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Kære medlemmer

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2004, nr. 3.
Redaktion: Finn Ferrall (ansvarshavende) og Erik Marcussen.

Formanden skriver

Interesserede og tilfredse medlemmer. Ja, sådan tolker jeg generalforsamlingen. Der
var flot fremmøde – og spørgsmålene var, hvad jeg vil kalde opklarende. Så det er en
glad bestyrelse, som ihærdigt vil arbejde videre på at få alt, og især den kommende
festival, til at blive vellykket.

Vi har fået to nye ansigter i bestyrelsen, nemlig Finn Bagger og Anna Lykke Jensen.
Hjertelig velkommen!

Når det danske vejr gradvis bliver mørkere og koldere, så dagdrømmer jeg (mon jeg er
den eneste?) om nogle små øer i det caribiske hav. Jeg drømmer om tyrkisblåt hav og
hvide strande.  Jeg drømmer om slentreture ned ad Kongensgade og op ad Bjerge-
gade. I tankerne fryder jeg mig over de gamle huse, deres proportioner og pastelfar-
ver. For de gamle huse (både de velholdte og de faldefærdige) er for mig af stor be-
tydning.

Alle, der som jeg kan lide de gamle huse, får nu en enestående mulighed for at vide
mere om dem.  I 1961 tog en gruppe på 25 danske arkitekter under stor medie-
bevågenhed af sted til det tidligere Dansk Vestindien. To af dem tog derud igen i
2001. De havde nemlig en plan. Kom til vores julemøde og hør arkitekterne Thorkel
Dahl og Kjeld de Fine Licht fortælle og vise lysbilleder.

”Skal vi klippe vore julehjerter sammen?” lyder en populær sang. Og jeg vil tilføje: For
at give vores festivalgæster til næste sommer en helt speciel gave. Vi har nemlig fået
den ide, at der i hver eneste gæsts pose, skal ligge 2 rød-hvide julehjerter. Ikke købe-
hjerter, men hjerter klippede af vores medlemmer. Så derfor – Husk saks til vores næ-
ste møde, vi skal nok have glanspapiret parat til jer.

Vel mødt
Anne Walbom
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Tilmelding allersenest den 24. november 2004
 E-mail til  moedeudvalget@dwis.dk         OBS  OBS  bemærk mailadressen.
  -  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  søndag  den 28. november 2004, kl. 14:00  i Valby

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

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

Jule-medlemsmøde i Valby
Søndag den 28. november 2004 kl. 14:00
i Valby Medborgerhus,Valgårdsvej 4, Valby

(lige ved Toftegårds Plads og tæt ved Valby Station)

   Kunstakademiets Vestindien studier

Huse på St Thomas og St Croix.  Opmålt i 1961 og genset i 2001.
Foredrag ved arkitekterne Thorkel Dahl og Kjeld de Fine Licht.

 Efter foredraget vil der være julehygge og hjerteklipning.
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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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Det er en svær opgave at skulle
overtage jobbet som redaktør af
vort medlemsblad efter en journalist
af format som Ole Bidstrup. Besty-
relsen  og jeg vil gøre vort bedste
for fortsat at kunne producere med-
lemsbladene så gode og  indholdsri-
ge som muligt.

Det vil hjælpe os meget hvis for-
eningens medlemmer vil hjælpe med
at skaffe relevant stof  i form af  for
eksempel  slægtsforhold til øerne,
rejseoplevelser ved besøg på øer-
ne, historiske informationer eller f.
eks. madopskrifter med vestindisk
tilsnit.

Jeg føler også trang til at takke de
mange medlemmer som allerede har
bidraget med billeder og artikler til
dette og de foregående blade. TAK.

Alle bidrag modtages med „kys-
hånd“, så hold jer endelig ikke
tilbage!

Finn Ferrall.

Et opråb fra
bladet nye
redaktør!

Farmer’s pond
An old farmer in Kansas had owned
a large farm for several years. He
had a large pond in the back, fixed
up nice, picnic tables, horseshoe
courts, and some apple and peach
trees. The pond was properly sha-
ped and fixed up for swimming
when it was built.

One evening the old farmer decided
to go down to the pond, as  he
 hadn’t been there for a while, and
look it over. He grabbed a five gal-
lon bucket to bring back some fruit.
As he neared the pond, he heard
voices shouting and laughing with
glee. As he came closer he saw it
was a bunch of young women skin-
ny-dipping in his pond. He made the
women aware of his presence and
they all went to the deep end of the
pond.

One of the women shouted to him,
“We’re not coming out until you 
leave!” The old man frowned, “I
didn’t come down here to watch
you ladies swim naked or make you
get out of the pond naked.” Holding
the bucket up he said, “I’m here to
feed the alligator.”

Moral: Old age and cunning will
triumph over youth and
enthusiasm every time. 

Finn Ferrall.
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Her følger et sammendrag af referatet af
den ordinære generalforsamling den 28.
oktober 2004 i Valby Medborgerhus.
Ca. 40 medlemmer deltog.

Formandens beretning
Efter de indledende procedurer, hvor
advokat Ole Schultz blev valgt til diri-
gent, indledte formanden, Anne
Walbom, sin beretning med at fortælle
om, hvordan hun oplevede at blive
nyvalgt til bestyrelsen og samme aften
overtalt til at tage ansvaret som selska-
bets formand. Anne fik indtryk af, at
formandens vigtigste opgave er at stille
sig op og tale ved passende lejligheder
(undertiden på engelsk). Og med en er-
faren bestyrelse og et velfungerende
mødeudvalg kunne det jo ikke gå helt
galt.

Anne fortsatte med at berette om årets
begivenheder. Bestyrelsen havde holdt
6 møder. For formanden var en del tid
gået med henvendelser udefra, fra jour-
nalister, skoler og private, som ønskede
råd og oplysninger om øerne, inden de
skulle derud.

Det blev nævnt, at Endrupskolen i
Nordsjælland skulle holde temauge om
De Vestindiske Øer. De har købt mange
af vore bøger og bedt Camilla Jensen
og Anne Walbom om at holde foredrag.
Generelt kan man mærke, at det er ble-
vet nemmere at komme ud til øerne med
Torben Eirbys charterrejser. Også sid-
ste års julekalender på DR var med til at
rette fokus på de vestindiske øer. Da

Referat af Dansk Vestindisk Selskabs
generalforsamling

den umiddelbare fremtid står i festivalens
tegn, venter bestyrelsen med at frem-
komme med fremtidsvisioner om kom-
mende nye tiltag for vores forening. Ar-
bejdsmæssigt er festivalen jo en kræven-
de opgave. Og for at vi ikke skal drukne i
arbejde, og for at festivalen endnu en-
gang skal blive en succes, så sluttede
formanden med at appellere til vore med-
lemmers goodwill i forbindelse med den
kommende festival.

Kulturhistorisk udvalg
Udvalgets formand, Louise Steensgaard
Sebro, berettede, at udvalget i årets løb
havde holdt 5 møder. Arbejdet har været
koncentreret om bøger og udstillinger,
ikke mindst arbejdet med at udgive bogen
om orlogsfartøjet Valkyriens togt i 1916-
17. To historiestuderende er sat til at skri-
ve bogen, som ser ud til at blive spæn-
dende. Den kommer til at fortælle om livet
om bord, om mødet med den lokale be-
folkning, om politiske spørgsmål m.m. Der
er søgt om økonomisk støtte fra forskel-
lige fonde. Indtil nu har man fået tilsagn
om støtte på 30.000 kr. Derudover et be-
løb fra kulturpuljen i Dansk Vestindisk
Selskab, som i øvrigt har garanteret udgi-
velsen. For nylig har Poul Kristensens
Forlag meddelt, at man gerne vil være
med til at udgive bogen.
Bogen om skolevæsenet i Dansk Vestin-
dien, der skulle være udkommet for et par
år siden, ligger stadig på forlaget. Men
den kommer ud!
Endelig nævnte Louise, at udvalget har
været i kontakt med Randers Regnskov,
som har bedt os om at medvirke ved en
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kommende udstilling.
Finn Bagger spurgte, om udvalgets navn
rettelig er Kulturudvalget eller Kulturhi-
storisk Udvalg. Det blev konkluderet, at
det sidste er det rigtige.

Festivaludvalget
5 møder i udvalget var det blevet til i lø-
bet af året, fortalte Festivaludvalgets
formand, Walther Damgaard. Herefter
berettede Walther om planerne for Festi-
val 2005. Der er lavet en køreplan, og
udvalget er i gang med at søge fonds-
støtte.
I maj blev invitationerne sendt til vore
venner på øerne med forslag om afhol-
delse af Festival 2005 i ugerne 30 og 31 -
det er fra den 23. juli til den 7. august.
Begge foreninger på øerne har accepte-
ret tidspunktet, så det ligger nu fast.
Gæsternes rejserute og dermed ankomst-
tidspunkterne ligger ikke helt fast endnu.
I den første uge, dvs. indtil fredag, skal
gæsterne til Jylland-Fyn.
For transporten til og fra Jylland-Fyn
arbejdes der med 2 muligheder, enten et
særtog frem og tilbage til Jylland - eller
fly direkte til Billund Lufthavn og så tog
fra Jylland tilbage til København om fre-
dagen. Aktivitetsplanerne for besøget i
Jylland og på Fyn er overladt til de grup-
per, der blev dannet på mødet i Horsens.
For København er aktiviteterne delvist
fastlagt. Et besøg på Ven er et af målene,
og et besøg i Køge er også lagt ind i pla-
nerne.
Hen imod 100 vestindere er interesseret i
at deltage i festivalen. Af dem har vi
modtaget navne på godt 80. Det er mere,
end vi kan klare. Håndteringen af dette
problem har været drøftet med formænd
og festivaludvalg på øerne, senest med
de to formænd, som Walther havde gode
samtaler med under sit nylige besøg i

Vestindien. Værter indkaldes i næste
nummer af medlemsbladet.

Mødeudvalget
Fra mødeudvalget kunne Marianne Gall
berette om årets 5 medlemsmøder, de fire
i Valby og ét i Horsens.
Den 23. november 2003 fortalte Niklas
Thode Jensen om slavernes sundhed og
sundhedssystemet i Dansk Vestindien
1750-1850. Bagefter blev der vist en af
selskabets gamle film, i en overspillet
udgave.
Den 18. januar 2004 holdt Per Nielsen
foredrag om familien von Scholten i
Vestindien i årene 1799-1929, og endnu
en af de gamle film blev vist.
Den 19. marts 2004 underholdt James
Thompson med beretninger om sin farfar
„Den mørke restauratør“, hvorefter Anne
Walbom fortalte om sine „75 Vestindiske
Vinterdage“.
Det seneste møde i Valby var den 24.
september 2004. „Hvorfor de Vestindiske
Øer“ havde Esmé Baltzer kaldt sit fore-
drag om sine tætte forbindelser til øerne.
Derudover fortalte tre historikere, Svend
Holsøe, Poul Olsen og George Tyson, ef-
terfølgende om The St. Croix African
Roots Project. Et nyt og enestående
„værktøj“ i forbindelse med slægtsforsk-
ning.

Dagen efter, den 25. september 2004 var
der møde i Horsens. Her fortalte Anne
Walbom igen om sine „75 Vestindiske
Vinterdage“, og man drøftede planerne
for Festival 2005 i Danmark.
Marianne Gall sluttede med at takke alle,
der havde deltaget i og hjulpet til på
medlemsmøderne, og opfordrede til, at
man overholder tidsfristerne for tilmel-
ding til møderne.
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På næste møde i november vil to arkitek-
ter, Kjeld de Fine Licht og Thorkel  Dahl,
som i 1960’erne lavede opmålinger i
Vestindien, fortælle om deres opmålin-
ger, om deres ny bog og om deres ind-
tryk og oplevelser under et nyligt besøg
i Vestindien. Da de er gode fortællere,
bliver det sikkert et spændende møde.

Medlemsbladet
Erik Marcussen orienterede om, at Allan
Bech Clemmensen på grund af sin job-
situation ikke har haft den fornødne tid
til at hellige sig hvervet som formand for
bladudvalget. Derfor har andre i besty-
relsen måttet tage sig af bladet, og det
har været et stort arbejde at løfte arven
efter Ole Bidstrup. Senest har Finn
Ferrall accepteret at tage sig af bladet.
På grund af portostøttens mere eller
mindre bortfald opfordrede Erik Marcus-
sen medlemmerne til at tilkendegive,
hvis de ønsker medlemsbladet tilsendt
elektronisk i stedet for via postvæsenet.
Det vil spare selskabet for en del udgif-
ter. Det gælder ikke mindst de udenland-
ske abonnenter, da portostøtten helt
falder bort for udenlandske forsendelser.

Medlemssekretariatet
Erik Marcussen kunne oplyse, at selska-
bet nu har 339 aktive og 10 potentielle
medlemmer, hvilket er en mindre frem-
gang. Så medlemssituationen ser stabil
ud.
Den største udfordring for medlems-
sekretariatet er at få opkrævet medlems-
kontingentet. Alt for mange medlemmer
må rykkes for betalingen.
Anna Lykke Jensen spurgte, om opkræv-
ningen ikke kunne ske via PBS? Erik
Marcussen mente, at det på grund af
gebyrer nok ville være en for dyr løs-
ning.

Arkivet
Jens Benoni Willumsen fortalte om
selskabets arkiv i Ny Kongensgade 9
i det indre København, hvor vi i 2002
fik stillet et kælderlokale til rådighed
af et af vore medlemmer, Hans
Probst. Hertil flyttede vi alle vore
foreningsarkivalier, bogsamlingen og
hele boglageret, som tidligere havde
ligget i et rum på Kronborg. Alle
papirer, medlemsblade og billeder er
nu ved at blive ordnet, registreret og
pakket ned i arkivkasser.
I arkivet ligger også de fleste af de ga-
ver, såsom ure, platter og flag, som sel-
skabet gennem årene har modtaget fra
vore venner i Vestindien. Og der ligger
også restlagre af de askebægre og andre
småting, som vi har haft med til Vestin-
dien som værtsgaver.
Det blev nævnt, at flere af selskabets
papirer og fotografier er afleveret til
Rigsarkivet. Det gælder både ældre og
nyere effekter.

Regnskab og budget
Kasserer Erik Marcussen konklude-
rede, at det samlede resultat for regn-
skabsåret 2003-2004 ser godt ud.
Medlemstallet er stabilt, med heraf
følgende stabil kontingentindbeta-
ling, og udgifterne er under kontrol /
faldende, bl.a. som følge af, at der nu
kun udsendes 4 medlemsblade årligt.
Resultatet af den ordinære drift i sel-
skabet er således forøget til knap
21.000 kr.
Festivalregnskabet kan fremvise et
driftsoverskud på 22.000 kr., stammende
fra det særlige festivalkontingent på 50
kr. pr. husstand. Dertil kommer renter og
kursgevinster på i alt 25.000 kr.
Kulturudvalgets og mødeudvalgets
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driftsresultater ligger tæt på nul.

Selskabets samlede balance er øget med
100.000 kr. i det forløbne regnskabsår.
Størstedelen er opnået ved omlægning af
selskabets obligationsbeholdning, der
nu er på 630.000 kr. Festivalformuen er
nu bragt op over de 300.000 kr., som hele
tiden har været målet for selskabet. Kul-
turudvalgets formue er tilsvarende lidt
over 200.000 kr.
Der er udarbejdet et forholdsvis for-
sigtigt budget for det kommende år
med forslag om uændret kontingent,
dvs. 250 kr. pr. husstand, fordelt med
200 kr. til selskabet og 50 kr. pr. hus-
stand til retablering af festival-
formuen. Regnskab og kontingent
blev godkendt uden bemærkninger.

Valg til bestyrelsen
Jens Benoni Willumsen ønskede ikke
genvalg, og Allan Bech Clemmensen
ønskede at udtræde i utide på grund
af sin jobsituation. På denne bag-
grund blev Marianne Gall og Jonna
Skourup Christensen genvalgt og
Finn Bagger og Anna Lykke Jensen
nyvalgt til bestyrelsen.

Valg af revisorer og suppleant
Revisor Flemming Bergqvist blev
genvalgt, og den hidtidige revisor-
suppleant Per Dahl blev nyvalgt som
den anden revisor.
Henrik Teileskov blev valgt som ny
revisorsuppleant.

Eventuelt
På bestyrelsens vegne takkede Anne
Walbom Jens Benoni Willumsen for
samarbejdet i bestyrelsen, og i særde-
leshed for indsatsen som bestyrel-
sens sekretær.

bestyrelsen og lovede fortsat at
hjælpe til med forskellige småopgaver
(arkivet, sammendrag af avisartikler
m.m.).

Til slut takkede Anne Walbom diri-
genten Ole Schultz for veludført ger-
ning - endnu en gang, hvorefter
denne erklærede generalforsamlingen
for afsluttet.

Jens Benoni Willumsen,
referent

Jens takkede for nogle dejlige år i

Hjælp fra øerne
Som konsekvens af de forøgede udgifter
til postvæsenet for at få sendt vore blade
ud til medlemmer og øvrige interesserede
har vi som bekendt taget initiativ til at få
flere til at modtage bladet elektronisk.
Det har heldigvis givet et godt resultat.

Når vi sender blade til øerne kan vi ikke
få del i den (beskedne) bladpulje, der
blev oprettet i forbindelse med bortfaldet
af portostøtten. Så derfor er det ekstra
dyrt at sende bladet til øerne. Men det vil
vi samtidig gerne fortsætte med. Derfor
vakte det glæde i Kasserens lille hjem, da
der tikkede en mail ind fra Elisabeth
Pedersen, hvor hun tilbød at vi blot kun-
ne sende en pakke blade til hende, så
ville hun agere postbud på øerne. Kære
Elisabeth, det var et godt initiativ og det
siger vi tak for.

Erik Marcussen
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Vestindiens flora
3.del - af Jette Säbel

Området er utrolig frugtbart med mange
planter og træer, både de rent dekorative
og så de nyttige, nogle af disse er alle-
rede omtalt i de to forrige artikler her i
bladet og i nærværende artikel vil jeg
omtale nogle af de frugter, man kan se i
supermarkeder og på frugt og grønt mar-
keder i området, hvoraf nogle er kendt
overalt på kloden, og andre kun kendes
lokalt og derfor ikke har et ”dansk”
navn. .

Ugli Fruit: (også kaldet Uniq Fruit)

ligner en grim
grapefrugt med
en lys grøn eller
orangefarvet
skal, som er nem

at pille af. Størrel-
sen varierer mellem
størrelsen som en
appelsin og størrel-
sen på en stor gra-
pefrugt. Den er me-
get saftig og spises

på samme måde som en appelsin eller
grapefrugt.

Sapodilla: Er på størrelse med et

æble og har
beige til lys
brunt skind.
Den er fyldt
med små, skin-
nende frø, som
ikke er spise-
lige. Kan bru-

ges i desserter og sammen med andre
frugter i frugtsalat.

Soursop: er en
stor uregelmæssig,
grøn, nopret frugt med
form som en kæmpe
kogle, den vejer ofte
flere kilo. Det er ikke
så tit, at den spises rå,
den bruges mest som
smagstilsætning til f.eks. is eller tropiske
frugtdrikke.

Sugar Apple: har en hård mørke-
grøn skal, som er nem
at få hul på, når frug-
ten først er moden.
Den er en meget po-
pulær spise, da den er
utrolig sød og vel-
smagende. Den spi-
ses bedst med ske og

ligesom hos sapodilla’en er frugtkødet
fyldt med frø, som ikke er spiselige.

Christophene: er en pæreformet,
grøn frugt (i familie med græskar), som
oprindelig stammer fra Mexico. Den kan
både spises
rå og tilbe-
redt, sma-
gen kan
sammenlig-
nes lidt med
courgettens,
den er
sprød og
saftig og med en lidt nøddeagtig
smag. Den kan ligesom courgetten ud-
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hules og derefter fyldes med forskelligt
fyld såsom kød, ost, løg urter og derefter
bages i ovnen.

Dasheen: er en plante, der kan blive
op til 1 ½ til 2 meter i højden. Dens store,
smukke pileformede blade, som bliver
kaldt elefantører,
kan sammenlig-
nes med spinat.
De spæde blade
bruges i sup-pe,
og knoldene, som
ligner og er på
størrelse med kar-
tofler, koges, ste-
ges eller bages og
bruges i lighed
med kartofler som tilbehør til varme ret-
ter.

Jette Säbel

Hotel King
Christian, Queen
Louise’s Lounge
Som formentlig mange af medlemmerne
allerede har observeret har Hotel King
Christian i foråret fået ny ejer, tilmed en
dansker, idet Hans Probst, København
har købt hotellet. Hans Probst ejer flere
ejendomme i København og har været så
venlig at stille et kælderlokale i Ny Kon-
gensgade vederlagsfrit til rådighed for
foreningen til vort arkiv.
I løbet af året er hotellet på flere områder
blevet renoveret. Der er kommet en dej-
lig vestibule med internetadgang for
gæsterne, og så er man gået i gang med
at få den gamle Chart House restaurant
gjort i stand. Den fik en temmelig hård
medfart af orkanen Marilyn i 1995, og
har siden ligget som ruin.
Baren er færdig, og hotellet har netop
fået sin spiritusbevilling, så det var med
stor fornøjelse, at jeg sammen med fami-

lien kunne være med ved
receptionen og åbningen
af Queen Louise’s Lounge
den 21. oktober. Her deltog
ud over de indbudte hotel-
gæster også Hans Probst
og frue samt datteren
Anne, der som arkitekt har
stærkt involveret i restaure-
ringen.
Resten af restauranten for-
ventes åbnet senere på
året, så man atter kan sidde
og nyde både maden og
udsigten til Fort Christians-
værn og vejerboden.

Walther Damgaard
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Forsinket
bryllupsrejse

Jeg har lyst til at fortælle lidt om
Walthers og mit 4. besøg på de Vestindi-
ske Øer. Vi ville fejre vores rubinbryllup,
så vi inviterede vores datter, søn, sviger-
datter og 2 børnebørn med fordi vi syn-
tes, at de også skulle opleve de øer, som
vi er så begejstrede for. Vi valgte en tur
med Dansk Vestindienrejser, det tager
kun 9 timer, så lander man på St. Croix.
Det er dejligt i stedet for at skulle mel-
lemlande et sted i USA og have en over-
natning.
Vi startede på St. Thomas den første
uge, da vi af egen erfaring ved, at der
ind imellem kan være lidt trafikale proble-
mer mellem øerne.
På St. Thomas boede vi på hotel Holiday
Inn, et godt hotel, centralt beliggende,
med udsigt over havnefronten og en
swimmingpool, som vore børnebørn
benyttede flittigt. Kenneth, som vi ken-
der gennem vore tidligere besøg med
foreningen på St. Thomas, kørte for os
et par dage, så familien kunne opleve
øen, bade og snorkle ved de skønne
strande.

Efter en uge fløj vi tilbage til St. Croix,
hvor vi boede på King Christian, som nu
er dansk ejet af Hans Probst, et godt
familiehotel. Der er en lille morgenbuffet,
men ingen restauration endnu, den er

ved at blive renoveret. Men baren åb-
nede medens vi var der og den bliver
sammen med morgenbuffeten passet af
Marina, en sød, smilende og charme-
rende dame med hat og støvler. På St.
Croix tog vi en tur med Sweeny i den
nye safaribus og lyttede til musikken fra
Nissernes ø. Det blev også til et gensyn
med vennerne fra foreningen på St.
Croix. Det var hyggeligt at mødes med
dem og nu glæder vi os til at gense
mange af dem til næste sommer, når de
kommer her. Desværre mødte vi ikke de
tre unge murerlærlinge, som i forsomme-
ren boede hos os nogle dage.
Efter 14 dejlige dage sammen med fami-
lien vendte vi hjem igen, og efter bare 9
timers flyvning var vi atter i Danmark.
Det var herligt og kan varmt anbefales.

Kirsten Damgaard
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Medlemsmødet i
Horsens i
september

37 af vore jyske og fynske medlemmer
mødtes kl. 14 i Horsens Firmaidræts
lokaler den sidste lørdag i september.
Det blev en god og hyggelig eftermid-
dag. Bestyrelsen var repræsenteret ved
Anne Walbom, Walther Damgaard,
Henning Melchior og Jens Benoni
Willumsen.

Anne Walbom indledte med
at fortælle om sit seneste
ophold på St. Croix og St.
John, fra november 2003 til
januar 2004. Anne berettede
om Thanksgiving, om julen
og karnevallet på St. Croix og
om møder i Friends of Den-
mark på St. Thomas og St.
Croix. Hun fortalte om for-
skelle mellem de tre øer og
gjorde status over deres øko-
nomiske udvikling, som er
temmelig forskellig, når man
sammenligner de tre øer.

Efter kaffen og ostemaden gik man
over til at snakke om Festival 2005,
hvor den første uge (fra 23. eller 24. juli
til 29. juli) bliver med privat indkvarte-
ring hos medlemmer i Jylland og på
Fyn. Der er inviteret i alt 60 gæster fra
øerne. Dertil kommer, at guvernør
Charles W. Turnbull har udtrykt ønske
om også at deltage.

Walther Damgaard fortalte, at DVS vil

betale gæsternes transport mellem lands-
delene. I den forbindelse arbejder festi-
valudvalget på at få et særtog til at køre
gæsterne mellem København og Jylland.
Om det lykkes, vides endnu ikke. Alter-
native muligheder blev drøftet, bl.a. den
mulighed at gæsterne bestiller flybilletter
med Billund som slutdestination på ud-
rejsen og København som udgangs-
punkt for hjemrejsen.

Det blev stillet i udsigt, at DVS giver
500-600 kr. i tilskud pr. gæst til de lokale
fællesarrangementer i provinsen. Derud-
over kan man forestille sig, at lokale
fonde vil støtte de lokale grupper. Besty-

relsen vil tage sig af ansøgninger til
landsdækkende fonde. Alle værter i pro-
vinsen vil blive inviteret til at deltage i
afskedsfesten i København, enten gratis
eller til favørpris.

Der blev givet tilsagn fra en række tilste-
deværende om at være tovholdere for de
lokale arrangementer i Jylland og på
Fyn. Man enedes om Birgit Rothmann
Nielsen for Midtjylland, Louise Kjær og
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Helle Christensen for Fyn og Trekantom-
rådet, Bodil og Jon Widarsson for Nord-
jylland, Edith Køster for Østjylland og
Poul Madsen for Sydvestjylland. Der
blev udtrykt ønske om, at tovholderne
får tilsendt en liste over de medlemmer,
som bor i deres område. Det vil festival-
udvalget forsøge at opfylde.

Under og efter mødet var der et godt
salg af selskabets bøger og af det reste-
rende oplag af vestindiske julemærker
fra årene 1987 til 1999. Sarah Petersson
fortalte, at overskuddet fra salget af jule-
mærkerne går til bl.a. Dronning Louises
Børnehjem i Frederiksted.

Jens Benoni Willumsen

Spændende samarbejde
mellem øerne og Danmark
I februar blev der indgået en spændende
aftale mellem øernes universitet og Kø-
benhavns Universitet. Aftalen går på ud
på at fremme samarbejde og udveksling
mellem universiteterne på en række nær-
mere definerede områder. Det drejer sig
bl.a. om styrkelse af individuelle og kol-
lektive programmer, der sigter mod at
fremme forståelsen af liigheder og for-
skelle mellem parterne, på områder som
geografi, kultur, handel mm.

Aftalen indebærer bl.a. at de respektive
universiteter stiller ressourcer til rådig-
hed, fremmer udvekslingsaftaler, etable-
rer sprog-forberedelsesstudier.

Aftalen blev fra Københavns Universi-
tets side underskrevet af rektor, Linda
Nielsen. Foreløbig løber aftalen i 5 år.

Erik Marcussen

Klimaundersøgelser i
Vestindien

Da vi blev bekendt med aftalen mellem
øernes universiteter blev vi også be-
kendt med et andet samarbejdsprojekt,
mellem Nord og Syd. I slutningen af
2003 fuldførte et hold videnskabsmænd
fra Geological Survey of Denmark and
Greenland (GEUS) og fra Göteborg Uni-
versitet et studie af forne tiders globale
klima. Ekspeditionen blev dog udsat for
lidt af hvert: Først tilbageholdt toldmyn-
dighederne på Puerto Rico ekspeditio-
nens videnskabelige udstyr i 3 dage.
Oveni kom der så voldsomme nedbør.

Holdet afvidenskabsmænd blev ledet af
Dr. Anton Kuijpers fra GEUS, se-kunde-
ret af Dr. Björn Malmgren fra Göteborg.
Det lykkedes dem at ind-samle en lang
række spændende prøver fra den
karibiske havbund - alt sammen prøver,
der skal medvirke til at skabe klarhed
over, hvordan tidli-gere tiders klima har
set ud.

Og som et biprodukt af denne ekspedi-
tion blev den andetsteds omtalte sam-
arbejdsrelation mellem universiteterne
på øerne, hhv. i  København, indgået. En
aftale, der lover godt for fremtiden - men
det håver vi at kunne vende tilbage til
senere - enten her i bladet eller på et
medlemsmøde.

Erik Marcussen
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FFFFFesesesesestivtivtivtivtival 2005al 2005al 2005al 2005al 2005
Tilmeldingsskema for værter m.fl.
- send det snarest – og helst senest 15. december

De næste 2 sider  er et tilmeldingsskema
til Festival 2005. Det ene eksemplar er til
eget brug, det andet beder vi om at få
retur til Festivaludvalget i udfyldt stand
og meget gerne før 15. december 2004.

Første del af Festival’en er planlagt til
at finde sted vest for Storebælt. Det
har været et ønske fra vore gæster at vi
gør ligesom sidst, så de ser mere af
Danmark end blot København.

Vi håber på at få rigtig mange værtstil-
sagn, ikke mindst fra værter fra Jylland
og Fyn. Sagen er den, at der har været
endog meget stor interesse for at del-
tage i Festival 2005: Tæt ved 100 vest-
indere har udtrykt interesse for at del-
tage. Fra foreningens side har vi givet
udtryk for at kunne modtage 60 gæster,
men kan vi finde værtskaber til flere, vil
vi gerne modtage lidt flere, men vi kan
ikke klare 100 gæster.

Som det fremgår af skemaet kan man
have gæster i 2 perioder:
 -  Lørdag den 23. 7 til fredag den 29. 7
 -  Fredag den 29.7  til søndag den 7.8
 - eller i begge perioder

Kan man ikke tilbyde værtsskab, men
kan tilbyde transport, holde et selskab
eller på anden måde bistå til en vellyk-
ket afvikling af Festival 2005, så udfyld
også skemaet og send det til Festival-
udvalget. Kan man være værtsfamilie
for gæster indkvarteret på hotel og

sørge for transport og socialt samvær kan
det evt. også være af interesse.

DVS-medlemmer, der har deltaget i en fes-
tivalrejse til øerne ved, hvor meget vær-
terne derude gør for os. Lad os være lige
så gode og omsorgsfulde. Der kommer
forhåbentligt også en festival i marts/april
2007 i Vestindien. Husk derfor, at alle, der
melder sig som vært har fortrinsret til
denne rejse til øerne – også selvom de
skulle være så uheldige ikke at få en gæst
fra Vestindien i 2005.

Vi beder jer om at udfylde skemaet efter
bedste evne – med så udførlige oplysnin-
ger om hobbies, specielle interesser, aller-
gier  o.s.v., så vi kan finde frem til de rig-
tige kombinationer af gæster og værter.
Det udfyldte skema bedes returneret til
Festivaludvalget, c/o Walther Damgaard,
Blegdammen 30, 4600 Køge. Som sagt,
meget gerne inden 15. december 2004.

Spørgsmål vil vi besvare efter bedste
evne – kontakt evt. Festivaludvalgets for-
mand (Walther Damgaard, tlf. 5663 0918
bedst efter 19.00 eller week-end) eller et af
udvalgets øvrige medlemmer. Navn og te-
lefonnummer findes andetsteds i bladet.

Walther Damgaard
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Navn

Gade

Postnr   By

Tlf. / fax / e-mail

Jeg/vi tilbyder at huse ____ (antal) gæster i  perioden  23/7-29/7
29/7-7/8
Hele perioden

Helst Ægtepar

dame(r)

herre(r)

dame/herre

barn/børn

Jeg/vi er selv

yngre

midaldrende

ældre

Gæsters alder

Underordnet

som mig/os

For at kombinere gæster og værter bedst
muligt er det vigtigt at kende til særlige
forhold

Er vegetarianer

er ikke-ryger

er ryger

har husdyr

er allergisk

Egne hovedinteresser:

Yderligere oplysninger kan skrives på
næste side eller på et vedlagt ark

Medlemmer, der allerede har aftaler med gæster fra Friends of Denmark, USVI, bedes for-
tælle Festivaludvalget hvem, så vi ikke arrangerer dobbeltindkvarteringer.

Skriv hvem

og periode

Jeg har planer om at arrangere et party

Jeg regner med at kunne tilbyde gæste-transport i egen bil, med
plads til _____ personer.

FFFFFesesesesestivtivtivtivtival 2005al 2005al 2005al 2005al 2005
Tilmeldingsskema for værter m.fl.
- send det snarest – og helst senest 15. december
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FFFFFesesesesestivtivtivtivtival 2005al 2005al 2005al 2005al 2005
Tilmeldingsskema for værter m.fl.
- send det snarest – og helst senest 15. december

Navn

Gade

Postnr   By

Tlf. / fax / e-mail

Jeg/vi tilbyder at huse ____ (antal) gæster i  perioden

Helst Ægtepar

dame(r)

herre(r)

dame/herre

barn/børn

 23/7-29/7
29/7-7/8
Hele perioden

Gæsters alder

Underordnet

som mig/os

Jeg/vi er selv

yngre

midaldrende

ældre

For at kombinere gæster og værter bedst
muligt er det vigtigt at kende til særlige
forhold

Er vegetarianer

er ikke-ryger

er ryger

har husdyr

er allergisk

Egne hovedinteresser:

Yderligere oplysninger kan skrives på
næste side eller på et vedlagt ark

Medlemmer, der allerede har aftaler med gæster fra Friends of Denmark, USVI, bedes for-
tælle Festivaludvalget hvem, så vi ikke arrangerer dobbeltindkvarteringer.

Skriv hvem

og periode

Jeg har planer om at arrangere et party

Jeg regner med at kunne tilbyde gæste-transport i egen bil, med
plads til _____ personer.
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Uddybende bemærkninger:

Side 17-18 klippes ud eller kopieres og sendes til
WaltherDamgaard, Blegdammen 30, 4600 Køge.
Helst inden 15. december 2004
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Filmen fra 1919
om familien
Lachmann på St.
Croix nu på video
og DVD
Danskernes Egen Historie
er titlen på en ny serie af 8 regionale
DVD’er. De udgives også på video. Dan-
skernes Egen Historie handler om hver-
dagslivet i Danmark fra 1900 og frem til
1980 – om de nære og lokale begivenhe-
der og historier, der har optaget os alle,
og som har betydning for den måde, vi
lever på i dag. Serien bygger udeluk-
kende på en lang række gamle dokumen-
tariske filmoptagelser, der er indsamlet
fra privat side og fra landets mere end
450 lokalhistoriske arkiver.

På alle 8 DVD’er og videoer findes som
bonusfilm et 6 minutter langt klip af  fa-
milien Lachmanns gamle smalfilm fra
1919. Det er den film, der også er vist
brudstykker af på TV. Der er i den ny
udgivelse indtalt beskrivelser af St. Croix
og dens befolkning, sådan som en dansk
gendarm oplevede den i 1912, og som
journalisten Henrik Cavling oplevede
den omkring 1920. Derudover er der
indtalt kommentarer til, hvad filmen vi-
ser, med forklaringer om forholdene på
øen dengang. Med vores kendskab til
øerne og deres historie er disse forkla-
ringer nok ikke helt korrekte.

Filmen giver trods dens spilletid på kun
6 minutter et varieret og spændende
indtryk af livet på øen dengang. Carl
Lachmann og hans hustru Henriette

flyttede til sukkerplantagen Bethlehem
på St. Croix omkring århundredskiftet.
Carls onkel havde erfaring med sukker-
produktion og sad i en kommission, der
skulle forsøge at gøre øerne rentable.
Derfor blev Carl sendt derover. Han
lagde mange kræfter i at modernisere
sukkerproduktionen. Traktorer og andre
maskiner blev taget i brug, men kun et
enkelt år gav plantagen overskud. På
filmen ser man, hvordan sukkerrørene
plantes og høstes, man ser maskineriet,
og man får indimellem optagelser af den
sorte befolkning.

Familien Lachmann flyttede tilbage til
Danmark i 1912, hvor en bestyrer over-
tog ledelsen af sukkerplantagen. Men i
1919 vendte familien tilbage for en kor-
tere periode, og det er fra det år filmen
stammer. Foruden optagelserne af
sukkerproduktionen ser man glimt fra
familien Lachmanns dagligdag hjemme i
haven og fra deres strandture i automo-
bil.
Først i 1930’erne afhænder Lachmann
familien sukkerplantagen Bethlehem.
Siden har filmen ligget hengemt på et
loft, indtil den for ganske nylig blev
draget frem af glemselen – til stor medie-
bevågenhed og nu til salg overalt i lan-
det, hos boghandlere og kædeforretnin-
ger. – Flere oplysninger om serien kan
ses på www.dkhistorie.dk

Jens Benoni Willumsen.
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Dansk vestindisk
bankekød
En dansk klassiker udsat for caribisk
krydring. Kartoffelmosen kogt med
Fennikel og æbler får en fin syrlig smag
med toner af lakrids.

Til 4 personer

400 g oksekød i tynde skiver f.eks   bov
eller tykkam
2 spsk. olie
3 store løg i både
2 tsk. frisktkværnet sort peber
4 stænger bladselleri i tykke skiver
2 tsk. stødt allehånde
3 fed hakket hvidløg
2 tsk. stødt korianderfrø
1 hakket grøn chilli
2 tsk. tørret timian
½ liter vand
2 tsk. salt
(evt. ½ vand og ½ mørk øl)
2 spsk. Hvedemel
2 laurbærblade

Bank kødskiverne, fx med den flade side
af en køkkenkniv. Bland salt og krydde-
rier på en tallerken og vend herefter i mel
og steg det i olie i en stor stegegryde på
begge sider til kødet har taget lidt farve
ca. 2 min. på hver side. Steg det evt. af et
par omgange.
Læg alt kødet i gryden og vend løg,
bladselleri, hvidløg, chilli og laurbær-
blade i.
Hæld vand og evt. øl ved og læg låg på.
Lad retten simre for svag varme til kødet
er helt mørt, ca. 1 time.

Servér med:

Kartoffelmos
med fennikel og æble

1 fennikel i tern
600  g bagekartoffel i kvarte, fx Estima
1 spsk. olie
1 stort syrligt æble skrællet og i både, fx
Mutzu
3 dl mælk
½ bdt. finthakket persille

Sautér fennikel i olie 2-3 min. I en stor
gryde, vend æblerne i og sautér
yderligere 1 min. Tilsæt kartoflerne og
hæld vand ved til det dækker. Kog
for svag varme til kartoflerne er helt
møre, ca. 30 min. Hæld vandet fra og
damp kartoflerne tørre på eftervarme.
Varm mælken op med persille. Pisk
kartoflerne til mos, pisk den varme mælk
i og smag til med salt og peber.

Velbekomme.
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Oplysninger om de
danske gendarmer
efterlyses
Fra Betsy Rezende, bibliotekar på St.
Croix, har vi modtaget følgende:

The Library Committee of the St. Croix
Landmarks Society (på Whim) er ved at
forberede endnu en workshop i slægts-
forskning, denne gang med fokus på
lokale efterkommerne af de danske gen-
darmer, der gjorde tjeneste på de dansk
vestindiske øer fra 1907 til 1917.

Workshoppen skal afholdes  i efteråret
2005.  Her vil der blive arbejdet med alle
slags oplysninger, som kan knyttes til de
danske gendarmer.

Derfor efterlyses informationer om
gendarmers liv i Danmark før og efter
tjenesten på øerne.  Desuden ønskes
fortællinger og anekdoter om

Mon det er svaret på denne efterlysning,
Anne og George leder efter?

gendarmerne, om deres ophold og ind-
tryk af øerne under opholdet derude -
meget gerne i engelsk oversættelse.
Endelig er man interesseret i postkort og
fotografier af gendarmerne samt kopier
af dagbogsoptegnelser og breve til og
fra disse mænd.

Hvis nogen kan hjælpe Betsy Rezende
med oplysninger eller materiale, vil hun
meget gerne høre fra vedkommende.
Man kan sende besked og oplysninger
til St. Croix Landmarks Society’s e-mail
adresse:  sxlslib@viaccess.net

Mon ikke vi i foreningen har medlemmer,
som er efterkommere af gendarmer?

Betsy Rezende
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Hugo Larsen forlader som nævnt St.
Thomas i august 1907 efter 3½ år i Dansk
Vestindien. Han har kun meget sporadisk
haft forbindelse med hjemlandet. Brev-
skrivning er jo ikke hans stærke side og
bliver det aldrig. Selv karrieren derhjem-
me har han stort set glemt. Kun i 1907
sender han et enkelt billede hjem til Char-
lottenborgs Forårsudstilling. Han har
selvfølgelig fået efterretninger, når der
kom skib fra Danmark, men der er langt
til storbyen, både geografisk og kultu-
relt. Hugo Larsen er stort set uforberedt
på, hvad der venter ham derhjemme.

Til sidst vinder hjemveen dog over tro-
pekoloniernes fristelser. Hugo Larsen er
trods alt Københavner med stort K, og
på det seneste har han været så heldig
med sit salg, at han nu kan betale billet-
ten hjem.

Hugo Larsens
hjørne

  4. del - af Jan Tuxen

Sukkerkogere, St. Croix

I det tidlige efterår 1907 står han atter i
København, denne gang med en stor ba-
gage af glimrende billeder fra Dansk
Vestindien. Nu skal der udstilles! Der er
længe til Charlottenborgs Forårsudstil-
ling, og i stedet vælger han at udstille på
Kunstnernes Efterårsudstilling. Ikke et
eller to billeder. Nej, 35 af de bedste male-
rier fra hans 3½ år lange ophold i troper-
ne. En samling, som han med rette kan
være stolt af.

Men livet i København var gået videre,
siden han var rejst. Den interesse for
Dansk Vestindien, som var blusset op
først i århundredet, dampede hurtigt af
igen. Kun få gad nu beskæftige sig med
den besværlige koloni, som dels kostede
penge og samtidig tillod sig at kræve
store reformer. Og hvem havde egentlig
hørt om kunstmaleren Hugo Larsen? Var
han ikke forsvundet for længe siden? Og
var det forresten ikke noget impressio-
nistisk klatmaleri, som han nu var kom-
met hjem med?

Udkast til Dansk Westindisk Platte.
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Man kan levende forestille sig det chok,
som Hugo Larsen fik. Den udstilling,
som skulle have været hans livs vig-
tigste, gik stort set upåagtet hen. Ved at
vise alle sine bedste vestindiske billeder
på Kunstnernes Efterårsudstilling gik
han samtidig glip af muligheden for at
vise dem på Charlottenborgs Forårs-
udstilling. En taktisk brøler, som indi-
rekte medvirkede til det definitive brud
med Charlottenborg otte år senere.

Hugo Larsen fik en depression og trak
sig ind i sig selv. Den inspiration, som
tropelyset og ikke mindst livet og  natu-
ren i kolonierne havde givet ham, var
forsvundet og viste sig siden kun i korte
glimt. Kunstnerisk faldt han tilbage i en
akademisk tradition, som ganske vist var
vellidt i tiden, men ikke just befordrende
for Hugo Larsens kunst. Han var en
dygtig portrætmaler, og denne side af
hans talent kom til at forsørge ham i den
såkaldte „herregårdsperiode“, hvor han
turnerede mellem en række af de danske
herregårde og portrætterede ejerne og
deres familier.

Men Hugo Larsen glemte ikke sine år i
Dansk Vestindien. Han kom aldrig tilba-
ge, men mindedes altid denne periode
som den lykkeligste i sit liv. I sin kunst
vendte han ofte tilbage til sin vestindi-
ske motivkreds. Han udførte f.eks. de
anskuelsesbilleder, som har været vist i
en tidligere artikel, i 1910-11. Også de
billeder, som vises i denne artikel, er ud-
ført efter hans hjemkomst. Billedet fra
batteriet i Charlotte Amalie, som angive-
ligt viser salutten ved Christian IX’s
sidste fødselsdag, er endda dateret så
sent som 1946.

Med denne artikel er det vist på tide, at
Hugo Larsens Hjørne takker af for denne
omgang. Der er mange - i mine øjne inte-
ressante - emner, som vi ikke har været
inde på, og nogle, som vi kan gå mere i
detaljer med. Men det kan vi jo vende
tilbage til på et senere tidspunkt, hvis
andre også viser interesse.

Jan Tuxen
www.tuxen.info

 Salutten fra batteriet i Charlotte Amalie.
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Fra St. Croix til
San Francisco
Af Jørgen O. Bjerregaard

For tiden er jeg i gang med et flerbinds-
værk, ”Fjernt fra Danmark – Skitser og
scener fra De forenede Stater i Nordame-
rika” af Axel Felix. Han skriver om sit
ophold i USA i midten af 1800-tallet.
Forleden aften var jeg kommet til et af-
snit med overtitlen ”California Feberen”.
I dette afsnit skriver Axel Felix om dan-
skere, der lod sig lokke til det nye land
mod vest. Navnet Leudesdorff og St.
Croix skærpede min opmærksomhed.
Axel Felix skriver:
Ved samme lejlighed vil jeg omtale en
anden dansker, der også kan takke de
californiske guldminer for en ikke ube-
tydelig formue. Købmand Leudesdorff,
som var født på St. Croix, den danske
koloni i Vestindien, havde i 1844 ned-
sat sig som købmand i San Francisco,
hvor han det følgende år blev udnævnt
til konsul for De forenede Stater. San
Francisco var dengang en lille by, selv
om den i mange år havde været til-
flugtssted for hvalfangere, kystskippere
og flere nationers orlogsfartøjer, som
provianterede her på deres lange
krydstogter over Stillehavet.
Leudesforff var en ung, dristig mand,
som opkøbte mange grunde i selve byen
og omegnen. Men samme år som guldet
blev fundet på Sutter´s ejendom, kaldet
Nueva Helvetia (Det nye Schweiz),
døde imidlertid Leudesdorff – alminde-
ligt beklaget og savnet på grund af sin
åbne og oprigtige karakter og sit elsk-
værdige væsen. Netop da lå der et ame-
rikansk orlogsfartøj i San Franciscos

havn. Næstkommanderende var en snu
og foretagsom yankee, kaptajn Folsom.
Han havde tidligere været i Californien
og kendte landets geografi særdeles
godt. Da guldfundene fandt sted, indså
han klart, hvilken vigtig position San
Francisco ville indtage, og at navnlig
grunde og byggelodder inden kort tid
ville stige til en uhyre værdi. Han vid-
ste, at den afdøde Leudesdorff havde
slægtningen i Vestindien, og efter at
have fået orlov samt være blevet forsy-
net med de vigtigste papirer, der angik
de Leudesdorff´ske ejendomme, rejste
han et halvt år senere til New York og
derfra til St. Croix. Her levede
Leudesdorffs moder samt hendes datter,
der var gift med en dansker, Holger
Gindrup. Kaptajn Folsom tilbød nu
disse arvinger en rund sum (så vidt jeg
ved 100.000 dollars), for den afdødes
ejendomme. Da han fortalte familien,
hvor vanskeligt det ville være at sælge
ejendommene på grund af den usikre
lovtilstand, der herskede i dette nye
land, gik familien med på hans tilbud.
Gindrup fulgte med til New York, hvor
jeg traf ham, og hvor han gennem et af
de mest ansete handelshuse afsluttede
handelen med kaptajn Folsom og fik
alle dokumenter bragt i behørig orden.
Gindrup var meget brystsvag, da han
kom til New York. Alle der så ham men-
te, at han ikke ville kunne leve en må-
ned mere, men klimaet havde mærkelig
nok en velgørende indflydelse på ham,
og han forlod New York som en hel-
bredt og rig mand.

Kilde: Langt fra Danmark,  Bind II,
side 39-41.

Det forekom mig at være en spændende
historie og jeg gik på jagt i de kendte
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værker ”Vore Gamle Tropekolonier”, m.fl.
Men uden held. Hvad gør man så. Jo,
man går naturligvis på ”nettet”. Her
dukkede Leudesdorff frem på skærmen.
Det viste sig, at   hans fulde navn er
William Alexander Leidesdorff.

Den første side, jeg stødte på var:
www.sfmuseum.org. , som bl.a. indehol-
der en artikel af Sue Bailey Thurman.
Hun beskriver Leidesdorff som en af de
mest berømte kulørte pionerer i Califor-
nien. Søn af en dansk plantageejer  ved
navn William Leidesdorff og en indfødt
kulørt kvinde ved navn Anna Maria
Spark – begge St. Croix .
W.A. Leidesdorff kom til Californien i
1841. Men var først en tur omkring New
Orleans, hvor han beskæftigede sig med
søfartshandel. Blev skibsejer og be-
gynd-te at sejle mellem New Orleans og
New York. Nåede også at blive ulykke-
ligt forelsket. På et tidspunkt følte han
sig tiltrukket af det spændende vilde
vesten. Solgte alle sine ejendele og
købte skon-nerten ”Julie Ann” og satte
kurs mod San Francisco – dengang en
lille søv-nig havneby. Herefter gik det
meget hur-tigt. Leidesdorff etablerede
sig, købte skibe og land og blev en me-
get rig mand.  Sue Bayley Thurman skri-
ver videre:

With such vast holdings he continued to
establish himself as a business man of
amazing acumen when he bought a lot
on the corner of Clay and Kearny and
built the town’s first hotel, which with
prophetic insight, he called the “City
Hotel.” Later, extending his import-
export trade (particularly in tallow
and hides), he built a warehouse on the
corner of California and Leidesdorff

streets, the latter being the short street
on the waterfront of the Embarcadero of
the day, which was named for him.
He had a flair for politics, and in 1845
was appointed Vice Consul to Mexico
by Consul Thomas Oliver Larkin, ser-
ving under the jurisdiction of Commo-
dore Stockton, then military governor
of California. In this capacity
Leidesdorff gave aid to Fremont and the
Americans raising the Bear flag in the
historic rebellion at Sonoma in 1846.
His official report of this incident to
Consul Larkin, not published until
1939, remains an important document
of the period.
A bachelor to the end of his days,
Leidesdorff nevertheless established
himself in a commodious home on the
corner of California and Montgomery
Streets, a step from the present high-
storied Russ Building, and from this
vantage point won international fame
as one of the city’s most genial hosts.
Whenever government officials,
American or Mexican, came to town,
Leidesdorff’s home, the largest and most
impressive in the area, was always
chosen as the scene for lavish state
entertainment. He had the urbanity of a
seasoned diplomat, politician, and man
of affairs. His cuisine offered the finest
foods and wines and he could boast the
only flower garden in all Yerba Buena.
On the local level, he held civic posi-
tions of honor and trust. He was a
member of the town’s first council; he
was town treasurer, and one of the
three members of the first school board
which supervised the building of the
first public school erected for children
in the community. In a lighter vein, he
found occasion in the field of sports, to
indulge the lively spirit of speculation



26Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3  - November 2004

and daring which he brought with him
into California. Among his last vent-
ures, in 1847, was the staging of the
state’s first horse race, on a “meadow”
near Mission Dolores, especially impro-
vised for this unprecedented event.
Leidesdorff died of brain fever in 1848
at the early age of thirty-eight. In his
death he was accorded the highest
recognition a bereaved community
could tender a beloved and honored
citizen. Flags hung at half-mast from all
military barracks and vessels in the
port. Minute guns were fired as the
funeral procession made its way
through the winding streets to Mission
Dolores, where with imposing ceremo-
nies his body was laid to rest…….

Nu var min nysgerrighed virkelig vakt.
Der måtte gemme sig flere oplysninger
på nettet, så jeg søgte videre. En henvis-
ning til The Virgin Islands Dayly News,
tirsdag den 18. februar 2003 indeholder
en artikel af Nancy Cole med titlen
”America´s first black millionaire was a
St. Croix native”.

I artiklen nævnes, at Svend Holsoe og
Steve Latimer for tiden arbejder på en
biografi om Leidesdorff. I.flg. Svend
Holsøe er Willam Alexander Leidesdorff
født på St. Croix i 1810. Selv om hans
mor var kultørt, så betragtede han ikke
sig selv som farvet. Faderen var jo hvid
og moderen vistnok kun kvart neger.
Men på trods af Peter von Scholten
milde syn  på de kullørte, så ville William
Alexander Leidesdorff alligevel være at
betragte som farvet. I virkeligheden var
han mere hvid end farvet, så det er for-
ståelig nok, at han ikke anså sig selv for
at være kulørt.

Artiklen nævner, at familien Leidesdorff
havde lejet plantagen Spring Garden på
nordvest kysten af  St. Croix.
Leidesdorff far var endvidere øens dyr-
læge. I en alder af kun 6 år blev den lille
Alexander sendt til Danmark, hvor han
opholdt sig i 10 år. Sandsynligvis for at
gå i skole. Næste gang han omtales er i
1832, da han i New Orleans søgte om
amerikansk statsborgerskab.  I en pe-
riode var han kaptajn og sejlede mellem
Nicaragua og Cuba. Det fortælles, at han
forelskede sig i datteren fra en fin, gam-
mel fransk familie. Men da hendes far
fandt ud af, at Leidesdorff var farvet,
blev forholdet ophævet. Pigen var dybt
ulykkelig og døde angiveligt af kæreste-
sorger. Der er dog rejst tvivl om, hvor-
vidt historien er helt sand. Svend
Holsoe mener, at sandheden nærmere er
den, at  unge William var homosexuel,
og at det var årsagen til at  forlovelsen
blev ophævet. Men heller ikke denne
historie er dokumenteret.

Leidesdorff forlod i 1841 New Orleans
ombord på sig eget skib, Julia Ann og
sejlede til San Francisco. I de følgende
tre år sejlede han mellem den calforniske
vestkyst og Hawaii øerne. I 1841 an-
søgte han  også om mexicansk statsbor-
gerskab og fik det. Købte et stort land-
område på 35.000 acres ved Rancho Rio
de los Americanos i Californien. Han
blev senere americansk vicekonsul og
skulle have spillet en afgørende rolle, da
Mexico i 1848 solgte Californien til USA
for 15 millioner dollars.

Artiklen i Daily News  bekræfter, at
Leidesdorff blev en af de førende per-
son-ligheder i opbygningen af San
Francisco. Han opførte det første skibs-
varehus, oprettede den første



27Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3  - November 2004

dampskibsforbindelse, byggede byens
første hotel og var involveret i områ-
dets første professio-nelle hestevæde-
løb. Var medlem af byrå-det, var byens
skatteminister, skolepa-tron o.m.a.

Desværre døde Leidesdorff i en ung al-
der. I 1848 fik han hjernehindebetæn-
delse og døde kun 38 år gammel. I  avi-
sen ”California Star” bemærkede hans
død med følgende notits: ”It is no injus-
tice to the living, or onmeaning praise
for the dead, to say that the town has
lost its most valuable resident.” Mere
fornemt kunne det næppe siges.

Hvad kunne han ikke have nået at ud-
ret-te, hvis han havde levet længere. En
spændende person med en spændende
historie. Jeg vil se frem til at læse Svend
Holsoes og Steve Latimers biografi om
William Alexander Leidersdorff. Hans
familiemæssige baggrund, ophold i
Danmark, virke i USA m.m. Besynder-
ligt, at han ikke har været genstand for
danske historikeres interesse.

Kilder:Axel Felix: Langt fra Danmark –
skitser og scener fra De forenede Stater
i Nordamerika, 1852-1855 bind 2. For-
laget Danmark 1985.

Nancy Cole: America´s first black
milionaire was a St. Croix native. Vir-
gin Islands Dauly News, 18. februar
2003.: http://65.113.91.126/mls_web-
site/Profiles/LeidesdorffDN.htm. Debi
Drake-Maurer: Captain Folsom: soldier
og Misfortune: www.sierrafoothill-
magazine.com/folsomj.html. Sue Bailey
Thurman: William Alexander Leidesdorff:
www.sfmuseum.org/bio/leidesdorff.html

Anderledes
mørbradbøffer:
Der er lavet lidt om på de traditionelle
mørbradbøffer og resultatet er dejligt.

Til 4 personer:

1 stor svinemørbrad
smør, salt og peber
250 g champignon, 1-2 løg
2 skiver spegeskinke
100 g flødeost naturel
kinesisk soja
evt. lidt fløde, reven ost

Skær den rensede mørbrad i skiver og
brun dem hurtigt på begge sider i lidt
smør. Drys salt og peber på og læg kø-
det i et ovnfast fad. Rens svampene –
brug gerne rørhatte, karanteller eller
andre vilde svampe – skær dem i skiver
og rist dem i lidt smør med løgringe for
ret stærk varme. Dæmp varmen og tilsæt
hakket skinke og flødeost, og rør indtil
osten er smeltet. Smag til med sojasauce,
salt og peber og spæd evt. med lidt
fløde, så der er sauce nok.
Hæld blandingen over bøfferne, drys
et tyndt lag reven ost på og sæt fadet i
ovnen ved 225 gr. i  8-10 min.
Retten serveres med friskkogt pasta og
grøn salat.

Velbekomme.
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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

Nye medlemmer i
DVS

Vi fortsætter med at fortælle om de nye
medlemmer, vi har fået i selskabet siden
sidst.

Det er dejligt at se nye ansigter, og her-
fra byder vi varmt velkommen til de nye
medlemmer:

4650    20-08-2004  Frida & Lars Seerup,
4793 Bogø By.

4651   31-08-2004  Ruth Iversen Rollitt,
London, England.

4652   31-08-2004  Philip Sampson,
2300 København S.

4653   15-09-2004  Niels Brandt,
5270 Odense N.

4654  16-09-2004   Claus Anthony,
2670 Greve Strand.

4655  28-09-2004  Marianne Laursen,
2300 København S.

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)

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:
Bodil Widarsson, Tulipanvej 2
9850  Hirshals. Tlf. 98 94 92 40

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: Henning Melchior,  39 64 48 62,
Ingersvej 7, 2920  Charlottenlund. 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:  Finn Ferrall,  44 97 70 24, Fuglehavevej 7, 2750  Ballerup.
e-mail: medlemsbladet@dwis.dk, Erik Marcussen, Anne Walbom, Anna Lykke
Jensen
INFORMATIONSUDVALG: Finn Bagger,  74 53 05 15, Lundsgårdsvej 21 B,
4180  Sorø. e-mail: informationsudvalget@dwis.dk, Erik Marcussen, Finn Ferrall,
Anne Walbom, Ben Säbel.

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, Anna Lykke Jensen, Henning Melchior.

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

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, Birkelyvej 52
Nr. Lyndelse, 5792  Årslev.

 65 90 18 12.

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

Selskabets kontaktpersoner
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