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Formanden skriver...
Kære medlemmer

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2005, nr. 1.
Redaktion: Finn Ferrall (ansvh.), Erik Marcussen, Anne Walbom og Anna Lykke Jensen.

De vestindiske øers arkitektur var emnet for vores møde den 28. november. Tak til vores
foredragsholdere, vi glæder os til deres bog udkommer. Men også en stor tak til alle
mødets deltagere. Sikke mange julehjerter vi fik klippet! Festivaludvalgets „posedame“
(Jonna) fik på denne måde en god gave til at lægge i vores vestindiske gæsters poser. Ja,
bestyrelsen arbejder jo intensivt på at gøre sidste uge i juli og første uge i august til rigtig
god oplevelse for vores kommende gæster. Men vi mangler stadig værter, især i
Københavnsområdet. Så derfor er det nu at vores københavnske medlemmer skal melde
sig som værter.

Faktisk sidder jeg på St Croix og skriver disse formandsord. I år er jeg „kun“ halvanden
måned på øerne. Ja, det er et privilegium.

Ikke desto mindre glæder jeg mig rigtig meget til at komme hjem til vores møde den 4.
februar. Jeg har fulgt Camilla Jensens søgen efter sine vestindiske rødder næsten fra hun
startede. Jeg fik også straks gjort hende til medlem af DVS. Nu bliver hun landskendt via
DR2’s udsendelser. Kom og hør om en helt usædvanlig slægtsforskning.

Godt nytår ønskes til alle vores medlemmer.

Anne Walbom
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Camilla Jensen

- efterkommer af slave fra St. Croix -

holder spændende foredrag og fortæller om aktiviteter for
at synliggøre efterkommere, som idag lever i Danmark.

Medlemsmøde i Valby
Fredag den 4. februar 2005 kl. 19:00

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

Der vil blive leveret et passende traktement til mødet.
Pris for deltagelse: 50 kr. pr. deltager. (Gæster er velkomne).
Tilmelding allersenest tirsdag den 1. februar 2005
 E-mail til  moedeudvalget@dwis.dk     OBS OBS: bemærk mailadresse
  -  eller send nedenstående kupon til Erik Marcussen
  -  eller ring til Esmé Baltzer, telefon 45 86 54 45.

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

Tilmelding til medlemsmødet  fredag  den 4. februar 2005, kl. 19:00  i Valby

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

Sendes til Erik Marcussen - adresse på næste side..........
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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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Hun har været
med til at gøre
hele Danmark
kendt i Vestindien
- portræt af

Annelise Jørgensen

Solar-fonden har gennem mange år været
en aktiv støtte i gennemførelsen af Vest-
indien-festivalerne. Det økonomiske til-
skud fra Solar-fonden i 1997 var således
den brik, der muliggjorde, at Festivalen
kom til at omfatte en 3 dages tur i bus
rundt i Danmark. Vestinderne blev så be-
gejstrede over, hvad de så og oplevede,
at et ophold vest for Storebælt siden den-
gang har været en fast bestanddel af
DVS-Festivalerne.

Jeg syntes det ville være interessant at
kende historien bag dette. Derfor besøgte
jeg Annelise Jørgensen en af juledagene,

idet det er hende, der gennem årene har
haft en afgørende finger med i spillet om
udlodninger af midler fra Solar-fonden.
Besøget fandt sted i hendes nye lejlig-
hed på et nybygget plejehjem tæt på
Sjælsø i Birkerød. Her var Annelise Jør-
gensen netop flyttet ind, så alting var
endnu nyt. Men hun befandt sig godt,
mellem ting og billeder, der siger hende
en masse. Blandt andet billeder af 11
børnebørn og 9 olde-børn.

Annelise Jørgensen er i dag 85 år. Hun
blev født på St. Croix i 1919, som datter
af bankdirektør Axel O. Thage og hustru
Roma. Danmarks Nationalbank havde en
særlig rolle på øerne i de første 20 år ef-
ter salget af øerne til USA i 1917. Her var
Annelises far direktør indtil han vendte
tilbage til Danmark i 1933. Da Annelise
var 5 år flyttede de fra St. Croix til St.
Thomas, men 7 år senere – som 12-årig -
blev hun og lillebroderen Flemming
sendt hjem til Danmark for udvidet sko-
legang. På øerne havde de forinden haft
en dansk guvernante, så de kunne lære
dansk.

I Danmark kom hun til at bo hos en onkel
i Hillerød, og skolegangen var først Frø-
ken Mørks Skole i Hillerød, siden Frede-
riksborg Statsskole. Da familien kom
hjem til Danmark, inklusive de 2 yngste
af de i alt  4 børn, Vivi og Hans, bosatte
de sig i Kolding. Det var også her Anne-
lise fik sin sproglige studentereksamen.
Senere læste hun så til bibliotekar på Kø-
benhavns Biblioteksskole. Hun blev og-
så færdig som bibliotekar, men nåede al-
drig at komme til at virke som bibliotekar:
I 1944 blev hun nemlig gift med cand.
oecon. Harald Jørgensen – og blev der-
efter – som hun selv udtrykker det –

Fortsættes side: 28
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Hvorfor netop de
vestindiske øer?
Foredrag af:

Esmé Baltzer Knudsen

Medlemsmødet den 24. sep.2004.

Som ung pi-
ge fik jeg af
min mor Lil-
lian-bøgerne,
der er 5 bø-
ger ialt, som
er skrevet af
Ingeborg
Vollquarts,
født
1.10.1866.

 De handler
om Lillians liv på øerne og i særdeleshed
på Danmarks Hill på St. Thomas.
Forfatterinden har selv opholdt sig på
øerne fra 1897 til 1901. Den sidste bog,
Svigermor Lillian, blev skrevet i 1917.

Min oldefar, Carl Goos, var medlem af
Landstinget på det tidspunkt, hvor man
havde afstemning om øernes tilhørsfor-
hold. De var seks i alt, der stemte nej til
salget af øerne den 10.11.1916, og de var
alle konservative.

I 1996 tog Gunnar og jeg første gang
derud. Det var til Transfer Day, den 31.
marts. Det var en stor oplevelse. Vi var
med Profil Rejser. Vores ophold varede i
14 dage, og der skulle ses en masse. Jeg
ved, at man kan erfare mange ting på en
kirkegårdene og vi var på de danske
kirkegårde på St. Thomas og St. Croix.

Jeg ledte ikke efter noget særligt, men der
var no-get på St. Croix danske kirkegård,
der må have fanget min interesse, men
som først faldt på plads ved juletid, da
jeg var med min far på Assistents
kirkegård i København for at se på min
farmors og farfars gravsted.

Jeg har været der mange gange, men ikke
hæftet mig ved de andre sten på familie-
gravstedet, men på den store sten midt-
for står der: Johan Carl Vilhelm Simmel-
kjær, Hospitalsforstander på St. Croix,
født den 26. januar 1815 og død den 8.
marts 1871. Han var en kærlig Fader,
en trofast Ven. Hans Minde bevares i
Kærlighed.

Hvor var så hans kone og måske børn?
Jo, på St. Croix kirkegård: Emmely Sim-
melkjær født Keyper. Et barn begravet
derude, navn?. Camilla Keyper blev gift
Storm, og det er min farmor. Angelique
Keyper (tante Tulle) gift med læge Ben-
ned Kjeldsen, Hørsholm. Hun var født
den 26.2.1871, og de havde to børn,
Frederik født den 6.7.1905 og Carl født
16.2.1907. Begge døde i Sydafrika i 1960-
erne.

Tante Tulle, min farmors søster levede da
Gunnar og jeg i 1961 flyttede til Hørs-
holm, så jeg har besøgt Tante Tulle og vi
har talt om familien. Familien havde boet
på St. Thomas, hvor de to drenge Frede-
rik og Carl blev født. Hun havde en ung
pige med hjem fra øerne til hjælp med
børnene, da de kom tilbage.

Jeg var hos min øjenlæge i Hørsholm, og
jeg spurgte om han havde kendt dr.
Kjeldsen. Jo, det havde han da. Det var
ham der kørte med hestevogn på sygebe-
søg med en sort kusk, så det har nok væ-
ret et ægtepar fra St. Thomas de har haft
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Irmingerne

Afstamning fra Gorm den Gamle nr. 1 på
stamtavlen, født ca. 936.

Nr. 27 på stamtavlen, Carl Ludvig
Christian Irminger, gift med Henriette
Georgine Wilborg, var født 3.4.1802 og
døde 7.2.1888, og han var admiral.
Henriette, admiralinden, født den
28.2.1814, død den 30.5.1865. De havde ti
børn (perlekæden - den vender vi tilbage
til).

Nr. 28 på stamtavlen, Carl Goos,
geheime-/konferenceraad, født den
3.4.1835 og død 20.12.1917, blev gift i
Holmens Kirke den 23.7.1864 med Amalie
Henriette Irminger Goos., født den
4.3.1840 og død 22.9.1904. Christian
Irminger, skovrider, født 31.8.1853 bliver
gift med Marie Bay. Der var et barn.

Nr. 29 på stamtavlen, Viggo von Bülow,
ekspeditionssekretær Follerupgaard, gift
30.6.18?? med Betzy Irminger (Musse).
De havde ingen børn. Musse von Bülow
er kusine til min mormor Ingeborg Goos,
gift Gether.

Vi fem piger havde ingen bedsteforældre
mere, de døde alle i perioden 1936 til
1946, så da Musse og Viggo var på alder
med vore bedsteforældre og  kom vi der-
for meget i deres hjem i Willemoesgade.
Da de ingen børn havde var vi  mere end
velkomne. Det var også dem, der  først
blev  indviet  i vore møder med unge
mænd, så Gunnar og jeg har siddet man-
ge gange i admiralens stol, der var så
stor, fordi der også skulle være plads til
admiral Irmingers sabel.

Jeg har også været så heldig at arve fra
dette hjem, bl.a. en fin rokokokommode

med hjem.

Jeg talte med et ældre ægtepar, der bor
her i Hørsholm. De kunne også huske og
bekræfte, at lægen havde en sort kusk,
så det må være rigtigt. Tante Tulle blev
ca. 95 år. Hun mistede mand og de to
sønner inden for et halvt år.

Anden gang Gunnar og jeg tog til Vest-
indien var i 1997, igen i marts måned,
hvor vi havde vores datter, Annemette,
og hendes gudmor, Grace Krøigaard
med. Det var igen Profil Rejser vi rejste

med og vi
var igen på
kirkegårdene
på begge øer.
På St. Croix
fandt vi to
gravsteder,

hvor man desværre havde kalket stenene
til, så det var meget svært at se, hvad der
stod. Jeg har fotograferet dem, men be-
lysningen på det tidspunkt jeg var der,
har været dårlig.

Da jeg kom hjem igen, havde min far fun-
det fotos af hele familien Simmelkjær på
St. Croix. Det var min tipoldefar på min
fars side, der havde en sukkerplantage
ved Christiansted på St. Croix, ca. 1850.

Fars stamtavle går tilbage til 1693: Hans
Peder Storm som var præst.
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og, ikke at forglemme, koralperlesættet i
en lille fin skildpaddekiste. Det røde ko-
ralsæt fik Musse, da hun blev døbt. Det

er dette sæt, jeg bærer
i dag. Ved 10 barne-
dåber har Henriette
Irminger båret dette
sæt. Citat fra piano-
fabrikanten Axel Møl-
ler, gift med Agnete
Goos. Det var ved en
barnedåb, at min mo-
ster, Henriette Goos,
gift med Rektor Flag-

stad, da en af gæsterne beundrede koral-
halskæden, sagde: „Åh, dem har jeg da
så tit på, - hver gang vi har barnedåb“.
Jeg tror ikke det vakte særlig jubel, da
deres eneste datter blev forlovet med
den ringe professor Goos. Han var pro-
fessor som 26-årig, og en af mine mange
mostre har fortalt mig, at admiralinden
skal have sagt: „Du skærer en pind til
min ligkiste“ til sin datter.

Tip-tip-oldeforældre på min Mors side
(Beck)

Jeg talte med vores daværende formand,
Per Nielsen, om Becks gravsted på Gen-
tofte kirkegård. Jeg vil lige tilføje, at fa-
milien Beck har været lidt svær at finde
ud af, da min morfar blev forældreløs som
2-årig, fordi hans mor og far og lillesøster
døde af tyfus, så min morfar Henrik Get-
her, født den 19.10.1872 og død 7.1.1946,
gift med Ingeborg Gehter, født Goos,
27.7.1877 og død 15.12.1936. Min oldefar
var apoteker i Kolding, Axel Gether. Hans
fødselsdato står ikke på gravstenen, men
han er død den 18.11.1874. Han var gift
med Augusta Beck født i 1845, død
21.1.1875. Den lille søster døde mel-lem
den 8.11.1874 og 21.1.1875. Hun blev lagt

i kisten med sin mor, ca. 2 måneder
gammel. De stod i kir-ken på Mors indtil
isen kunne bære, og så blev de begravet
på Kolding gamle kirkegård. Jeg ved fra
Per Nielsen, at ju-stitsråd Ove Frederik
Beck, Gentofte kirkegård, født 3.7.1815
og død den 4.5.1898, havde tre børn,
Christian Fre-derik Beck, født 1844 og
død 1921, Au-gusta Beck født 1845 og
død 1875 og Johanne Fernando Beck
født 1847 og dødsår kender jeg ikke.
Augusta Beck blev gift med apoteker
Axel Gether. Et barn, Henrik Gether født i
Nykøbing Mors ( min morfar.) gift med
Ingeborg Gether og de fik et barn, Ellen
Tove Gether, gift Storm ( min mor), født
den 20.10.1911 og død 19.1.1982, gift med
min far, Ove Frederik Malling Storm, født
29.1.1907 og død 16.11.1997.

Fem piger:

Esmé født 11.9.1934, gift 29.8.1959 med
Gunnar Baltzer Knudsen. 1 datter Anne-
mette Esmé Baltzer Knudsen født
7.12.1966, gift med Hans Gert Nielsen
20.10 2001. To børn, Markus og Jeppe
begge født 4.1.2002.

Anni født
28.2.1936, gift
24.3.1959 med
Søren Elb. 3
børn: Henrik,
Charlotte og
Birgitte.

Martina født 30.5.1942, død august 1998,
gift med Aage Bernsen. 2 børn: Nikolaj
og Tinanquack.

Ninian født 10.5.1945, gift med John
Dahlberg. 2 børn Kim og Steen.
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Nessie født 14.12.1948, gift med Jan Elle-
rmann. 1 barn, Jasper.

Grundlægger af Randers Bypark, min tip-
tip-oldefar, Ritmester og Toldkasserer i
Randers Henrik Gether født 11.6.1807,
død 29.12.1891.

Beck

Ved Gentofte sø ligger „Becks kilde“ og
en landejendom „Salem“ der i dag er ple-
jehjem, men var Becks hjem her i Dan-
mark, når han ikke var på St. Croix suk-
kerplantage 2Beck’s Grove“ (ligger i
nærheden af brødrene Lawaetz’ Little La
Grange). Det er mærkeligt at vide, at min
far næsten hver dag gik rundt om Gen-
tofte sø med sine hunde i over 35 år og
ikke har vidst noget om familieforholdet
til Beck. Vi har imidlertid aldrig hjemme
talt om Vestindien, bortset fra, at mine
forældre i 1970erne talte om at rejse med
skib fra Langelinie til Madeira og videre
til Vestindien, men der var ikke tilslutning
nok til den tur, så den blev aflyst.

I 1999 og 2003 var Gunnar og jeg til festi-
val på øerne. Det var nogle dejlige ople-
velser.

I 2003 var min søster Anni og Søren med,

så de kunne høre og se alt det, vi har op-
levet derude.

Det var en stor oplevelse i 2003 at være
inviteret til Danmarks Hill hos Guvernø-
ren og stå og kikke ud over St. Thomas
smukke og flotte havn. Det var her hele
historien startede med „Hvorfor netop
Vestindien?“ fra Lillian-bøgerne.

Jeg har to søstre, der gerne vil derud og
en søster har sejlet derude mellem øerne
med sin mand. Hans tipoldefar har været
guvernør i to omgange på St. Thomas:
Frederik Moth fra 1724 til 1726 og igen
fra 1736 til 1740. Henrik Moth og Frede-
rik Beck har lavet optegnelser (landmå-
lere) over vejnettet på St. Croix.

Der var to år, hvor alt hvad jeg rørte ved,
handlede om Vestindien. Præstens kone,
Lone Kjelstrup i Næstved, nabo til min
søster, var født på St. Thomas, barnebarn
af apoteker Riise. Hendes far var general-
konsul og boede på Danmarks Hill, som
dengang var Øk’s hovedsæde. Så i 1999
var Per Nielsen så venlig at vise os apo-
tekets lille køkken og dagligstue over
apoteket med de flotte prismelysekroner
og et meget flot venetiansk spejl. Da jeg
viste de billeder, jeg havde taget, til præ-
stefruen, hentede hun sit fotografialbum
og viste mig billeder fra en søndag hos
bedsteforældrene sammen med en masse
børn i deres flotteste hvide søndagstøj.

Jeg er nok kommet lidt uden for, hvad der
hører under Vestindien, men meget af det
jeg har fortalt er vanskeligt at skilles ad, a
og tørre årstal vil jo være lidt kedelige at
høre om.

Esmé Baltzer Knudsen.
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Lidt om rom og
hvad deraf kan
laves:
Når man besøger U.S.V.I. er man sikker
på at få mange dejlige oplevelser uden
sidestykke, bl.a. kan man se historiske
bygninger fra dengang Danmark havde
herredømmet over øerne, opleve øernes
skønne klima og flora, samt få kendskab
til den dejlige lokale befolkning som er
yderst venligsindet over for os danskere.

Hvis man ikke ved det, så varer det ikke
længe inden man bliver klar over, at
Virgin Islands og rom hører sammen. Det
foretrukne mærke rom på Virgin Islands
er den fine Cruzan Rum, som fremstilles
på St. Croix.

St. Croix kalder man ”rommens vugge”
og der fremstilles stadigvæk den ædle
Cruzan Rum. Men i dag produceres der
ikke mere sukkerrør på øerne, så melas-
sen som bruges til fremstillingen af rom,
importeres nu fra bl.a. Puerto Rico.
Destilleringen foregår efter de gamle re-
cepter og rommen bliver stadig lagret på
meget gamle egetræsfade.

Der produceres tre forskellige typer
rom:

White rom, som er en let rom med en
behagelig
aroma; den
benyttes
bl.a. til
daiquiris.

Gold rom,
en vellagret,
gylden og
fyldig rom
som er vel-
egnet til
cocktails og
long drinks.

Dark rom,
der har en
stærk og
meget kraf-
tig aroma;
særlig vel-
egnet til
kraftigt smagende drinks.

På St. Thomas er et besøg til

en uforglemmelig oplevelse.

Foruden at nyde den skønne udsigt, kan
man her i restauranten komme til at sma-
ge en Banana Daiquiri som er stedets
specialitet.
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Her ses lidt af den udsigt man har fra
Mountain Top mens man nyder sin
Banana Daiquiri.

Her følger
en opskrift
fra en bro-
chure fra
ca. 1980 så
man kan få
en fornem-
melse af,
hvordan
sådan en
daiquiri
smager!

Banana Daiquiri
4 cl. white rom
2 cl. bananlikør
2 cl. lemon eller lime juice
lidt sukker og en halv banan

mikses i en blender med en halv kop
knust is, indtil det er jævnet. Serveres i
små whiskyglas.

Magens Bay set fra Mountain Top.

Finn Ferrall

Slægtsforskning!

Hvorfra har jeg min interesse for USVI?
Jo, min morfar er født på St.
Thomas.
Det var en meget speciel
oplevelse at betræde jorden,
den første gang jeg besøgte
øerne. Nu har jeg været der i
alt 3 gange og hver gang har været en
stor oplevelse.

Jeg er i gang med at slægtsforske og det
kunne være sjovt at finde frem til hvor
mine oldeforældre har boet og måske ek-
sisterer huset endnu. Min oldefar var
murer og min morfar arbejdede sammen
med ham.

Det er også godt at være medlem af for-
eningen, for man får en masse info
rmation  om  øerne.

Jonna Skourup Christensen.

Rigsarkivet
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Så nærmere tiden sig for Festival
2005 og et nyt besøg fra St.
Thomas, St.Jan og St.Croix – de
tidligere Dansk Vestindiske Øer.

Dette bringer minder frem fra sidste
festival i 2001.

Hanne og jeg havde meldt os som
jy(d)ske værter og havde fået ”tildelt”
Sue og Chuck. Vi mødte spændte op på
banegården i Fredericia for at modtage
gæsterne. Ud væltede vestindere med
bagage i store mængder og til at begyn-
de med var alt en stor forvirring. Vi havde
ganske vist nået at udveksle breve med
Sue og Chuck og de havde sendt et bil-
lede, så vi kunne kende dem, men det var
lidt svært i forvirringen. Amerikanere rej-
ser altså med meget bagage, og togper-
sonalet var nok glade for at slippe af med
den flok turister.

Nå, men vi fandt efterhånden frem til
vore to og fra det første øjeblik var vi
venner. Det kan næppe beskrives hvilke
gode, sjove og spændende timer vi hav-
de sammen i de få dage i Haderslev. Vi
boede den gang i en forholdsvis lille
lejlighed, så vi havde lejet et gæstevæ-
relse med bad og minikøkken hos et
boligselskab. Værelset var beliggende
200 meter fra vores lejlighed og det første
vi hørte om morgenen var Chuck, der
nede fra gården råbte ”Good morning –
is breakfast ready”. Og det var den –
med gammel dansk som fast indslag.

Så gik turen ud i landskabet – vi besøgte
bl.a. øen Årø med hjuldamperen Helene,

Schackenborg slot med hele den syd-
jy(d)ske gruppe, Hjemsted Oltidspark og
naturligvis Danmarks ældste by Ribe.

Da dagene, fyldt med sol, grin og latter
var gået, følte vi, at vi havde fået 2 nye
venner – for livet.

Vi kneb en tåre, da vi sagde farvel, et far-
vel som heldigvis blev til et gensyn i
2003, hvor vi deltog i turen til paradis-

øerne. Her boede vi hos Sue og Chuck i 2
pragtfulde uger, som vi aldrig glemmer,
uger som fornyede venskabet og som
gav os så mange pragtfulde oplevelser.

Desværre kan Sue og Chuck ikke deltage
i Festival 2005, men vi har meldt os igen
og skal så til at knytte nye bånd til øerne.
Vi glæder os.

Grib muligheden for en stor oplevelse –
meld dig som værtsfamilie og føl vinge-
suset fra Caribien.

Finn Bagger.

Værtsfamilie - en ny, stor oplevelse.
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Fra Illustreret Tidende

den 4. februar 1854.
Forhenværende Generalgouverneur over
de dansk-vestindiske Øer, Generalm. P. v.
Scholten er død i Altona (nu tysk forstad

til Hamburg, red.). Staten menes herved
at bespare hans Pension af 12,000 Rigs-
daler aarlig.

Finn Ferrall

Nyt fra øerne –The
Daily News

Isidor Paiewonsky død
De „gamle“ medlemmer af DVS husker
måske artikelserien „History Corner by
Isidor Paiewonsky“. Denne var i en år-
række et næsten dagligt indslag i the
Daily News, og flere af de historiske artik-
ler blev gengivet her i medlemsbladet. - I
december 2004 døde Isidor Paiewonsky,
95 år gammel, efter et langt og virksomt
liv.
Familien Paiewonsky kom som jødiske
flygtninge til St. Thomas fra Litauen i
1901. Fra 1929 til 1954 drev Isidor’s far
Riises Apotek i Dronningens Gade, og
her boede familien. Med årene blev fami-
lien en af øens rigeste med stor indflydel-
se i forretningsverdenen og i det politiske
liv. Deres A.H. Riise Liquor Store og A.H.
Riise Gift Shop blev nogle af Charlotte
Amalies førende forretninger. En af søn-
nerne, Ralph M. Paiewonsky, blev udpe-
get til øernes guvernør og virkede som
sådan i perioden 1961-69.
Isidor Paiewonsky var ligesom sin bror
forretningsmand og opnåede at sidde 42
år i bestyrelsen for The Chamber of Com-
merce. Men hans største interesse var
nok øernes historie. A.H. Riise Liquor
Store var nærmest et lille museum, og i
1987 udgav han bogen „Eyewitness
Accounts of Slavery in the Danish West
Indies“.
De historiske og politiske interesser er
gået videre til bl.a. sønnen, fhv. senator
Michael Paiewonsky, som mange af os
husker fra den seneste festival på St.
Thomas i 2003. Det var ham, som til lejlig-
heden havde udarbejdet og fået trykt
avisen „The Saint Thomas Historical
Journal“.

Lidt nostalgi
fundet i: Artikel fra 1825.
For nostalgiens skyld er stavemåden
som man  brugte dengang.

Indenlandske
Efterretninger.

I Hr. Hempels Avis, af 29de . M., læstes
følgende under Overskrift: (Meddeelt).
Fra St. Thomas angives som Aarsag til
Ildens Opkomst den 12 Februar: En
Negerinde havde af Overtroe sat Lys i en
Tønde, for at brænde Forbandelse over
de Personer, der havde stjaalet nogle
Ænder fra hende. Hun gik ud og glemte
Lysene; Tønden og Værelset tændtes.
Ilden mærkedes først, da den slog ud af
Huset, og rasede siden, som bekjendt,
paa det frygteligste.
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Hjælp til Festival
2005

Vi har brug for
flere værter på
Sjælland!
Der er nu brug for, at vore medlemmer
øst for Storebælt primært Sjælland kom-
mer ud af busken. På trods af langt færre
medlemmer - 106 vest for Storebælt - er
det her lykkedes at skaffe indkvartering
til alle gæster hos enten medlemmer eller
venner og bekendte, det er flot præste-
ret. Men det har ikke kunnet lade sig
gøre blandt 291 medlemmer øst for Store-
bælt, her mangler fortsat godt en snes
pladser.

Som formand for Festivaludvalget finder
jeg det beskæmmende, at vi ikke også
øst for Storebælt for længst har klaret
indkvarteringen. Disse gensidige besøg
er netop et af de væsentlige fundamenter
i selskabets virke, Man skal heller ikke
overse, at værtsskab ved Festival 2005
giver klar prioritet, når vi formentlig i
2007 atter skal besøge øerne.

Derfor kom nu ud af busken på Sjælland
og Lolland-Falster. Kan du ikke selv klare
et værtsskab, så prøv om du kan overtale
en god ven eller nabo til at hjælpe. Det
har jyder og fynboer gjort, så må det og-
så kunne lade sig gøre på herovre øst på.
Det er jo de private indkvarteringer frem
for hotelindkvarteringer, som er med til at
skabe venskaberne.

Forespørgsel:
Jag har en anfader som år 1800 flydde
från Ystad till S:t Thomas. Han hette
Josua Imanuel Braune, var född 1756 i
Malmö och var stadsnotarie i Ystad.

Jag har avskrifter av några brev som han
skrivit hem mellan år 1800-1803. Han be-
rättar om sjöresan, om hur engelsmännen
angriper ön, Josua bliver engelsmännens
fånge, men en  plantageägare hjälper ho-
nom att fly. Plantageägaren behöver en
skrivkunnig man att se efter hans plan-
tage och dess 52 slavar.  Josua berättar
om hur han får lära plantageägarens fa-
milj danska.  Han plågas av klimatet och
av sjukdomar. Han berättar om hur han
skickar bomull och andra varor med far-
tyg till Köpenhamn. Han hoppas att
hans svåger i Malmö skall kunna sälja
dessa varor, och att han på så vis skall
kunna betala sina skulder och så kunna
komma hem. Men han kommer nog aldrig
hem. Han nämner namn son von Schul-
ten, Brochmand, Mattias Krapp,  Själv
kallar han sig Immanuel Henricsen (men
hans riktiga namn var Josua Imanuel
Henriksson Braune).

Jag undrar kan man (som svensk) klara
av att släktforska vidare kring hans öde?
Finns det arkiv? Kan man finna om han
dog på S:t Thomas? Kan man finna upp-
gifter om plantaget där han arbetade.

Med bästa hälsningar,
Ingela Holmqvist
Skillnadsgatan 19
S-416 56 Göteborg, Sverige

Evt. informationer kan sendes til
medlemsbladet@dwis.dk
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FFFFFesesesesestivtivtivtivtival 2005al 2005al 2005al 2005al 2005
Tilmeldingsskema for værter m.fl
- send snarest - helst senest 24.januar 2005.

Derfor: Hvis du - eller dine naboer/
venner – har en plads eller to, så enten
udfyld og send tilmeldingsskemaet eller
kontakt undertegnede eller en anden i
Festivaludvalget snarest og helst inden
25. januar, hvor vi gerne vil give vore
gæster en endelig udmelding om
deltagerantal.

Vi kan komme i den situation, at vi
simpelthen ikke kan finde indkvartering
til vore gæster på Sjælland og må ty til
hotelindkvartering med de store
omkostninger, det har for foreningen.
Men i den situation har vi også brug for
værter til at tage sig af gæsterne og til at
klare transport til og fra arrangementer.
Derfor er vi også interesseret i at høre fra
medlemmer, som kan påtage sig den rolle.

På de næste 2 sider findes nok en gang

Tilmeldingsskema for værter
m.fl. Festival 2005.

Det ene eksemplar er til eget brug, det
andet beder vi om at få retur til Festival-
udvalget i udfyldt stand snarest muligt
og meget gerne inden 25. januar 2005.

Skal eller kan man ikke være vært, men
kan tilbyde transport, holde et selskab
eller på anden måde bistå til en vellykket
afvikling af Festival 2005, så udfyld også
skemaet og send det til festivaludvalget.
Kan man være værtsfamilie for gæster
indkvarteret på hotel og sørge for trans-

port og socialt samvær kan det evt. også
have interesse.

Vi beder jer venligst udfylde skemaet ef-
ter bedste evne – med så udførlige op-
lysninger om hobbies, specielle interes-
ser, allergier o.s.v., så vi kan finde frem til
de rigtige kombinationer af gæster og
værter.

Det udfyldte skema bedes returneret til
Festivaludvalget, c/o Walther Dam-
gaard, Blegdammen 30, 4600 Køge, og
som sagt meget gerne inden 25. januar
2005.

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

På Festivaludvalgets vegne
Walther Damgaard

NB! Festivaludvalget har
planlagt et møde for
værterne Vest for Store-
bælt, det blive den 16.
april kl. 14.00 i Horsens,
men nærmere herom i
næste nummer af bladet.
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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 fortælle 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 snarest - helst senest 15.december



17Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2005

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 fortælle 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 snarest - helst senest 15.december
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St. Croix - en del
af vores
tilværelse!
En af de første dage i året 1911 gik en
ung pige på 18 år ombord på et skib i
København for at begive sig ud i den
store verden. Målet var Christianssted
på øen St. Croix og det har nok været
med en vis ængstelse men også en vis
spænding, at hun begav sig af sted til –
for en ung dansk pige - så fjernt et mål.
Hele hendes danske familie fulgte hende
til skibet og vinkede farvel – velvidende,
at der kunne gå år før de så Elsa Johanne
igen.

Elsa blev født den 19. juni 1892 i en lille 2.
sals lejlighed i Trepkasgade 8, Køben-
havn. Hun var barn af arbejdsmand Lars
Larsson (Lindberg) og Marie født Niel-
sen, og der har sikkert ikke været meget
at rutte med i hjemmet og trangt har der
også været.
Med sig i bagagen havde Elsa alle sine

papirer, for ganske vist rejste hun ud
alene, men forud for hende var Frederik
draget af sted. Det forholdt sig nemlig

således, at Elsa og Frederik var blevet
forlovet og der var lyst til ægteskab i
Den Kgl. Landsoverret samt Hof- og
Stadsretten i København d. 12. december
1910.

Frederik hed Frederik Severin Markhøj
(født Andersen). Han blev født i Ålborg
den 22. november 1884 som søn af sko-
mager Andreas Henrik Andersen og
Christiane f. Gregersen. Af en eller anden
grund ændrede Frederik navn fra Ander-
sen til Markhøj og han medbragte en
skrivelse fra overpræsidenten i Køben-
havn, der bevidnede, at han nu havde
taget navnet Markhøj. Det forlyder, at
det var fordi der var begået kriminalitet i
den Andersenske familie og at Frederik
herefter ikke ville kendes ved familien.

Frederik var flyttet til København, gjorde
karriere ved militæret hvor han havde op-
nået rang af sergent. På grund af even-
tyrlyst, trange forhold i Danmark og fordi
en af hans soldaterkammerater, stabsse-
rgent August Frederik Charles Neumann,
som havde gjort tjeneste på St. Croix fra
1896 til 1905, nu havde tegnet en ny 6-
årig kontrakt, besluttede Frederik også at
tegne en 6-årig kontrakt som sergent i
Gendarmerikorpset i Dansk Vestindien.
Familien Neumann, som bestod af Neu-
mann, hans kone Henriette og deres 9-
årige søn Harry Edmund Thorvald
August og Frederik Severin Markhøj
forlod Danmark i slutningen af 1910 og
Elsa fulgte altså efter i begyndelsen af
1911.

Udover sin dåbsattest medbragte hun
”Kundgørelse om ægteskab” fra Lands-
overretten og Hof- og Stadsretten samt
samtykke fra sin mor, nu enkefru Marie
Lindberg, til datterens ægteskab.
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Familien Neumann og Frederik Severin
var vel ankommet til Christianssted og
var blevet indkvarteret i statens ejendom
i Hospitalsgade/Kirkegade og da Elsa
ankom, boede hun som gæst hos familien
Neumann, for dengang kunne man natur-
ligvis ikke bo sammen før man var gift.

Så kom dagen!
 ”Aar 1911. Lørdagen den 18. Februar
eftermiddag kl. 4 mødte for undertegne-
de Byfoged i Christianssteds Jurisdik-
tion paa St. Croix, W. Segelshe, Sergent
i Gendarmerikorpset i Dansk Vestindien
Frederik Severin Markhøj og Frøken
Elsa  Johanne Larsson Lindberg begge
af Christianssted og begærede i Hen-
hold til deres derom indgivne skriftlige
Begæring at indgaa  borgerligt Ægte-
skab, idet Sergent Markhøj erklærede
at han var udtraadt af det lutherske
Trossamfund og Frøken Lindberg at hun
hørte til dette Trossamfund”

Frederik måtte også fremlægge samtykke
fra de militære myndigheder og stabsser-
gent Neumann deltog dels som kurator
for Elsa (hun var jo kun 18 år og dermed
umyndig) og dels som forlover sammen
med sergent Køhler. Af ægteskabsdoku-
mentet fremgår det, at ”Parterne erklæ-
rede at deres eventuelle Børn skulle op-
drages i den lutherske Tro”.

Således begyndte et ægteskab og en
tilværelse fjernt fra Danmark. Den unge
familie boede i statens ejendom – kaser-
nen - sammen med andre militære familier
og der har sikkert været nok at se til.
Frederik har haft sine militære opgaver
og Elsa har sikkert haft det fornøjeligt
med andre unge koner. Ægteskabet resul-
terede i Ellen Margrethe Markhøj. Hun
blev født den 15. decem-ber 1911 og døbt

i den lutherske kirke den 25. februar 1912.
Sognepræsten var P. Helweg-Larsen –
vist nok en bror til den senere guvernør
L.C. Helweg-Larsen (5. marts 1912 – 3.
oktober 1916). Dåbsfesten blev holdt i
kasernens have og der blev taget et flot
billede, som viser selskabet – alle klædt i
hvidt – siddende ved et bord. Der var
familien Neumann, familien Bank-Peter-
sen, familien Børse-Jensen og naturligvis
Elsa og Frederik.
Den lille Ellen boede i Christianssted i 3
år sammen med sine forældre. I 1914 måt-
te hun og hendes moder rejse hjem til

Danmark, da Ellen ikke kunne tåle klima-
et. Det var i det år, hvor kasernen ned-
brændte. Historien er ganske dramatisk.
Det skete i juni måned. Chefen for Gen-
darmerikorpset kaptajn Niels Jørgen Hen-
rik Nielsen Hoyer havde tidligere opar-
bejdet en stor spillegæld mens han tjente
i den franske legion. Han havde også
giftet sig med en meget attraktiv kvinde
Marie Elisabeth hvis dyre smag langt
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oversteg Hoyers militære indtægter. I

desperation, bedrog Hoyer den militære
lønningskasse. For at dække over forbry-
delsen, satte han ild på kontoret, som be-
fandt sig på 1. sal i kasernebygningen.
Ilden spredte sig hastigt, og hele bygnin-
gen nedbrændte. Hoyer blev efterfølgen-
de dømt for brandstiftelse og bedrageri
og fik en dom på 12 års hårdt arbejde. Om
det var efter denne brand Elsa og hendes
3-årige datter rejste hjem vides ikke, men
det kan godt være tilfældet da branden
ødelagde alt indbo.
Frederik blev i Christianssted. Han havde
3 år tilbage af sin kontrakt, og han blev til
det sidste og deltog i overdragelsen til
amerikanerne i 1917. Herefter vendte han
og mange andre hjem  –  skuffede over
salget af paradisøerne.
Da han kom hjem, deltog han aktivt i
”Klubben Dansk Vestindien” og han var
en af stifterne af ”Foreningen Dansk
Vestindien” som senere blev ændret til
Dansk Vestindisk Selskab. Stifterne var
guvernørinde Helweg-Larsen, August
Frederik Charles Neumann, Frederik
xSeverin Markhøj, Sebak og Aage Bang.
Gad vide for resten, hvordan mon Elsa
og lille Ellen kom hjem og hvordan kom
Frederik Severin og hans kammerater
hjem – det var jo midt under første ver-
denskrig???

Ellen Margrethe Markhøj er i dag 93 år
og bor på plejehjem i Sorø. Hun har be-
søgt St. Croix 2 gange siden – den ene
gang i 1984 sammen med sin datter Han-

ne Bagger. Hanne og jeg er meget opta-
get af St. Croix og vi besøgte øerne sam-
men med DVS i 2003. Her ledte vi højt og
lavt og fandt mange spor. Bl.a. fandt vi
en hel kasse med breve og billeder på
Whim. Den var overdraget museet efter
Neu-manns søn Harry Neumanns død.
(Han ligger begravet på kirkegården i
Christiansted). I den kasse fandt vi bl.a.
billeder af Elsa og Frederik. Vi fandt også
frem til stedet hvor den nedbrændte ka-
serne havde ligget og haven, hvor dåbs-
selskabet blev holdt i 1912, kunne vi let
genkende og en del af træerne, mure,
porte og en vandækvadukt eksisterer
stadig.

Vi glæder os til igen at besøge øerne og
vi håber at kunne deltage i en workshop
på St. Croix i efteråret 2005. Den sætter
fokus på lokale efterkommere af danske
gendarmer, der gjorde tjeneste på de
dansk vestindiske øer fra 1907 til 1917.
Hvem ved.

Finn Bagger
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Et kreolsk eventyr
fra St. Croix -
Oprindelig fortalt af Anna
Heegaards mormor Charlotte
Amalie (1753-1856)

Eventyret her er genfortalt af Anna
Heegaards niece, Susan Elizabeth f.
Miller (1811-1902), gift med garnisonslæ-
ge på St. Croix, Adrian Benoni Bentzon
Knudsen (1806-79), og nedskrevet af

Susans barnebarn Elisabeth Garde (g.
Schmedes) i et dagbogsnotat fra Køben-
havn, lørdag den 14. oktober 1893.

„Vi har i aften siddet inde hos Granny
(Susan), der har fortalt et kreolsk eventyr,
der stammer fra „103“ (dvs. Charlotte
Amalie). Det var om en lille dreng, der var
ude at spadsere med sine forældre, men
så blev de borte for ham. Han blev ved

med at gå for at finde dem og så mødte
han en hest. Han klagede sin nød for
den, og den lovede at hjælpe ham, hvis
han ville spille et stykke for den på sin
fløjte, som var det eneste, han havde
med. Så fløjtede han da og sang: „Fe, fe,
and Nancy come again“.

De skiltes og han gik igen et stykke og
så mødte han en ko; den sagde det
samme som hesten og han spillede igen:
„Fe, fe, and Nancy come again“.
Sådan gik det med alle de dyr, han mødte.
Til sidst mødte han en heks og da han
fløjtede for hende, bragte hun ham til
underverdenen, hvor der var en trold
med 7 sønner. Da drengen kom derned,
kunne trolden lugte menneskekød, men
ved at fløjte for ham og sønnerne fik
drengen dem til at kaste sig ned i en
brønd for at finde hans forældrene, og
dér druknede de. Men så  fandt han
forældrene og kom op igen med dem fra
underverdenen.“

Om dette eventyr skulle have sin op-
rindelse i Europa, Amerika eller Afrika
vides ikke. Charlotte Amalie var sort og
husslave i Christiansted de første 40 år af
sit lange liv. Hvis nogen af bladets læse-
re kender eventyret fra anden side eller i
en anden udgave, vil undertegnede me-
get gerne høre om det.

Jens Benoni Willumsen, tlf. 65 90 18
12.

Foto:
Daguerreotypi af Susan E. Miller, født på
St. Thomas 1811 og gift Knudsen.
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Favorite shops
Kan man forestille sig en vestindien-
tur uden at have været inde i en
butik, for at købe noget med hjem?
Nej vel?

Her begynder en ny serie hvor alle
vestindienfarere kan være med.
Send redaktøren en beskrivelse af
din yndlings butik eller hvor du har
gjort en særlig handel.

At shoppe behøver ikke at være en dyr
fornøjelse. Noget af det billigste man kan
foretage sig er at købe frugt hos de kvin-
der, der sidder på markedet. Men hvis du
er på markedet i Christiansted, så skal du
ikke gå særlig langt, før du kommer til en
hjørnebutik, hvor priserne er helt ander-
ledes. Jeg må hellere give den korrekte
adresse: Company Street 1, - det er nem-
lig her man kan få det berømte St Croix
armbånd, det som lukkes med en stor
krog. Armbåndet findes både i en guld,
en sølv og en sølv-med-guld version.
Mænd nøjes for meste med et enkelt, og
med det kan der signaleres. Hvis krogen
vender opad, så er hjertet optaget. Hvis
krogen vender nedad, så.....

Mange kvinder nøjes slet ikke med et
enkelt armbånd, de har virkelig mange -
jeg vil tro at man kan køber over 25 for-
skellige slags armbånd hos „Sonya“,
som butikken officielt hedder. Jeg har set
armbånd, som ikke lukkes med krog men
f. eks. med en delfin, firben, konkylie,
blomst eller sukkermølleruin. Og hvis du
fejrede nytår 2000 på St Croix, så bør du
selvfølgelig også anskaffe det armbånd,
hvor lukkemekanismen er i årstallet.

Og hvilket armbånd købte jeg?

Længe overvejede jeg sukkermøllerui-
nen, men jeg endte med noget helt andet.
Der fin-des nemlig også en serie orkan-
armbånd. Her er selvfølgelig Hugo arm-
båndet særlig flot. Men det er jo ikke or-
kanen Hugo fra 1989, som jeg har ople-
vet. Nej, jeg var her i november 1999, da
den på alle måder usædvanlige orkan
kom til St Croix. Lenny er dens officielle
navn, men alle-rede inden den var pas-
seret var den blevet døbt „Wrongway
Lenny“. Så derfor endte jeg med at købe
et Lenny-armbånd. Straks følte jeg mig
lidt mere „crucian“.

Armbåndets lukkekrog er et spejlvendt L
og fem kugler. Det symboliserer Lennys
rute, som var modsat alle andre orkaners.
Antallet af kugler viser orkanens styrke,
som på et tidspunkt var fem (den højeste
kategori).

„Sonya“ er en lille butik, som har ligget
på det samme sted helt fra starten i 1964.
Det er her man kan købe det berømte
Hook Bracelet.

Anne Walbom
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Formandens Vest-
indiske Dagbog
December 2004.

11. december
Dette års dagbogsnotater starter den 11.
december i lufthavnen på St Croix. Lige
som sidste år står George Tyson parat for
at hente mig, og køre mig til supermarke-
det, så jeg kan være velforsynet i lang
tid. Det er lidt svært huske alt, hvad jeg
vil få brug for i den næste uges tid. Mine
tanker kredser mere om det tyrkisblå hav,
som venter. Og havet er lige så dejligt,
som jeg husker det. Også i år bor jeg på
Cottages-by-the-Sea i den hytte, som
hedder Calypso. Hytterne er alle forskel-
lige. Min Calypso har en dejlig stor ter-
rasse, og hytten er både lys og luftig
(meget vigtigt i varmen). Men ellers er
den ret nedslidt. Men om et år eller to vil
den være ligeså flot som hytterne Conch
og Cruzan, siger Paul.
Lidt om ejerne: Det er et ældre ægtepar
Tom og Carol Benedict, som ejer Cotta-
ges, og det er deres søn Paul, som driver
det. Tom er på mødrende side i familie
med mange af de gamle fine St Croix-
familier bl.a. Fleming, Merwin og Skeoch.
Carol er af dansk afstamning. Alle hen-
des forfædre er danske emigranter fra
Minnesota og Carol mødte Tom, da hun
blev sygeplejerske på „Queen Louise
Home“. Som sagt er det Paul, som driver
Cottages, Carol står for regnskabet og
Tom har efterhånden fået en ekspertise i
om og tilbygninger. I de sidste tre år,
hvor det er familien Benedict, som selv
kører stedet (de har faktisk altid ejet det)
er der sket mange gode forandringer på

bygningerne, men den hyggelige og af-
slappede stemning er fuldstændig ufor-
andret.

12. december
Jeg er heldig, at jeg lige er kommet tids-
nok til en Ruins Ramble på plantagen
Diamond-Keturah. George Tyson fortol-
ker ruinerne, som det kaldes. Det varer
længere end det plejer. Det er ikke fordi

der er me-
get at se,
faktisk
kun en
meget flot
mølleruin
og rester-
ne af nog-

le af arbejderbygninger. Næh, grunden er,
at der bliver stillet mange spørgsmål, bå-
de om møllens lidt usædvanlige bygge-
stil og måden plantagen bliver drevet på,
da den i en periode var ejet af kongen.

13. december
Jeg forsøger flere gange at ringe til Betsy
Rezende, som er en rigtig god veninde.
Sidste jul blev hun udnævnt til Whims
nye bibliotekar, og jeg er ivrig for at høre
hvordan det går, men der er optaget hele
tiden. Men så står hun der lige pludselig,
og undskylder at hendes mand Baga
snakker altid meget i telefon! Vi kører ud
og køber mig en ny mobil-telefon samt en
ny elektrisk tandbørste, begge er ting jeg
ikke kan undvære.... Betsy fortæller om
sit nye job og især om gendarm-projek-
tet, som vi også har skrevet om i det sid-
ste blad. Den 28. december kommer et
gendarm-barnebarn, som hedder Laurid-
sen til St Croix. Hans bedstefar havde
fotografiet som sin hobby, og derfor
medbringer barnebarnet en kæmpesam-
ling fotos, som Whim har fået lov til at
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affotografere. Og den 11. januar bliver
der foredrag om gendarmer. Jeg havde
ellers planlagt at tage til St John den 6.
januar, men beslutter at blive indtil den
12. her på St Croix.

14. december
Kører ind til Christiansted for at shoppe,
og for at kunne bruge lang tid på inter-
netcafe. Godt nok kan jeg ofte låne Cot-
tages computer, men da de kun har den
ene, så bruger jeg den kun til det aller-
mest nødvendige. I hver eneste butik jeg
er inde i, spørger de om jeg er dansk. Mit
svar afstedkommer store smil og fin ser-
vice. Sjovt nok ser jeg ingen andre dan-
skere i byen, måske er de alle på tur den
dag. Dagen afsluttes med en herlig mid-
dag hos Leif og Elisabeth Petersen. Jeg
og de andre gæster spiser skinke med
rødkål og rosenkål, og både kunst og
politik bliver endevendt - tiden flyver af
sted, så pludselig er klokken over 23, og
jeg glemmer helt at jeg dagen før havde
jetlag-fornemmelser.

15. december
Med Betsy på arbejde i Whims bibliotek/
arkiv. Oversætter billedtekster fra et foto-
album, som har tilhørt dr. Zwergius fra
omkring 1900. Der er nogle fantastiske
fotos fra hospitalet i Frederiksted, bl.a. et
hvor der ligger en patient parat på opera-
tionsbordet!

16. december
Sylvia har arbejdet på Cottages al den tid
jeg er kommet her. Hun følger med i alt,
og har tjek på alle gæster, som gennem
tiden har boet på Cottages. Hun og jeg
har gennem tiden udviklet et særligt ven-
skab. Så jeg viser hende selvfølgelig,
hvad jeg har købt i Christiansted. Alt får
en kommentar. Men da jeg viser hende

en lille Havfrue (lavet som kludedukke)
og fortæller at den er til min niece, som
skal være med i det store H.C. Andersen
Show - ja, så kommer der følgende histo-
rie: „Da jeg var barn, gik jeg med min mor
ned til den lille flod ved plantagen
Bethlehem. Der vaskede og skyllede vi
vores tøj. Jeg håbede altid at jeg ville få
havfruen at se. En gang var der en „Dane
Man“, som så hende og forelskede sig i
hende. Han ville have hende op af van-
det, og huggede derfor et billede af hen-
de ind i muren på hovedbygningen. Men
det blev Havfruen vred over, og derfor
brugte hun sin magt. Han døde kort tid
efter. Jeg har altid set efter Havfruen.
Hvis jeg møder hende,  vil jeg spørge
hende om, hvilken lodseddel, der vinder
det store beløb. Så vil jeg nemlig få råd til
at komme til Danmark.“

17. december.
Igen med Betsy på arbejde på Whim. Vi
gennemgår en stor samling af postkort,
som har tilhørt en gendarm Rasmussen.
Rasmussen har først gjort tjeneste på St
Croix, men blev senere overflyttet til  St
Thomas. Derfor er mange af postkortene
sendt til ham fra hans gamle gendarm-
kammerater, som stadig er på St Croix.
Ofte står der kun en hilsen på kortene,
men undertiden bliver han bedt om at
gøre dem en tjeneste, f. eks. om at skaffe
en kasse hollandske cigarer og en alliga-
tor!!!!  Tager om aftnen til „Sunset Jazz“ i
Frederiksted med nogle andre gæster fra
Cottages. Der er utroligt mange menne-
sker, men det er også deres 3 års fødsels-
dagskoncert.

Fortsættes i næste
nummer af bladet!
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Vestindisk
opskrift på
Paté
Paté udtales pattie, og er ikke patéer, som
vi kender dem, men oliestegte dejpakker
med forskellige slags kødfyld, som regel
af hakket oksekød, klipfisk eller kylling.
De findes i forskellige størrelser og spi-
ses som små måltider eller som tilbehør til
andre retter. De er så godt som uundvær-
lige i en ægte vestindisk buffet.

Dej til patéer
Denne dej skal steges i olie. Man kan
dog også til patéerne bruge en mere fedt-
holdig dej, f.eks. butterdej, og bage dem i
ovnen.

400 g. hvedemel
1 tsk. bagepulver
1 knsp. salt
1/4 dl. olie
1 dl. vand

Bland de tørre ingredienser og bland olie
i. Saml dejen med vandet – kom det i lidt
ad gangen. Ælt til dejen er glat og fast.
Dæk dejen med et fugtigt klæde i skålen
og lad den hvile en halv time. Rul dejen
ud og udstik runde stykker. En diameter
på 10 cm. giver ca. 20 patéer. Læg fyld på
den ene halvdel af cirklerne, buk den an-
den halvdel over og luk samlingen ved
en lille ombukning, som presses sammen
med en gaffel. Patéerne steges i olie i en
dyb pande til de er gyldne.

Kødfyld

3 fed hvidløg
1 løg
3-4 kviste timian
1 spsk. persille
1 stilk bladselleri
1 rød peberfrugt
1 stærk chili
400 g. hakket oksekød
1 tomat
1 spsk. eddike
2 spsk. hakket oliven
salt
1 æg
olivenolie

Hak alle grøntsager meget fint. Brun løg
og hvidløg i olivenolie. Kom hakket timi-
an, persille, bladselleri, peberfrugt og
chili i. Svits det ca. 5 minutter. Kom kødet
i og lad det stege igennem. Kom eddike
og tomat i og lad retten simre nogle mi-
nutter. Kom oliven i, smag til med salt,
sluk for varmen og kom ægget i under
omrøring, så det jævner uden at skille.
Fyldet skal være ret fast. Hvis der er for
meget væske så brug to æg.

Louise Steensgaard Sebro
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Anna Hegaards
opskrift på
”spiced chickens”,
en ret som ofte blev serveret for gene-
ralguvernør Peter von Scholten,
som havde sit embede som generalgu-
vernør fra 1835 til 1852.
De boede på Bülowsminde på St. Croix;
desværre tillader de nuværende ejere
ikke turistbesøg.

En høne koges så mør, at de forskellige
stykker let kan tages fra hinanden. Sam-
men med hønen koges en selleri, gule-
rødder, porer og grønærter, som tages op
og skæres i mindre stykker, når de er
møre.
På en pande smeltes 3-4 spiseskeer
smør. To store løg skæres ud og brunes i
smørret, og grønsagerne kommes i sam-
men med nogle skiver af grøn peber, rød
peber og tomater. Dette drysses med salt
og peber og tilsættes en teskefuld papri-
ka, en teskefuld carry, en teskefuld suk-
ker og en kaffekop tyk fløde. Derefter
steges det over en sagte ”ild”, og til
sidst tilsættes lidt tomatpuré.
På en anden pande er hønestykkerne
stegt brune i smør og drysset med lidt
carry.
En rissokkel af ris, kogt i 15 minutter i
kogende, let saltet vand, anbringes på et
langt fad, og herpå anbringes hønestyk-
kerne. På begge sider af rissoklen læg-
ges den krydrede grønsagsragout, der
må smages omhyggeligt til, så den hver-
ken er for stærk eller for svag og navnlig
ikke for saltet.

God fornøjelse - Finn Ferrall

Rettelse:
Desværre har sætternissen været på spil
(flere steder) i novemberbladet 2004 nr.3.
Bl.a. på side 21, i artiklen:
„Oplysninger om de danske gendarmer
efterlyses“. Her var e-mail adressen ble-
vet „usynlig“. Det gøres der her bod for:

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

Finn Ferrall

Redaktøren
skriver:
Mange af vore medlemmer, som allrede
har besøgt Virgin Islands (nogle flere
gange), har sikkert haft nogle dejlige og
sjove oplevelser som de har billeder af
og måske er der en lille historie tilknyttet

Så var det jeg tænkte: Mon ikke mange af
os, som også har været derude vil være
glade for at se lidt af de andres oplevel-
ser?
Og medlemmer, som endnu ikke har haft
den store glæde at se øerne, vil sikkert
også være glade for at få et indtryk af de
dej-lige oplevelser vi ”gamle ø-farere”
har med hjem fra vor besøg derude!
Derfor, send et eller flere billeder til:
medlemsbladet@dwis.dk , gerne med en
forklarende tekst til, bl.a. om hvor bille-
det er taget m.m.

Finn Ferrall
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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:
http://www.dwis.dk
Prøv den!

galopperende husmor med 3 børn:
Thorkild, Vibeke og Agnethe. Og det er
gennem Harald Jørgensen at Nordisk
Solar kommer ind i billedet. Desværre
mistede Annelise Harald Jørgensen for
12 år siden.

Annelise Jørgensen har været mange
gange på øerne. Senest for 3-4 år siden.
Det er helt anderledes i dag. Meget
amerikaniseret. De sorte har nok fået
det bedre økonomisk, men om de også
har fået det bedre familiært set er måske
sværere at svare på. Annelise har stadig
kontakt med sin gamle stuepige, Agate,
der i dag er oppe i 90-erne. Hun har
også kontakt til Clemence, der var ’boy’
– ud over han var søn af kokkepigen
YaYa. Ingen af dem har dog turdet tage
den lange rejse over og besøge Anneli-
se i Danmark. Så kontakten bliver via
det skrevne ord og telefonen.

Mit besøg hos Annelise Jørgensen før-
te således til, at jeg fik kendskab til end-
nu en spændende historie om interes-
sen for de gamle danske øer. Der skal i
medlemskredsen nok være andre spæn-
dende historier at fortælle – ud over de
slægtsfortællinger vi allerede har bragt.
Så det er blot om at komme ud af bu-
sken – medlemsbladet står til rådighed.

Erik Marcussen

Fortsat fra side 5



29Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2005

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
eksemplarer på  Poul Kristensens
forlag 496 sider. Rigt illustreret,
mange historiske 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.



30 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2005

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...



31Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2005

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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Ingvar Zangenberg-illustration
fra J. L. Carstens bog


