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Formanden skriver...
Kære medlemmer

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2005, nr. 2.
Redaktion: Finn Ferrall (ansvarshavende) og Erik Marcussen.

Fredag den 4. februar hørte en tætpakket sal med stor opmærksom på Camilla Jensens
foredrag, om hvordan hendes søgen i sine vestindiske rødder bl.a. havde givet hende
utrolig mange spændende oplevelser. Ja, faktisk fik man indtryk af, hvordan hendes
liv pga. slægtsforskning virkelig havde ændret sig. Tusind tak til Camilla, et af vores
forenings mest aktive medlemmer.

Og nu nærmer vi os denne sæsons sidste møde. Her skal et af vores helt nye medlemmer
holde foredrag. Ulrik Lauridsen vil fortælle om sin farfar Andreas Lauridsen, også
kaldet ”Foto Lauridsen”, som i mange år var en kendt fotograf i Ribe. Men det er tiden
før Ribe, vi skal høre om. Nemlig da Andreas Lauridsen 1911-1914 var gendarm først
i Frederiksted, siden i Christiansted. Men gendarm nr. 47 havde taget et
fotografiapparat med hjemmefra, og snart startede en bemærkelsesværdig karriere
som fotograf og postkortfabrikant, samtidig med gendarmgerningen.

Når jeg i den grad kan anbefale alle at komme til vores næste medlemsmøde og høre
foredraget om gendarm Lauridsen, så er det fordi, jeg selv hørte Ulrik holde foredrag
på St. Croix. Og det var en stor succes – det regner jeg også med at det bliver i Valby.

Bestyrelsen har planlagt et amerikansk lotteri – det er nemlig dyrt at holde festival. Til
gengæld synes festivalkomiteen, at det tegner rigtigt godt. Bl.a. tyder alt på, at vi nu
har fået alle de værter, vi har brug for.

Jyllandsmødet vil stå i festivalens tegn. Også her vil der være amerikansk lotteri. Og
vi har spændende præmier!

På gensyn
Anne Walbom
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Medlemsmøde i Valby
Fredag den 15. april 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 12. april 2005
 E-mail til  moedeudvalget@dwis.dk
  -  eller send nedenstående kupon til Erik Marcussen
  -  eller ring til Esmé Baltzer, telefon 45 86 54 45.

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

Tilmelding til medlemsmødet  fredag  den 15. april 2005, kl. 19:00  i Valby

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

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

„Gendarm og fotograf i Dansk Vestindien“

Ulrik Lauridsen, som er barnebarn af gendarm nr. 47
Andreas Lauridsen, vil med foto og postkort fortælle om
sin farfars oplevelser på St Croix 1911-1914.

Efter foredraget vil der være amerikansk lotteri og
orientering om den kommende festival.
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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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Tropiske fodspor
Camilla Jensen medvirkede i TV-serien
”Slavernes Slægt”, der blev vist på DR2 i
januar 2005. Ved medlemsmødet den 4. fe-
bruar 2005 var der en chance for at høre
Camilla berette mere om udforskningen af

”rødderne”, hvoraf nogle af dem for hendes
vedkommende kan findes i Dansk Vestindi-
en og på de nærliggende britiske øer om-
kring hovedøen Tortola. Camillas foredrag,
der havde titlen ”Tropiske fodspor”, var
særdeles velbesøgt, ca. 90 personer incl.
gæster.

”Tropiske fodspor” vedrørte den forsk-
ning, Camilla i de sidste tre år selv har
udført på øerne og i Danmark for at få pus-
lespillet om hendes egen slægt til at gå op.
Der forestår andre betydelige opgaver i de
kommende år. Således er der nu dannet en
initiativgruppe for Dansk Tropisk Kul-
turarvscenter. Foruden Camilla Jensen be-
står Initiativgruppen af Lise Svanholm,
George Tyson, Poul Olsen og Alex Frank
Larsen. Anne Walbom (Dansk Vestindisk
Selskabs formand) er DVS’s kontaktperson

ikke særligt om ham. De kaldte ham ”Dr.
three cents” fordi hver gang en slave fik 1
dollar i løn, skulle Dr. Raphael efter aftale
med slaveejeren have de 3 cents. Engang
blev Dr. Raphael tilkaldt til en kvindelig
slave, der var alvorligt syg. Dr. Raphael
trak nogle ærter på en snor, skar et dybt
snit i kvindens overarm, og proppede en
af ærterne ned i såret. 14 dage senere kom
dr. Raphael igen, fjernede ært nr. 1 og
indsatte ært nr. 2 i såret, osv. Til sidst døde
kvinden, ikke helt uventet. - Dr. Raphaels
kure var særprægede, men hans ventelister
var til gengæld korte!

Henning Melchior

til Initiativgruppen. Gruppen planlægger et
stævne i København i efteråret 2005 for
efterkommere i Danmark af danske slaver
fra Afrika og Vestindien. Det forundrede
Camilla Jensen, at der næsten ikke var spor
i København i dag af den betydelige økono-
miske og kulturelle indsats slaverne i tro-
perne havde gjort i flere hundrede år.

I Britisk Vestindien blev slaveriet som be-
kendt afskaffet i 1834. Alle, der opholdt sig
på britisk område, var derefter pr. definition
frie uanset nationalitet. På de danske øer
ophævedes slaveriet først 1848. Fra 1834
til 1848 var der derfor en del slaver, der om
natten flygtede fra de danske øer til fri-
heden på de britiske øer i små både. De
danske myndigheder påbød derfor plan-
tageejerne at låse deres både fast om natten.
Men opfindsomheden var stor: engang
flygtede otte slaver til Tortola ved at sejle
derover på en havelåge!

Nogle besynderlige personer kom til Dansk
Vestindien fra Europa i sin tid. En af dem
var en dr. Raphael. Han var lægeuddannet
i Danmark, sagde man. Slaverne brød sig
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Tilmelding allersenest fredag den 8. april 2005
 E-mail til sekretariatet@dwis.dk
  -  eller send nedenstående kupon til Erik Marcussen
  -  eller ring til Esmé Baltzer, telefon 45 86 54 45.

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

Tilmelding til medlemsmødet  lørdag  den 16. april 2005, kl. 14:00  i Horsens

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

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

Medlemsmøde i Jylland
Lørdag den 16. april 2005 kl. 14:00

i Horsens Firmaidræts lokaler, Hattingvej 14, 8700 Horsens

   Velkomst v/ Anne Walbom, formand for DVS

Festivalforberedelsesmøde
Festival 2005 er tættere på end på noget tidligere tidspunkt, der er ikke så længe til juni
2005, som der har været. Detailplanlægningen skal laves i den nærmeste fremtid. Arbejds-
grupperne fra de forskellige områder skal bringes sammen og aftaler om eventuelle fælles
arrangementer drøftes.

Anne Walbom og Walther Damgaard orienterer om fælles praktiske forhold.

Mødeudvalget: sørger for lidt til ganen i form af kaffe og ostemad.
Øvrige drikkevarer kan købes.
Pris for deltagelse: 30 kr. pr. deltager.

På et passende tidspunkt under mødet/drøftelserne vil der være amerikansk lotteri.
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 ——
———————————————

til

Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Porto
kr. 4,50

Favorit shops

I forrige blad skrev
Anne Walbom om
en forretning på St.
Croix, Sonya ltd.,
som har specialise-
ret sig i håndsme-
dede smykker,bl.a.
armbånd.

På billedet ses et
udpluk af disse
flotte armbånd som
KUN kan erhver-
ves der i sin origi-
nale udførelse.
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Kai Otto Lawaetz
(1910-2005)
5. januar 2005 døde Kai Lawaetz på St.
Croix, på plantagen „Little la Grange“, hvor
han var født den 14. januar 1910. Det var
kun få dage før, at han ville være fyldt 95
år.

Kai Lawaetz var
således født på
St. Croix i den
danske tid.
Hans forældre
var Carl og Ma-
rie Lawaetz, der
begge kom til
øen fra Dan-
mark i henholds-

vis 1891 og 1902. Kort efter Maries ankomst
blev de gift, men allerede i 1896 havde Carl

købt sukkerplantagerne „Little la Grange“
og „Jolly Hill“ nær Frederiksted.

I de følgende år fik parret seks børn, og
Kai var nr. fire i rækken. Sammen med sine
søskende voksede Kai op på „Little la
Grange“. Som sine ældre søskende blev
Kai sendt til Danmark for at gå i skole. Han
var da 14 og blev indskrevet på Stenhus
Kostskole. Der kom til at gå „fem lange år“,
inden han igen vendte tilbage til sin

barndoms ø. I Danmark havde han været i
lære på et større drivhusgartneri. Det blev
afgørende for hans virke resten af livet,
hvor dyrkning af blomster, grønsager og
frugter blev hans profession og lidenskab,
dog ikke uden problemer med skadedyr,
hurricanes og vanskelige afsætningsfor-
hold. Særligt må nævnes Kai’s interesse

for at krydse og pode Hibiscus i alle mulige
farver og former, som mangen en besø-
gende har beundret.

I 1956 giftede Kai sig med Irene Magras fra
den franske ø St. Barts (St. Barthelemy),
og året efter blev deres datter Suzy født.
Kai og Irene har siden boet på „Little la
Grange“, hvor så mange danske turister
og venner, familie og bekendte har nydt
godt af deres gæstfrihed. I mange år boede
også Kai’s søster Anna sammen med dem.
Efter at Kai og Irene for nogle år siden byg-
gede deres nye hjem oppe på bakken bag
det gamle Greathouse, har det gamle hjem
været et museum, hvor alting står som i
gamle dage - til stor glæde for de mange,
som har hørt Irene og Kai fortælle så
levende om stedet og familien. På den sidste
festival i Vestindien i 2003 nød vi alle ste-
dets ro og charme og skyggen under det
store Saman træ.

Tak for mange gode historier og ople-
velser!
Jens Benoni Willumsen
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De ca. 175 gœster havde udsigt over den
store smukke have med frugttrœer og pal-
mer. En gazebo var sat op under  Kais fore-
trukne trœ, samantrœet, hvorved hans vel-
kendte sorte gummistøvler  og stråhat var
omkredset af farverige blomster fra gæs-
terne. Iført netop de sorte “boots” og hans
stråhat har Kai, altid åbent og interesseret,
modtaget mange gæster på Little La
Grange.

Jeg kendte dog ikke Kai Otto Lawaetz,
havde blot fejret juleaften 2004 på Little La
Grange, hvor vi talte om de bemærkelses-
værdige baobab træer. Men her sad jeg for
anden gang på den smukke plantage, nu
for at hylde Kai ved hans begravelse. Den
lokale forfatter, Richard A. Schrader, læste
med elegance og empati Irene og Suzy’s
nedfældede tanker om deres ægtemand og
far. Forinden havde Kai’s niece Mona
Lawaetz Doane læst digtet “When I Quit
This Mortal Shore” og derved bragt flere
opløftende budskaber, blandt andet “Vær
ikke bedrøvet på denne dag”. Leif Peder-
sens tale bragte Kais ære og værdighed til
live blandt gæsterne og han afsluttede, per
opfordring fra Kai, med “Altid frejdig når
du går”, som gav et indtryk af, hvor mange
danskere der var tilstede. Vennen og

naboen Pastor Maurice Andrews læste
Matt. 6: 1- 34 og Pastor Robert Wakefield
afsluttede ceremonien.

Efter ceremonien bød Irene og Suzy på en
forfriskning, leveret af Villa Morales og det
var  Kai’s ønske, at gæsterne delte minder
og historier. Ceremonien afsluttedes med
masser af snak og hygge, I modsætning til
den mere stille familiære start, hvor urnen
blev sænket og en rosenbusk  plantet der-
på. Roy Lawaetz talte, Fritz Lawaetz talte,
og Pastor og ven Maurice Andrews talte
om den gæstfrihed han og hans kone nød
godt af da de blev naboer til Kai og Irene.
David Lawaetz havde skrevet en sang “I
heard my uncle died”, som han selv sang
som sidste indslag ved den familiære cere-
moni. Således blev Kai lagt til hvile og jeg
lærte, på begrænset vis, en bemærkelses-
værdig Dansk Vestinder at kende, desværre
for sent til at opleve hans åbenhed, visdom
og medmenneskelige interesse.

Dagbog fra Annaly
22. Januar 2005

Elsket og savnet af en stor
familie og mange venner!
Kai var jo kendt af mange danskere, som
kom herud. De nød at høre ham fortælle
om sit liv og St. Croix.

Den ældre bror, Frits, er blevet 97 år i
oktober 2004, og yngste bror, Erik, blev
91 sidst i december 2004.

De har det så nogenlunde. Men vi ople-
ver, at livet går paa hæld. Det gør det jo
forresten hos os alle.

Venlige hilsener fra

Elisabeth Kolind Pedersen,
St. Croix

Eva Davidsen
St. Croix
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Christiansted d. 12/4 1911Christiansted d. 12/4 1911Christiansted d. 12/4 1911Christiansted d. 12/4 1911Christiansted d. 12/4 1911
   Tak skal Du have for dit Brev, jeg blev meget glad
derfor, jeg er jo ikke forvænt med Breve.
   Musse er vel død, eller har den ogsaa overstaaet den Tur.
   Jeg haaber den brutale Fyr er bleven alvorligt straffet,
herovre er Negrene nogle slemme Dyrplagere, det er noget jeg
særlig interesserer mig for, og Du kan tro, jeg lader dem ikke
dø i Synden naar jeg hører eller ser saadant noget paa min
Patrouillie, lad dem saa hellere slaas indbyrdes.
   Hvis vi træffer et Dyr, der er særligt mishandlet, saa
skyder vi det.
   Negerne holder omtrent alle sammen Husdyr, Svin, Høns,
Æsler og Hunde, men Dyrene faar absolut ikke andet at
æde end hvad de selv kan finde, og det er omtrent intet; jeg
har heller aldrig set saa magre Dyr som her.
   Hvad er der i Vejen med Fader, og hvorledes gaar det med
Moder, husk nu, at de begynder at blive ældre, saa I maa
være lidt gode imod dem.
   Jeg ville jo gerne hjem og se til jer efter de tre Aars
Forløb, men hvis alt til den Tid gaar ved det gamle bliver

Et brev fra St. Croix 1911:
Et eksempel på hvordan forholdene på Virgin Islands
kunne opfattes kort før salget af øerne til USA.
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Undervisning i Sprog og forskelligt.
   Hvis det er muligt, saa se at komme i ”Lære” snart.
   Aviserne har jeg modtaget og blev meget glad for, hvis I
sender flere, saa helst ”Smaabladene” de større d.bl.
Aftenposten holder vi selv.
   Det er ingen daarlig Ide, hvis Du kunde blive en rask
Spejder, men husk, at kun den kan byde, som har lært at
lyde.
   Husk at gratulere Frk. Verner, er det den lille ”sorte”,
saa er der altsaa en Fare mindre, naar man kommer hjem, for
hun var virkelig en stor Fare for sine Omgivelser, jeg havde
nær skrevet sort
   Herovre gaar Livet, sin rolige Gang, vi spiser Bananer,
Annanas, Kokos, Melon, Apelsiner, Sukkerrør og m.m.,
hvad kan man saa forlange mere.
   Paa Søndag d 14/4 skal jeg i Retten, altsaa paa
Embeds Vegne.
   Der blev gjort Forsøg paa at brænde en Farm af forleden
”St. Johns” hed den, vi ved endnu ikke hvem der er
Brandstifter.
   I dag eller rettere i nat er jeg paa Vagt, jeg fik dit Brev
i morges. Jeg er nu saa gammel i Tjenesten, at jeg altid er

jeg her nok mindst 1 Aar til, for at faa samlet nogle Penge,
for i Øjeblikket bruger jeg det meste af min Løn til min
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Danmark.
   Vi har Patrouiller baade Skærtorsdag og Langfredag.
   Den 11 de faldt der 6” Regn her.
   Husk at skrive til mig hvilke Postkort Du har faaet fra
mig, Fader ogsaa, for at jeg ikke skal sende flere af én
Slags.
   Jeg husker godt Frimærkerne, men de er lidt vanskelige at
faa fat i, men det kommer nok.
   Nu tror jeg ikke, der er mere der interesserer Dig, derfor
vil jeg slutte med Tusinde kærlige Hilsener, Fader Moder
Aage Valborg Dig selv fra
Din store Broder
     Ejnar.

  Husk at hilse Ole P Dagmar Fanny Pjevs Oda Carlo
Musse Thorngvist Munkhøj Thomsen
og alle Venner og Bekendte.

Din Broder
     E.

Vagtkommandør eller f.eks. Fører for Patrouillerne.
   Nu kommer der jo snart en amerikansk Flaade til

Anna Lykke Jensen
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Nyt fra øerne –
The Daily News

Valget til øernes senat
Samtidig med det amerikanske præsident-
valg først i november var der valg til det
lokale senat på the Virgin Islands. Det har
15 pladser. Syv senatorer vælges på St.
Croix, syv på St. Thomas-St. John, og én
vælges af alle vælgere på de tre øer.
Sidstnævnte skal ifølge valgloven have
bopæl på St. John.
På St. Thomas-St. John blev resultatet gen-
valg af seks senatorer. Blandt dem er sena-
tor Lorraine Berry, som blev valgt ind for
12. gang! På St. Croix blev kun tre genvalgt.
Resten er nye, formodentlig et tegn på et
ønske om forandringer på St. Croix, hvor
arbejdsløsheden er høj.
Hvis man ser på, hvilke partier de valgte
repræsenterer, så blev det til ti Demokrater,
tre fra Independent Citizens Movement og
to uafhængige. Ingen Republikanere blev
valgt.
Øernes repræsentant i Kongressen i
Washington er fortsat demokraten Donna
Christensen. Hun blev valgt med dobbelt
så mange stemmer som de to øvrige kandi-
dater tilsammen. Guvernørvalget finder
først sted om to år.

Højsæson for krydstogtsskibe
Antallet af krydstogtspassagerer, som har
besøgt St. Thomas i det forløbne år, har
været højere end nogensinde, omkring 1,9
mio. Man forventer rekorden slået også i
det kommende år. Norwegian Cruise Lines
er med sine tre skibe et af de selskaber, der
bringer flest turister til øen.
St. Croix har i flere år stort set ikke haft
anløb af  krydstogtsskibe. Men nu skulle

der ske en ændring. Royal Caribbean’s
skibe skulle fra indeværende højsæson
anløbe molen i Frederiksted op til otte
gange om ugen for at tanke olie fra
HOVENSA olieraffinaderi. Det bliver i
aftentimerne. Det er imidlertid endnu uaf-
klaret, hvorvidt og hvornår passagererne
får lov til at gå i land for at handle i Frede-
riksted. Det er et spørgsmål om sikkerhed,
dels i forbindelse med tankningen, dels sik-
kerheden ved at færdes i Frederiksted ved
aftentide. Også det italienske krydstogts-
skib Opera vil begynde at tanke olie i
Frederiksted.

Caribbean Museum Center for
the Arts
Dette museum i Frederiksted kunne i no-
vember fejre sin 1-års fødselsdag med å-
bent hus. Museet holder til i Strandgade
10 og Kongensgade 62. Man har det sid-
ste år restaureret underetagen af det hi-
storiske hus i Strandgade. Denne byg-
ning og dens omgivelser skal huse muse-
ets permanente samling, butik, arbejdslo-
kaler og boliger til kunstnere Man har al-
lerede i det første år afholdt workshops
om kunst, dans, musik og litteratur. Nu
skal man i gang med restaureringen af 1.
sal. Det koster penge, som man håber at
kunne skaffe på forskellig vis.

Jens Benoni Willumsen
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Et spændende
fotografi
Wayne James, som er kendt af flere i sel-
skabet, købte i efteråret 2004 på en dansk
auktion en række fotografier fra 1915-17
optaget af menig Ejler Grelck-Hansen,
tjenstgørende på „Valkyrien“.

Blandt fotografierne er det viste, som fore-
stiller en kanonsalut fra stillingen nedenfor
Christiansfort i Charlotte Amalie. I bag-
grunden er et dampskib med alle signalflag
oppe, så der er givetvis tale om en festlig
lejlighed.

Motivet er specielt interessant for mig, fordi
Hugo Larsen brugte fotografiets forgrund
med kanonstilling og soldater til en pastel,
som han kaldte „Salutten på Chr. d. 9.s
sidste fødselsdag 1906“. Hugo Larsen
anbragte ganske vist nogle sejlskibe i bag-

grunden i stedet for dampskibet, men det
passer sikkert også bedre med hans tilba-
gedatering af sceneriet. For resten oplevede
Christian 9. slet ikke sin fødselsdag i 1906,
men det havde Hugo Larsen nok glemt, da
han lavede pastellen i 1946.

Er der nogen af bladets læsere, som kan
kaste mere lys over dette fotografi? Hvilken
begivenhed er afbildet? Hvem var menig
Ejler Grelck-Hansen, og hvordan gik det
ham? Er det Valkyrien, som vi ser i baggrun-
den? I nederste venstre hjørne af fotogra-
fiet står 1916 og en signatur, der måske kan
tydes som HP. Kan HP være en person og
i givet fald hvem?

Stillingen findes i øvrigt endnu  - dog uden
kanoner - og i relativt intakt stand, omend
skæmmet af en grim indhegning omkring
parlamentsbygningen.

Jan Tuxen
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Formandens Vest-
indiske dagbog
december 2004,
del 2.
18. december
Selvom det er lørdag er Betsy på arbejde,
det er fordi om lørdagen benyttes biblio-
teket af slægtsforskere. I dag er der tre af
slagsen, her plejer at være mange flere, men
nu er det jo snart jul. Vi gennemgår resten
af Gendarm Rasmussen postkort. Om
aftenen mødes jeg bl.a. med Leif og
Elisabeth til en meget populær juletraditi-
on. En af de lokale danseskoler „Pointe
Dance Academy“ opfører „Nøddeknæk-
keren“. Alle de medvirkende er lokale
undtagen to stjernegæster fra balletkom-
pagniet på Puerto Rico. Der bliver klappet
og råbt bravo utroligt meget, - men de er
også gode og så er alle børnene helt
utrolige. De allermindste der optræder som
harpespillende engle, er både så dygtige
og bedårende, at jeg får tårer i øjnene.

19. december
I dag holder St Croix Friends of Denmark
deres årlige juleparty på restauranten
„Tivoli Gardens“ i Christiansted. Vi er om-
kring 60 og der er en rigtig hyggelig
stemning. Der bliver drukket gløgg, sun-
get og snakket. Eleanor Cerge fra St
Thomas er her også. Hun og jeg holder
små taler, mens Sweeney holder en
længere. Så får vi en rigtig god middag,
især er alle enige om at desserten
(guavaberry cremetart) er fantastisk. Elsie
Galloway (Caravelle) og hendes mand kører
mig hjem.

20. december
Sidder hele dagen og skriver på det, som
skal i næste medlemsblad (altså dette her
blad). Dog tager jeg mig både formiddag
og eftermiddag en længere svømmetur.

21. december.
Endnu engang på Whims arkiv/bibliotek,
som idag får besøg af Svend Ovesen med
kone og datter (fra Atlanta). Svend er
barnebarn af fotograf Axel Ovesen, som

fra 1907 til 1970 var en meget aktiv og agtet
fotograf i Frederiksted. Til trods for sit
danske navn kan Svend ikke tale dansk.
Han er her for at fejre jul med den del af
familien, som stadig bor på St Croix. Og da
Whim ejer hans bedstefars efterladte
negativ-samling (ca 1200), vil han gerne
både selv se den samt vise den til sin kone
og datter. Sjovt nok bor de også på
Cottages.

23. december.
Til Christiansted for på internetcafe at
sende fotos og artikler til medlemsbladet.
Dernæst af sted for at holde møde med
Eleanor og Sweeney, formændene for vores
to søsterforeninger. Emnet for vores møde
er selvfølgelig den kommende sommers
festival. Vi starter med grinende at snakke
om dengang for fire år siden i Kastrup, da
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gruppen af vestindere samt alle deres man-
ge kæmpestore kufferter i løbet af få
minutter skulle ind i toget til Jylland.
Sweeney  resumerer, at de nok skal huske
at opfordre til at begrænse  bagagen. Men
nu kommer vi til den mere alvorligere del,
nemlig antallet af deltagere i festivalen.
Både på St Thomas og på St Croix er der
stor interesse for rejsen, begge foreninger
har voksende medlemstal, og de nye med-
lemmer er ivrige efter at rejse til Danmark.
Jeg kan jo kun synes, at det lyder positivt.
Men vores selskabs problem er, at der end-
nu ikke har meldt sig nok værter. Eleanor
mener, at flere af hendes medlemmer er så
opsatte på at komme til Danmark, at de er
parat til at bo på hotel og gerne vil betale
det selv. Jeg svarer, at festivalen jo altid
har stået for kontakter på det personlige
plan, så derfor kan jeg kun håbe på, at der
snart melder sig flere danske værter.

24. december
Det første jeg gør hver eneste morgen her
på Cottages, er at tage badedragt og bade-
sko på for at gå  de få skridt ud i bølgerne.
Men i dag bliver jeg længe stående i vand-

kanten fuldstændig overrasket. Omkring 7
meter ude, - lige der, hvor det begynder at
blive dybt, - der svømmer en delfin forbi i
en glidende bue op og ned. Sekunder sene-
re ser jeg den længere nede mod Sandy

Min nabosvømmerske bliver virkelig for-
skrækket, hun mener at det er en flyvefisk,
som ikke vil spises af en større fisk. Vi kan
dog ikke få øje på den større fisk, men lidt
betuttede går vi op af vandet for at spise
frokost.

Point, og snart er den væk. Jeg fik en jule-
gave!

27.december
Her til formiddag er vejret rigtigt dejligt.
De forudgående dage har havet været med
krappe bølger, men de er næsten væk. Så
jeg svømmer rigtig længe, samtidig med at
snakker med en anden af Cottages gæster.
Jeg fortæller hende om min delfin oplevel-
se. Og pludselig bliver jeg ramt af noget i
baghovedet. En fisk suser hen over mig.

29. december
Dagen i dag er en rigtig hektisk en. Først
på Whim for assistere ved affotografe-
ringen af mange hundrede gamle postkort
og fotografier som gendarm nr 47 Andreas
Lauridsen tog i perioden 1911-1914. For
gendarmens barnebarn er nemlig kommet
til øerne for at holde foredrag og vise far-
fars fotoalbum til Whim. Og Whim er oven-
ud glade for tilladelsen til at pille de mest
interessante fra til affotografering. For det
er en helt usædvanlig samling - en enestå-
ende chance for at få udbygget Whims fo-
toarkiv. I løbet af dagen går det op for mig,
at denne her opgave vil tage lang tid. Min
opgave er at sørge for at fotokopiere post-
kortenes bagside, når der står noget - og
det gør der tit. Ud på eftermiddagen må jeg
løsrive mig. Jeg skal klædes om, for jeg skal
ind til Christiansted. Kulturministeren har
inviteret mig til reception. Brian Mikkelsen
med  kone og døtre og forældre holder nem-
lig jule - og nytårsferie her. Det er en glæde-
lig oplevelse, for kulturministeren og hans
familie er nemlig rigtig meget begejstret for
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øerne. Stanley og hans band spiller og
kulturministerens døtre danser. De kan sim-
pelthen ikke sidde stille, deres glæde over
musikken er meget smittende, - så smittende
at de også får far ud at danse. Brian Mikkel-
sen holder tale om alt det, som havde gjort
indtryk på ham. Han taler også om mulig-
heden for ungdomssportsudveksling samt
musikalske og kulturelle udvekslinger. I det
hele taget var det en meget positiv tale. Og

meget lovende for det fremtidige samarbej-
de mellem DK og Øerne. Gik træt og glad i
seng.

30. december
Ulrik Lauridsen har lejet en bil, og i dag har
jeg tilbudt at være guide for Ulrik og Elise.
Først kører vi gennem Frederiksted, derefter
nordpå forbi Sprat Hall og Butlers Bay. Ved
Hams Bluf vender vi om og kører af de små
veje gennem regnskoven med et stop ved

Mount Victory. Så langs med nordkysten
og frokost ved „At the Waves“. Om aftenen
spiser jeg middag med min gamle ven
kunstmaleren Leo Carty. Han fortæller,
hvordan han i øjeblikket maler på fire male-
rier! Alt hvad han laver er bestillinger. Han
har lige malet et, som nu hænger ovre på
St Thomas hos Julie og Orville Kean - den
tidligere rektor på Universitetet. Det synes
jeg er sjovt, for Julie og Orville var Oles og

mit første værtspar helt tilbage i 1979.

31. december
Arbejder hele dagen på Whim med gendar-
mens fotografier. Er heldigvis ikke inviteret
til nogen fest, og falder også i søvn lang
tid inden klokken tolv.

Anne Walbom
(fortsættes i kommende blad).

Brian Mikkelsen med fru Eliane. Og så vor egen Anne Walbom
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Efterlysninger....
Dansk frokost
Festivalplanlægningen er godt i gang. Vi
satser på at alt bliver en succes. God mad
og festligt samvær er noget som både
vestindere og danskere sætter højt. Derfor
har vi også tænkt i de baner. En af ideerne
er en typisk dansk frokost i hyggelige
omgivelser - Den gamle Have i Nybro. Vi
må gerne medbringe vores egen mad, så
derfor efterlyser vi et hold ‘mad-kunstnere’,
der kan stå for en dette arrangement.

 Vi håber, der blandt medlemmerne måtte
være nogle, der ikke har plads til at være
værter, der vil kunne løfte denne opgave.
Og igen - det er hjertevarme der tæller - vi
konkurrerer ikke med Søren Gericke.
Kontakt blot et af medlemmerne af
Festivaludvalget, f.eks. Walther.

Aftenselskaber/sammenkomster
En af tilbagemeldingerne fra sidste festival
var, at der gerne måtte have været flere
fester/sammenkomster.Denne tilbage-
melding har vi taget til os, og nu prøver vi
så at se, om vi kan imødekomme  ønsket.

Af det materiale, vi foreløbig har fået fra
medlemmerne, kan vi se, at det halter noget
på dette felt - vi har kun ganske få tilsagn
om selskaber/sammenkomster. Det skal
ikke nødvendigvis være store prangende
selskaber - små hyggelige sammenkomster
er bestemt lige så velkomne. Så vi håber, vi
snart får flere tilsagn, så vi igen kan sove
roligt om natten.

Hvis der er medlemmer, der ikke selv kan/
vil holde selskaber, men gerne vil give en
hånd med til værten/værtinden, hører vigså
gerne herom.

Festivaludvalget
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Fra vore tabte øer!
En ven af ugebladet „Verden
og Vi” skriver i 1917 til
bladet:

Mens man før afstemningen om salget af
øerne så artikler om vore vestindiske øer i
vore aviser omtrent hver dag, så er der gan-
ske naturligt nu blevet stille om den sag.
Imidlertid kan det måske for adskillige
læsere have interesse at se, hvad en dansk
mand i en højere stilling på en af øerne
skriver i et brev som nylig er ankommet til
bladet.

Her følger så uddrag af brevet:
Ud over de økonomiske tab, som vi danske
herude i øvrigt lider, har vi såmænd døjet
nok i den anledning. Hvad vi har måttet
tåle af forhånelser i de sidste par år, navnlig
af denne hr. Jackson, trodser enhver be-
skrivelse. Der er sikkert ikke en eneste na-
tion, der ville have tålt, hvad den danske
har tålt her…. Kulminationen af ydmygel-
serne nåede vi den dag, da Dannebrog
blev strøget og ”Star and Stripes” gik op.
Det var uhyre ydmygende at se symbolet
på en statsmagt, som vi danske følte os
som repræsentanter for, give plads for et
andet, medens negrene hylede og skreg.
Og samtidig følte vi jo alle en sorg, som om

vi stod ved en nær pårørendes grav. De
fleste græd. I det hele tror jeg, at de
nationale følelser er meget stærkere hos
folk, der er borte fra Danmark.

For øvrigt fik negrene snart den ameri-
kanske kærlighed og ”liberty”, som de taler
så meget om, at føle. Vi har her i byen cirka
hundrede marinesoldater til at opretholde
ro og orden, og de ”leger” ikke med negre-
ne. Gadepatruljerne slår en neger i jorden
for et godt ord; undertiden skyder de til
måls efter dem med revolvere – dog uden
at nogen er blevet ramt. For et par uger si-
den var en spillebule på landet blevet afslø-
ret, og da patruljen kom for at arrestere spil-
lerne (mindre kan ikke gøre det), spredtes
tretten negre med vindens hastighed ind i
en sukkermark, hvor de gemte sig; men
marinerne tog ganske roligt riflerne fra
skulderen og begyndte at skyde på kryds
og tværs gennem sukkermarken med det
resultat, at negrene straks kom frem og
overgav sig. Dersom dette var sket i de
danske gendarmers tid, ville de sikkert være
blevet tiltalt for mordforsøg eller noget
lignende.

Den nye amerikanske dommer her i byen
er en meget streng her-re, som kun synes

at interessere sig for
s t r a f f e r a m m e n s
maksimum. Negrene
fortryder også allerede,
at de (gennem Jackson)
har virket for salget. Jeg
hørte forle-den dag, at
en skulle have sagt: Oh,
I would give every-

thing, even my own children, to get back
the Danes! Og det er den almindelige
mening her.

Finn Ferrall

Hamilton Jackson

Fra King Street, St.Thomas.
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Det danske flag stryges på St. Thomas

Da flaget faldt.
Artikel fra „Verden og Vi“

Efter atten måneders fravær, ankom
krydseren ”Valkyrien” store bededag til
København, hilst med stor begejstring af
tusinder af københavnerinder, som altid
har sat pris på ”mænnerne” fra vor lille
raske flåde. ”Valkyriens” mandskab har jo
speciel interesse, fordi de var blandt de
landsmænd, der overværede det historiske
øjeblik, da de tre skønne Jomfruøer for evigt
gik over under stjernebannerets beskyt-
telse. Selv siger de så godt som alle, at det
var gennem tårer, de så vort skønne flag
forsvinde mellem palmerne. For dem alle
var det ufatteligt, at verdenskrigen skulle
– for at bruge finansministerens udtryk –

kunne rive det lille danske tag af en vestin-
disk negerhytte. Det første land, der varigt
mistede territorium i denne krig, var altså
Danmark, og til dette punkt i historien vil
”Valkyriens” navn for evigt være knyttet!

Finn Ferrall

Maj 1917.

Folkemængden hilser „Star and Stripes“
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Festival 2005

Det lykkedes. Vi har nu øst for Storebælt

fået de sidste tilsagn om værtskaber ved

Festival 2005 i hus, så vi har plads til de i

alt 68 gæster, vi har inviteret.

Vi går i Festivaludvalget i disse dage og

venter på de endelige lister med navne på

gæsterne. Vi ved i skrivende stund ikke

præcist, hvor mange gæster der kommer,

men noget peger i retning af, at det bliver

færre end først antaget. Dollarkursen er

for tiden helt fin, hvis man har tænkt sig at

tage et smut til øerne, men vi må jo samti-

dig indrømme, at den ikke just er med vore

venner derude, når de ønsker sig en tur til

Danmark. Af telefonsnak med formanden

på St. Thomas har vi forstået, at omkost-

ningerne til turen bliver anseelige, hvilket

har fået en del specielt fra St. Croix til at

melde fra. Det har betydet, at St. Thomas

har fået mulighed for at sende flere gæster

med.

Rejseplanen er lidt korrigeret i forhold til

de tidligere forventninger. Vore gæster an-

kommer til København allerede fredag den

22. juli omkring kl. 13. Det betyder, at gæs-

terne vil ankomme til værterne vest for

Storebælt fra sidst på eftermiddagen

fredag til ud på aftenen. Vi mangler endnu

detaljerne.

Og værterne øst for Storebælt får også

gæster en dag mere end måske forventet.

Det ser ud til, at de fleste vil returnere fra

Københavns lufthavn søndag den 7. au-

gust tidligt om morgenen. Men som nævnt,

detaljerne er på vej til os.

Andetsteds i bladet  (side 3 og side 7) er

der annonceret et medlemsmøde i hhv.

Valby og Horsens . Vi håber til de møder at

have de ”færdige” lister med gæster og vær-

ter, så færdige som vi nu kan. Der kan jo

altid indløbe ændringer.

Vi håber at se rigtig mange værter til vores

Farewell-party. Det gælder værter fra både

øst og vest. Det foregår fredag den 5.

august, og det vil blive afviklet i Moltkes

Palæ i Bredgade i København. Så husk at

sætte kryds ved den aften.

Walther Damgaard
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Favourite shops
Ordet souvenir lugter lidt af sammen-
klistrede konkylieskaller med „Hilsen fra
Himmelbjerget“ skrevet i guld hen over.
Måske lidt uretfærdigt, for ordet souvenir
betyder jo egentlig erindring.

For mig er den bedste vestindiske souvenir
efterhånden blevet musik. Det er lige meget
om det er inciterende salsarytmer,  bløde
melodisk olietøndemelodier eller danse-
glade traditionelle quelbesange - det hele
minder mig om gode stunder på vores
gamle øer. Jeg har gudskelov mange cd’er
samlet over en årrække, så jeg kan altid
spille lige den jeg er i stemning til.

Men hvor har jeg købt dem? Ja, de første
gange var det lidt tilfældigt, men fra slutnin-
gen af firserne har jeg hver gang, jeg har
været på St Thomas også været inde i
„Parrotfish“ for at få en ny forsyning. Det

der er specielt godt ved netop denne butik,
er at folkene i butikken virkelig har forstand
på den lokale musik, - ja, de nærmest
brænder for den. Der er et imponerende
udvalg af musik fra hele Caribien: Calypso
fra Trinidad, salsa fra Cuba, reggae fra
Jamaica, zouk fra fransk Vestindien osv. -
ja spørg trygt om musik fra hvilken som
helst ø, og de har det!

Så næste gang du er på St Thomas, vil jeg
foreslå at du tager en tur ned af hoved-
gaden, drej op ad Store Tvær Gade og gå
en gade op så du kommer til hvad de lokale
kalder Backstreet. Og hvis du ikke kommer
forbi St Thomas lige foreløbig, men ønsker
at eje f.eks. det kommende karnevals mest
populære dansemusik, så kan du gå ind på
nettet og bestille det derfra. Det kan jeg
trygt anbefale, for det har jeg selv gjort
flere gange.
Adressen er: www.parrotfishmusic.com

Dog er det sjoveste nu alligevel at besøge
butikken selv. Først og fremmest fordi Larry
ved så meget om musikken og er vældig

god til at fornemme, lige hvad der vil falde
i din smag. Men det som jeg også synes er
så sjovt, det er at opleve andre kunder, bå-
de de lokale, men også turisterne. Nogen
gange begynder kunderne at synge, for
de kan ikke huske titlen. Og en gang var
der et par, som manglede noget godt salsa-
dansemusik. Først efter flere morsomme
„danseopvisninger“ fandt de den CD, som
de syntes bedst om. Vi var efterhånden ble-
vet flere tilskuere, så vi gav dem et stort
anerkendende bifald da de gik.

Anne Walbom

Larry og Bonnie er gode til at finde netop
den musik, som du kan lide.
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Lidt flere
Vestindiske
opskrifter

Fritters
Fritters er små pandekager lavet med enten
frugt, grøntsager eller fisk i dejen. De findes
i utallige variationer, og i virkeligheden er
det kun fantasien, der sætter grænsen. Der
er dog en række af klassiske fritters, som
der her er opskrifter på. På trods af, at man-
ge af dem er søde, spises de ikke som des-
sert. De spises varme eller kolde til den
salte mad eller til morgenmad, hvis man har
rester.

Bananfritters
4 meget modne bananer
4 dl. mel
1/2 tsk. kanel
1/2 tsk. salt

1/2 tsk. vaniliesukker
1 dl. mælk
1 stænk rom
olie

Blend bananerne eller mos dem med en gaf-
fel. Kom resten af ingredienserne i. Læg

klatter med en ske på en pande med varm
olie, og steg dem på begge sider til de er
gyldne.

Græskarfritters
7 dl. græskarkød i småtern
4 dl. mel
1 knsp. stødte nelliker
1/2 tsk. kanel
1/2 tsk. salt
1 dl. mælk
olie

Kog græskarternene til de er meget møre,
hæld vandet fra og blend dem eller mos
dem med en gaffel. Kom resten af ingre-
dienserne i. Læg klatter med en ske på en
pande med varm olie, og steg dem på beg-
ge sider til de er gyldne.

Louise Steensgaard Sebro
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Boganmeldelse:
Et ”must” for Dansk Vestindien-elskere.
”Kunstakadamiets Vestindienstudier; Opmålinger 1961 af bygninger på St.Thomas og St.
Croix” af Thorkel Dahl og Kjeld de Fine Licht. Udgivet januar 2005.
Kunstakadamiets Arkitektskoles Forlag 2004.
300 sider, 30 x 24 cm, Hard Cover, vægt 1.7 kg.

Hvad er det der får os vestindienglade danskere til igen og igen at rejse ud til de tidligere
Dansk Vestindiske Øer ? Svarene er vel mange, men et af dem man næsten altid hører nævnt,
er den særegne arkitektur på øerne og de kulturhistoriske forhold, der knytter sig dertil.

Alene af den grund er den her anmeldte bog med den lange titel ”Kunstakadamiets Vest-
indienstudier; Opmålinger 1961 af bygninger på St.Thomas og St. Croix” (om dens baggrund
læs annoncen, side 19 i bladet) et værdifuldt kildemateriale og et must for alle os med interes-
se for det tidligere Dansk Vestindien. Heri får man fortalt historien bag mange af de huse man
går forbi på sine slentreture rundt i Charlotte Amalie, Christiansted, Frederiksted og om
diverse plantager ude i landdistrikterne.

Bogen giver en detaljeret beskrivelse af bygningernes særlige kendetegn, deres placering i
bybilledet, deres fysiske tilblivelse og nuværende stand. Men den går videre endnu, og for-
tæller os, hvad matrikelprotokollerne oplyser om hvem der opførte husene, deres anvendelse
og hvilke ejere og beboere de måtte have haft gennem tiderne.

Det hele baseret og veldokumenteret i bogen ved hjælp af et rigt materiale af flotte fotos
(ofte taget af samme bygning i 1961 og 2001 for at illustrere forandringer eller forfald), plan-
og opmålingstegninger af bygninger, huse og bygningsdetaljer, isometriske afbildninger,
akvareller, bykort, historiske skitser, mv.

Desuden er der kapitler om byggeskik og byggematerialer, om møbler og boligkulturen i
vestindien og til slut et afsnit med biografier, notehenvisninger, bibliografi og personregister.

Det er en på alle måder fantastisk bog som man ikke nok kan anbefale både for bogens
indhold som for kvaliteten af dens udstyr. Et ”must” for alle vestindien-interesserede. Bogen
er udgivet i 1500 eksemplarer, koster i boghandelen, med støtte fra diverse fonde bla. Carlsberg
Fonden, 398 kr. Findes også i engelsk udgave.

Hvordan får jeg fat i bogen med 25 % rabat?
Bogen kan købes på kommende medlemsmøde 15. april (se www.dwis.dk). Dansk Vestindisk
Selskab har forhandlet sig frem til en DVS-medlemsrabat på 25 % og sælger, som en service
til medlemmerne, det første indkøbte oplag af bogen på det kommende medlemsmøde uden
fortjeneste for kun 300 kr.
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KUNSTAKADEMIETS VESTINDIENSTUDIER
OPMÅLINGER 1961 AF BYGNINGER PÅ

St. Thomas & St. Croix

Det Kongelige Danske Kunstakademis vestindienstudier er baseret på en
studierejse foretaget i 1961 til de tidligere danske øer St. Thomas, St. Jan og St.
Croix. Målet for studierejsen var at besigtige, tegne og fotografere de bygninger,
der blev opført mens øerne hørte under dansk flag (1671-1917), og især under
den første halvdel af det 19. århundrede.
Bogens forfattere har siden studierejsen haft en levende interesse for denne
del af den danske kolonihistorie og foretog i 2001 en ny rejse med henblik på
indsamling af materiale til bogens færdiggørelse.
Denne bog viser resultaterne fra rejserne, og indeholder information om
bygningernes konstruktion og funktion samt oplysninger om deres beboere,
ejere og (til en vis grad) deres bygherre.
Baseret på studier fra arkiverne, bliver detaljer om byplanlægning og generel
konstruktion også præsenteret i dette rigt illustrerede værk.

300  sider, 30 x 24 cm
DKK 398,-
Talrige opmålinger og fotos
Hard Cover

Thorkel Dahl og Kjeld de Fine Licht

Distribueres af Arkitektens Forlag
Tlf.: 32 83 69 00/eksp@arkfo.dk

Udgivet af
Kunstakademiets Arkitektskoles
Forlag

Det Kongelige Danske Kunstakademi
Kunstakademiets Arkitektskole
Forlaget
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Nye medlemmer i DVS

Velkommen i Dansk Vestindisk Selskab

4656 21-10-2004 Anders Valeur 4800 Nykøbing F
4658 30-09-2004 Bente Anita Saabye Blanc 7100 Vejle
4659 12-10-2004 Kate & Steen Kjølhede 7120 Vejle Ø.
4660 12-10-2004 Jannie Laebel & Bent Kylbo 2770 Kastrup
4661 25-10-2004 Christa Pålsson 6100 Haderslev

4662 25-10-2004 Viktor Thyregod 3140 Ålsgårde
4663 06-11-2004 Inge & Gunnar Dam 3760 Gudhjem
4664 06-11-2004 Renate Weber-Ehlers 9800 Hjørring
4667 11-11-2004 Lene og Erling Knudsen 6740 Bramming
4669 19-11-2004 Karen & Knud Christian Jensen 8400 Ebeltoft

4670 19-11-2004 Ane Lise Jacobsen 6100 Haderslev
4671 21-11-2004 Jesper & Alice Hougaard 2500 Valby
4672 23-11-2004 Pia Bennike 2200 København N
4679 10-01-2005 Marie & Jan Burlund 3480 Fredensborg
4680 10-01-2005 Erik & Yrsa Jensen 6100 Haderslev

4681 10-01-2005 Kirsten & Arne Møller Hansen 2730 Herlev
4682 10-01-2005 Vibeke Sørensen 2880 Bagsværd
4683 10-01-2005 Ruth Sørensen 2630 Tåstrup
4684 10-01-2005 Øjvind Brink 6720 Fanø
4685 10-01-2005 Søren Brøndum Rasmussen 6000 Kolding

4689 19-01-2005 Jørgen Tronborg 2730 Herlev
4691 20-01-2005 Jette & Bo Kreutzmann 2950 Vedbæk
4692 20-01-2005 Anni Pedersen 2690 Karlslunde
4693 31-01-2005 Ruth & Otto Madsen 2660 Brøndby Strand
4694 31-01-2005 Leif Nørgård Nielsen 4340 Tølløse

4696 01-02-2005 Paul Nicolas Oxby 1420 København K.
4697 01-02-2005 Hans & Irene Riber 3520 Farum
4698 02-02-2005 Gitte Blachfeldt 2650 Hvidovre
4701 28-11-2004 Hanne & Flemming Jakobsen 2000 Frederiksberg

Det er dejligt at se nye ansigter, og fra selskabet byder vi
varmt velkommen til følgende nye medlemmer:
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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

Winifred Loving Westerman

St. Croix
Friends of Denmark
har fået ny formand!

Hjemmesiden:
http://www.dwis.dk
Følg med der!

Nyt link på
hjemmesiden!
Der er lagt et link ind på vores hjemme-
side til www.tropiskarv.dk Camilla Jensen
og jeg har i fælleskab udarbejdet den nye
hjemmeside. Der bliver også lagt et link
den anden vej til vores hjemmeside.

Ben Säbel
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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 beskrivelse
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.
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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:
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Bestyrelse og adresser

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

Midtjylland:
Birgit Rothmann Nielsen,
Røddingvej 6 B
8800 Viborg.  86 62 02 46

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

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

INFORMATIONS- OG WEB-UDVALG: Finn Bagger,  74 53 05 15, Lundsgårdsvej 23 E,
4180  Sorø. e-mail: informationsudvalget@dwis.dk, Ben Säbel, Erik Marcussen,
Finn Ferrall, Anne Walbom, Henning Melchior.

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.
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DVS’s hjemmeside:  http://www.dwis.dk


