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Kære medlemmer
Formanden skriver...

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2005, nr. 5.
Redaktion: Finn Ferrall (ansvarshavende).

På gensyn
Anne Walbom

Det kommende medlemsmøde er et møde, som jeg har glædet mig til i årevis! Det bliver
nemlig det møde, hvor ”Valkyriebogen” vil blive præsenteret. Gamle medlemmer kan
sikkert huske, hvordan medlemsbladet i en lang periode (startende 1987) i hvert nummer
bragte uddrag af underkanonerens dagbog fra Vestindienstogtet 1915 - 1917. Det var stof,
som appellerede til medlemmerne, så fotografier og tegninger – og andre dagbøger - blev
sendt til Ole Bidstrup, bladets redaktør. Fra 1996 begyndte Ole Bidstrup at slå til lyd for en
bog, om ”et berømt skib, på et historisk togt, skildret af hele besætningen fra top til
bund”. Ved Oles død arvede det kulturhistoriske udvalg bogplanerne. Og da så udvalget
fandt sammen med Signe Trolle Gronemann og Rikke Vindberg, ja - så blev planerne
endelig realiseret. Jeg synes, at bogen er blevet lige præcis sådan, som Ole drømte om.
Men kom selv og hør forfatterne fortælle, og ved samme lejlighed kan bogen købes til
særlig medlemspris. Pris i boghandel er kr. 288,-

Bogen og dens to forfattere vil også blive præsenteret på Bogforum. Fredag den 18.
november kl. 17.15 og lørdag den 19. november kl. 17.45 vil Jesper Groth på Stand 22
interviewe Rikke og Signe.

På generalforsamlingen (som er refereret side 8-11 i bladet) lagde jeg i min beretning op til
en efterlysning af medlemmernes mening. Den gentager jeg her: Kære medlemmer – hvad
synes I om foreningens aktiviteter? Skal vi have flere arrangementer? Eller skal arrange-
menterne være anderledes end de er nu? Skulle vi hellere lave noget helt andet? Vil det
være en god ide med en sommerudflugt? Kom frit frem med jeres mening enten til mig eller
til andre i bestyrelsen.
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Medlemsmøde i Valby
Fredag den 25. november 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 22. november 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 25. november 2005, kl. 19:00  i Valby

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

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

       Rikke Vindberg og Signe Trolle Gronemann

fortæller om deres nylig udkomne bog

                   „I Orkanens Øje“

Se omtale side 5.
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Porto
kr. 4,50

 —————————————————

til

Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

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

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

HEIDI CHRISTIANSEN

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

(Reg. under rejsegarantifonden nr. 1026)
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Medlemsmøde fredag d. 25. november:

Valkyrien i Dansk Vestindien 1915-17
– Oplevelser, billeder, erindringer og
tanker.
af Rikke Vindberg og Signe Trolle
Gronemann

Overkanoner Nielsens dagbog fra Valky-
riens togt er i uddrag blevet bragt i her i
bladet. I aftenens foredrag vil denne dag-
bog blive præsenteret sammen med man-
ge andre dagbøger, erindringer, breve, fo-
tografier samt andet materiale fundet i ar-
kiverne. Materialet har været benyttet
som grundlag for bogen I orkanens øje -
Beretninger fra orlogsskibet Valkyriens
togt til Dansk Vestindien 1915-17, som
netop er udkommet.

Bogen omhandler livet ombord og begi-
venhederne omkring Valkyriens togt.

230 mand op-
holdt sig om-
bord på Valky-
rien under det
18 måneder
lange togt. De
bevarede dag-
bøger viser, at
der ombord på
skibet udvikle-
de sig en stem-
ning i stil med

den stilhed og uvisse venten, der hersker
i en stor orkans centrum. Man vidste,
man befandt sig midt i en storm af begi-
venheder, men hvad der ventede og
hvordan hændelserne egentlig skulle tol-
kes, fandt mandskabet ingen svar på,
hverken hos deres overordnede eller i
mødet med den lokale vestindiske befolk-
ning.

I foredraget vil der blive lagt væk på
mandskabets egne historier om togtets
store begivenheder, såsom en større
strejke blandt landarbejderne i begyndel-
sen af 1916, orkanen samme år og over-
dragelsen af øerne til USA i foråret 1917.

Hænd-
elser
hvis
vigtighed
var re-
lativ i
mand-
skabets

optik og blev omtalt på linje med fejring
af julen, den evindelige tøjvask og ek-
sercits, begejstringen for den billige rom
og klagen over varme og kedsomhed.

Den store
historie om
Valkyrien, som
en brik i et
sikkerheds-
politisk spil

omkring Danmarks neutralitet under 1.
verdenskrig, et forløb der ledte til salget
af øerne, kan man læse mere om i bogen.

Aftenens foredrag vil i stedet fokusere
på mandskabets tanker og oplevelser
fortalt med deres ord og fotografier.

Tøjvask

Mandskabet har båret kul

På rombod

Officerer på udflugt
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Nekrolog over
Frits Lawaetz.
Af Ulrik Lauridsen, Vejle

Frits Lawaetz er ikke mere. Han gik bort
den 15. juni 2005.

Fra mit ophold på Dansk Vestindien i
januar måned i år sad Elise og jeg den 15.
januar på besøg hos Frits på Annaly.
Han talte fri som en fugl om barndom-
men, ungdommen og sit giftermål med
sin kære Bodil. Bryllupsfesten blev be-
skrevet i små detaljer. Jo, det var en le-
vende legende som var gået i barndom.
Dette skal ikke misforstås, for han var
fuldstændig klarhjernet og havde også
sine bekymringer om Tsunamien og an-
dre store spørgsmål.
Det gamle fotoalbum blev inddraget i
fortællingen, og han beskrev meget le-
vende sin egen historie gennem disse

fotos, som har overlevet både termitter
og tyfoner.
Vi var fuldstændig tavse. Lyttede til den-
ne mand som har betydet så meget for
vestindere og danskere.

Det politiske liv på øerne har han som
”dansker” haft stor indflydelse på. Det
sociale liv især blandt danskere bosat på
øen har han og familien været samlings-
punktet for. Selv turister har han taget
sig af. Det er med stolthed jeg kan sige:
”Jeg har siddet til audiens hos Frits
Lawaetz.”

Hans friske facon og gode humør var
afsmittende på den dybe samtale. Han
kunne spøge over det manglende ben,
som han i 50 år har måttet undvære. ”Jeg
fik benet sat af, men så byggede ameri-
kanerne en bil med automatgear, så hvad
er problemet”.
”Af æstetiske grunde bruger jeg dog mit
træben til kirkegang og til andre officielle
sammenkomster”, udtrykte han.

Kirkegangen og det kirkelige har fra
barndommen betydet meget for ham.
Jeg husker, at han nævnte sit eget bryl-
lup i Kingshill kirken i 1935, og da jeg se-
nere læste bogen ”The Bull of Annaly”
stødte jeg på hans moders ord til ham i
på hans otte års fødselsdag: ”nyd altid at
læse din Bibel”, > så Guds ord må blive
en lanterne for din fod og et skinnende
lys på din vej <. Netop dette vers fra
Salme 119 står printet på folderen, som
omdeles i Kingshill, hvilket jeg senere
konfronterede Frits med, men han havde
dog aldrig tænkt på dette sammenfald.

Frits boede efter Bodils død i 1999 alene
oppe i regnskoven på den gamle sukker-
plantage, hvor han selv opbyggede den
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Ulrik Lauridsen

berømte Senepol kvægrace. Vi undrede
os over, at han befandt sig på dette øde
sted i en alder af 97 år, men der var ingen
grund til at bekymre sig om ham. ”Det er
mit livsværk, og det løber man ikke fra”,
sagde han.  Fysisk og mentalt var han i
god form. Han havde dog Eva til at vare-
tage daglige gøremål. Hun betød meget
for ham, fornemmede vi. Charmetrolden
kom op i ham flere gange. Det mærkede
også Elise.

Meget har forandret sig siden starten i
30erne, men ånden over Annaly var der
stadig. Kunne de gamle smukke mahog-
nimøbler blot fortælle deres historie, ville
mange gåder være løst gennem tiderne.

Frits var royalist, vil jeg mene. Den måde
han omtalte dronning Margrethe på, un-
der hendes besøg på Annaly i 1976, var
præget af, at et kongerige er noget helt
anderledes og fortryllende. Jeg kunne
mærke, at han blev bevæget. Og det sid-
ste han sagde til mig var: ”Hils dronnin-
gen.”

Jeg er overbevist om, at Frits har været
en personlighed på øen gennem alle sine
98 leveår.Mange danskere har besøgt
ham og har fået et minde med fra den
næstsidste nulevende dansker, som er
født og opvokset på øen.

Frits Lawaetz’s liv har bestemt ikke været
forgæves.Vi vil alle tænke på familien og
håbe, at de vil efterleve det minde som er
om Frits.

Æret være Frits Lawaetz´s minde.

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
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Referat af ordinær generalfor-
samling i Dansk Vestindisk
Selskab torsdag den 27.
oktober 2005 kl. 19 i Valby
Medborgerhus.

Der var mødt ialt 35 medlemmer inklusive
bestyrelsen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og foreslog
på bestyrelsens vegne Lis Andersen
Torpet som dirigent. Ingen andre blev
foreslået, og dermed var Lis Andersen
Torpet valgt.Hun konstaterede at gene-
ralforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Beretning om Selskabets virksomhed
i perioden

2.a   Formandens beretning
Formanden (Anne Walbom) indledte med
at mindes tre fremstående personer, der var
døde i årets løb: Kai og Frits Lawaetz og
vort æresmedlem Henning Henningsen.

I det år, der var gået siden sidste general-
forsamling, havde der været Festival her i
DK. Det havde stillet store krav til de
medlemmer, som har været værter eller på
anden måde bidraget. Men især til de be-
styrelsesmedlemmer, som sad i det cen-
trale festivaludvalg, eller i et af de mange
underudvalg. Plus de 5 forskellige meget
entusiastiske jysk-fynske planlægnings-
grupper.

Også på kulturområdet har det været et
usædvanligt aktivt år. Mange ideer om
foreningsinitiativer er startet her. Både
navne på foredragsholdere og emner til

artikler til vores blad. Men alt dette vil
jeg overlade formændene for det kultur-
historiske udvalg, mødeudvalget og blad-
udvalget til selv at berette om.

Siden sidste generalforsamling har vi fået
et nyt udvalg, nemlig et Informations- og
Web-udvalg. Det synes formanden er et
rigtigt godt udvalg, for mange af de hen-
vendelser, der kommer til foreningen lan-
der nu på Informations- og web-udval-
gets bord.

Vestindiens Venner er en fortrinsvis
sønderjysk forening, hvis hovedformål er
at samle penge ind til vedligeholdelse af
de danske kirkegårde på VI. Foreningen
har fået ny formand. Han hedder Erik
Sennels. Han og jeg har mødtes og be-
sluttet at vi burde kunne samarbejde.
Derpå har vi som første skridt meldt os
ind i hinandens foreninger. Se side 28.

Der har været besøg af David Hayes.
David er formand for St. Croix Landmarks
Society. Dog skyldes hans besøg her i
DK at han er arkæolog, og nogle skelet-
ter fra kirkegården i Frederiksted skulle
undersøges nærmere. Mens han var her
holdt jeg møde med ham om eventuelle
samarbejdstiltag.

Et andet vestindisk besøg kom i stand
via en af de organisationer som Dansk
Vestindisk Selskab samarbejder med,
nemlig VIDA. Det var en hel delegation
(ACRRA) med mange samfundsspidser
bl.a. senatorer og Øernes repræsentant i
Washington Donna Christensen. Dele af
bestyrelsen holdt møde med delegatio-
nen sammen med Det danske Kulturinsti-
tut. Overskriften for besøget var Repa-
rations, og ved det afsluttende stormøde
(og her deltog både bestyrelsesmedlem-
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mer og medlemmer fra det kulturhistori-
ske udvalg) blev der udarbejdet et
Memorandum of Understanding. En Task
Force nedsat af Dansk Institut for Men-
neskerettigheder arbejder videre med de
rejste problemstillinger.  Delegationens
leder Shelley Moorhead kom efter nogle
måneder tilbage, for at holde en lang ræk-
ke foredrag på danske skoler og gymna-
sier. Også med ham holdt jeg møde.

Dette år har jeg på Dansk Vestindisk Sel-
skabs vegne deltaget i møder hos CEP
(cultural exchange program). Det er den
danske afdeling – en tilsvarende findes
også ude på øerne. Det er Leif Petersen,
som har taget initiativet. CEP’s første ak-
tivitet var danske fodboldspillende ung-
domshold på St. Croix. Sidst i august
kom så Stanley & the Ten Sleepless
Knights her til Danmark og spillede på 14
dage i hvert fald 11 koncerter.

Der er dannet en gruppe ”Initiativgrup-
pen til Tropisk Kulturarvscenter” - det
er Camilla Jensen, som har startet dette.
Også her deltager jeg på vegne af DVS.
Initiativet er stadig meget i en opstartfa-
se, men bestyrelsen og det kulturhistori-
ske udvalg er optimister omkring frem-
tidsperspektiverne.

Ud over de nævnte tiltag – nye og med
indbyggede fremtidsvisioner - har besty-
relsen drøftet en idé med St. Thomas og
St. Croix Friends of Denmark. Denne ide
er ungdomsudveksling – men det skal
være i et samarbejde med vores søster-
foreninger. Vi har ikke besluttet detaljer –
men vi går i gang nu.

Nye tiltag – visioner på både kort og
langt sigt – ja, dem har vi mange af. MEN
– vil alt dette fuldstændig i overensstem-

melse med vore nuværende vedtægter?
Måske ikke. Derfor er planen at nedsætte
en lille arbejdsgruppe, som skal moderni-
sere og udarbejde et vedtægtsforslag,
som kan forelægges næste generalfor-
samling.  Arbejdsgruppens forslag vil
selvfølgelig blive vendt grundigt i besty-
relsen. Men jeg vil allerede her appellere
til alle vores medlemmer. Vi vil meget ger-
ne høre jeres mening. Hvad mener I om
foreningens aktiviteter? Burde vi gøre
mere? Skulle vi hellere gøre noget andet?
Kom frit frem!

Her til sidst kan jeg som en slags opsum-
mering sige, at vi kan mærke en øget
generel interesse, og vi har heldigvis
fået mange nye medlemmer. Så alt i alt har
det været et meget positivt år.
2.b   Kulturudvalget (Louise Sebro)
Louise gjorde opmærksom på, at bogen
”I Orkanens Øje” om ”Valkyrien”s togt
til Dansk Vestindien 1915-17 nu udkom.
Den har været det vigtigste arbejdsom-
råde for kulturhistorisk udvalg i det for-
løbne år. Ideen til bogen var oprindelig
Ole Bidstrups. Bogen er udarbejdet af to
historiestuderende: Signe Trolle Grone-
mann og Rikke Vindberg. Udgivelsen er
muliggjort ved økonomisk støtte fra for-
skellige fonde, herunder Dronning
Margrethes og Prins Henriks Fond. –
Der er mange aktiviteter i gang for tiden.
Vi har først og fremmest diskuteret en
række langsigtede projekter, som f.eks.
ideen om etablering af et dansk kultur-
institut eller et Danmarks Hus på øerne.
Vi har også diskuteret muligheden for, at
Kulturministeriet måske kunne finde mid-
ler til kulturelt samarbejde med Virgin
Islands, bl.a. inspireret af det system, der
giver penge til de danske organisationer
i Sydslesvig. Hovedpointen er dog, at vi
gerne vil arbejde for samarbejde, og ikke
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2.c   Festivaludvalget
(Walther Damgaard)
Festivaludvalget havde holdt en halv
snes møder i det forløbne år. Arbejdet
blev gjort noget uforudseeligt af, at man
fra vestindisk side oprindeligt ønskede
120 deltagere – 60 fra hver Ø!Det faktiske
antal blev 55 deltagere fra begge øer til-
sammen. Der blev gjort en del erfaringer,
som forhåbentlig vil være til nytte, når
der næste gang skal holdes Festival i
Danmark. Således skal man nok foretræk-
ke busser frem for tog. Det er ikke nemt
at få mange mennesker ind og ud af et
tog på kort tid! – Det var foreløbig uklart,
hvornår vestinderne inviterer os til Festi-
val på Øerne. Man må ”skyde” to år på
en eller anden måde for at opnå, at vi
bliver inviteret til Vestindien i 100-året i
marts 2017.

2.d   Mødeudvalget (Marianne Gall)
”Julemødet” den 28.11.2004 vedrørte
”Kunstakademiets Vestindien Studier”
vedrørte Thorkel Dahl’s og Kjeld de Fine
Licht’s opmålinger på øerne for 40 år si-
den og deres gensyn med øerne idag.
Den 4.2.2005 fortalte Camilla Jensen om
den del af hendes slægt, der stammede
fra Vestindien. Denne emnekreds er sene-
re blevet nærmere belyst i TV-serien
”Slavernes Slægt”. Ved medlemsmødet
den 15.4.2005 holdt Ulrik Lauridsen et
foredrag med titlen ”Gendarm og fotograf
i Dansk Vestindien. Det handlede om
hans farfars fotografier fra St. Croix 1911-

bladet, men i fremtiden ville der nok kun
udkomme 4 blade pr. år.

2.f   Medlemssekretariatet
(Erik Marcussen)
Medlemstallet er for tiden ca. 400 aktive
medlemmer. For et år siden var der ca. 350
medlemmer, og såvidt Erik Marcussen
vidste, havde vi aldrig været så mange
medlemmer, som vi er nu. Der er fortsat
en del arbejde med at indkræve medlems-
kontingentet fra dem, der ”overser” giro-
kortet i første omgang.

2.g   Arkivet (Jens Benoni Willumsen)
Arkivet har til huse i et varmekælderrum i
Ny Kongensgade 9, der er stillet til rådig-
hed af Hans Probst. Her findes korres-
pondance og andre arkivalier, behold-
ning af bøger samt gaver modtaget i
tidens løb. Der var tidligere foretaget en
aflevering af materiale til Rigsarkivet, og
Jens mente, at bestyrelsen nu burde
overveje en ny aflevering.

2.h  Informations- og webudvalget
(Finn Bagger) fortalte bl.a. om de mange
henvendelser som før gik til formanden
og som nu gik til informations- og web-
udvalget.
En anden vigtig opgave for udvalget er
fortsat udvikling og ajourføring af
selskabets hjemmeside.

blot for at promovere Danmark på Øerne.
Derfor vil vi gerne støtte og samarbejde
med Camilla Jensen og hendes projekt. Vi
har også talt om at lave en forespørgsel
hos forskellige grupper på øerne om,
hvordan de kunne tænke sig kulturelt
samarbejde.

1914. Dette foredrag blev gentaget i Hor-
sens den 8.10.2005.

2.e   Medlemsbladet (Finn Ferrall)
Finn Ferrall fortalte om hvordan han no-
get hovedkuls var landet i redaktørsto-
len. Han var glad for den støtte, han hav-
de fået fra anden side. En af redaktørens
fremtidsvisioner var at afsætte en side
eller to som „medlemmernes side“. I år
var der udkommet 5 blade incl. Festival-
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Bestyrelsens aflagte beretning blev her-
efter godkendt af generalforsamlingen.

3. Fremlæggelse af revideret årsregn-
skab
Erik Marcussen gennemgik årsregnska-
bet 2004-2005 (optrykt i Medlemsbladet
september 2005 side 24-27). Resultatet af
selskabets ordinære drift (uden Festival-
og Kulturudvalg) er forbedret med 20.000
kr. Festival 2005 endte med et underskud
på 100.000 kr. – Det fremlagte regnskab
godkendtes af generalforsamlingen.

4. Fastlæggelse af medlemskontingent
Det fremlagte budget blev taget til efter-
retning..Erik Marcussen foreslog på
bestyrelsens vegne, at kontingentet
uændret fastsattes til 250 kr. pr. hus-
stand, fordelt med 200 kr. til selskabet og
50 kr. som bidrag til retablering af Festi-
valformuen. Dette blev vedtaget.

5. Behandling af fremsatte forslag
Der var ikke fremsat forslag.

6. Valg til Selskabets bestyrelse
Anne Walbom, Ben Säbel, Finn Ferrall,
Walther Damgaard, Erik Marcussen,
Esmé Baltzer og Henning Melchior blev
genvalgt. De nævnte var på valg efter
udløbet af deres 2-årige valgperiode,.
Der var ikke opstillet andre kandidater.

7. Valg af revisorer
Flemming Bergqvist og Per Dahl blev
genvalgt.

8. Valg af revisorsuppleant
Henrik Teileskov blev genvalgt.

 9. Eventuelt
Intet.

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 21.

Som dirigent:                   Referent:

Lis Andersen Torpet

Efter afslutningen af generalforsamlin-
gen holdt bestyrelsen et konstituerende
møde, hvor funktionerne blev fordelt
således:

Formand: Anne Walbom

Næstformand og festivaludvalg:
Walther Damgaard

Bestyrelsessekretær:
Henning Melchior

Medlemssekretariat og kasserer:
Erik Marcussen

Medlemsblad:
Finn Ferrall

Informations- og web-udvalg:
Finn Bagger

Mødeudvalg:
Marianne Gall

Medlemmer i diverse udvalg:
Jonna Skourup Christensen, Anna
Lykke Jensen og Ben Säbel.

Adresser : Se side 31

 Henning Melchior

Husk...
at tilmelde dig til medlemsmødet.

Sidste frist
tirsdag den 22. november.
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Gendarmerne
på St. Croix
Af Elisabeth Rezende

Hvis man var en ung mand fra landet og
havde aftjent sin værnepligt, var der i pe-
rioden 1906 til 1917 en mulighed for at ar-
bejde langt væk hjemmefra. Et ophold på
fjerntliggende tropiske øer kunne nok
lokke. Men selvom meget var ukendt, var

der dog tryghed i at vælge at gøre tjene-
ste på De Dansk Vestindiske Øer.  Her
kunne man bruge det danske sprog, dan-
ske værdier blev praktiseret og selvom
man var mere end 5.000 km væk fra mo-
derlandet var en dansk nationalfølelse
udbredt. Disse fordele må have over-
skygget de bagdele, der var: Tropisk

hede, vejret  som enten var tørt eller
vådt, intet offentligt transportsystem og
selve arbejdet med at holde lov og orden
blandt en befolkning, som fortrinsvis var
landarbejdere.

Da salgsaftalen med USA blev forkastet
af Rigsdagen i 1902, blev Den Vestindi-
ske Kommission nedsat. Efter et besøg
på øerne blev budgettet endevendt og
nye love foreslået. Som en følge heraf  fik
øerne selv det økonomiske ansvar for
opretholdelse af lov og orden. Man
fandt, at et Gendarmerikorps  var et øko-
nomisk brugbart alternativ til den bestå-
ende Dansk Vestindiske Hærstyrke. Ved
Den Vestindiske Kommissions møder i
København var der en voldsom debat
om hvilken rolle det nyoprettede korps
skulle spille.  Ifølge St. Croix Avis
23.01.1904 ønskede nogle kommisions-
medlemmer en fast håndhævelse af
loven, andre medlemmer ønskede at der
skulle administreres mere humant.  Man
endte med at beslutte sig for et militær-
politi. Tjenestestederne var Christian-
sted, Frederiksted og Kingshill kaserne
hver bemandet med 20 til 30 mand. Tjene-
stetiden var 3 år og lønnen 70 cents om
dagen. I de to byer foretoges gadeover-
vågningen af patruljer til fods. Fra Kings-
hill var gendarmerne til hest, således at
det var et kavallerikorps, som holdt et
vågent øje med plantagernes store ar-
bejdsstyrke. En af deres arbejdsopgaver
var at hente formodede lovovertrædere
ind til varetægtsfængsling i de to byers
forter. Evelyn Richardson skriver i sin
erindringsbog ”Seven Streets by Seven
Streets” fra 1984, hvordan hun som barn
så en kriminel på gå-ben blive ført gen-
nem Frederiksteds gader bundet til en
ridende gendarm.
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Gendarmerne havde et normalt militærliv
med diverse daglige rutiner:

Morgengymnastik, skydeøvelser, fægte-
træning og eksercits. Ud fra 1911 folke-
tællingen kan man se, at der er 28 mænd i
Christiansteds barak. En af dem var gen-
darm nr. 47 Andreas Lauridsen, som sam-
tidig med at han gjorde tjeneste fra 1911
til 1914 også var en dygtig amatørfoto-
graf, og som med sit kamera fangede alle
aspekter af gendarmernes liv.  Han skil-
drer hvor trangt gendarmerne var ind-
kvarterede. De sov i smedejernsfeltsenge
fra von Scholtens tid. Sengene står så
tæt sammen, at der er meget lidt plads til
et personligt liv. Man forstår hvorfor fri-
tiden blev tilbragt ude på kasernens
gårdsplads, som var beplantet med træer
og havde blomsterbede omkranset af
konkylieskaller. På kasernens galleri kan
vi se hvordan mændene spiller en ende-
løs række af kortspil. Derudover har

mændene søgt adspredelse ved hjælp af
en mængde fysiske aktiviteter: Fodbold,
svømning, fægtning, rugby, sejlads og
fiskeri, skydning og ridning.

På St. Croix havde mændene mulighed
for at deltage i et stort udbud af skyde-
konkurrencer.  Der var skydeklubber
både i Christiansted, Frederiksted og
Kingshill. De konkurrerede indbyrdes, og
de udfordrede ofte klubberne på St. Tho-
mas. Disse klubber bestod af byens spid-
ser, plantagernes forvaltere, lederne af
sukkerfabrikkerne, toldofficerer og inge-
niører. Gendarmkorpsets officerer var na-
turligvis også med. Derudover deltog og-
så de af de menige, som var kendt for de-
res skydefærdighed. Man havde flere
forskellige slags skydekonkurrencer, alt
efter hvad man skød til måls efter. Årligt
arrangerede skydeklubberne nedskyd-
ning  af en metalfugl, der var designet
således at den lignede en storvinget pe-
likan. Metalfuglen var fastgjort til en høj
pæl, og skydeafstanden var 100 meter. St.
Croix Avis beskriver 19. marts 1911 hvor-
dan en metalfugl, som var en gave fra
skydeklubbens bestyrelse og lavet af
tømmermester P. Petersen, blev brugt
som skydeskive af Christiansted Skyde-
klub. Fuglen bestod af forskellige enkelt-
dele, som kunne sættes sammen til en hel
fugl. Deltagerne trak lod om hvilken ræk-
kefølge de skulle skyde i, og samtidig var
der regler for rækkefølgen på hvilken del
af fuglens krop man måtte ramme. Man
startede med ben og vinger og sluttede
med brystet. For hver nedskudt kropsdel
blev der givet point, alt efter hvor svære
de var at ramme. Den skytte som ramte
brystet fik ikke alene de højeste point,
men blev også udnævnt til klubbens
Fuglekonge.
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Avisen rapporterer også, at skydekon-
kurrencen varede små 5 timer, og at der
tilsammen blev affyret over 500 kugler, så
metalfuglen må have været en robust
sag. Men når byttet var en virkelig leven-
de pelikan, må én kugle have været nok

til at nedlægge denne store fugl. En så-
dan pelikannedskydning har Lauridsen
fotograferet,  klubmedlemmerne holder
byttet frem i de udstrakte vinger. Efter
fotograferingen satte soldaterne gevæ-
ret op på skulderen, og akkompagneret af
deres musikkorps marcherede de tilbage
til byen for at spise.

Men når der var skydekonkurrencer mel-
lem øerne gik det ifølge St. Croix Avis an-
derledes til. Her varede selve skydningen
kun en time. Hver klub deltog med ti
mænd, som skød til måls efter lerduer.
Tilsyneladende blev der lagt mere vægt
på den efterfølgende frokost, hvor der
blev uddelt sølvtrofæer og udbragt ad-
skillige skål for det danske kongehus og
de deltagende skydeklubber.

I denne periode skrives der ofte fordøm-
mende avisledere om misrøgt af både
små og store dyr. Plantageejere var be-
gyndt på at lokke flokke af vilde hunde til
sig og derpå dræbe dem med forgiftet
kød. Og befolkningen blev adviseret om
det gennem betalte avisannoncer. Andre,

f.eks. skoleinspektørerne mente, at det
var nødvendigt at oplyse og uddanne
befolkningen om den rette behandling af
dyr. Det var i det hele taget en periode,
hvor foreninger mod dyremishandling
blev dannet, ikke kun i Danmark, - men i
mange storbyområder verden over. Der
kom selvfølgelig også forslag om at få en
dannet en sådan forening på de Dansk
Vestindiske Øer. St. Croix Avis skildrer
hvordan der den 4. marts 1911 blev hyl-
det to gendarmer. Det var P. Toftgaard og
Karl K.V. Larsen som modtog stor aner-
kendelse for deres indsats i sagen mod
dyremishandling. Også dette emne er do-
kumenteret af Lauridsen, idet han har ta-

get fotos af en gruppe af gendarmer, som
hver sidder med en hund.

Da øerne blev overdraget til USA den 31.
marts 1917 rejste de fleste af gendarmer-
ne tilbage til Danmark. Nogle få, som
Hans Christian Rasmussen, udvandrede
til New York, men returnerede i 1930 sam-
men med sin kone til St. Croix for at starte
et gæstgiveri i Christiansted. Andre for-
blev på St. Croix, hvor de stiftede familie
og søgte anden beskæftigelse.

En række personer fortjener tak, fordi de
har passet godt på det materiale, som
skildrer gendarmernes liv i begyndelsen

Fortsættes side 27
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De tre små vestindiske øer Sankt Thomas, Sankt Jan
og Sankt Croix, som i dag hedder US Virgin Islands,
udgjorde i et par hundrede år en dansk koloni.
Danskerne koloniserede Sankt Thomas o. 1670 og
Sankt Jan i 1718, medens Sankt Croix blev købt af
Frankrig i 1733.
Efter en besværlig koloniseringsperiode oplevede
Dansk Vestindien sin økonomiske blomstring fra o.
1750 til o. 1850, da Sankt Thomas var et handels- og
trafikknudepunkt for hele Vestindien, og Sankt Croix
producerede store mængder rørsukker på sine slavedrevne
plantager. Efter slaveriets afskaffelse i 1848 og
fremkomsten af dampskibe og forbedrede
kommunikationsmidler.
Omkring 1850 gik det ned ad bakke for Dansk
Vestindien. Efter flere forgæves forsøg købte USA
øerne og overtog dem fra 31. marts 1917.
Arkivalier
Langt størsteparten af de bevarede arkivalier fra
Dansk Vestindien befinder sig i dag i Rigsarkivet, hvortil
de er blevet overført før eller lige efter 1917. Nogle
arkivalier, som blev efterladt på øerne af danskerne, er
blevet overført til National Archives i Washington, og
ganske enkelte arkivalier fra før 1917 findes endnu på
øerne (se nedenfor).
Rigsarkivet opbevarer ca. 1.500 hyldemeter arkivalier
vedrørende Dansk Vestindien 1671-1917. Materialet
er, alt efter oprindelse, opdelt i vestindiske lokalarkiver,
vestindiske reviderede regnskaber og andre vestindiske
arkivalier.
Søgemidler
Inden man går i gang med at forske i Dansk
Vestindiens historie, er det vigtigt at orientere sig grundigt
i den allerede foreliggende litteratur. Dette lader
sig nemmest gøre ved at kigge i Erik Gøbel, A Guide
to Sources for the History of the Danish West Indies

Dansk Vestindien



17Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 5 - November 2005

(U. S. Virgin Islands), 1671-1917, Syddansk
Universitetsforlag Odense, 2002. Guidebogens indhold
findes også – på både engelsk og dansk! – på
www.virgin-islands-history.dk, hvorfra bogen også kan
bestilles. Hjemmesiden indeholder tillige en udstilling
af interessante vestindiske arkivalier, korte tekster om
øernes historie samt oversigter og detaljerede registraturer
over Rigsarkivets vestindiske materiale.
Vestindiske lokalarkiver
De vestindiske lokalarkiver er skabt af danske regeringskontorer
og andre offentlige instanser i Vestindien.
De omfatter for eksempel Den vestindiske
Regering, Landsoverretten for De vestindiske Øer,
Sankt Thomas Havnemester, Sankt Jan Landfoged og
Christiansted Postkontor. Lokalarkiverne består
hovedsagelig af materiale fra perioden 1755-1917 og
fylder 810 hyldemeter.
De vestindiske lokalarkiver er hovedopdelt i materiale
fra generelle vestindiske embeder, embeder på
Sankt Thomas, på Sankt Jan og på Sankt Croix.
Lokalarkiverne er delt i 58 grupper, hvoraf de mest
omfattende hidrører fra Den vestindiske Regering,
Guvernementerne på Sankt Thomas og Sankt Croix
og byfogedembederne.

Kort over Dansk Vestindien, udgivet 1907 af Foreningen De danske Atlanterhavsøer,
som led i propagandaen imod et salg af øerne.
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Christian den Femtes privilegiebrev
(oktroj) for Vestindisk Kompagni 1671.

(Vestindisk-guineisk Kompagni pk. 2).

Eksempel på bestillingsseddel ved bestil-
ling af arkivalier fra de vestindiske lokal-

arkiver.

En detaljeret registratur over de vestindiske lokalarkiver
findes på www.virgin-islands-history.dk/akt.asp.
Ved bestilling og henvisning skal man anføre arkivskaber,
arkivalierække og pakke/bindnummer. Fx
Vestindiske lokalarkiver, Den vestindiske Regering,
forhandlingsprotokoller, bindet 1771-1825 – altså har
dette bind af de vestindiske lokalarkiver nr. 3.1.2.
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Eksempel på bestillingsseddel ved bestil-
ling af arkivalier fra de reviderede regn-
skaber.

Vestindiske reviderede regnskaber
Denne omfattende arkivgruppe består af regnskaber,
som er sendt til København efter 1755 til revision. I alt
fylder materialet 150 hyldemeter og er opdelt i 164 forskellige
rækker. Nogle af de mest benyttede er matriklerne
fra Sankt Thomas og Sankt Jan 1755-1915 (119
bind) og matriklerne fra Sankt Croix 1758-1915 (142
bind). En detaljeret registratur over de vestindiske
reviderede regnskaber findes på www.virgin-islandshistory.
dk/serie.asp?aktoer=63. Korrekt henvisning er
fx Reviderede vestindiske regnskaber, Sankt Croix
hovedbøger 1758 (bind 5.4).

Øvrige vestindiske arkivalier i Rigsarkivet
Meget af det vestindiske materiale i Rigsarkivet ligger i
arkiverne efter de fire institutioner, som gennem tiderne
havde overansvaret for administrationen af Dansk
Vestindien. I alt drejer det sig om 300 hyldemeter.
Vestindisk-guineisk Kompagni
Fra 1671 til 1754 stod Vestindisk-guineisk Kompagni
for både den centrale og lokale administration af kolonien.
Kompagniets bevarede arkiv består af 957 pakker
og bind. Det er delt i syv afdelinger:

- Kompagniets københavnske arkivalier
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„Prospect af Byen Christiansstad, kaldet
Bassinen, paa St. Croix i Vestindien med
Fortet Christiansværn ... Malet af H. G.
Beenfeldt“ 1815.
(Kort- og Tegningssamlingen 25,
337,211a).

- Hjemsendte arkivalier fra Sankt Thomas og Sankt
   Jan
- Hjemsendte arkivalier fra Sankt Croix
- Hjemsendte regnskaber fra Sankt Thomas og Sankt
   Jan
- Hjemsendte regnskaber fra Sankt Croix
- To små grupper arkivalier fra kolonien i Guinea.

En detaljeret registratur over kompagniets arkiv findes
på www.virgin-islands-history.dk/serie1.asp?aktoer=65
og i ovennævnte guidebog side 163-253 og i
Vejledende Arkivregistraturer bd. 14, Rigsarkivet 1969,
side 165-257.

Rentekammeret
Fra 1754 til 1760 gik administrationen over til
Rentekammerets vestindisk-guineiske renteskriver-
kontor. Dettes arkiv omfatter 71 pakker og bind med kon-
gelige resolutioner, kopibøger, journal med journalsager,
indkomne breve og forskellige emneordnede
sager. En detaljeret registratur over kontorets arkiv findes
på www.virgin-islands-history.dk/serie.asp?aktoer=67 og
i ovennævnte guidebog side 254-258 og i
Vejledende Arkivregistraturer bd. 12, Rigsarkivet 1964,
side 93-95.
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Generaltoldkammeret
Fra 1760 til 1848 tog Generaltoldkammeret sig af
koloniens affærer. Dets vestindisk-guineiske sager er
af samme typer som netop nævnt og omfatter 1.080
pakker og bind foruden en hel del af kammerets
generelle
sagsrækker. De vestindisk-guineiske sager er
opdelt i følgende grupper:
- 1760-1771
- 1771-1816
- 1816-1848
- Diverse
- Kolonialrevisionskontoret.
En detaljeret registratur over kompagniets arkiv findes
på www.virgin-islands-history.dk/serie1.asp?aktoer=64
og i ovennævnte guidebog side 259-294.

Koloniernes Centralbestyrelse
Fra 1848 til 1917 stod Koloniernes Centralbestyrelse
for Dansk Vestindien. Det bevarede arkiv består af
1.097 pakker og bind og er delt i seks afdelinger:
- Kongelige resolutioner
- Kopibøger, journaler og journalsager

Fort Frederiksværn i Frederiksted på
Sankt Croix. (Udsnit af nedenstående).
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Såkaldt negerliste fra Mrs. Elizabeth
Hansens plantage i Kompagniets
Kvarter, med oversigt over alle ufrie på
ejendommen
(Vestindiske Lokalarkiver, Den vestindiske
Regering, Guvernementet på St.

Croix, 3.81.483)

- Gruppeordnede sager
- Regnskabsprotokoller
- Guineiske afdelinger
- Ostindiske afdelinger.
De to sidstnævnte er meget små. En detaljeret registratur
over Centralbestyrelsens arkiv findes på
www.virgin-islands-history.dk/serie1.asp?aktoer=66, i
ovennævnte guidebog side 295-331 og i Vejledende
Arkivregistraturer bd. 20, Rigsarkivet 1975, side 57-91.

Andre institutioners arkiver
Foruden de nævnte fire har mange andre institutioner i
Danmark arbejdet med aspekter af Vestindiens historie
og i den forbindelse skabt arkivalier. Således findes fra
Danske Kancelli bevaret rækker af vestindiske kopibøger
med afskrifter af breve til kolonien før 1848,
bl.a. vedr. lovgivning og embedsudnævnelser, især
indenfor kirke- og undervisningsvæsen. Arkiverne efter
Den vestindiske gælds Likvidationsdirektion 1786-
1816, Direktionen for Statsgælden og Den synkende
Fond 1816-1848 og Statsaktivforvaltningen 1848-1917

Fort Christiansværns nordlige facade.
(Udsnit af modstående).
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Plan over Fort Christiansværn på Sankt
Croix, tegnet 1836 af løjtnanterne
Giellerup og Friis.
(Kort- og Tegningssamlingen 25,
337,110).

indeholder en hel del materiale om plantager på de tre
øer. Et lille arkiv er bevaret fra Den dansk-vestindiske
Nationalbank 1904-1934, ligesom fra Den vestindiske
Pakhusforvalter 1847-1918 og fra Vestindisk
Handelsselskab 1778-1824. Visse rækker af vestindiske
regnskaber findes (udover dem i de reviderede
regnskaber), og der er arkiver efter
Kolonialrevisionskontoret 1848-1871 og
Finansministeriets tilsynshavende med Det danske
Koloniallotteri 1904-1933. Endelig må det nævnes, at
der blandt arkivalierne fra Statistisk Bureau 1850-1913
er 69 pakker med originale folketællingsskemaer fra
alle de 11 tællinger, som gennemførtes på øerne mellem
1835 og 1911.
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Private arkiver
Foruden de nævnte – og adskillige andre – offentlige
arkiver findes der i Rigsarkivet en række arkiver fra
private personer og private institutioner. Nogle af disse
er af relevans for Dansk Vestindiens historie og udgør
et værdifuldt supplement til de mange officielle akter.
Blandt de mere omfattende og interessante privatarkiver
er det efter Ernst Schimmelmann (født 1747, død
1831), som var regeringsmedlem, godsejer og
storhandelsmand
samt plantage- og slaveejer, og arkivet
efter Olaf Rübner-Petersen (født 1862, død 1919),
som var skoledirektør på Sankt Croix.

Kort og tegninger
På grund af deres ofte store formater opbevares kort
og tegninger som regel for sig selv. I Rigsarkivets Kort og
Tegningssamling, gruppe 25, med numrene 337,1-
337,634 findes ca. 300 vestindiske kort og tegninger af
forskellig art. Hovedparten er arkitekturtegninger og
landkort. Det må dog bemærkes, at der også findes
kort og tegninger i ikke helt få pakker og bind udenfor
Kort- og Tegningssamlingen.
Rigsarkivets samlinger præsenteres nærmere i den
nævnte guidebog og under hjemmesidens faneblad
„Arkiver“ (se faktaboks første side).

Arkivalier i andre danske institutioner
Langt de fleste kilder til Dansk Vestindiens historie er

Checken på 25 mio. gulddollars som
betaling fra USA til Danmark for de tre
øer 1917. (Traktatsamlingen 1901-1920,

Amerikas Forenede Stater, VII 120).
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at finde i Rigsarkivet, men også andre danske
institutioner ligger inde med relevant materiale.
   Landsarkivet for Sjælland (Jagtvej 10, København
N) har bl. a. et halvt hundrede kirkebøger fra forskellige
menigheder i Dansk Vestindien 1691-1917. Se
www.sa.dk/lak eller Harald Jørgensen, Landsarkivet
for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjælpe-
midlerne til dets benyttelse, København 1977.
   Erhvervsarkivet (Vester Allé 12, Århus C) rummer bl.
a. et stort arkiv efter Plantageselskabet Dansk
Vestindien 1903-1927 samt mindre arkiver efter Sankt
Croix Sukkerfabrik 1872-1929 og Vestindisk Kompagni
1902-1983. Se www.sa.dk/ea eller Erik Korr
Johansen, Erhvervsarkivets arkivoversigter bd. 1-4,
Århus 1991-2000.
   Det kongelige Bibliotek (Søren Kierkegaards Plads
1, København K) har den største samling af trykt
materiale vedrørende Dansk Vestindien i form af danske
og udenlandske bøger, tidsskrifter, småtryk og
kort. Håndskriftafdelingen og især Kort- og
Billedafdelingen rummer meget materiale om øernes
historie. Se www.kb.dk eller en af de trykte kataloger.

Underskrifterne på arkivaftalen 1999 om
samarbejde mellem Danmark og US
Virgin Islands på arkivområdet.
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Forsiden
Havnepladsen i Christiansted på Sankt
Croix med Fort Christiansværn, kirke og
kompagnihus samt tønder med råsukker
parat til udskibning.
Akvarel af H. G. Beenfeldt 1815. (Kortog
Tegningssamlingen 25, 337,211b).

Arkivalier i National Archives i Washington
Arkivalierne fra det tidligere Dansk Vestindien er at
finde i Record Group 55, der har betegnelsen Records
of the Government of the Virgin Islands 1672-1957.
Arkivgruppen indeholder materiale af nogenlunde
samme karakter som de vestindiske lokalarkiver i
Rigsarkivet, nemlig vedrørende administrative, lovgiv-
ningsmæssige, juridiske, politimæssige, militære og
økonomiske forhold. En registratur over arkiv-gruppen
tilgængelig på www.virgin-islands-history.dk/nara/dan-
mark1.pdf.

Arkivalier i US Virgin Islands
Det ældre arkivmateriale, som stadig opbevares på
øerne, har hovedsagelig at gøre med ejendoms- og
personregistrering 1754-1917. Det meste findes i Enid
M. Baa Library på Sankt Thomas og i Florence M.
Williams Library på Sankt Croix.

Film og andre kopier
Nogle af Rigsarkivets vestindiske arkivalier er blevet
filmet. Dette gælder store dele af arkiverne fra
Vestindisk-guineisk Kompagni og Generaltoldkammeret.
Desuden findes film af alle folketællingerne.
Ydermere er nogle af de vestindiske reviderede regnskaber
filmet, bl. a. alle matriklerne. Endelig er hele den vestindiske
del af Kort- og Tegningssamlingen blevet sikkerhedsfoto-
graferet. Kopier af eksisterende film og fotos kan bestilles
til rimelige priser. Desuden kan man få lavet nyoptagelser
af originale arkivalier. De forskellige slags kopier og de gæl-
dende priser fremgår af www.sa.dk/sa/salgservice/
default.htm.
På læsesalen findes selvbetjent fotokopimaskine og
readerprinter til kopiering af henholdsvis papirarkivalier
og film. Ved fotokopiering af arkivalier skal der dog
indhentes tilladelse i vejledningsskranken, da nogle
arkivalier ikke tåler fotokopiering.

Rigsarkivet
Rigsdagsgården 9
1218 København K
Telefon: 33 92 33 10
E-mail: mailbox@ra.sa.dk
Hjemmeside: www.sa.dk/ra

© Statens Arkiver 2004
Tekst: Erik Gøbel
Layout: e-Types/Kristian Ring
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fremmest må vi være taknemmelig for at
Gendarm nr. 47 Andreas Lauridsen for-
vandlede sin hobby til en indtægtsgiven-
de virksomhed. Vi kender over 800 af
hans fotografier, og herfra er omkring 500
blevet fremkaldt og solgt som postkort,
således at hans kammerater kunne købe
det helt rigtige at sende hjem til venner
og familie i Danmark. Dernæst takker vi
Lauridsens familie, fordi de gennem ge-
nerationer har passet på fotografierne.
En speciel tak til Ulrik Lauridsen, som i
januar 2005 rejste ud til U.S.V.I. for at hol-
de foredrag om sin farfar ledsaget af den-
nes billedmateriale, og samtidig medbrag-
te de godt 800 fotografier, som St. Croix
Landmarks Society fik lov til at affotogra-
fere. På den måde fik SCL’s bibliotek og
arkiv ikke alene forøget sin fotosamling,
men også kopieret og oversat den hånd-
skrevne beskrivelse bag på billederne.
Det er derfor nu muligt på en helt anden
måde at skildre  gendarmernes liv, give et
indtryk af hvordan øerne så ud dengang,
samt vise den del af den lokale befolk-
ning, som kom i kontakt med gendarmer-
ne.

Til Ulrik Lauridsens foredrag på St. Croix
kom nogle af gendarmernes efterkomme-
re, som bor her. Horatio ”Mike” Kier, Carl
Christensen og Modesta Larsen Thur-
land fortalte om deres far eller bedstefar.
Også andre har bidraget, f.eks. Maria
Larsen Schjang, som har ladet sig inter-
viewe og på den måde skildre sin fars liv.

Til sidst en særlig tak til William F. Cissel
fra National Park Service, som har delt ud
af sin store militærhistoriske viden.

Fortsat fra side 14

Oversættelse Anne Walbom

af det tyvende århundrede. Først og

Øregaard Museum
slår i januar 2006 dørene op for en usæd-
vanlig udstilling med fokus på maleren
Hugo Larsens vidunderlige billeder fra
de Dansk Vestindiske Øer.

Hugo Larsen på de
Dansk Vestindiske
Øer 1904 - 1907

DVS vil forsøge at arangere en med-
lemstur til Øregaard Museum i begyn-
delsen  af det nye år.

Nærmere information herom i næste
blad. Det udkommer i midten af  januar
2006.

Finn Ferrall.
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Dansk Vestindiens Venner
har sendt os følgende:

Som formand for ”Dansk Vestindiens Venner” glæder det mig, vi nu har fået oprettet en
god og positiv dialog med ”Dansk Vestindisk Selskab”.

Vi er to foreninger, der begge går positivt ind for en god samhørighed med vore tidligere
besiddelser.

”Dansk Vestindiens Venner” blev stiftet i 1998, så vi er kun en novice i forhold til ”Dansk
Vestindisk Selskab”. Vort formål er – og her citerer jeg fra vore vedtægter § 2 stk.1: - at
fremme interessen for og kendskabet til den danske kulturarv, som befinder sig på de
gamle danske øer, nu  ”US-Virgin Islands”. Stk. 2: - at fremme bevarelsen af de danske
kulturminder ved tilvejebringelse af midler til bevarelse, kendskab og restaurering. Stk. 3: -
iværksætte projekter som tilgodeser de i stk. 2 omtalte kulturminder, bl.a. de gamle danske
kirkegårde.

Formålet med vore to foreninger er således forskellig, så netop derfor er det vigtigt, vi kan
samarbejde der, hvor der er mulighed for det. Samtidig kan man  være medlem af begge
foreninger. Jeg kender da flere, der allerede er det!

I vor forholdsvis korte levetid, har vi gennem fonde indsamlet ca. 900.000 kr. Disse beløb
er hovedsagelig gået til restaurering af den danske kirkegård på St.Thomas i tæt sam-
arbejde med den danske generalkonsul Søren Blak, der er bosiddende i Charlotte Amalie.

Vi er nu færdig med kirkegården på St.Thomas og skal i gang med kirkegården på St.Croix.
Desuden har vi fornyet gadeskiltene både på St.Thomas og St.Croix.

Som nyt medlem af ”Dansk Vestindisk Selskab” glæder jeg mig til at stifte nærmere be-
kendtskab med foreningen. Jeg benytter gerne denne lejlighed til at takke for den venlige
modtagelse, min kone og jeg fik ved vort første møde med formand Anne Walbom. Jeg
skal ved given lejlighed promovere jeres forening og håber, I vil gøre det samme overfor
vor forening.

Tak for optagelsen og venlig hilsen

Erik Sennels. 
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Bogsiden
“DE FRIFARVEDE”
 - af Henrik Hertz i anledning af 150 året
for slaveriets ophævelse i Vestindien. 81
sider,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, Kbh.
1997                                         Pris kr. 40,-

“FRA SLAVESANG TIL SOCA”
 - Historien om musikken fra de tidligere
Dansk Vestindiske øer. Af Ole Bidstrup
m.fl. 63 sider, 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, 1981.

            Pris kr. 50,-

Dansk Vestindisk Selskabs udgivelser af bøger og postkort
tilbydes medlemmerne til fordelagtige priser.

“KUNSTNERE I TROPESOL. SKITSER”
 - akvareller og malerier fra det tidligere
Dansk Vestindien. Af Ole Bidstrup m.fl.
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"
Poul Erik Olsen, 1988, 261 sider, indbun-
det m. fotos, billeder og ill. Pris kr.   60,-

„St. Croix -

500 Years Pre-Columbus to 1990“
Af Erik Lawaetz. 1991 i 2.500 eksemplarer
496 sider. ill., historiske fotos, billeder
mm. - trykt i en dyr kvalitet på glittet
papir. Normalpris 480 kr.    Pris kr.   300,-

„Kunstakademiets Vestindienstudier
opmålinger 1961 af bygninger på St.
Thomas og St. Croix“-Dahl og de Fine
Licht, 2005, 300 sider, 30 x 24 cm, indbun-
det           Pris kr. 350.-

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.

„I Orkanens Øje“
Af Signe Trolle Gronemann og Rikke
Vindberg: Beretninger fra Orlogsskibet
Valkyriens togt til Dansk Vestindien 1915-
1917, 202 sider, DVS 2005.
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Dansk Vestindisk Selskab
har eksisteret siden salget af øerne i
1917. Selskabet har den engelske
undertitel „Danish West Indian Society“.
Selskabets protektor er Hendes
Majestæt Dronning Margrethe II.
Selskabet, der er upolitisk, blev stiftet
Valdemarsdag 15. juni 1917 som
klubben „Dansk Vestindien“ og senere
reorganiseret. I 1969 blev navnet
ændret til “Dansk Vestindisk Selskab“,
som er landsdækkende, men har
hjemsted i København.

Selskabets formål er:
a. - at samle alle, der har eller har haft
tilknytning til det tidligere Dansk
Vestindien (øerne St. Thomas, St. Croix
og St. Jan) samt andre personer, der
måtte have 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
kulturelle og venskabelige forbindelser
mellem 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 formål.
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 Vidarsson, Tulipanvej 2
9850  Hirshals.  98 94 92 40

Midtjylland:
Birgit Rothmann, 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, Hans Tausens Vej 56,
6100 Haderslev   74 52 74 90

Selskabets kontaktpersoner

FORMAND: Anne Walbom,  33 24 10 20, Lykkesholms allé 2 A, 4. sal
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, Bredgade 35 B, 2.
sal, 1260 København K,  33 73 13 65

KULTURHISTORISK UDVALG: Louise 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, Finn Bagger,  Niklas Thode Jensen

MØDEUDVALG: Marianne Gall,  38 86 10 69, Godthåbsvej 223, 2720 Vanløse;
Esmé Baltzer,  45 86 54 45, Birkevej 34, 2970 Hørsholm; Anna Lykke Jensen,

 43 99 80 50, Skolevej 43, 2630 Taastrup; Jonna Skourup Christensen, 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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