderne 18 og 19
4. Forelæggelse af budget, fastlæggelse af medlemskontingent. Side
    20
5. Behandling af fremsatte forslag.
6. Valg til bestyrelsen. Følgende medlemmer er på valg: Jens Benoni
     Willumsen, Marianne Gall og Jonna Skourup Christensen
7. Valg af revisorer.
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på, at forslag til sager, der ønskes opta-
get på generalforsamlingen, må indsendes snarest belejligt og være
formanden i hænde senest torsdag den 21. oktober 2004.

Vel mødt til generalforsamling i Valby
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Festival 2005
Vore venner på de  vestindiske øer har
takket ja til invitationen til Festival 2005.
Det betyder, at vi nu har et stykke ar-
bejde, der skal gøres, inden vi er klar til
næste sommers festival. Vi skal have
styr på de aktiviteter og praktiske arran-
gementer, der skal være med til at gøre
næste venskabsbesøg til en succes.

Det foreslåede tidspunkt, ugerne 30 og
31, er også accepteret, så det ligger nu
fast, at Festival 2005 skal afvikles i perio-
den 23.-24. juli til 6.-7. august 2005. Vi
kender endnu ikke de præcise ankomst-
og afrejsetidspunkter, men de vil ligge i
de to nævnte week-ender.

Erfaringer fra tidligere festivaler er altid
et godt startsted ved planlægningen af
den næste. Ved Festival 2001 var det før-
ste gang, der blev arrangeret et fast op-
hold hos værter i Jylland/Fyn. Det viste
sig at være en succes, som fra vore gæ-
sters side ønskes gentaget. Derfor plan-
lægger Festivaludvalget, at gæsterne, li-
gesom forrige gang, skal fortsætte til Jyl-
land-Fyn direkte efter ankomsten til Dan-
mark, men vi prøver på at finde en trans-
port, der ikke starter med at give helt så
megen forvirring som sidst. Det er så me-
ningen, at gæsterne rejser tilbage til ho-
vedstadsområdet fredag den 29. juli
2005.

En meget væsentlig del af grundlaget for
et vellykket besøg er en vellykket ind-
kvartering. Derfor vil vi allerede nu be-
de medlemmerne tænke over, hvorledes
de kan bidrage til at få alle vestindere
godt indkvarteret til næste sommer. Erfa-
ringerne fra tidligere år siger, at vi får

brug for alle vore medlemmers velvilje,
når vi skal finde indkvartering til gæ-
sterne. Tilmeldings kuponen for værter
vil blive bragt i næste nummer af med-
lemsbladet.

Festivalprogrammet er endnu i støbe-
skeen. For planlægningen af den første
del af besøget i Jylland/Fyn har der væ-
ret kontakt til foreningens kontaktperso-
ner i områderne, og på næste medlems-
møde i Jylland den 25. september vil vi i
fællesskab prøve at finde frem til nogle
arbejdsgrupper, som kan stå for de prak-
tiske ting ved den del af besøget, der lig-
ger vest for Storebælt.

I programmet for sidste del i hoved-
stadsområdet vil der være en del gamle
kendinge. Vi stiler efter en modtagelse
på Københavns Rådhus, besøg på Rigs-
arkivet, Rosenborg og Københavns
Domkirke. Vi er også ved at undersøge
muligheden for at besøge Meteorologisk
institut og Planetariet. Et besøg i Køge
og på Hven indgår også i arbejdstitlerne.
Men belært af vore egne erfaringer fra
festivalbesøg på øerne, vil vi bestræbe
os på at lægge et program med mere tid
til egen rådighed end ved tidligere be-
søg.

Der vil i stor udstrækning blive brug for
hjælpende hænder til både det ene og
det andet, og vi vil derfor gerne opfordre
interesserede om at give sig til kende.

På Festivaludvalgets vegne
Walther Damgaard.
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Vestindisk dagbog
3. del - af Anne Walbom

Her følger 3. del af Formandens vestindi-
ske dagbog.

2004. 1. januar.
George henter mig . Er nu installeret på
Sprat Hall’s hovedbygning, som er en
slags privat hotel. Sprat Hall ligger nord
for Frederiksted, og skulle efter sigende
være helt fra 1600-tallet. Sover på første-
salen, i det rum hvor fru Hurd er født.
Hun er en Merwin, og også en Fleming
(= fin gammel plantageejer-familie). Hen-
des mand er fra Staterne, men er nu død
og ligger begravet oppe ved sukkermøl-
len. Hun snakker som et vandfald, både
om hvad der sker nu og hvad der skete
før i tiden. Jeg tror hun er ca 75 år, i
hvertfald gik hun i high scool under kri-
gen ovre i staterne. Da de kom tilbage,
var der ingen møbler, så hendes forældre
gik igang med at købe nyt „gammelt“ in-
ventar rundt omkring, eller på auktioner.
Mit rum (med nummer 5 på døren) er
stort ca 9 x 9 meter plus badeværelset.
Det er gudskelov nyere, jeg tror at det er

det tidligere galleri, der er inddraget.
Sengen ( en fourposter) er så høj, at kun

når jeg står på tæer og kaster mig bag-
læns kan komme op i den. Derfor bruger
jeg en trinskammel. Midt på gulvet skråt
placeret er to ens planters chairs, med
lille bord imellem. Jeg tør ikke sidde i
stolene, da betrækket er lidt laset. I det
hele taget er møblementet ret skrøbeligt,
men stemningsfuldt. Mellem badeværel-
set og døren ud til gangen er en sofa /
bænk i rørflet. Den er hel, så derfor sid-
der jeg der, dog er der ikke noget ordent-
ligt læselys. I hotellets prisliste er et
greathouse værelse 150 $ i døgnet. Jeg
får det for 100 de 2 første nætter og der-
efter 75 for de næste to (‘because I like
you’). Om morgenen serveres der mor-
genmad på terrassen eller i spisestuen,
som egentlig er  imponerende, men da
den er malet mørkeblå virket den depri-
merende på mig. Måske ville stedet være
helt anderledes hvis ikke fru Hurd i den
grad lader munden løbe med for mig helt
uvedkommende oplysning om bl.a. fa-
miliestridigheder. Men efter hendes
mands død, tror jeg at hun  mangler no-
gen at snakke med. Også datteren er
snaksom, men da hun fortæller om sine
heste, høns og guinea-fowls, så er hun
virkelig interessant at høre på. Hvor hun
dog elsker alle sine dyr. Hver eneste har
navn, også alle hønsene og hanerne.

3. januar. Nu har jeg været til karne-
valsparade to dag i træk, hvilket gør, at
jeg falder i søvn næsten inden jeg får
lagt hovedet på puden. Hvis der i dette
gamle hus skulle findes spøgelser, så er
jeg for tungtsovende til at opdage dem.
Jeg ville ønske at jeg kunne give en fuldt
ud dækkende beskrivelse af en så-dan
parade, men det ville fylde en helt bog.
Men her er liste over hvad der (som et
minimum) kræves for at en få en god
karnevalsoplevelse:
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Tålmodighed - Starten er forsinket, og
ind imellem går paraden helt i stå.
Solcreme med høj faktor - Selvom du
starter med at stå i skyggen, så flytter
solen sig og du ender med at stå i solen.
Gode sandaler - man skal stå op i mange
timer.
Kamera med mange skud - det myldrer
med gode motiver.
Farvesans - her kan man se alle farve-
sammensætninger, også dem man ikke
troede var mulig.
Musikalske men robuste ører - der bliver
nemlig spillet højt på store højtalere.

Godt humør - men det kommer helt af sig
selv. Hvis ikke, bør man blive væk.

5. januar. Med vandflyveren til St. Tho-
mas, og derpå videre med færgen til St.
John. Jeg bor med den dejligste udsigt
over vandet. Arne og Barbara Jakobsen
har lånt mig deres lejlighed mens de selv
er i Europa.

6. januar. Det er heldigvis overskyet, for
så er det ikke så anstrengende at gå hen
til shoppingcentret, Som selvfølgelig
hedder „The Marketplace“. Der er både
supermarked og netcafe. Min medbragte
mobil har problemer, for St John har for
mange bjerge og for få mobilmaster. Men
på netcafeen får jeg læst og skrevet en

masse breve, dejligt at høre nyt hjemme-
fra.

7. januar. At gå ned til byen Cruz Bay
tager ca 15 minutter. Og sejlturen syd om
St Thomas ind til Charlotte Amalie tager
ca 40 minutter. Og så er der kun få minut-
ters gang op til pladeforretningen
„Parrotfish“, hvor jeg mødes med min
gode veninde Bonnie Braga. Jeg beun-
drer hendes energi, for ud over at arbej-
de nogle dage i pladeforretningen, har
hun et weekend-job med at hente rige
turister i lufthavnen og bringe dem og
deres bagage ned til luxus-motor-bådene
(ca 150 passagerer). Der udover læser
hun på universitetet. Hun har netop
skrevet en opgave om traditionerne om-
kring brugen af karnevalsmasker gennem
tiden. Vi snakker så meget, at det ender
med at jeg overnatter på hendes sofa.

10. januar. En anden god veninde er
Anita Davis, som efter nogle år i Atlan-
ta heldigvis er tilbage på St Thomas.
Hun kommer over og besøger mig, og
hele formiddagen sidder vi i lejligheden
og snakker. Hun fortæller om sit nye job
på en af St Thomas største radiostatio-
ner og jeg er vildt imponeret over alt
hvad hun kan overkomme. Vi havde
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planlagt en strandtur, men det er des-
værre blevet overskyet og med byger ind
imellem. Så i stedet kører vi ud på St
John’s østende, hvor Anita aldrig før har
været. Vi spiser frokost i Vie’s Snack
Shack, et idyllisk lille sted med tre borde
under et stort træ. Det er Violet Sewer,
som ejer spisestedet. Hun genkender
Anitas stemme (Anita er studievært på
sin radiostations morgen talk-show) og
de to falder i snak. Men da det går op for
hende at jeg er dansk, så får vi en lang
historie om, hvordan
hun har mistet et
stykke land på grund
af Æ, Ø og Å. Det
lyder utroligt, men en
fræk nabo, et utroligt
rod på matrikelkonto-
ret samt myndighe-
ders og domstoles
amerikanske uviden-
hed om at „Aa“ er et
særligt dansk bog-
stav, har gjort at hen-
des nye nabo har fået
dommerstemplet papir
på at hendes arvede
jordlod, aldrig har
tilhørt hende. Jeg synes at det lyder
utroligt, men begynder efterhånden at
forstå, hvordan det er gået til. Violet har
arvet matrikel „6 Aa“ i East-end. På
matrikelkontoret er ansat en såkaldt til-
flytter, som dårligt nok er klar over øens
danske fortid. Han har aldrig hørt om
„aa“ eller dets afløser „bolle å’et“. Han
tror at matrikel 6A er blevet udstykket,
og de udstykninger hedder „6Aa“,
„6Ab“, „6Ac“ osv. Violet forlanger en
retsag, dommerne kommer oppe fra sta-
terne, og Violet har ikke råd til sagfører.
Da dommerne ikke forstår hendes forkla-
ringer, så taber hun sagen. Jeg er dybt

rystet over denne uretfærdighed, og lo-
ver at berette om den i Danmark. Da vi
kører derfra spørger Anita mig, om jeg er
klar over ejendomsprisernes himmelflugt
på St John. Jo, jeg har bemærket at pri-
serne er meget højere her end især på St
Croix. Anita bemærker, at ejendomme
bliver solgt utroligt hurtigt, og priserne
sikkert vil stige endnu mere.

11. januar. Mødes med Chuck Pishko og
hans kone til søndagsbrunch. Chuck er

formand for St John Historical Society
og vi taler om dengang (2001), da jeg
holdt foredrag om min slægtsforskning i
deres forening . Jeg spørger om der vil
være interessante arrangementer, mens
jeg er på St John. Og jeg er heldig, netop
i eftermiddag er der et foredrag på biblio-
teket om „Store træer på Virgin Islands“.
Selvom det er i gå-afstand fra hvor jeg
bor, afhentes jeg til et meget interessant
foredrag. Foredragsholderen er profes-
sor på universitetet på St Thomas, og
han har registreret hundreder af øernes
gamle store træer, både facts - men også
de legender og historier, der er knyttet til
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dem. Da foredraget er slut, spadserer jeg
ned til havnen og tager færgen over til
Red Hook, for jeg skal spise middag hos
Søren og Grace Blak. Jeg beretter om
Violets uretfærdige retssag. Også Søren
snakker om huspriserne på St John. Han
foreslår, at hvis jeg har 1.000.000 kr. til-
overs, så skulle jeg købe ejendom på St
John. Med den lave dollarkurs og sti-
gende priser, ville det være en god inve-
stering. Godt at jeg ikke har en million!

12.januar. Også i dag sejler jeg over på
St Thomas. Jeg skal spise frokost med
Myron Jackson, som undertiden har
boet hos os, når han har været i Dan-
mark p.gr.a. sit job - han er nemlig
Director for Archaeology & Historic
Preserva-tion. Meget er sket siden vi sås
sidst, - og i mellemtiden har hans liv fået
en særlig religiøs / åndelig retning, idet
han forbereder sig til at blive indviet til
en af de guder, som den afrikanske
yoruba-stamme tilbeder. Det bliver en
meget lang frokost, fordi jeg stiller
spørgsmål om hans erfaring med ånder.
Vi får også talt om musik, og frokosten
slutter med at Myron tager mig hen til
„Alton  Augustus Adams Music Re-
search Institute“, som åbnede for et
halvt år siden. Instituttet er en under-

afdeling af „Columbia College Chicago“.
Der er ansat en lille stab, samt nogle
forsker stillinger. Endnu er der mange
tomme hylder, så da jeg spurgte til bøger
eller CD’er om dansk musik, lød der et
hjertesuk. Jeg lovede at næste gang jeg
kom, ville jeg ikke være tomhændet.

14. januar. Er sammen med VIDA fol-
kene (Ulla Lunn, Martin Staunsager, Per
Kruse og Roland Roebuck) som for før-
ste gang er på besøg på St John. De får
en rundtur på øen, og der er fokus på
hvordan man bevarer ruiner. Det er
Chuck Piskho, som er vores guide og
han viser os meget interessante steder.
Jeg er især overrasket over, hvor impo-
nerende „Caneel Bay’s“ ruiner virker.
Bagefter er der sen frokost, og så ende-
lig lidt tid til afslapning på stranden. Og
så bliver det regnvejr!

15. januar. Min sidste dag på St John
bruger jeg til et hyggeligt møde med
Eleanor og andre bestyrelsesmedlemmer
af St Thomas Friends of Denmark. Vi
snakker festival, mulige ungdomstiltag
og om kirkegarde. Især tiltag med unge
mener de, er vejen frem til en mere aktiv
forening. Ja, de efterlyser faktisk unge
danske studerende, som de ville støtte
på forskellige måder.

17. januar. Historikerkonference på St
Croix. Temaet er: Inter-Island Connec-
tions in Historical Perspective. Et tæt
pakket auditorium (ca 150 tilhørere) lyt-
ter opmærksomt og spørgelystent på fem
forskellige foredragsholdere. Jeg er mest
overrasket over foredraget af den meget
engelske historiker Michael Kent fra
Tortola: „The Pattern of English Settle-
ment in the Virgin Islands 1635 - 1735“.
Jeg har nok haft en ide om at denne
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periodes historie var ret blodig, men at
der var så megen kamp om herredømmet
over de forskellige Jomfruøer, og at de
kampe var så voldsomme, havde jeg slet
ikke vidst. Hvor må det have været et
usikkert, ja undertiden kaotisk liv at væ-
re nybygger i Caribien. „Bounty“ begre-
bet med alt hvad det indbefatter af pal-
mestrande, romdrinks og afslappet ferie-
liv er absolut en moderne opfindelse. Ja,
jeg indrømmer at også mine 74 caribiske
dage har været lidt Bounty. Dog har der
også været andet indover. Jeg har læst
spændende bøger, været sammen med
gode venner, lært nye ting om øernes
historie, set „Nissernes Ø“ og optrådt
som Formand flere gange. Og det sidste
føles godt nok stadig lidt nyt, men jeg er
ved at vænne mig til det.

Anne Walbom

Stik en plade...
Det lyder som en opfordring, der ikke er
helt ren i kanten. Det er det ikke. Det er
derimod et initiativ på øerne, der skal
bringe flere penge til St. Croix Land-
marks Society.  Ideen er, at man via en
købenummerplade giver et bidrag til St.
Croix Landmarks Society, samtidig med
man fortæller omverdenen, at man støtter
selskabet.

De medlemmer, der har mulighed for at deltage i Jyllandsmødet den 25. september 2004,
kan høre om flere af Annes spændende oplevelser . Vi håber at se rigtig mange, men vær
sød og meld til i forvejen.
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Vi fortsætter vores lille vandring blandt
øernes flora. Det er ikke muligt at be-
skrive hver enkelt art, da der alene på St.
John findes flere end tusind arter. Bøger
om emnet kan bl.a. købes hos National
Park Service, og der er ganske udmær-
kede vandreture i nationalparken på St.
John, bl.a. Reef Bay Trail, hvor man ved
selvsyn kan se planter og træer og op-
leve deres til tider berusende duft.

Mangrove er
let genkendelig,
den vokser man-
ge steder ikke
bare langs, men
bogstavelig talt
med fødderne i vand over hele Vestin-
dien. Dens rødder, som man kan se stik-
kende op ad vandet som et virvar, tjener
som skjulested og spisekammer for utal-
lige småfisk og krabber, som så igen er
føde for større fisk og fugle. Rødderne
tjener ligeledes som en slags ”bølgebry-
der”, som mindsker havets ødelæggende
virkning og dermed erosionen af kyst-
strækningerne. Mangroven bruges også
af sejlere som et ”hurrycane hole” under
de utallige orkaner, der hærger området.
Man sejler bådene ind mellem mangro-
vetræerne og surrer dem godt fast til
mangrovens rødder, på denne måde kan
man hindre ødelæggelser på bådene.
Mange steder vælger man at gøre dette,
selvom der ikke er varslet orkaner i områ-
det, af forsikringsmæssige årsager.

Terpentintræet eller gumbo-limbo
hedder sådan pga. dets terpentinlugt-

ende harpiks. Det er
let at kende på sin
rødlige, afskallede
bark og bliver derfor
også kaldt turistnæse,
da barken kan minde
om turistens røde,
skal-lende næse.
Stammen er meget

glat, og det gør træet til et godt rede-
bygningstræ, fordi rotter har svært ved
at klatre op ad den glatte stamme.

Pepper Cinnamon har stærkt kryd-
deriduftende blade, deraf navnet. Stam-
men er glat og barken,
som er gul eller kanel-
farvet, skaller af stam-
men. Man kan bruge
dampen fra afkog af
bladene til at rense bi-
hulerne og derved give
frie luftveje ved forkø-
lelse.

Calabash kendes på sine særegne
græskarlignende frugter. Hvis man rister
dem, kan man bruge dem til behandling
af menstruationssmerter og til igangsæt-
telse af fødsler. Bladene kan man brygge

Vestindiens flora
2. del - af Jette Säbel
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en te af, som siges at være god til at
behandle forkølelse, diarré, dysenteri
og hovedpine. De udhulede frugtskal-
ler kan bruges til skåle, kopper og mu-
sikinstrumenter.

Aloe, som
er af lilje-
slægten, er
en af de utal-
lige sukku-
lentarter, der
findes. Man
kan bl.a. se
den på St.
John langs
Reef Bay
Trail. Den har lange tykke kødfulde
blade, der gror i en tætsiddende krans,
den ligner således lidt en agave. Alle
kender dens gode, helbredende egen-
skaber, saften kan bl.a. bruges til lin-
dring af forbrændinger (godt at have
ved hånden i et solrigt klima) og insekt-
bid. Den friske saft fra et overskåret
blad kan anvendes i ansigtet som ryn-
kecreme. Ekstrakter af saften bruges
flittigt i kosmetikbranchen, f. eks. i
shampoo og bodylotions, fordi saften
har en blødgørende effekt.

Kapoktræet     er i Caribien kendt
under flere forskellige navne, således

hedder det på
naboøerne
British Virgin
Islands Silk
Cotton Tree,
længere sydpå
Jumbie Tree
og i Mexico
og Central-

amerika Ceiba. Træet blev i mange af de
oprindelige amerikanske samfund anset
som helligt. Maya’erne tror, at træets rød-
der gror helt ned til underverdenen, og at
dets grene holder himlen oppe.
Pga. træets bløde ved var det nemmere at
bearbejde med primitivt værktøj og blev
derfor i stort omfang brugt til kanoer.
Træet kan blive mere end 50 m højt og kan
under de rigtige betingelser gro mere end
3 m om året. Dets støtterødder, som kan
strække sig mere end 10 m fra hoved-
stammen, gør, at træet kan modstå de fle-
ste orkaner. Det er også disse rødder, der
giver træet dets karakteristiske udseende.
Det unge træ udvikler på stammen spidse,
koniske torne ca. 2,5-4 cm lange, som har
givet træet øgenavnet ”Monkey No
Climb”, og som navnet antyder, hjælper
disse torne med at beskytte træet mod
klatrende dyr. Det ældre træ danner ikke
disse torne og de oprindelige torne for-
svinder efterhånden.

Kapoktræet er løvfældende og hvert 5.-10.
år blomstrer det med hvide eller rosa,
klokkeformede blomster i forbindelse med
løvfaldet. Blomsterne bliver til frugter eller
bælge ca. 15 cm lange, disse er fyldt med
brune frø og bomuldsagtig flos. Dette flos
blev tidligere anvendt i redningsveste, og
flere steder bruges det stadig som fyld i
møbler og madrasser. Det siges at bringe
lykke og spirituel energi at sove på kapok-
fyldte puder. Men i slavetiden mente den
hvide mand, at det gav mareridt at sove
på en sådan, højst sandsynlig fordi det
var slaverne, der brugte disse puder. Fin-
des på St. John ved Reef Bay Trail, og der
findes vist også et på St. Croix

Jette Säbel
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Forundersøgelser på
Hven
Arbejdstitlen på en af Festival 2005-akti-
viteterne  hedder ”Heldagstur til Hven”.

En søndag i juli, midt i den danske som-
mer, som den så ofte har været, blæsende
og regnfuld, drog Festivaludvalget, nog-
le med ægtefæller, af sted på ekskursion
til Hven.

 

Vi startede med at blive snydt. Vi havde
indstillet os på en ordentlig vippetur, no-
get i retning af turen fra Charlotte Ama-
lie til Christiansted. Inden afgangen fra
Nyhavn havde vi med skepsis kigget op
på vimplerne, der vajede over flere af
bygningerne, men det var næsten som at
køre i bus i København.

Alle havde klædt sig på til en våd dag,
 og det blev det, men heldigvis mest,

mens vi spiste vores medbragte mad i et
til formålet opstillet telt ved havnen  i
Kyrkbacken.

Båden fra Nyhavn lander i Bäckviken på
østsiden af øen. Her vi lejede cykler -
nogle af os – et par stykker foretrak at
spadsere. Og så gik det ellers løs ad den
afmærkede rute rundt på øen. Og der er
en ganske spændende tur og mange ting
at se på, sågar et whiskydestilleri, som vi
desværre ikke nåede at besøge. Derimod
nåede vi bageren som sælger spelt både
som færdigt brød og som mel. Det viste
sig, at det tog stort set samme tid at
cykle ad den afmærkede rute fra Bäck-
viken til Kyrkbacken, som det tog at
spadsere.

Det bliver nu næppe den cykeltur vi skal
have vore gæster med ud på, måske nog-
le af dem vil kunne klare at cykle på de
smalle stier, og det må vi så prøve at få
arrangeret. Der er dog også en løsning
med den lokale Safarivogn á la Sweeny
så gæsterne kan komme op til Uranien-
borg og Tycho Brahe museet.

Hvis vi bestiller godt vejr til gæsterne
kommer - og får det - så vil en tur til Hven
nu nok falde i vestindernes smag. Så
festivaludvalget fortsætter med den
arbejdstitel.
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På medlemsmødet den 24. september vil
historikerne Svend Holsoe, Poul Olsen
og  George F. Tyson give en oversigt
over the St. Croix African Roots Project
(SCARP), som blev etableret af Virgin
Islands Social History Associates (VIS-
HA).  Projektet bliver støttet af Carls-
bergfondet, med det formål systematisk
at dokumentere og videnskabeligt un-
dersøge befolkningen på St. Croix under
dansk herredømme (1734-1917). Projektet
går ud på at gøre data om St. Croix’ afri-
kanske rødder (forfædre).

Et vigtigt resultat af SCARP er en digital
søgedatabase med over 2 millioner multi-
informative indtastninger af mere end
100.000 slaver og frie indbyggere paa St.
Croix under dansk herredømme.  Denne
omfattende database, udarbejdet ud fra
en global unik samling af dokumenter
fundet i danske og amerikanske arkiver,
vil gøre det muligt for VISHA forskere
videnskabeligt at undersøge demografi-
ske forhold paa St. Croix, både  før og
efter slaveriet.  Ligeledes udgør databa-
sen et ekstraordinært biografisk arkiv,
som giver slægtsforskere nem adgang til
materiale som tidligere var  utilgænge-
ligt.  Materialet bliver indtastet fra for-
skellige kilder, som indbefatter slave-
skibs- og pasprotokoller, skatte-, inven-
tar-, vaccinations- og folketællingslister,
kirkeboger, testamenter og koloniale
aviser.

Ved foredraget vil der blive demonstreret
hvordan materialet i databasen kan bru-
ges, eksempelvis til at rekonstruere de-

THE ST. CROIX AFRICAN ROOTS PROJECT:
ACCESSING ENSLAVED ANCESTORS

taljerede livshistorier over den enkelte
slave blandt tusinder, bragt fra forskel-
lige dele af Afrika til St. Croix. Slavernes
efterkommere (hvoraf nogle bor i Dan-
mark) får med dette materiale muligheden
for selv at grave i sine rødder og finde
sine afrikanske forfædre.

HUSK HUSK

at  tilmelde jer til medlemsmødet,
allersenest
tirsdag den 21. september 2004.

Sprogundervisning

I 1965 besøgte jeg Aksel Dessau i New
York, hvor han en årrække var dansk
turistchef. Han havde netop besøgt de
gamle Dansk Vestindiske Øer, hvor han
havde opfordret befolkningen til at
”put the background into the fore-
ground”. Han nævnte, at han blandt de
lokale havde mødt en ældre mand, som
talte udmærket dansk. ”De taler da sta-
digvæk glimrende dansk”, sagde Aksel
Dessau. ”Ja, men jeg har også i sin tid
siddet otte år i Horsens”, var svaret!

Henning Melchior
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 Et sukkerkogeri, St. Croix 1905

Det ene mesterværk føjede sig til det an-
det. Han opfyldte i høj grad sin del af
'kontrakten' med mæcenen Holger Peter-
sen. Blot synd, at samtiden ikke påskøn-
nede hans arbejde.

Hvad var det så, der specielt karakteri-
sere-de Hugo Larsens kunst fra denne
periode? For mig er der i særlig grad to
fællestræk, som er værd at lægge mærke
til: Oliemalerierne er meget impressioni-
stiske i stilen, og specielt i tegningerne
skildrer han den lokale befolknings hver-
dag med stor realisme og et fremragende
blik for karakteristiske og pudsige detal-
jer i situationer og i de afbildedes gesti-
kulation.

Det impressionistiske element i Hugo
Larsens maleri er ikke noget, han har med
hjemmefra. Han har gået i en realistisk
skole hos Frants Henningsen. Men det
er naivt at tro, at Hugo Larsen ikke har
kendt til impressionismens virkemidler
for kunstneren og virkning på beskueren.
Det kan han ikke have undgået. Han er
bare ikke blevet inspireret af impressio-
nismen før. Det bliver han nu.

Hugo Larsens hjørne
  3. del - af Jan Tuxen

Jeg har lovet at beskæftige mig lidt med,
hvad der karakteriserer Hugo Larsens
kunst i Dansk Vestindien. Det vil jeg  gø-
re med en vis forsigtighed, for nok er jeg
kunstelsker og relativt velbevandret i
Hugo Larsens liv, men jeg har ingen fag-
ligt funderet kunstforstand. Så jeg beder
om, at det følgende læses som en læg-
mands opfattelse, ikke som en autoritativ
bedømmelse.

Hugo Larsen var akademisk uddannet.
På Kunstakademiet stod den på national-
romantik, realisme og disciplin. Forny-
else, f.eks. i form af impressionisme og
fransk naturalisme overlod man til de frie
kunstskoler. Hugo Larsen var et indly-
sende talent, men han var ingen oprører,
og han bøjede sig under disciplinen. Det
blev han straffet for, da han i 1899 debu-
terede på Charlottenborg med en smukt,
men traditionelt interiør. Kunstkritikken
ignorerede ham. Men han skulle snart
frigøe sig fra disciplinen og udvikle sig i
nye spændende retninger. Året efter er
han på den jyske alhede og laver nogle
stærke og indfølte, men usentimentale
skildringer af en gruppe straffefangers liv
i lejren på Gedhus.

Men den største kunstneriske udvikling
skete under rejsen til og opholdet i
Dansk Vestindien. Det var Hugo Larsen
også selv klar over, da han mere end en
menneskealder senere lod sig interviewe
af Xenius Rostock til dennes bog om
kunstneren. Aldrig før eller siden malede
og tegnede han med en sådan gejst og
indføling som i denne periode.
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pelys på øerne, den skarpe adskillelse af
lys og skygge og den store kontrast mel-
lem dag og nat i særlig grad er veleg-net
til en impressionistisk gengivelse. Og
Hugo Larsen indtager en særstilling, for-
di han som den eneste betydende danske
maler brugte denne teknik i Dansk Vest-

indien. Hvad med Camille Pissarro, vil
nogen måske spørge? Han var dog op-
hav til den franske impressionisme, og
han var endda dansk statsborger, født og
opvokset på  St. Thomas. Det er rigtigt
nok, men i hans unge år var stilen en gan-
ske anden. Hans impressionistiske perio-
de hører Frankrig til, og han vendte al-
drig senere tilbage til øerne. Da min kone
og jeg var i Vestindien i sommeren 2003,
så vi et godt eksempel på dette. I et gal-
leri på Grand Hotel i Charlotte Amalie
hang det viste æselsceneri af Hugo Lar-
sen ved siden af et tidligt maleri af Ca-
mille Pissarro forestillende en kvinde med
en krukke på hovedet. Hvor Hugo Lar-
sens billede var fuldt af liv, dialog, flim-
rende lys og has-tige indtryk snarere end
af detaljer, vir-kede Pissarros billede roligt
og statisk. Smukt, men nærmest glans-
billedagtigt i sammenligning med Hugo
Larsens.

Impressionisten Hugo Larsen træder i ka-
rakter allerede under rejsen til St. Tho-
mas. Han er  som tidligere nævnt blevet
ven med skibslægen Wappe Dalberg og
portrætterer denne undervejs på den
lange rejse. Portrættets lyse stemning og
dets leg med lys og skygge viser med al
tydelighed, hvordan tropelyset har inspi-
reret Hugo Larsen.

Hugo Larsens hovedværk "Nanna med
Barnet" er så kendt, at det ikke skal vises
her. I dette billede bruger han impressio-
nismens virkemidler til at fremkalde en
nærmest chokerende tredimensional
virkning ved at spille på kontrasten mel-
lem terrassens mørke og det stærke sol-
lys på højen i baggrunden. I det viste
æselsceneri benytter han sig af de sam-
me teknikker til at skabe liv i skænderiet
mellem den vrede kone og den dovne
mand på æslet.

Er det da så vigtigt, at Hugo Larsen ma-
lede impressionistisk i denne periode?
Det er måske en smagssag, men jeg vil
hævde, at det stærke og flimrende tro-

En kvinde bader sine børn, St. Croix

Æselsceneri, 1906
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Det andet hovedelement i Hugo Larsens
kunst fra denne periode er hans indfølte
skildringer af lokalbefolkningen.

Det er et stagnerende samfund, som han
er kommet til. På trods af alle gode viljer i
forbindelse med afvisningen af salget til
USA gør den danske stat stort set intet
for at få gang i øernes udvikling og øko-
nomi, selv om de nødvendige reformer
og handlingsplaner er veldokumentere-
de. Fattigdom, lediggang og modløshed
er fremherskende. Man venter på, at no-
get skal ske. Men det sker ikke.

Med Hugo Larsens uddannelsesmæssi-
ge baggrund kunne man i denne situa-
tion forvente, at han ville levere senti-
mentale skildringer af befolkningen. Men
nej. For Hugo Larsen er nok realist, men
ikke socialrealist. Han tegner hverdags-
situationer i bylivet, han afbilder karakte-
ristiske positurer, og han har et skarpt
blik for at indfange særegne gestikulatio-
ner og få dem ned på tegneblokken. Det
er meget få kunstnere, som i denne pe-
riode afbilder lokalbefolkningen, men
Hugo Larsen gør det, og det på en reali-
stisk, indfølt og til tider lidt drillende fa-
con. Han er tydeligvis tæt på folkelivet
og får lov til at tegne sine skitser i al ube-
mærkethed. At det i så høj grad blev til
tegninger og ikke malerier af de lokale,
skyldes nok det simple faktum, at ingen
var interesseret i at købe billeder af den
sorte befolkning. Det er vel forståeligt
set med datidens øjne, men jeg  har til
gengæld vanskeligt ved at fatte, at disse
fremragende og sjældne tegninger heller
ikke i dag er kendte og eftertragtede på
øerne. I mine øjne er det et kedeligt ud-
tryk for historieløshed. Men så er det jo
godt, at vi andre kan  glæde os over dem.

I næste artikel vil vi se på, hvordan rej-
sen til Dansk Vestindien kom til at præge
resten af Hugo Larsens liv.

Jan Tuxen
www.tuxen.info

Det elektroniske
medlemsblad er her

I bladet har vi tidligere omtalt tankerne
om at forlade postvæsenet, til fordel for
elektronisk fremsendelse af bladet - i den
udstrækning medlemmerne var interesse-
rede. Så bare rolig, vi svigter ingen, bla-
det vil stadig udkomme i papirform.

Vi har tidligere bedt om tilkendegivelser
om, i hvilken udstrækning, der var inter-
esse for at modtage bladet elektronisk. Vi
har modtaget enkelte tilkendegivelser,
men søsætter nu den endelige løsning.
Derfor beder vi medlemmer, der vil spare
10 kr. pr. blad, sende en mail til sekreta-
riatet@dwis.dk, med oplysning om, hvor
(hvilken mailadresse) bladet skal leveres.
Så vender vi tilbage med en praktisk løs-
ning inden næste blad sendes på gaden.

Apropos medlemsbladet. Der er også be-
stræbelser igang med at gøre gamle med-
lemsblade tilgængelige på hjemmesiden -
en service for selskabets medlemmer,
men det vender vi tilbage til senere.

Erik Marcussen
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Da orkanen kom.
Som ekstra materiale til fortællingen om
slægten Taylors historie i det gamle
Dansk Vestindien følger her en fortæl-
ling af nu afdøde Volmer Jørgen Taylor
(Birgit Kruses far) som i mange år var
bestyrer af en sukkerplantage på De
Dansk Vestindiske Øer.  Han fortæller
her bl.a. om orkanen der ødelagde St.
Croix i 1928.

Det skete den 15. december1916. På
denne dag billigede den danske befolk-
ning, gennem en folkeafstemning, salget
af vore sidste oversøiske kolonier,
St. Thomas, St. Croix og St. John.
Øerne ligger i det caribiske hav og kaldes
Jomfruøerne (Virgin Islands). En salgs-
konvention var allerede tidligere, den 4.
august samme år, blevet undertegnet i
Washington og den blev ratificeret fra
dansk side den 22. december, en uge ef-
ter folkeafstemningen.
Mange skæbner var forbundet med sal-
get af Jomfruøerne. En af dem hedder
Volmer Jørgen Taylor og her følger hans
egen fortælling om sine år på Danmarks
sidste tropekolonier.

Apoteket
Volmer Jørgen Taylor blev født på apote-
ket i Christiansted på St. Croix den 30.
maj 1905. Før denne begivenhed fandt
sted, havde hans forældre periodisk haft
forbindelse med øerne.

Volmers far, der var født i Valby, havde
tidligere været farmaceut på St. Thomas
og her havde han truffet hotelejer Char-
les Taylors datter Lillian. Volmer fortæller
at faderen tog tilbage til Danmark og
skrev senere efter has mor. De blev gift i

Birkerød Kirke og flyttede derpå til Ran-
ders. Men, fortæller Volmer, mor savnede
øerne derude og da far hørte, at apoteket
på St. Croix var til salg, købte han det.
Jeg blev som sagt født derude og vi bo-
ede der, lige til øerne blev solgt. Så rejste
vi til Danmark. Far ville ikke arbejde un-
der amerikanerne. Ministeriet havde lo-
vet, at alle danske derudefra kunne få ar-
bejde, hvis de ønskede at tage hjem. Far
fik apoteket i Farsø. Jeg blev sendt på
kostskole i Birkerød. Jeg blev landbrugs-
uddannet. Det var nok min far, der var
skyld i, at jeg pludselig fik et telegram,
hvor man tilbød mig at blive bestyrer for
en sukkerplantage på St. Croix. En efter-
årsdag i 1926 steg jeg så ombord på en
båd i Antwerpen så stod jeg pludselig
der på plantagen. Der var over 1000 tdr.
land og jeg anede intet om sukkerrør. Vol-
mer fortsætter: Jeg kunne fortælle i time-
vis om mine oplevelser derude. Engang
var jeg ved at blive ædt af en haj, og en
anden gang var jeg ved at drukne.

Den 15. september 1928
kom orkanen.
Vi blev alarmeret 12 timer før og fik be-
sked på, at den muligvis ”sejlede” forbi.
Men den gik ikke udenom øen. Kl. 23.30
kom det første vindstød og tyfonen var
over os. Da vi fik det første varsel, barri-
kaderede vi mit hus. Der blev trukket
tove mellem dørene og der blev hamret
bjælker for alle vinduer. Negrene krøb
sammen i deres landsby. De vidste hvad
der skulle ske.
Der var en gammel forvalter som havde
oplevet flere orkaner. Han og jeg gik på
galleriet udenfor huset, da han pludselig
sagde: Nu begynder det!
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I 18 timer
Orkanen rasede uafbrudt i 18 timer. Reg-
nen styrtede ned. Det blæste så stærkt,
at negrene måtte kravle op til os på alle
fire da deres hytter blæste væk. En over-
gang var der 100 husvilde negre indkvar-
teret i hovedbygningens stormkælder.
Kl. 6 om morgenen faldt kirketårnet. Se-
nere revnede hovedbygningen og blik-
taget rullede af. Jeg havde aldrig oplevet
en orkan før, så jeg vidste ikke at man
skulle lukke studene ud af deres indheg-
ning. De stakkels dyr. Mange af dem om-
kom.

Det var et frygteligt syn der mødte os da
orkanen var ovre og vi kom op fra kælde-
ren. Vi red fra det ene sted til det andet
for at se ødelæggelsernes omfang. Der
var ikke mere telefonforbindelse på øen.
Alle telefonstolperne var væltet og træ-
erne var borte. Mit hus var ødelagt og
der var masser af vand over alt. Det reg-
nede i tre uger efter orkanen. Hele hø-
sten af sukkerrør var spoleret.

Tørken
Det lykkedes at reparere det værste. Vi
måtte satse på næste høst. Året efter
blev det en frygtelig tørke. Der kom ikke
regn i flere måneder. Man høster sukker-
rør i januar, februar og marts, så der var
intet at stille op. Høsten var ødelagt for
andet år i træk, det var rædselsfuldt. Dy-
rene faldt om af tørst og negrene sultede.
De fik kun en ganske lille løn, samt andel
i høsten. I 1930 fik vi besked om, at det
var slut. Sukkerfabrikkerne havde prøvet
at sælge, men det var mislykkedes. Der
blev sat en redningsaktion i gang. Røde
Kors delte jorden mellem negrene. Suk-
kereventyret var forbi og jeg besluttede
at rejse hjem.

Vi var ganske vist 2 mand der fik tilbud
om et job på en sukkerplantage i Syd-
amerika, men min far skrev og forklarede,
at det var det værste sted jeg kunne tage
hen. Jeg sagde nej tak, men min ven deri-
mod tog imod tilbuddet og blev senere
en hovedrig mand.
Juleaften 1930 var jeg atter hjemme i Dan-
mark.

Aldrig mere
Jeg spekulerede meget over hvad jeg nu
skulle lave, men det blev til et hønseri
udenfor Roskilde. Jeg havde over 1000
høns og det gik godt i 8 år. Så kom der
sygdom blandt hønsene så jeg gik fallit
og stod pludselig på bar bund.
Det var i tredverne, hvor der var stor ar-
bejdsløshed her i landet. Det var meget
svært for en mand som mig, at få noget at
bestille.
Takket være gode venner kom jeg i for-
bindelse med ”ITT”. Jeg havde en sam-
tale med direktøren, hvor jeg fortalte om
mit liv. Jeg havde ingen kontoruddan-
nelse, men havde jo lavet det daglige
regnskab på plantagen.
De kan begynde i morgen kl. 7 sagde han
til sidst. Da jeg næste dag tog ind fra
Roskilde, for jeg vild i alle de københavn-
ske sporvogne. Det endte med at jeg
faldt af en bagparron og slog knæet. Jeg
startede altså med at komme for sent,
men jeg blev i firmaet i 30 år.
Folk spørger mig ofte, om jeg skal en tur
til De Vestindiske Øer. Det skal jeg ikke.
Jeg tør simpelthen ikke for der ligger alt
for mange minder derude.

for Birgit Kruse
Finn Ferrall
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Nyt fra øerne –
The Avis og Daily News
København-St. Croix: 10 timer
Så kom de danske turister til St. Croix -
efter en flyrejse på blot 10 timer. Først i
april kunne det første hold med 236 dan-
skere bydes velkommen i lufthavnen på
St. Croix. Her var alle sejl sat til for at
give dem en varm velkomst. Danne-
brogsflag, romdrinks, glade smil og quel-
be musik fra det lokale band Native
Rhythms mødte de rejsende, efter de
havde passeret tolden. Omkring 75 af
gæsterne rejste samme aften videre med
færgen til St. Thomas og St. John. Her
skulle de tilbringe et par dage, inden de
resten af tiden skulle nyde opholdet på
St. Croix.
Efter planen afgår der fly mellem Køben-
havn og St. Croix hver 2. uge indtil efter
nytår. Flyvningerne støttes af øernes
lokalregering med $ 400.000, dvs. med $
100 pr. passager, hvis 4.000 danskere
flyver til øerne i løbet af de 10 måneder,
programmet kører.

Krydstogtsskibe til St. Croix
Et nybygget krydstogtsskib, The Opera,
med plads til 2.200 passagerer, har meldt
sin ankomst til Frederiksted den 8. de-
cember 2004 og igen i perioden januar til
marts 2005 én gang hver 14. dag. Efter
en længere periode uden krydstogts-
skibe på St. Croix håber man, at dette er
den spæde begyndelse på regelmæssige
anløb af de store skibe.

Renovering af Waterfront

På St. Thomas har man foreløbig bevil-
get knapt 200.000 dollars til et arkitekt-
firma, der skal udarbejde planer for reno- Jens Benoni Willumsen

vering af en del af havnefronten i Char-
lotte Amalie. Det er planen, at der skal
bruges i alt 6 mio. dollars. Det skulle
gerne resultere i, at Waterfront’en i løbet
af to til fem år bliver en parklignende
promenade med toiletter, bedre belys-
ning og mere sikre overgange for fod-
gængerne, når de skal krydse den befær-
dede hovedfærdselsåre mellem byen og
promenaden.

Franzisca Beck, 1909-2004

Et af selskabets ældste medlemmer,
Franzisca Beck, døde i april 2004. Hun
blev 94 år.
Franzisca Beck var født von Scholten og
var tipoldebarn af generalguvernør Peter
von Scholten.

Franzisca Beck deltog sammen med sin
mand Harry Beck i 1967 i Foreningen
Dansk Vestindiens første rejse til Virgin
Islands for at være med til at fejre 50-
årsdagen for øernes overdragelse til
USA. De nåede ved den lejlighed at be-
søge Bülowsminde, Peter von Scholtens
ejendom på St. Croix, inden stedet få år
efter blev totalt lukket for offentlighe-
den.

Siden har Franzisca Beck været et trofast
medlem af Dansk Vestindisk Selskab.
Hun har flere gange bidraget med stof til
bladet, bl.a. Anna Heegaards opskrift på
„Spiced Chickens“, som denne ofte ser-
verede for generalguvernør Peter von
Scholten for mere end 150 år siden.

For nye læsere vil vi bringe denne op-
skrift igen, i næste nummer af DVS-bla-
det.
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P.O.Box 12200 St. Thomas, USVI 00801

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

samme høj som Synagogen i Krystalgade.

Nyd morgenmaden i herskabelige omgivelser,
mens du ser

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

Hjemmesiden er under
fortsat udvikling
Der sker fremskridt på hjemmesiden, men
vores ideal om at alt er under fuld kontrol
fra dag  0 kan være svær at realisere i en
travl hverdag. Men web-udvalget er ved
at have lagt en plan for, hvad der skal
indplaceres - og hvordan vi kan gøre
hjemmesiden til en central fordelings-
funktion for information til hhv. medlem-
mer, bestyrelsesmedlemmer og vore søs-
terorganisationer vestpå. Nu mangler vi
bare tid til at implementrere det i teknik-
kens verden.

Bestyrelsen har drøftet en henvendelse
om annoncering på vores hjemmeside,
bl.a. med udgangspunkt i vores generelle
holdning, om at vi holder os  uafhængige
af rejsearrangører mv. På nuværende
tidspunkt er konklusionen, at der etable-
res en rejse-side, hvor man for et beske-
dent beløb kan gøre opmærksom på sin
tilstedeværelse på markedet. Vi vil for-
mentlig også ende med at acceptere en
begrænset banner-annoncering, idet
dette vil bidrage positivt til selskabets
økonomi.

Men et er vore tanker - noget andet er,
hvad I synes ville være godt at få gjort
tilgængeligt på nettet. Send en mail, ring
til os i web-udvalget eller hiv fat i os ved
et medlemsmøde. Der behøver ikke fore-
ligge et stort og fuldt færdigt projekt, det
vigtigste er, at vi får etableret noget på
nettet, der er behov for - og ønske om.

Så følg med på nettet og meld gerne
tilbage til os i

web-udvalget
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4620 04-02-2004 Rikke Dalsgaard Hansen, 8310 Tranbjerg J.
 4621 05-02-2004 Svend Aage Iversen, 8450 Hammel
4622 06-02-2004 Jørn Munksgaard. 6715 Esbjerg N
4624 17-02-2004 Ingrid & Birger Christensen. Darum, 6740 Bramming
4623 17-02-2004 Birgitte Noer. 3230 Græsted
4627 29-02-2004 Bjarne Cumberland Jacobsen. 2942 Skodsborg
4626 29-02-2004 Jette & Vagn Tanderup. 7800 Skive
4628 06-03-2004 John Fuhrmann. 2600 Glostrup
4629 11-03-2004 Bente Vig. 1954 Frederiksberg C
4630 19-03-2004 Moni Walbom. 2720 Vanløse )
4631 28-03-2004 Peter Christiansen. Nailsea, BS48 4PD North Somerset, England
4633 28-03-2004 Poul Eiberg. 2000 Frederiksberg
4632 28-03-2004 Birthe & Peter Sull. 7120 Vejle Ø
4634 21-04-2004 Leif Madsen. Lindknud, 6650 Brørup
4636 21-04-2004 Torben E. Nielsen. 2840 Holte
4635 21-04-2004 Henrik Schmiegelow. 2100 København Ø
4637 26-04-2004 Else og Erik Justesen. 9550 Mariager
4638 18-05-2004 Knud Erik Knudsen og Kirsten Christiansen. 2750 Ballerup
4639 06-06-2004 Nanna & Cay Andersen. 4180 Sorø
4641 06-06-2004 Maj Schøler. 2605 Brøndby
4640 06-06-2004 Nikolaj Nørgaard. 8270 Højbjerg
4643 24-06-2004 Inge Clausen. 1620 København V
4645 14-07-2004 Erik Møller Jørgensen. 2100 København Ø
4646 27-07-2004 Jørgen West. 5700 Svendborg
4648 18-08-2004 Flemming Jørgensen. 7000 Fredericia
4649 18-08-2004 Jørgen Toft Jessen. 6100 Haderslev

Nye medlemmer i DVS
I sidste medlemsblad fortalte vi om et par tiltag for at gøre det lettere at komme ind i
Dansk Vestindisk Selskab som nyt medlem. Vi ville nævne nye medlemmer i selskabet,
dels i bladet, dels ved medlemsmøder, hvor nye medlemmer mødte op.

Begge initiativer er ført ud i livet og det er bestyrelsens opfattelse - ud fra de tilkendegi-
velser vi har opsnappet - at initiativet er faldet i god jord. Vi iler defor med at omtale de
nye medlemmer, der er kommet til siden udgivelsen af sidste medlemsblad:

Erik Marcussen

Velkommen i Dansk Vestindisk Selskab
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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.
                                          Pris kr.  40,-

“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.

Pris pr. sæt kr. 25, -    5 sæt   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,-
„St. Croix -
500 Years Pre-Columbus to 1990“
Af Erik Lawaetz. Udkom 1991 i 2.500 ek-
semplarer på  Poul Kristensens forlag
496 sider. Rigt illustreret, mange histori-
ske fotos, billeder mm. - trykt i en dyr
kvalitet på glittet papir.
Normalpris 480 kr.       Pris kr.   240,-

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: bogsalg@dwis.dk

Priser er ekskl. porto og forsendelseskuvert. Betales på et vedlagt girokort.
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Dansk Vestindisk Selskab
har eksisteret siden salget af øerne i
1917. Selskabet har den engelske under-
titel „Danish West Indian Society“. Selska-
bets protektor er Hendes Majestæt Dron-
ning Margrethe II. Selskabet, der er upoli-
tisk, blev stiftet  Valdemarsdag 15. juni
1917 som klubben „Dansk Vestindien“ og
senere 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 Vest-
indien (øerne St. Thomas, St. Croix og St.
Jan) samt andre personer, der måtte have
interesse 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
Islands).
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)

Medlems-
sekretariatet
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 117 00 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 Clemmensen,
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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Ingvar Zangenberg-illustration
fra J. L. Carstens bog


