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Se og hør om maleren Hugo Larsen på medlemsmødet søndag
den 5. februar på  Øregaard Museum. Tilmelding se side 3.

Læs mere om Hugo Larsen i bladet!

Et Hjørne af Torvet, St. Thomas 1906.
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Kære medlemmer

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2006, nr. 1.
Redaktion: Finn Ferrall (ansvarshavende).

Formanden
skriver...

Godt nytår.

Også i år tilbringer jeg julen og nytåret på Virgin Islands. Ja, det er stadig dejligt at være
her, - og nej, jeg savner ikke den danske jul eller snestorme og den slags. Mens jeg skriver
dette er klokken blevet 11 og temperaturen er netop kommet op på 30 grader.

Jeg har mange varme hilsner til vores medlemmer fra alle de, som deltog i Festivalen  i
sommers. Da jeg deltog i St Croix Friends of Denmarks’s julearrangement, holdt jeg selv-
følgelig en tale, som fik en rigtig god modtagelse. Jeg ved godt hvorfor, - det er fordi jeg
repræsenterer alle Festivalens værter, og fordi vores Festival i det hele taget forløb rigtig
godt.

Jeg har endnu en måned herude inden jeg flyver hjem. Så søndag den 5. februar ses vi på
Øregaard Museum til en spændende udstilling som alle, der holder af øerne simpelthen
må se. Ifølge mine begreber er en udstilling med maleren Hugo Larsen noget, som alle
kunstinteresserede har ventet på i årevis. Lad os håbe, at det bliver en succes. Og her kan
alle I medlemmer bidrage. Se udstillingen og anbefal den til andre.

Mens jeg har skrevet dette her, er temperaturen steget til 31 grader, så nu vil jeg tage min
badedragt på og tage en hurtig svømmetur inden frokosten.

På gensyn
Anne Walbom
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OBS!

Efter et let traktement er der rundvisning på udstillingen af
maleren Hugo Larsens billeder fra Virgin Islands.

Pris for deltagelse: 95 kr. pr. deltager. (Gæster er velkomne).

Tilmelding allersenest mandag den 30. januar 2006
 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  søndag  den 5. februar 2006, kl. 11:45 på Øregaard Museum

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

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

Medlemsmøde
Søndag den 5. februar 2006 kl. 11:45

Maleren Hugo Larsen: Se hans malerier og hør om
hans tilknytning til Dansk Vestindien.

Dette møde er henlagt til Øregaard Museum,
Ørehøj Allé 2, 2900 Hellerup kl. 11.45.
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Porto
kr. 4,75

 —————————————————

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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Søren Ulrich Haae Laub,
æresmedlem af Dansk Vestindisk Selskab, døde d. 2. dec. 2005

Søren Laub blev født den 17. juli 1927 på Denmark Hill, St. Thomas,
som søn af Gerda og F.W. Laub. Faderen var direktør for Vestindisk
Kompagni (Ø.K.) med hovedsæde på St. Thomas, hvor familien boede i
kompagniets direktørbolig „Denmark Hill“. Men i 1932 flyttede familien
tilbage til Danmark, dvs. da Søren var 5 år gammel.

Søren valgte som sin far en karriere som officer i søværnet, hvor han
gjorde tjeneste i 42 år. I løbet af sin karriere var han bl.a. aktiv i Mari-
nens uddannelsesvirksomhed samt skoleofficer ved Søværnets Offi-
cersskole. Han gjorde en årrække tjeneste også uden for Danmarks

grænser, først på Færøerne fra 1981 til 1983 og derefter for NATO i sammenlagt 10 år, først
i Norge, derefter som chef for Færøernes Kommando og endelig tilknyttet NATOs Inter-
nationale Militære Stab i Bruxelles fra 1983 til 1987.

Søren og hans hustru Marianne deltog i den første venskabsfestival i U.S.Virgin Islands.
Det var i marts/april 1967 i anledning af festlighederne omkring 50-årsdagen for øernes
overdragelse fra Danmark til USA.
På det tidspunkt var Søren suppleant til bestyrelsen for Foreningen Dansk Vestindien, og
han var en af de deltagere, der repræsenterede bestyrelsen under jubilæumsfestligheder-
ne. Senere samme år blev Søren Laub indvalgt i bestyrelsen.

På grund af sin udstationering i Bruxelles, med titel af kommandør, udtrådte Søren Laub af
bestyrelsen i 1983. Men på generalforsamlingen i oktober 1988 blev Søren igen indvalgt i
bestyrelsen, og fra oktober 1991 overtog han posten som næstformand. Da Gunnar
Thornval trådte tilbage som formand to år senere, overtog Søren formandsposten. Søren
Laub virkede som formand i fire år, dvs. indtil oktober 1997, hvor Per Nielsen overtog for-
mandskabet, men han fortsatte indtil 2001 som medlem af bestyrelsen og virkede en perio-
de som selskabets arkivar.

Søren Laub har således været aktiv i bestyrelsen for Dansk Vestindisk Selskab i 30 år. Som
tak for denne store indsats for selskabet blev han på generalforsamlingen i 2001 udnævnt
til æresmedlem.

Søren Laub var en venlig mand og havde som søofficer erfaring i at organisere og for-
handle, hvilket Dansk Vestindisk Selskab ofte nød godt af. Og han forstod at påskønne
den indsats, som også andre bidrog med til bedste for selskabet og for samarbejdet med
hans elskede barndomsøer, som alle dage havde en stor plads i hans hjerte.

Æret være Søren Laubs minde.
Jens Benoni Willumsen
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Hugo Larsens hjørne
5. del – af Jan Tuxen

”En udstilling? Ja, måske.”

Hugo Larsen har sat sig tilrette i hjørnet
med en god cigar efter middagen. Årene i
Dansk Vestindien er nu kun et fjernt, men
lyst minde.Det er også snart 100 år siden.

Han kigger lidt ud i luften. Så fikserer han
mig med sit skarpe, undersøgende blik:

„Hvad skal der så udstilles?“

„Så mange som muligt af dine vestindi-
ske malerier og tegninger“

Et øjeblik virker det, som om han slet ikke
har hørt, hvad jeg siger. Men så breder
der sig et stille smil på hans runde ansigt.
Jeg tror, at han drømmer sig tilbage til sin

ungdom i troperne. Måske skænker han
også sine muser af alle hudfarver en ven-
lig tanke. Men så bliver han nærværende
igen:

„Det var en pragtfuld tid i Vestindien. De
bedste år i mit liv. Det var næsten, som
om tiden stod stille, men faktisk fløj den
afsted. Jeg tror ikke, at jeg skænkede
Danmark mange tanker derude. Men
pludselig – jeg tror det var efter tre år –
kommer der et brev fra min lillebror, at nu
skal han sørme giftes, og jeg skal med.
Det var jo meget pænt af ham at invitere
mig, men han glemte at sende penge med
til billetten. Og det eneste, som jeg ejede,
var mine billeder. Så må du jo sælge dem,
sagde jeg til mig selv. Men hvordan? For
folk på St. Thomas kendte jo mine bille-
der, og de havde i hvert fald ikke købt
dem endnu. Så kom jeg til at tænke på at
lave en udstilling i Christiansted. Og det
gjorde jeg. Afsted med postbåden med
lærrederne under armen. Og så fandt jeg
et udstillingslokale, hvor jeg kunne stifte
lærrederne op på væggen. Men tror du
så ikke, at det er nogle andre billeder,
som folk vil have? Mig tilbage til St. Tho-
mas med postbåden og afsted igen med
nye lærreder. Tre gange, siger jeg dig! Og
det på fjorten dage. De rejser var s’gu
lige ved at tage livet af mig”

Han ser helt træt ud ved tanken, men så
tilføjer han med et lunt glimt: ”Jeg fik da
solgt nok til at betale billetten hjem til
København!”

Hans ansigt skifter hele tiden stemning,
og det er tydeligt, at han genoplever sin
tid i troperne. Så bliver han nærværende
igen, og måske lidt vrissen:

Selvportræt af Hugo Larsen 1906
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”Det er måske meget godt med den ud-
stilling. Men hvad vil I egentlig udstille?
Jeg solgte jo billederne den gang.”

”Ja. Men vi har fundet dem igen. I hvert
fald så mange af dem, at du kan være
stolt af din udstilling. Og det bliver på et
museum, faktisk et meget smukt museum.
Og det er da vist din første separatudstil-
ling på et museum nogen sinde?”

Hugo Larsen tager et sidste sug af ciga-
ren, læner sig tilbage og nikker tilfreds:
”Jamen, så okay da. Var det for resten
muligt, at man kunne få en fribillet?”.
_

Samtalen ovenfor har naturligvis aldrig
fundet sted. Hvor meget af indholdet, der
er sandhed og hvor meget krønike, får
også stå hen i det uvisse.

Men det er ganske vist, at Hugo Larsen
nu får en udstilling af sine værker fra
Dansk Vestindien

Det er Øregaard Museum i Hellerup nord
for København, som fra 20. januar til 30.
april 2006 arrangerer udstillingen ”Hugo
Larsen i Dansk Vestindien 1904-07”. Og
Øregaard er ikke et hvilket som helst mu-
seum i sammenhængen. For det første le-
des museet af kunsthistorikerne Lise
Svanholm som bestyrelsesformand og
Jane Sandberg som direktør. For det an-
det er bygningen, hvor museet har til hu-
se, bygget i 1806 af købmand Johannes
Søbøtker, som tjente sine penge ved han-
del og plantagedrift på De vestindiske
Øer.

Det kan Hugo Larsen i grunden være
ganske godt tilfreds med. Og vi andre
kan glæde os til at opleve udstillingen.

Jan Tuxen
www.hugolarsen.dk

Salgskoner

Tjenestepige fra St. Croix, 1906.
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Hugo Larsen i Dansk
Vestindien 1904-1907

Af museumsdirektør Jane Sandberg

Den 20. januar  slår Øregaard Museum
dørene op for udstillingen udstillingen
Hugo Larsen i Dansk Vestindien 1904-
07. Gennem flere end 50 malerier og teg-
ninger vil publikum få indblik i livet un-
der tropernes sol som det tog sig ud for
de danske kolonister og den oprindelige
befolkning på den danske koloni for mere
end 100 år siden.

Glemt kunstner:

Hugo Larsen (1875 – 1950) hører til den
brede kreds af kunstnere, som ikke er
skrevet ind i den gængse danske kunst-

historie. Ikke desto mindre er han en be-
mærkelsesværdig maler, som gennem de
mere end tre år, han opholdt sig i Dansk
Vestindien, udførte en række betagende
og ærlige fremstillinger af livet på den
danske koloni. Da Hugo Larsen satte fod
på øerne ændrede hans palet sig drama-
tisk. Fra at være skolet på Kunstakademi-

et i København i den danske guldalder-
tradition, blev han med et slag impres-
sionist. Fra årene på øerne findes i dag
en række malerier og tegninger, som giver
mulighed for at se hvordan øernes be-
folkning levede under det danske herre-
dømme. Og der er tale om såvel idylliske
som karske beskrivelser, malet med stor
indlevelse og respekt.

De fleste af
Hugo Lar-
sens værker
befinder sig i
dag i privat-
eje i Dan-
mark eller
udlandet.
Gennem et
større detek-
tivarbejde,
er det lyk-
kedes at

spore omkring 40 malerier og ca. 30 teg-
ninger. Alle ejere har givet tilsagn om lån
til udstillingen. Øregaard Museum har
også en tilknytning til Dansk Vestindien,
idet den smukke ny-klassicistiske hoved-
bygning fra 1806 er opført til købmanden
Johannes Søbøtker, som blandt andet
tjente sine penge ved handel og planta-
gedrift på De Vestindiske Øer. Derfor ser
vi på museet meget frem til at vise Hugo
Larsens værker, men også ad den vej få
lejlighed til at folde en del af husets
historie ud på ny og anderledes vis.

Udstillingen følges på vej af et gennem-
illustreret katalog med artikler af Hugo
Larsen-kenderen Jan Tuxen, projektfor-
sker Per Nielsen, mag.art. Helle Brend-
strup, cand.mag. Inge Panduro og under-
tegnede. Kataloget, som udgives både
på dansk og engelsk, koster 150 kr.

Kystparti, St.Jaco de Cuba, 1904

Negerkvinde der bader
sine børn, St.Croix
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Fra The Virgin islands
Daily News

Et restaureringsprojekt er sat i gang:
Fem måneder efter at restaureringen af
Fort Christian på St. Thomas er påbe-
gyndt, ligner bastionen ved havnefron-
ten en bleg gipsagtig bygning efter at
den røde maling er blevet er sandblæst
væk på det 325 år gamle fort så man kan
reparere murværket.

Direktøren for V.I. Historiske Restaure-
rings Kontor, Myron Jackson, siger:
”Den tidligere farve på fortet var hvid, da
danske forter blev kalket.

Fort Christian er bygget mellem 1672 og
1680 og er det ældste danske fæstnings-
værk under det amerikanske flag og det
har tjent som residens for guvernøren,
som lutheransk kirke, som rådhus, som
politistation og fængsel. Men gennem år-
hundrederne er der opstået store revner i
dets sten og murstensvægge og skader
forårsaget af den salte luft fra havet.

Mrs. Jackson siger, at som renoveringen
af murværket skrider frem, opdager man
kulturelle og historiske byggemetoder.
Arkæologerne arbejder i fortets underste
etage som tjente som lutheransk kirke der
er dateret til 1874 eller tidligere. Nogle af
fortets tidligste bemalinger – gul okker i
fængselscellerne – bliver også afdækket.

Fortet, som har været renoveret adskil-
lige gange, har været udsat for helt igen-
nem forskellige konstruktionsmetoder.

Tidligere døre og vinduer opdager man
ved renoveringen og renoveringsprojek-
tet giver mulighed for at få et bedre bille-
de af fortets historiske opbygning.

Efterhånden som fortet udviklede sig til
et mere moderne fængsel blev der instal-
leret badeværelser på steder der var ud-
sat for fugt og over vinduerne blev der
installeret jernbjælker. Fortet er således
fuld af uhensigtsmæssige indretninger
fra moderne tid. Det er bl.a. dette som
projektet forsøger at rette op på og føre
fortet tilbage til dets historiske konstruk-
tion. Dette projekt er et konserverings
projekt, siger Myron Jackson.

Finn Ferrall

Fort Christian, St. Thomas

Fortet renoveres
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En autentisk kogebog
fra St. Thomas

Karen’s Caribbean Cooking
Delight. Native Recipes of St.
Thomas U.S. Virgin Islands
Af Karen A Isaac, email:
klisaac@hotmail.com

Det er ikke helt umuligt at få fat på en
caribisk kogebog herhjemme. Der er fak-
tisk mange på markedet, men ingen af
dem, man kan købe i Danmark, fokuserer
på US Virgin Islands. Og det er jo nok
den mad, man selv har smagt på rejser
dertil, som mange er interesserede i. Og
selv om caribisk mad har mange ligheder,
så er der jo også variationer i traditioner-
ne fra ø til ø. Derfor er det rart, at man kan
købe en kogebog, når man er på St. Tho-
mas eller St. Croix, tage den med hjem og
begynde at eksperimentere i køkkenet.

Der er i tidens løb kommet en del koge-
bøger med native food fra Virgin Islands.
Det er altid kvinder, der skriver disse ko-
gebøger; kvinder ,som har lavet mad hele
deres liv, derhjemme eller professionelt,
og som har lært kunsten af deres mor. Det
spændende ved den type kogebøger er
altså, at det er ”mad som vor mor lavede
den” – mere autentisk kan det faktisk ikke
blive. Til gengæld lever disse bøger sjæl-
dent længe på markedet, fordi forfatterne
ofte selv står for udgivelsen. Men lige for
tiden er det faktisk muligt at få fat i en så-
dan kogebog. Den er skrevet af Karen A
Isaac, som ifølge bagsideteksten har ar-
bejdet som kok og blandt andet vundet
food fair konkurrencer. Bogen er krydret
med små kulturhistoriske kommentarer,
som er meget sjove at læse.

Bogen indeholder alle de opskrifter man
forventer: kallaloo, ginger beer, fungi,
fish gundy, diverse stuvninger og mas-
ser af kager.
Bogen, som ikke koster alverden – $20, er
et meget godt bud på en souvenirkoge-
bog, selv hvis man er usikker på, om man
kommer til at bruge den. Men hvorfor
ikke prøve at lave nogle vestindiske ret-
ter, når man så har købt den?

Bogen er rimelig nem at bruge. Den er
naturligvis på engelsk, så lidt sprog-
kundskab kræver den. Men forklaringe-
rne er korte og præcise, og ingredienser
kan man jo altid slå op i en ordbog. Det,
mange mennesker nok vil have mest be-
svær med, er de amerikanske mål. Men
der kan man tage internettet til hjælp. Der
findes et utal af hjemmesider, hvor man
kan konvertere alverdens mål.
Eksempler er:
http://www.onlineconversion.com/
og
http://www.worldwidemetric.com/
metcal.htm
Altså er der hjælp at hente til eventuelle
praktiske problemer.

Opskrifterne er gode og meget traditio-
nelle. Som altid med traditionel caribisk
mad er der ikke ligefrem tale om slanke-
mad. Men i mange opskrifter kan man
faktisk godt udelade noget af olien og
smørret, uden at ødelægge den gode
smag. Men naturligvis er en del af den
autentiske smag bundet op på fedtet. I
nogle opskrifter optræder naturligvis
også ingredienser, som det kan være
svært at få fat i herhjemme, men det er
faktisk de færreste, og man skal huske, at
man ofte kan finde et erstatningsprodukt.
F.eks. kan conch erstattes af kammuslin-
ger eller blæksprutter.
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Bogen kan anbefales, selv om der er et
par sjuskefejl hist og pist, som f.eks.
manglende ingredienser i ingredienslis-
ten. Men til gengæld er der mange rigtig
gode opskrifter på traditionel Virgin
Islands-mad, og her vil jeg give et eksem-
pel på en opskrift på Gundy, som man
gerne spiser sammen med kiks til forret
eller på en buffet.

Herring Gundy – sildegundy
3 pund røget sild
1 stort løg
1 lille stykke stærk peber – hakket
2/3 kop salatolie
1 kop revet gulerod
1 bundt persille
1,5 pund kartofler, kogte og skåret i
tern
1 grøn og 1 rød peberfrugt, hakket
1/2 kop oliven og kapers
1/4 kop vinedikke
1 kop rødbeder, hakket
3 kogte æg, hakket

Fjern benene fra silden. Hak kødet fint.
Bland alle ingredienser i en skål. Køl af
og server. Silden kan erstattes med Laks,
salt fisk eller sardiner.

Forfatteren kan kontaktes på ovennævn-
te emailadresse. Hun kan fortælle hvor-
dan man får fat i bogen. Hvis man kon-
takter hende kan man jo også lige spør-
ge, om hun evt. har nogle flaske guava-
bær-rom til salg. Denne traditionelle jule-
drik er der også opskrift på i bogen, men
guavabær kan man, så vidt jeg ved ikke
opstøve i Danmark. Drikken smager
skønt og krydret, og passer fortrinligt til
ris a la mande, skulle jeg hilse og sige.

Louise Sebro

Hvad sker der i 2006?
Formanden skrev i sin indledning lidt om,
hvad der sker på øerne lige nu. Hvad sker
der så i Danmark, i relation til Dansk Vest-
indisk Selskab? Det har bestyrelsen også
tænkt lidt over. Foreløbig er der følgende
planer/overvejelser:

Medlemsmøde den 31.3.2006 kl. 19   i
Valby (Transfer Day), med et endnu ikke
fastlagt foredrag. Er der stemning for lidt
fest også? En anden tanke er at lave et
fælles Jylland/Fyn/sjælland-forårsmøde i
Jylland (Flensborg). Planen går foreløbig
på lørdag den 13.5.2006 (dagen efter St.
Bededag) i eller nær Flensborg, begyn-

dende med frokost kl.12, efterfulgt af
foredrag og sightseeing om eftermidda-
gen, f. eks. til Rom og Søfartsmuseet.
Muligt emne for foredraget: Flensborgs
betydning i Vestindienhandlen. Mødet
lægges sådan, at besøget kan gennem-
føres på én dag, men man kan også vælge
at overnatte. Spørgsmålet er, om der er
interesse for et sådant arrangement.
Bestyrelsen er derfor interesseret i at få
tilkendegivelser fra medlemmerne, om det
er en god idé og om man er intresseret i at
deltage. Skriv, ring eller mail til et besty-
relsesmedlem/en kontaktperson.

Erik Marcussen
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UNGDOMS FODBOLD
UDVEKSLINGS  PROGRAM
MELLEM DANMARK OG U.S.
VIRGIN ISLANDS.

Med støtte fra Kulturministeriet lykkedes
det at få sendt 2 junior hold fra Danmark
til St. Croix i juni og juli 2005 for at delta-
ge i en større international ungdomsfod-
bold turnering med AYSO, American
Youth Soccer Organization, som værter.
Ideen med programmet er, at der hvert an-
det år skal sendes hold fra Vestindien til
Danmark og vice versa. Valget faldt på, at
B.93’s drenge 2. junior (14-16 år) og
Brøndby’s pige ynglinge (16-18 år) skulle
til St. Croix.

Rejsen for B.93 juniorer var ellers gået i
vasken to dage før den planlagte afrejse,
fordi rejsebureauet Dansk Vestindien
Rejser blev erklæret konkurs. Da AYSO
havde tilbudt at sørge for indkvarterin-
gen paa UVI (Universitetet) for spillere
og ledere, var der ikke tale om en pakke-
rejse og dermed ingen dækning fra Rejse-
garantifonden. Alle de indbetalte 168.000
kroner heraf 50.000 fra Kulturministeriet,
gik derfor tabt. Men en række dagblade
og TV 2 Lorry omtalte tabet og den hæm-
ningsløse, meningsløse og tåbelige måde,
hvorpå direktør Torben Eirby fra Dansk
Vestindien Rejser gik konkurs på, og
således skrupelløst var medvirkende til,

at de unge drenges hårdt tjente penge
gik op i den blå røg samt muligheden for
at deltage i samarbejdet mellem Danmark
og U.S.V.I. Et års hård opsparing og for-
ventningens glæde forsvandt i løbet af
to dage.

Omtalen udløste en hel usædvanlig
kædereaktion, og med Elisabeth Kolind
Pedersen i spidsen trådte firmaer og en-
kelte personer og Dansk Vestindiens
Venner til og gav tilsagn om betydelige
beløb, hvilket resulterede i, at turen blev
gennemført, dog med nogen forsinkelse
og kompliceret rejseplan. SAS fik over-
draget det indsamlede beløb, og sendte
drengene fra København til Stockholm
og til Newark (NJ) med overnatning. Der-
fra til Charlotte, North Carolina og så til
St. Thomas. Saa gode råd var dyre. Den
sidste strækning fra St. Thomas til St.
Croix skulle jo også gennemføres. Her
var Seaborne utrolig generøs og sendte
drengene og lederne gratis med vandfly-
veren til St. Croix, og Holiday Inn (Wind-
ward Passage) i Charlotte Amalie gav fri
overnatning, og Tropic Tours fri afhent-
ning i lufthavnen. Stjernegård Rejser’s
lokale St. Thomas guide, Simon Larsen,
med undertegnede klarede resten. En
rigtig H.C. Andersen historie: Man skal
gå saa meget grueligt igennem for at
komme til Paradis.

Rejsen blev en fantastisk oplevelse for
alle deltagere. Der var 45 danske unge
sportsfolk med ledere og nogle forældre
par. “Det er det bedste fodbold, der no-
gensinde et set paa St. Croix”, udtalte
turneringslederen Peter Abrahams, søn
af en tidligere formand for St. Croix
Friends of Denmark. Kampene blev afvik-
let paa The Vocational Complex, som har
en rigtig fodboldbane med lys og tilsku-
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DVS-Shopper
til salg.
 
Undertegnede har et mindre restlager (8
stk) af den shopper som blev produceret
og udleveret til vores vestindiske gæster
i forbindelse med festival 2005.

 
Til de som ikke har
set shopperen „live“
en kort beskrivelse:
En rummelig lys
chokoladebrun

lærredsshopper af god kvalitet - 50 x 30
cm, har lynlåslukning. Foreningens logo
er broderet på forsiden - diameter: 15 cm -
i en mørkebrun nuance svarende til han-
kenes farve. 

    Pris: kr. 130,00 (produktionsprisen)

Salg efter først til mølle princippet.

 
Henvendelse til:
Lis Andersen Torpet
tlf. 3391 5519

Efterlysning:
Vestindien-interesserede medlemmer i
Sydsjælland, Lolland, Falster-området.
Emner: Samkørsel til møder i Valby, eller
evt.Nyk.F.,  Fælles-rejse til Øerne m.v.

Send en mail til:
bent-rasmussen@mail.dk

eller post til:
Bent Rasmussen
Strandboulevarden 2,
4800 Nykøbing F.

erpladser. Der var stemning på lægterne,
og der blev gået til “vaflerne”. Begge de
danske hold kom til finalen. Men B.93
tabte 2-1 til St. Croix’s udvalgte hold nr.
2, og Brøndbypigerne til et pigehold fra
Florida. Der blev også tid til rundvisning
paa St. Croix til mange af de gamle dan-
ske kulturminder. Tætte bånd blev sluttet
mellem de lokale vestindere og dansker-
ne.

De unge fodboldspillere blev interviewet
på Radiostationen, Isle 95, og turnerin-
gen blev tæt fulgt af den lokale presse,
The Avis og The Daily News. Alle var
enige om, at et sådant udvekslingspro-
gram netop vil være medvirkende til at
oplyse, belære og udvikle forståelse for
den fælles dansk – vestindiske historie
samt promovere turisme til U.S.V.I.
Michael Laudrup fra Brøndby  - han
kommer herud hvert år med sin familie -
har netop udtalt “det er et spændende
tiltag, som vi må udvikle”.

I skrivende stund har AYSO netop mod-
taget invitation fra B.93 og Brøndby til at
komme på besøg i Danmark. Det sker
sidste uge af juli i København med B.93
som vært på “Slottet” ved Sporsløjfen
paa Østerbro (det tidligere Øresundshos-
pital) med privat indkvartering. Fra 1.– 5.
august er Brøndby værter til den store
årlige Brøndby Cup med deltagelse fra
mange europæiske hold. Ca. 800 unge
entusiastiske fodboldspillere løber på
banen, inklusive hold fra U.S.V.I. – dren-
ge 14-16 år, og pige hold ogsaa 14-16 år.
Så kom ud og hep på Vestinderne.

Indlæg ved Leif C. Pedersen, grundlæg-
ger af Youth Soccer Exchange Program
between Denmark and the U.S. Virgin
Islands.
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BogFeature
I Orkanens Øje
Beretninger fra Orlogsskibet Valkyriens
togt til Dansk Vestindien 1915 – 1917

Af Poul Ulrich Jensen,
arkivar, Vejle Byhistoriske
Arkiv & Stadsarkiv

Den 11. november 1915 afsejlede kryd-
serkorvetten Valkyrien fra København
med kurs mod Dansk Vestindien, og den
230 mand store besætning fik hermed en
central rolle i sidste akt af den danske
tropekolonis historie. Det lange ophold i
det meget specielle samfund langt fra
Danmark gav anledning til mange iagtta-
gelser, enten nedfældet med det samme i
dagbøger eller i senere nedskrevne erin-
dringer. Også fotografiapparatet blev
flittigt brugt, således at togtet er veldo-
kumenteret set såvel fra de meniges som
officerernes synsvinkel. I Dansk Vest-
indisk Selskab har man udnyttet materi-
alet til en bog om ”et berømt skib, på et
historisk togt skildret af hele besætnin-
gen fra top til bund”.

Den danske regering var på grund af
øernes strategiske betydning under 1.
Verdenskrig og de igangværende salgs-
forhandlinger med USA særdeles lydhør
over for problemer i den fjerne og stærkt
urentable koloni. I efteråret 1915 havde
David Hamilton Jackson organiseret den
sorte landarbejderbefolkning i en fagfor-
ening, og for første gang kunne de bruge
strejkevåbnet i kamp for højere løn og
bedre arbejdsforhold. Situationen op-
skræmte plantageejerne på St. Croix,

der telegraferede efter et krigsskib fra
Danmark til at dæmpe gemytterne. På
Valkyrien regnede man  med en hurtig
mission, men det skulle vise sig at blive
en langstrakt affære. Først efter øernes
overdragelse til USA den 31. marts 1917
kunne skibschefen Henri Konow beordre
afgang mod Danmark.

Der blev derfor rig lejlighed til at danne
sig et indtryk af forholdene på øerne. For
den hvide befolkning var den bebudede
strejke blandt plantagearbejderne ikke
kun en trussel om økonomisk katastrofe,
men slutningen på en epoke. De var
overbevist om, at den sorte befolkning
havde brug for en fast hånd, og at for-
handlinger med en organiseret arbejds-
klasse var begyndelsen til enden for ko-
lonistyret. For de menige på Valkyrien
blev billedet imidlertid efterhånden mere
nuanceret. En slags forståelse med den
sorte arbejderbefolkning voksede lang-
somt frem, parallelt med en stadig større
utilfredshed med skibets officerer og de-
res privilegier. Det lille stykke Danmark,
der lå for anker, var på sin vis lige så
klassedelt som det kolonisamfund, de var
sendt ud til.

Foruden de interne skærmydsler tærede
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de uvante klimatiske forhold på både hel-
bredet og tålmodigheden. Henri Konow
måtte i slutningen af januar 1917 med be-
klagelse meddele Marineministeriet, at
besætningen gjorde et slapt og medtaget
indtryk. Han måtte også selv påtage sig
en opgave, der gik stærkt imod hans per-
sonlige holdninger. Guvernør Helweg-
Larsen forlod sin post, da salget af øerne
nærmede sig en realitet, og Konow over-
tog embedet og forestod overdragelses-
ceremonien. Herefter var Valkyriens op-
gave løst, og den 4. maj 1917 anløb man
endelig igen København.  

De to forfattere, Signe Trolle Gronemann
og Rikke Vindberg har et godt greb om
stoffet, og det er en spændende beret-
ning, der udfolder sig. Der er korte rids af
øernes historie, begivenhederne under
Valkyriens ophold og tiden efter salget.
Beskrivelsen af besætningen og dens
dagligdag, ikke mindst mødet med den
lokale befolkning, er suppleret med korte
dagbogscitater. Det er spørgsmålet, om
det kunne have været gjort lidt mere læ-
sevenligt, så disse citater ikke afbrød den
øvrige tekst midt i et afsnit, hvis fortsæt-
telse man må blade flere sider frem for at
finde.

Valkyriens besætning kom under det lan-
ge ophold så tæt på det vestindiske sam-
fund, at det første indtryk af et tropepa-
radis med eksotiske frugter, svajende pal-
mer og jublende og dansende sorte efter-
hånden, i hvert fald for den menige del af
besætningen, veg for et indblik i den
enorme sociale og kulturelle kløft, der ad-
skilte øernes farvede arbejdere fra de hvi-
de koloniembedsmænd. Man   befandt
sig, som bogens titel siger ”I orkanens
øje”; rent bogstaveligt, da en orkan ram-
te St. Thomas i oktober 1916, i overført

betydning som deltagere i den følelses-
ladede afslutning på 250 års dansk kolo-
niherredømme.          

Bogen er rigt illustreret med fotos, taget
af Valkyriens besætning. Oftest har lin-
sen været rettet mod kammeraterne om-
bord eller på landlov, men også den far-
vede befolkning i arbejde eller fest er ble-
vet foreviget. Tilsammen tegner fotos og
dagbogsnotater et interessant billede af
tropekolonien under afvikling. Det var en
tidslomme, som udviklingen egentlig for
længst havde overhalet, men også et po-
tentielt politisk, økonomisk og sikker-
hedsmæssigt problem.

Anmeldelsen har været bragt på:
www.historie-online.dk

Signe Trolle Gronemann og Rikke
Vindberg:

I Orkanens Øje -
Beretninger fra Orlogsskibet Valkyriens
togt til Dansk Vestindien 1915-1917

Udg. af Dansk Vestindisk Selskab og
Poul Kristensens Forlag, 204 sider, ill.,
288 kr.

FAKTA:

Bogen sælges på medlemsmøderne til
medlemmerne for 200 kr. eller den
kan bestilles hos:

Lars Hornstrup Hansen,
Herluf Trollesgade 10, 2.tv, 1052
København K. tlf. 33 15 32 80. E-mail:
bogsalg@dwis.dk. Der tillægges kr.50,-
for pakning og forsendelse.

Prisen for ikke-medlemmer er kr. 288,- +
forsendelse.



16 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2006

En beretning om
en speciel
slægtshistorie:

Fortalt af
Knud Børge Thorning Christensen

Det som er skrevet i denne beretning er
ikke helt i overensstemmelse med det rig-
tige. Jeg og min datter Anna Dorthe har
været på St.Croix i foråret 2004 og da
fandt vi ud af  nogle ting, som er tættere
på sandheden. Det følger i den næste
mappe som jeg har skrevet.

I Danmark gik der en ung mand ved navn
Niels Olesen, han var født i Åle ved byen
Tørring.

Han blev i året 1890 indkaldt til militærtje-
neste og han lod sig hverve til tjeneste
på de vestindiske øer som beslagsmed
ved rytteriet. Han fik ellers sin løn fra

militæret, men der var så meget at gøre at
han tjente godt i sin fritid, og han blev
hurtigt en holden mand. Han lærte sig
regnskab og bogholderi og kom derved
ind i fængselsvæsenet, hvor han lærte
den unge Frøken Eriksen at kende, da
han var med til hendes konfirmation.

Mary Christine Eriksen og Niels Olesen
blev gift i 1897 og fik første barn i 1898 .
Christine, som hun blev kaldt og Niels
Olesen fik 7 børn på St. Criox, 2 drenge
og 5 piger:

Anna Mette Olesen
Ingeborg Alvilda Olesen
Laurids Olesen
May Alberta Olesen
Maria Catarine Wilhelmine Olesen
Maren Alfrida Olesen
Niels Holtom Olesen

Det gik godt for Niels Olesen, han havde
vundet sin første ejendom  i noget som
hed „Kolonilotteriet“. Han kom til at eje
tre ejendomme, fordi han var en ihærdig
mand. Jeg husker ham som en lille kraftig
bygget mand, men bestemt, som vi børn
havde respekt for. Han havde en stok af
ibenholt med en sølvknap i toppen, når
vi så den, så vidste vi, at nu kommer bed-
stefar .

På St.Croix gik det ham så godt, at han
efterhånden ejede 125 tønder land og var
en respekteret herre med 250 ansatte un-
der sig.
Han var blevet ansat fængselsinspektør
og hospitalsforstander, så han var en
„stor“ mand efter den tids målestok .
Når Valkyrien kom på besøg fra Danmark
kom officererne på besøg hos  Niels Ole-
sen og så blev der serveret. Jeg har et
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brev hvor overkanoneren fra Valkyrien
fortæller at der blev serveret rigtige Ma-
rie-Kiks og der fortælles at de var invite-
ret på  Richmond som er sindssyge og
spedalskheds hospital samt straffean-
stalt og fattiggård.

           Richmund Fængslet 1999.

Niels Olesen og hustru Mary Christine
Olesen som er mine bedsteforældre boe-
de i en dejlig stor to etager hus som min
Mor mange gange har beskrevet for os
børn med mange tjeneste folk til at varte
dem op. Når de skulde i skole holdt den
hestetrukne vogn med kusk ved trappen
og barnepigen stod og ventede.
Det var det de drømte om senere i livet

           Familien Olesen ca. 1910

Laurids blev smittet med Spedalskhed,
som er en infektionssygdom, men den-
gang var der ingen helbredelse og det
var smitsom så han var på hospital i den
tid min mor kunde huske.

Jeg husker min bedstemor som en blød
og varm dame vi børn kunne lide. Min
bedstefar var en bestemt men retfærdig
mand, efter de fortællinger der er, elskede
alle ham på St. Croix.
Alt gik godt derovre for ham, men øko-
nomien for den Danske  Stat var ikke så
god så der blev talt om salg af øerne, og
det var en katastrofe for Niels Olesen da
de så blev solgt.
I hans ansættelsespapirer stod at han
havde fri hjemrejse og pension resten af
livet men det ville den Amerikanske stat
ikke give ham, så han måtte sælge alt
hvad han ejede derovre. Jeg har ingen
steder kunnet finde tal på, hvor mange
dollar han har fået ud af det, men nok et
betydeligt beløb efter datidens værdier.
Da De Forenede Stater overtog øerne
fortsatte Niels Olesen i nogle måneder,
men han fik at vide, at hans frie hjemrejse
og pensionen vilde bortfalde hvis han
fortsatte, og det var ikke nemt at klare.
Han havde på det tidspunkt sendt de to
ældste piger til Danmark for at lære dansk
sprog og danske skikke, så der var fire
børn at tage vare på. Den femte var
drengen, som var spedalsk og kunne
derfor ikke komme med til Danmark, så
det var en stor beslutning at træffe for
Niels Olesen, og ikke mindst for hans
hustru.

Da beslutningen var taget , udbrød før-
ste verdenskrig, og da var de rejst fra St.
Croix, så der var ikke noget at gøre. De
havde ellers fået at vide i sidste øjeblik,
at De  Forenede Stater ville give dem de-
res pension alligevel, men  Niels Olesen
var en bestemt herre, så der blev takket
nej.

Turen gik til New York hvor de strandede
næsten seks måneder. Det kostede man-
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ge penge og samtidig døde den mindste
af børnene, en dreng ved navn Niels, han
var  kun to år gammel, så det var en barsk
tid for dem alle. Min  bedstefar prøvede
på at tjene lidt ekstra penge som opvas-
ker, men det var jo ikke de store summer
det gav, så hans formue svandt  hurtig
ind ligesom hans drøm om en stor gård i
Danmark. I New York  fik de så at vide at
de ikke kunne sejle direkte til Danmark på
grund af den opståede krig, de skulle til
Stockholm så det var lidt af en omvej.

May Alberta er min mor, hun har fortalt
mange ting derovre fra, som vi børn lyt-
tede meget til. Hun fortalte om hvor vel-
lidt min bedstefar var blandt fangerne i
fængslet. Engang hvor der blev storm
derovre, og det skrøbelige fængsel true-
de med at vælte, sagde han til dem, at
hvis de opførte sig ordentlig kunne de gå
over på Hospitalet til det var ovre og han
vidste, at hvis een rørte ham, ville de an-
dre være der med det samme til at forsva-
re ham.

          Fængslet i Richmond, 1999

De sejlede fra St. Croix den 12 april 1918
til New York og måtte så blive der til den
6.August 1918 ,og sejlede til Stockholm
hvor de ankom 6. September 1918. Min
mor har fortalt, det var noget af det vær-

ste hun har oplevet, alle mennesker var
mere eller mindre søsyge og min mor for-
talte også at de sejlede nord om Island
og så tæt på Grønland, at de kunne se
store isbjerge ude i horisonten så det var
ikke bare en ubehagelig men også en fa-
refuld rejse, de sejlede fra New York i 38
graders varme, til 10 grader i Stockholm
og havde kun tyndt sommertøj på. Det
havde min bedstefar ikke tænkt godt nok
igennem eller også havde han ikke sat
min bedstemor ind i forskellen på St.Croix
og Skandinavien. Jeg husker min bedste-
mor brugte store gloser på delvis engelsk
og dansk, det grinte vi børn meget af, vi
mente jo ikke hun kunne snakke rigtig,
men vi hørte meget om den kolde vinter i
Danmark  Da de så langt om længe var
kommet til Danmark skulde der jo findes
et sted at bo og det skulde gerne svare til
det de kom fra, så det skulle være en gård
med 150 –200 tønder land jord, men pen-
gene havde ikke den samme værdi som
på St.Croix og der var brugt store sum-
mer på hjemrejsen, så den gamle kæmpe
måtte nøjes med en Ejendom på 9 tønder
land så det var en væsentlig reduktion,
men der fortælles at når der skulle køres
kogødning ud på marken gik min bedste-
far med sin Ibenholt stok i hånden og
havde en daglejer til at gøre det .

            Ejendommen i Danmark



19Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2006

Bygningerne på den ejendom, som de
købte, var små og elendige i forhold til
det de kom fra. Det var en lille vinkel
bygning med stråtag, og inden døre kun-
ne en voksen mand ikke for godt stå op-
rejst, men der var lunt, hyggeligt og pin-
ligt rent. Min mormor var et meget sirligt
menneske, alt skulle være rent og i orden.
.
De fik en søn mere i 1919 i Rask Mølle.
Karl Frederik Olesen .
Han var kun 9 år ældre en mig, så vi har
haft mange gode oplevelser sammen, bå-
de som børn og voksne.Han kom selv-
følgelig også til landbruget, som den-
gang var det mest almindelige. Da han
blev gift erhvervede han sig som foder-
mester på flere store gårde i Jylland.
Blandt andet kom han på godset ”Røg”
som hører under ”Schackenborg”, som
alle jo ved i dag er Prins Joakims.
Dengang var det med stor kreaturhold,
på ca. 120 malkekøer, foruden ungkreatu-
rer så der var noget at få tiden til at gå
med, men min morbror og tante, havde
altid overskud af tid. Engang inviterede
de hele min familie på besøg, vi var 12
mennesker, så der var ikke plads på
”Herberget”. Alle de mandlige sjæle blev
sendt på høloftet og sove om natten og
det var vældig hyggeligt.

Nu havde mine bedsteforældre 6 børn i
Danmark, hvoraf de to ældste var voksne
og kunne klare sig selv, så var der fire der
skulle sørges for og selv om min bedste-
far havde lært både bogholderi og regn-
skab var der ingen af børnene der fulgte
hans fodspor. De kom ud at tjene ved
landbruget, min mor kom i huset som ung
pige og det var hun forskellige steder til
hun var 19 år, så var hun så ”uheldig” at
træffe min far, men det er så en anden
historie.

Her vil jeg så slutte beretningen
om mine Olde og Bedsteforældre

Efterlysning:
Esmé Baltzer efterlyser en person som
eventuelt kan være hende behjælpelig
med at få indbundet hendes 5 stk. Lillian
bøger.

Disse bøger er skrevet af forfatterinden
Ingeborg Vollquartz. Serien om Lillian er
en af flere af hendes ungpigebøger fra
1915-25. De handler om datidens småbor-
gerlige miljø med snævre rammer for
kvindens udfoldelse og handler om Lil-
lians liv på Danmarks Hill, St. Thomas,
V.I. Serien består af bøgerne: Lillians
Forlovelse, Lillians Ægteskab, Lillians
Datter, Svigermor Lillian og Mormor
Lillian.
Henvendelse til Esmé på tlf: 45865445
eller E-mail: medlemsbladet@dwis.dk

Finn Ferrall
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Blackbeard’s Hill

Når man opholder sig på St Thomas er der faktisk andre spændende ting, man kan fore-
tage sig end at shoppe og dase i solen.
Prøv for eksembel at gå en tur op til Blackbeard’s Hill og begiv dig ud på en tur gennem
dansk kolonihistorie.  Man kommer dertil ved f.eks. at gå op ad de 99 trin (bygget af bal-
laststen fra danske slaveskibe) og så lige få minutters gang længere op ad bakken. Det er

ikke særlig langt fra
Kongens Gade og
kvarteret med alle
juvelerbutikkerne,
men det føles meget
langt dels pga. stig-
ningen dels pga.
varmen; så husk at
tage noget koldt at
drikke med! Og tag
en hat på, så du ikke
får hedeslag! Man
kan også tage en
shuttlebus nede
ved posthuset.
På toppen af
Blackbeard’s Hill

bliver man mødt af en guide uden for porten til
Blackbeard’s Castle, og derefter går man ind i et
typisk amerikansk visitor center med gift shops,
coffee shops, swimming pool (som gerne må
benyttes, så husk også lige badetøjet), larmende
børn etc. Her køber man billetter, hvis man vil se
de historiske huse: Villa Notman, Haagensen
House og Britannia House.

Blackbeard’s Castle er stadig et hotel, men deres
tidligere så fremragende restaurant er desværre
erstattet af ovennævnte amerikanske cirkus.
Heroppe finder man et gammelt tårn, Skytsborg,
bygget som forsvarsværk i 1678, det kan man gå
op i og derfra nyde udsigten ud over Charlotte
Amalie. For den historisk interesserede dansker
er der ikke mere at se her, men fortsæt ned til de

De 99 trin
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andre huse (forudsat at man har købt billetter), som har udstillinger af periodens møbler,
porcelæn, malerier etc.. Få en snak med de søde damer, der sidder der, de vil meget gerne
snakke, ikke kun om
løst og fast, de ved
faktisk også en mas-
se om husene og
det, der er udstillet.
Oppefra og ned er
det Villa Notman,
bygget i 1860 af en
skotsk ingeniør,
villaen er bygget af
gule mursten og
lokale ”blue bit
stones”, Britannia
House, også fra
1860, det var den
britiske konsuls
hjem, Haagensen
House, bygget i
1827 i græsk stil til den danske bankier Hans Haagensen og hans kone Sarah Julia
Magens Haagensen.

Når man går rundt i husene, kan
man godt fornemme, hvorfor de
velhavende byggede deres huse
her, her er en dejlig kølig brise,

og man er væk fra larmen og heden, der var (og er)
nede i byen, der jo dengang var en stor indskib-
ningshavn for handelsskibe.

Villa Notman

Haagensens hus

Stue i Haagensen House
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Hotel 1829

Jette Sãbel

Slut besøget af  med en kølig drink i Hotel 1829, bygget i, ja 1829, til en fransk handels-
mand, Alexandre Lavelette, det oprindelige køkken er nu omdannet til en velassorteret bar,

og snyd ikke dig selv for et kig på en
senere tilføjelse, et originalt Louis
Comfort Tiffany blyindfattet vindue
fra 1890’erne.

Hvis det er muligt, så få den tyske dame (hun
har boet på øen i mange, mange år), der funge-
rer som manager, bartender, receptionist mv. til at vise et af hotelværelserne frem, de er
meget hyggelige og lige sådan, man forestiller sig, at der har set ud i 1800-tallet, når man
altså lige ser bort fra det moderne badeværelse og minibaren!
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Dagbog fra V.I.

Skrevet af vores formand
Anne Walbom

Mandag  den 5. december 2005.
Har valgt en anden rute end jeg plejer. Så
jeg tager med Iberia – og det inkluderer
en super overnatning i Madrid på et
4stjernet hotel.

Tirsdag den 6. december.
Fra mit hotelværelse på 11. etage har jeg
en flot udsigt over byen. Dog ikke megen
tid til at nyde den, for kl. 9 går bussen fra
hotellet. Flyet er kun halvfyldt – skønt!
OK service. Efter en mellemlanding i San
Juan på Puerto Rico lander jeg 19.15 på
St Croix. Her står George Tyson og
Camilla Jensen for at hente mig og mine
to tunge kufferter (jeg har nemlig med-
bragt 8 Valkyriebøger). Et hurtigt besøg i
Supermarkedet og så ud til „Cottage by
the Sea“ på St. Croix.

Onsdag den 7. december
Cottages by the Sea er ejet af Tom og
Carol Benedict, men det er deres søn
Paul, som bestyrer det. Og siden jeg var
her sidst, er der sket store forandringer,

idet forældrene er flyttet til Florida, og
Sylvia er død. Mødte den lattermilde
Rose, som nu arbejder her i stedet for
Sylvia. Pakkede ud.

Torsdag  den 8. december
Spiste middag hos George og Camilla.
Det blæste så meget at vi ikke kunne sid-
de udenfor. Og så forsvandt deres el
midt under middagen. Det var tredje
gang på en måned. De bor langt oppe ad
Mount Washington-vejen. Her har det
regnet en del de sidste par måneder,
hvilket får træerne til at vokse ekstra
meget. Og når det så blæser, vifter de
lange grene ledningerne ned!

Fredag den 9. december
Med Anastasia til middag på restaurant
Gertrude. Anna er et meget aktivt med-
lem af den katolske kirke i Frederiksted.
Udover at pynte kirken til højtider, så er
hun med i både en bønnegruppe, og
synger i kirkens kor. Middagen var for
kirkens aktive medlemmer samt gæster, -
vi var omkring 30 i alt  Og fordi der var
gæster med, var der også et par enkelte
mænd (ægtemænd!).  Præsten var selv-
følgelig også en mand, og han, hans
kone og jeg var de eneste hvide. Men
hvis man tror at et sådant selskab er
kedeligt, - så kan man godt tro om igen.
Der var levende musik ”dem boys” og
alle de mange kvinder dansede gerne og
ofte, da vi først havde spist og overstået
alle talerne. Der var en helt speciel dans,
som alle tilsyneladende kender ”The
electric Slide”. Den danses i formation,
og består af en serie trin, som danses på
skift først med ansigtet mod orkestret,
derpå siden til, så ryggen og derpå den
anden side.
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Lørdag den 10. december.
Spiste en hyggelig middag med Paul i
den nye Blue Moon, som nu er flyttet
længere ned ad Strandgade til det smuk-
ke Victoriahouse. Nu hvor hans forældre
er rejst, har han været nødt til at ansætte
hjælp (Dianne) til papirarbejdet. Han for-
tæller også om Sylvias sygdom og død.
Han har altid vidst, at alle gæsterne var
glade for hende, og selvom hendes ren-
gøring de sidste par år godt kunne være
lidt tilfældig, så blev han alligevel over-
rasket over alle  stamgæsternes reaktion.
Jeg sagde til ham at hun var legendarisk
– ”Ja, det er hvad alle siger” nikkede
Paul,“, gartneren Fallto taler om at plante
et træ for hende.”

Søndag  den 11. december
Med George og Camilla i Botanical Gar-
den, hvor der er ”Christmas Spoken
Here”. Det er nu tredje gang jeg oplever
det, og kan selvfølgelig ikke lade være
med at sammenligne. Synes ikke at kore-
ne var så gode i år. Men boderne havde
et bedre udbud, i hvert fald fik jeg brugt
flere penge på bl.a. smykker lavet af
”beachglass”. Strandglas er små glas-
stykker, som er slebet ru af at have ligget
i strandkanten meget længe.

Mandag den 12. december
En anstrengende men dejlig dag i Chri-
stiansted. Der er mange fordele ved at
have tabt sig hele to tøj-størrelser. En af
de allerbedste er afgjort at powershoppe
i mine fire yndlingsbutikker: Coconut
Vine, Pure Cotton, Quiet Storm og Hot
Head.

Tirsdag den 13. december
Dagen blev brugt på at tøjvask, svøm-
ning og indsamling af strandglas og
skaller.

Fredag den 16. december
Var i Christiansted for at prøve tøj hos
Tove (se søndag den 18). Om aftenen var
jeg med George og Camilla til Sunset
Jazz, som foregår på stranden lige nord
for fortet. Denne gang var jeg faktisk
skuffet, der var efter min smag alt for
mange dårlige sangsolister, som sang det
sædvanlige amerikanske julerepertoire,
hvor sangene handler om snevejr. Der
var ingen, der sang øernes lokale jule-
sange. Desuden begyndte det at regne –
ØV.

Lørdag den 17. december
Med George og Camilla nordpå op til
Hams Bluff. Her ligger et forladt fyrtårn,
bygget i begyndelsen af 1900 tallet. Det
tog omkring 20 minutter at vandre derop,
og da vi gik i skygge det meste af vejen

Onsdag den 14. december
Tog sammen med George og Camilla til
julemiddag hos Leif og Elisabeth Peder-
sen. Også min gamle ven, maleren Leo
Carty deltog. En rigtig hyggelig aften.

Torsdag den 15. december
Spiste middag med Steve og Vicky
(stamgæster på Cottages) på Villa Mora-
les. Jeg fik ”roasted goat”, og det smagte
rigtigt godt – egentlig underligt at jeg al-
drig før har prøvet helstegt ged.
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var det slet ikke anstrengende. Og sikke
en fantastisk udsigt fyrmesteren har
haft, men ensomt – der var virkelig langt
til naboerne!

Søndag den 18. december
Friends of Denmark holdt julefest i på
hotellet Caravelle i Christiansted. En af
foreningens ældste medlemmer er Tove
Duus, som har en lille modebutik. Vi er
seks (inklusiv undertegnede) som har
sagt ja til at gå catwalk – og kors hvor

blev der grinet. Bagefter middag og taler
– julestemningen var helt i top, og der
var stor glæde over at 11 af deltagerne
(vi var i alt omkring 60) var fløjet over fra
St Thomas.

Mandag den 19. december
Endnu en shoppedag i Christiansted.
Denne gang med fokus på bøger, for til
min fødselsdag havde jeg fået et gave-
kort til Whims Museumsbutik! Dejligt
med nye bøger til bogreolen.
Forhåbentlig vejer de samlet mindre, end
dem jeg havde med. Tilbage til Cottages
i taxa, denne gang med en yderst spæn-
dende chauffør, nemlig ”Mighty Pat” en
kendt calypsonian. Han blev ret overras-
ket, da jeg fortalte ham, at jeg gennem
tiden har købt flere af hans plader. Og at
også den danske radio har spillet dem,

især den han lavede efter orkanen Hugo:
”Hugo did that!”. Han skyndte sig at
spille sin allernyeste, som bl.a. har en
meget kritisk sang om politimesteren.
Den købte jeg så for 10 dollars.

Onsdag den 21. december
Jeg er medlem af Virgin Islands historical
Society og de har denne dag det måned-
ligt frokostmøde. Jeg havde medbragt
Valkyriebogen, og der var stor interesse
for den, selvom den er på dansk.Tog bag-
efter mødet til Whim, og hilste på den
nye bibliotekar (en ganske ung studeren-
de!), for at forære biblioteket bogen.

Fredag den 23. december
Formiddagen brugte Camilla og jeg på en
”byvandring” af Frederiksteds bagerste
gader, - de gader som i gamle dage bebo-
edes af Frikulørte. Det tog længere tid
end vi havde beregnet, så frokostsult
tvang os til at slutte af med den gamle
”Danske Skole”, hvis forfald har været
beskrevet her i medlemsbladet gennem
årene. Nu er det for alvor blevet et sør-
geligt syn af en stor væsentlig bygning,
som nu ikke mere kan reddes. Dagens
afslutning var heldigvis yderst festlig.
Der var nemlig koncert på det nyligt gen-
åbnede Island Center med Stanley & and
his ten sleepless Knights.Udover at vi fik
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fortalt øens musikhistorie illustreret af
musikerne undervejs, deltog også for-
skellige sangsolister. Mest indtryk gjor-
de Jeannette Rouse-Cochrane, som sang
med gruppen, da hun var teenager. Nu er
hun en meget stor dame, som normalt
kun synger i sin kirkes kor – hun var på
alle måder en stor oplevelse. Men det var
i det hele taget en spændende aften,
hvor rigtig mange mennesker hyldede
Stanley og  gutterne for deres musik
gennem mere end 35 år. Koncerten var
delvist arrangeret af  CEP (Cultural
Exchange Program) så jeg kan kun sige
tak til Leif Pedersen og hans
arbejdsgruppe for det-te gode initiativ.

Lørdag den 24. december
Juleaften var jeg hos George og Camilla.

Maden var efter de bedste danske tradi-

tioner. Men aftenens clou var det flotte-
ste ”juletræ”, nemlig et lille Frangipani-
træ i en stor urtepotte. Og Camillas glæde
var stor, hun har nemlig ønsket sig et så-

dant træ længe.
Søndag den 25. december
Juledag var jeg af Anastasia inviteret til
traditionel St Croix-julemiddag hos hen-
des bror Jerry, som bor sammen med
Karen Thurland. Det var en rigtig dejlig
eftermiddag med masser af traditionel

cruzan julemad. Og Karens ene bedstefar
var en dansk gendarm og den anden en
berømt lokal møbelsnedker. Da vi kørte
derfra tilbød Anastasia at komme kl. ti og
tage mig med til kvadrilledans, men jeg
takkede pænt nej. Egentlig burde jeg
have taget med, men mit hoved var fyldt
op med mahognimøbler og slægtsforsk-
ning, og lidt efter ti gik jeg gabende i
seng.

Og resten af december bød på mange
forskellige sammenkomster med diverse
venner. Alt sammen meget hyggeligt for
mig, men ikke særlig interessant for an-
dre.

Om januar kan jeg kun sige:
Fortsættelse følger.

Anne Walbom
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Boganmeldelse

Hugh Zachariae: Lucretia og Margaret.
Slavebarnets historie. 208 sider.
Hovedland 2005.

Hugh Zachariae har skrevet en bog om
sin oldemor Margaret. Det er blevet til en
spændende bog, som jeg læste i næsten
et stræk, nemlig på flyveturen ud til St.
Croix. Et utroligt passende sted at læse
den, for bogen starter faktisk på St Croix i
slutningen af 1700-tallet og fortsætter til
langt op i 1900-tallet, og alt i bogen ud-
spilles enten på selve øen eller har øen
som baggrund.

Det er en dristig bog  - forstået på den
måde, at den genremæssigt ikke kan sæt-
tes i bås. Den rummer autentiske breve,
fiktive dagbogsblade og notater med for-
klarende historiske sammenhæng.
Det er indholdet i brevene, som er forfat-

terens drivkraft. Og det er meget forståe-
ligt, for de er helt enestående. Så vidt jeg
ved, findes der ikke mange breve fra
1840’erne, som er skrevet af kvindelige
ex-slaver, for det er nemlig hvad Marga-
rets mor med det utrolige navn Lucretia
Bourke er. Lucretia sidder på St Croix og
skriver til sin datter Margaret, som 16 år
gammel er rejst til Europa efter sin skot-
ske far plantageejeren Hugh Lang.

Efter nogle år i Skotland overvejer Mar-
garet at rejse tilbage til St Croix, og det
får hendes mor til at skrive således, efter
at hun først beskriver sin lykke over et
muligt gensyn med sin datter: ”Din fader
og andre europæere synes at tro, at vi nu
nyder mange frihedsgoder og privilegier,
som ikke tidligere var forundt vor klasse,
men dette er kun juridisk, for samfundet
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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

råder så skræmmende som nogensinde.”
(13. december 1843).  Alligevel rejser
Margaret tilbage til St Croix i nogle år,
men i 1848 sejler hun igen til Europa.
Denne gang kommer hun også til Dan-
mark, hvor hun møder den unge læge G.
James Zachariae. Selvom det er midt i kri-
gen (han er ved felten), bliver de forlove-
de og gift i december 1849.

Som tidligere nævnt synes jeg, at det er
dristigt at blande genre. Men mine bange
anelser med hensyn til den fiktive dag-
bog forsvandt efterhånden som bogen
og dens menneskeskæbner greb mig. Jeg
forstår fuldt ud behovet for at kæde bre-
vene sammen. Disse gamle breve er en
fantastisk kilde til forholdene på St Croix,
- især for de frikulørte. Men  nu da de
ikke står alene, giver de meget mere me-
ning.

Bogen slutter ikke ved Margarets død i
1909. Vi får heldigvis afsluttende en skil-
dring af hendes tre børns liv. Her morede
jeg mig især meget over at læse om den
foretagsomme søn Francis, som i årene
1915 til 1927 udgav et for den tid helt
utroligt værk om København kaldet ”Før
og Nu”. Det består af mange store bind,
som jeg er så heldig at eje – jeg arvede
dem nemlig efter min farfar!

Hvor er det godt at Lucretia og Marga-
rets breve blev gemt. Og hvor er det godt
at Hugh Zachariae besluttede sig for at
udgive dem. Så har vi nemlig alle sammen
muligheden for bedre at sætte sig ind i
fortidens holdninger omkring svære em-
ner som slave og race. Emner vi ikke må
glemme.

Anne Walbom. December 2005

er fuldstændigt som før, og fordommene
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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, 204 sider, DVS 2005.   Pris kr. 200,-
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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, Søren Kannes Vej
39, Vium, 8620 Kjellerup.

 86 66 84 00

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

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.

KULTURHISTORISK UDVALG: Anne Walbom, e-mail: kulturudvalget @dwis.dk, Louise
Steensgaard  Sebro,  35 37 16 66, Prinsesse Charlottes Gade 41, 2., 2200
København N, Jonna Skourup Christensen,  36 17 13 05, Rønhaven 4, 2500
Valby, Karen Munk-Nielsen,  Finn Bagger,  Niklas Thode 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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Hugo Larsen: Udkast til Dansk Vestindisk platte


