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Kære medlemmer

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2006, nr. 2.
Redaktion: Finn Ferrall (ansvarshavende).

På gensyn
Anne Walbom

Formanden skriver...

Danmark klædt i vinterdragt. Masser af sne, kulde, korte dage og lange mørke nætter. Hvis
man synes, at det kan være svært at leve med, så er der nu en god måde, midlertidigt at
rejse til et helt andet sted og  til en helt anden tid:  Tag til Øregaard Museet og se ”Hugo
Larsen i Dansk Vestindien 1904 – 1907”.

Vores sædvanlige mødested var skiftet ud med Øregaard Museet. Det var åbenbart en
god ide, for over hundrede medlemmer mødte op og nød billederne, stedet og hinandens
selskab. Det synes at være en god kur mod dansk vinter. Og hvis du ikke allerede har be-
søgt udstillingen, så kan du nå det endnu. Indtil den 30. april kan du hver onsdag til søn-
dag kl. 14 - 17 se Hugo Larsens fantastiske vestindienbilleder.

Kan du lide at høre noget god musik? Og var du på St Croix den 17. februar? – Hvis ja, så
tør jeg vædde på, at du var i Frederiksted til ”Sunset Jazz”. For der spillede nemlig Hans
Leonardo Pedersen (saxofonisten fra Polcalypso Orkestret) sammen med Stanley & Ten
Sleepless Knights.

Kan du lide at høre god musik? Og er du i København den 31. marts? – Hvis ja, så
deltager du forhåbentlig i vores transferfest. Hvor tit falder den 31. marts på en fredag? Ja,
da dette gik op for bestyrelsen, begyndte vi straks at tale om levende musik, anderle-des
festmad, lysbilleder, konkurrencer og overraskelser. Så mødeudvalget har haft travlt. Men
om det bliver en god fest, det afhænger helt af dig/jer og din/jeres deltagelse.

Derudover planlægger vi et arrangement i Flensborg lørdag den 13. maj. Her vil der være
en alle tiders mulighed for, at medlemmer hvor de end bor, kan mødes til en spændende
fælles oplevelse. Se programmet på side 5.
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Medlemsmøde i Valby
Fredag den 31. marts 2006 kl. 18:00 <<< OBS !!!

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

Pris for deltagelse: 150 kr. pr. deltager. Gæster er velkomne.

E-mail til  moedeudvalget@dwis.dk
  -  eller send nedenstående kupon til Erik Marcussen
  -  eller ring til Esmé Baltzer, telefon 45 86 54 45.

Husk at udfylde bagsiden med de rette oplysninger. Kuponen dækker
nemlig også tilmelding til Flensborg-mødet den 13. maj

Tilmelding allersenest søndag den 26. marts 2006. På grund af det særlige
arrangement er tilmeldingen vigtig og bindende!

 —————————————————

til

Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Porto
kr. 4,75

Vi fejrer Transfer Day med

„Vestindisk spisning“,
lotteri mv.

Musikken leveres af RAINBOW STEEL BAND
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- 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)

 —————————————————

Vi har plads på bagsædet

Anfør det antal personer, der deltager i hvert af arrangementerne.

Navn:

Telefon: e-mail:

Sendes til Erik Marcussen - adresse på forrige side.......... senest   26. marts 2006

Tilmelding til medlemsmødet  fredag  den
31. marts 2006, kl. 18.00  i Valby
Tilmelding til medlemsmødet  lørdag  den
13. maj 2006 i Flensborg

Jeg/vi er interesseret i
transportmulighed
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Erik Marcussen

Vi har det problem, at dette blad er det
sidste før sommerferien. Men på nuvæ-
rende tidspunkt har vi ikke mulighed for
at lægge alle detaljer på plads omkring
dette arrangement. Men vi kan dog give
følgende rids af det: Vi starter nok ved 12-
tiden, formentlig med en afslappet frokost
i nærheden af Rom-museet. Det siges, at
de har noget godt øl i Flens-borg. Vi
starter så en rundvisning på udstillingen
omkring kl 13.30. Efter rund-visningen
påregner vi at holde ‘Jyllands-møde’,
med et program, som endnu ikke er
fastlagt. Festival 2007 er jo nok et te-ma,
som måtte være aktuelt.

Mødet forventer vi at kunne afslutte
sidst på eftermiddagen.De, der gerne vil
tilbage til hjemmedomicilet har så mulig-
hed herfor, alternativt kan man indlogere
sig til en lille miniferie. Det kan man også
gøre fra fredag til lørdag. Hvis man ikke
har planer om overnatning, kan det for-
mentlig også lade sig gøre, selv om vi ik-
ke i skrivende stund kan give en endelig
vejledning: Togkøreplanen er endnu ikke
lagt fast.

Hvis dette arrangement lyder tillokkende,
skal I markere jeres interesse på modstå-
ende kupon. Send den omgående - og
helst senest 26. marts - så vi kan fornem-
me deltagerinteressen i medlemsskaren.
I kan også sende brev eller en elektronisk
meddelelse.Det elektroniske er hurtigere
end postvæsenet.Vi vil så løbende holde
jer informeret om det videre forløb, lige-
som I selvfølgelig ikke er endeligt bundet
af jeres tilmelding, før vi har de sidste af-
taler på plads. På kuponen må i også ger-
ne anføre, om I har ‘plads på bagsædet’
eller er interesseret i en køreaftale.

Medlemsmøde i
Flensborg

Et og andet medlem kan have undret sig
lidt over ‘appetizeren’ på forsiden: Med-
lemsmøde i Flensborg lørdag den 13. maj
2006. Historien bag dette arrangement er
egentlig lidt sjov: Vi har jo efterhånden
en hel del medlemmer ‘Vest for Valby
Bakke’ og har derfor i de senere år holdt
en del møder, som vore jysk/fynske med-
lemmer har haft en reel chance for at del-
tage i.For nogen tid siden talte bestyrel-
sen om et møde i det jyske - hvorefter vi
så begyndte at plan-lægge et møde i
Sønderjylland, som jo på mange måder
har en central rolle i Vestindien-historien.
Bl.a via Herrnhuterne (se mere her i bla-
det, side 27). Og så viser det sig, at Rom-
og Skibsfartsmuseet i Flensborg står
over for at åbne en ny udstilling :

”Det hvide guld”
Flensborg og sukker
fra Dansk Vestindien.
Specialudstilling i Flensborgs
Skibsfartsmuseum

Denne udstilling er på i perioden 19.
marts - 5. juni 2006.Baggrunden er bl.a.,
at handelen med rørsukker prægede den
erhvervsmæssige udvikling af Flensborg
langt stærkere end rom-importen.

Og hvad er så mere naturligt end at prø-
ve at lave et medlemsarrangement, hvor
vi kombinerer tingene: Et ‘Jyllandsmøde’
og et besøg på Rom- og Søfartsmuseet.
Det har vi så gjort, som det fremgår af det
følgende.
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Mit møde med den
næstsidste dansker,
som er født og opvok-
set på Virgin Islands.

Af Steen Schackinger.
I marts måned 2005 tilbragte min kæreste
og jeg 14 skønne dage på St. Croix og St.
John, og her fik jeg for anden gang lej-
lighed til at besøge Fritz Lawaetz i hans
hjem.

Efter af have erfaret at Fritz Lawaetz er
død, får jeg lyst til af fortælle om mit før-
ste møde med ham.

Den første gang, jeg mødte Fritz Lawaetz
var i forbindelse med en større rundrejse
i USA i 1980. På et tidspunkt havnede jeg
i Miami og besluttede at flyve til St. Croix
for at forsøge at finde den sukkerplanta-
ge, jeg havde fantaseret om i mange år,
ved navn Upperlove.

Forhistorien er, at min oldemors bror
Johan David Schackinger var ansat som
førstelærer ved Borger og Almueskolen
på St. Croix i Frederikssted fra 1857. I
1861 blev han gift med den smukke Julia
Mudie, hvis far var en rig plantageejer.
Bryllupsdagen den 23. juli er beskrevet
som én stor lykkerus, bl.a. havde hele
byen såvel som skibene i havnen flaget
hele dagen til ære for brudeparret. De fik
en søn, Georg James, og fremtiden teg-
nede sig lys og lykkelig. Så skete det
sørgelige, at Johan David Schackingers
svigerfar Mr. Mudie døde. Dette døds-
fald betød, at Johan stod til at arve en del
penge bl.a. gennem salget af den store
sukkerplantage Upperlove.

I et brev hjem skrev han, at han planlag-
de at vende hjem til Danmark i den nær-
meste fremtid med kone og barn. Kort tid
efter i 1863 døde både Johan Davids ko-
ne og deres nyfødte datter under mysti-
ske omstændigheder, og i brevene hjem
til familien i Danmark skrev han, at han
frygtede for sit liv og var bange for svi-
germoderen.

I et stykke tid hørte familien intet fra ham,
før de modtog et brev fra præsten Daniel
Vater, som meddelte dem, at Johan David
var død. Han meddelte desuden, at Johan
Davids dødsbo udgjorde et minus, hvil-
ket undrede præsten, som fandt sagen
underlig og gådefuld. Dette undrede og-
så den danske familie, da han jo dels
skulle arve en del penge fra salget af svi-
gerfaderens sukkerplantage og dels var
hans egen økonomi god, hvad man kan
læse ud fra hans breve hjem til familien i
Danmark. I 1864 døde sønnen George
James.

Der kom aldrig en forklaring på dødsfal-
Johan David Schackinger
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dene eller den manglende arv, men man
gættede på, at svigermoderen havde haft

en finger med i
spillet. En del år
senere viste det
sig, at en af
Johan Davids
søstre, Johanne, i
mange år havde
været i besiddel-
se af et avisud-
klip (Statstiden-
de?), hvori der

blev efterlyst danskearvinger. Så vidt
vides nåede ingen i familien at reagere.
Alle Johan Davids Schackingers breve er
bevaret. Originalerne befinder sig på
Rigsarkivet, og jeg har læst kopi af dem
fra jeg var ganske lille og erindrer, at mi-
ne bedsteforældre talte meget om den
sørgelige historie og om den mistede arv.
Brevene beskriver den 7 uger lange
stormfulde sørejse til St. Croix og ankom-
sten. Johan David var en god iagttager
og beskrev levende dagligdagen på St.
Croix, klimaet, landskabet, de tropiske
frugter (som han sendte en del af hjem til
familien i Rådvad ) det daglige liv, de
festlige lejligheder, negernes fest mellem
jul og nytår m.m.

Nu vil jeg vende tilbage til mit første be-
søg hos Frits Lawaetz. Da jeg i 1980 var
ankommet til St. Croix forsøgte jeg i tre
dage at finde oplysninger om Upperlove.
Jeg søgte i Frederikssted, Christianssted
og Charlotte Amalie, hos den danske
konsul, diverse myndigheder, biblioteker
m.m. På et tidspunkt, hvor jeg følte jeg
måtte opgive min søgen, henvendte jeg
mig i en lille boghandel i Frederiksted og
spurgte den venlige dame, om hun hav-
de nogle forslag til, hvor jeg kunne søge
videre. Hun mente, at jeg havde prøvet

alt, men foreslog så, at jeg spurgte den
gentleman, som lige var trådt ind ad dø-
ren. Jeg vendte mig om, og vedkommen-
de spurgte mig, hvad han kunne gøre for
mig. Jeg fortalte ham så om min oldemors
bror og min forgæves søgen efter sukker-
plantagen. ”Hvad hedder den”, spurgte
han, og jeg svarede ”Upperlove”.
 ”Det var da besynderligt, svarede han,
”den ejer jeg”!
Efter at have rejst først over atlanten til
Virgina  for at besøge familie, dernæst
fra Virginia til Las Vegas, Californien,
Arizona, New Orleans og Miami og der-
efter i 3 dage forgæves at have søgt efter
oplysninger om sukkerplantagen mødte
jeg så Fritz Lawaetz i en boghandel i
Frederikssted. Et sådant møde får en til at
føle, at ikke alt her i livet er tilfældigt!

Fritz Lawaetz fortalte, at han fik planta-
gen foræret af sine forældre i forbindelse
med en ulykke. For mange år siden blev
han sparket af en hest, der gik betændel-
se i såret, og benet måtte sættes af.

Fritz Lawaetz tog sig utrolig godt af mig,
tog mig med til sit hjem, viste mig øen fra
ende til anden og viste mig resterne af
sukkerplantagen Upperlove, de få ruiner
af beboelsen, slavernes boliger m.m.

En fantastisk oplevelse som jeg har
tænkt over lige siden, og som jeg er
lykkelig for, at jeg nåede at genopleve
med Fritz Lawaetz.

Steen Schackinger
bil@ordrup.dk / 40 68 54 18

Note 1 : Brevene er redigeret og samlet i
bogform udgivet af forlaget Facet, v. Søren
Schackinger Schultz med titlen” Breve fra
Vestindien” og oversat og udgivet på engelsk:
”Tragedy in the West Indies” oversat af John

H.Mudie.

Svigermor Fru Mudie
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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

HUSK

at melde til
til nogle af
de spænden-
de arrange-
menter her
til foråret...

seneste
frist er
søndag
den 26.
marts
2006.

Vi ses.
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Fra The Virgin Islands
Daily News

Menneskelige knogler, som højst sand-
synlig tilhører præsterne fra den gamle
Lutheranske Kirke, som i tidligere tider
var beliggende på Fort Christians områ-
de, blev 5. november 2005 opdaget under
renoveringen af fortet.
Kirken, som var i brug fra 1706 til 1793,

var beliggende til venstre for fortets
hovedindgang. Under renoveringen af
fortet, blev gulvbrædderne i rummet
revet op og her fandt man så de menne-
skelige rester. I gamle dage i Europa var
det en tradition at begrave betydnings-
fulde folk inde i kirken og denne tradition
medbragte de første kolonister til Ameri-
ka. En markering fra det 18. århundrede,
på det areal som nu er Fort Christians
gårdsplads og som førhen var forsiden af
kirken, viser øjensynlig markeringen af to

betydningsfulde personer begravelse, så
det var ikke helt uventet for
arkæologerne.

Arkæologerne har udgravet et lille areal i
det nordvestlige hjørne af den gamle kir-
ke. I de øverste 30 cm jord har man fun-
det adskillige kulturgenstande som knap-
per og pibemundstykker, men da man
kom ned i en dybde af ca. 1,5 meter  fandt
man de menneskelige rester. Nogle få
knoglestykker blev fjernet for yderligere
analyse og man fortsætter med forsigtig-
hed udgravningen af resten af gulvet.
Når alle knogler er fundet bliver de vi-
denskabeligt analyseret for derefter re-
spektfuld at blive lagt tilbage meget tæt
på deres oprindelige sted hvor de blev
fundet.

Restaureringen af Fort Christian blev
startet i april 2005 og forventes at vare et
år. Prisen på projektet er på 3 millioner
dollars som er tilvejebragt ved en blan-
ding af lokale og statslige midler.

Finn Ferrall
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Mere fra Virgin Islands
Daily News

Spirit Airlines.
Fra midt i december 2005 fik Virgin
Islands deres første lavpris flyselskab,
Spirit Airlines. Det blev fejret med en
indvielsesflyvning til St. Thomas og med
stor ceremoni med snorklipning.

Spirit Airlines tilbyder daglig nonstop
flyvning fra Fort Lauderdale til St.
Thomas med forbindelse til følgende
lufthavne: Atlanta; Atlantic City, N.J.;
Chicago; Dallas-Fort Worth; Detroit;
New York-LaGuardia; Orlando, Florida;
Providence, R.I.; Tampa, Florida og
Washington, D.C.-Reagan National.

Første fly til St. Thomas var fyldt med
honoratiores og i lufthavnen  var den
røde løber rullet ud og der var arangeret

velkomst med mocko jumbie styltegang
og levende steeelband musik. Ved

ceremonien efter flyets ankomst sagde
regeringsrepræsentant Pamela Richards
bl. a. at både turistdepartementet og
Spirit Airlines arbejdede på et fælles mål
– nemlig at få flere mennesker til øerne.

Flyvningen til St. Thomas foregår med
Spirits nye fly, Airbus A319, som
tilbyder  lædersæder i hele kabinen. Den
nye flyrute vil have daglig ankomst til
King Airport klokken 2:35 p.m. og afgang
klokken 3:35 p.m.

Spirit Airlines, som startede i 1990, flyver
dagligt fra Fort Lauderdale med 125 af-
gange til byer i USA, Bahamas og Cari-
bien.

For yderligere information kan man besø-
ge www.spiritair.com

eller ringe 1-800-772-7117.

Finn Ferrall
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Moqueca de peixe

Her skal vi faktisk bevæge os væk fra Caribien. Men vi bliver i et område, som også er
stærkt påvirket af afrikansk kultur.
Vi skal til delstaten Bahia i Brasilien. Hovedstaden Salvador var en af de største havne,
hvor slaver blev landet i Brasilien. Jeg vil gerne her give opskriften på en ret fra dette om-
råde, som smager fantastisk, er let at lave, og som såmænd ligeså godt kunne have været
opfundet i Caribien, Vestafrika eller Sydstaterne i USA. Den er inspireret af forskellige op-
skrifter i Brasilianske kogebøger, men jeg har tilpasset den til et dansk vareudbud, og be-
skriver den her, som den jævnligt kommer på bordet hos mig.

Ingredienser (4 pers)
 4-5 store modne tomater
2 løg
4 fed hvidløg
saften fra 1 citron
en god håndfuld frisk koriander
1/2-1 dåse kokosmælk
Salt og peber

5-600 gram fisk – alt kan faktisk bruges, men faste fisk som f.eks. lange, eller tun,
sværdfisk og lignende er især gode, men både torsk og rødspættefileter ryger også i en
gang imellem. Det er OK, at fisken er skåret ud i “steaks”, men fileter skåret i passende
stykker er det nemmeste. Fladfisk skal være uden ben.

Skær tomat og læg i skiver, læg dem i en skål, kom hvidløg i skiver i, og korianderblade.
Giv blandingen et par omgange med en stavblender, så det bliver mikset og der opstår
saft, men så der stadig er større dele tilbage. Tilsæt citronsaften og lidt salt og peber.
Marinér fisken i denne blanding i alt mellem et kvarter og et par timer, alt efter hvor travlt
man har.

Find en stor gryde frem, hæld blandingen i, kog det til fisken er mør, tilsæt kokosmælk
efter behov, smag til med salt og peber.
Drys med lidt frisk koriander – og spis!

Retten kan også lavet med skaldyr, som så ikke behøver at marinere særlig længe.

Louise Sebro

En Brasiliansk opskrift:
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Solveig Dall
Anna Lykke Jensen og Bernice Francis

Efter nogle gange at have mødt Solveig
Dall til private fester, hvor hun i farverige

vendinger fortalte
om foreningen og
sine fantastiske
rejser til U.S.V.I.,
blev vores interes-
se for dette eksoti-
ske sted vakt og vi
tog på hendes op-

fordring med til et medlemsmøde, som på
daværende tidspunkt blev afholdt på
Hellerup Gymnasium.
Vi var solgt. Min mand Finn og jeg meld-
te os ind i foreningen i 1995, for vi mødte
her en hel masse mennesker, der ligesom
Solveig, engagerede fortalte om deres
møde med det danske islæt i en fjern ver-
densdel, som lød fantastisk i vore ører.

I 1997 havde vi omsider mulighed for at
blive værter og efter den oplevelse, følte
vi, at vi havde fået venner for livet.
Vores gæst, Bernice Francis, havde aldrig
været i Danmark før og havde set frem til
turen til det kolde nord. Hun skulle dog
også besøge lidt af de sydligere himmel-
strøg i Europa, men for en sikkerheds
skyld havde hun medbragt varme hand-
sker, hvis det nu skulle blive meget koldt
her i Danmark i august.
En af dagene  med 24 grader celcius og
høj sol, hvor mange danskere havde det
lidt varmt, stod hun iført frakke, men dog
uden handsker og ventede på udflugts-
bussen, da hun pludselig udbrød: ”isn’t
it a bit chill?” Det og meget andet har vi
alle tre moret os over mange gange siden.

Vores passion

Af Anna Lykke Jensen

For vores fælles humor gjorde, at vært-
skabet endte med sporadisk brevveksling
og vores genbesøg i 1999 og 2003 på
St.Thomas.

Det var en helt speciel oplevelse at blive
modtaget i lufthavnen med musik fra olie-
tønder og herefter deltage i velkomstpar-
tyet og gense kendte ansigter. Der blev
uddelt mange kram.
Bernices hyggelige hvide hus med røde
vinduer og døre ligger på Mahogani
Road i udkanten af byen. Her oplevede vi
at blive vækket af hønsene hver morgen.
Ikke Bernices egne, men dem der løber
frit rundt i gaderne. Når hønsene holdt
op med at gale og kagle startede hunde-
ne med at gø eller var det omvendt.
Blandt blomsterne i haven kunne man
også pludselig være heldig at iagttage
kolibrier på tæt hold i meget lang tid.
Men man skulle også se efter, hvor man
gik, for hønsene kunne have lagt et æg.
De små firben pilede bare af sted, hvis
man kom for tæt på.

Desværre har Bernice indimellem været
plaget af en del sygdom, så hun ikke,
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udover at pleje sin mor og besøge 4 børn
og adskillige børnebørn, også har haft
energi til at besøge Danmark igen. Men
hver gang vi har besøgt øerne har vi hos
hende følt os i gode hænder og hjemme
på en dejlig afslappet måde. Og selvom
hun ligesom de fleste andre øboer søgte
ind i skyggen til beachpartyet ved Ma-
gens Bay, mens de fleste af vi vinterble-
ge danskere kastede os i bølgerne, så
var det alligevel en dejlig fælles oplevel-
se, for humøret og den dejlige musik og
al den spændende mad og nærvær er der
bare overalt.
Vi har også forlænget vores ophold og
boet en ekstra uge hos Bernice og hilst
på familie og venner.
Sidst havde vi faktisk planlagt at tage en
fælles tur til hendes fødeø Tortola en af
de britiske øer. Desværre satte en slem
lungebetændelse en stopper for den tur,
men det banede så vejen for at udvikle
andre og nye venskaber, som  også re-
sulterede i nogle af de flotteste snorkel-
oplevelser, vi har haft og så foregik den
endda på en af de få regnvejrsdage vi
har oplevet derude, men vi er rigtig tak-
nemmelige for at Sue og Fuller tog os
med til flere gode steder.

Vort andet værtspar, Jan og Steffen
Mittchel Larsen på St. Croix modtog os
også med åbent hjerte og sind og vi fik
indblik i endnu en anderledes hverdag
hos to fantastiske mennesker med 7 hun-
de, 5 biler og lavenergihus med egen
vindmølle, hvor vi på trods af vores for-
skellige levevis fandt mange fælles hol-
depunkter, som vi har bygget videre på.
De startede med at sende billede af hele
”familien” og det var rigtig dejligt, for så
glædede man sig endnu mere til at se
dem i virkeligheden.
Vi har begge haft hund som børn, men

aldrig i vores voksenliv, så vi var meget
spændte på, hvordan det ville gå med 7
fremmede hunde. Dog ville vi også af
sted for at opleve noget, så det kunne jo
passende være en del af oplevelsen.
Vi blev adopteret omgående, som høren-
de til flokken, men var da lidt spændte
den første gang vi ankom alene til huset
efter en endt udflugt.
Vores største og sødeste ”problem” med
hundene har hidtil været at holde lille
Annie, en dværgpincher, ude af vores
værelse, så vi ikke fik lukket hende inde
når vi gik.
Hende savnede vi lidt sidst vi besøgte
Jan og Steffen. Men ellers nød vi at se
hvor veltilpassede hundene var også
overfor hinanden for nogle af dem har
været ”hittebørn” og resten er rigtige
vagthunde.

Vort første møde med St. Croix og Jan og
Steffen blev til et helt eventyr. Jeg havde
været temmelig søsyg på turen mellem
øerne og følte mig lidt mat i sokkerne og
ikke videre oplagt til velkomstceremoni-
en, som de andre var spændt på, om nu
også fandt sted denne gang.
Jan fandt os omgående, så de billeder vi
havde sendt til dem må jo også have lig-
net godt. Hun håbede på, at vi var hurti-
ge til at klæde om, for hun og Steffen
havde takket ja til en middagsinvitation
på slottet.
Det kan nok være søsygen forsvandt i en
fart. For det første var vi blevet hentet i
en skøn gammel Rolls Royce og for det
andet fik vi på turen til deres hus forkla-
ret, hvordan Contessaen boede og vi fik
så efterfølgende også mulighed for at hil-
se på denne spændende, hjertevarme da-
me, som for mange på øen var en legen-
de, som kun få kendte fra hendes korte
besøg i Christianssted iført sin grønne
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turban. (En rigtig Barbara Cartland type
fik vi at vide).
Dette slot er kun en af flere boliger og at
hun tidligere har været indretningsarki-

tekt bar det
tydeligt
præg af.
Hendes hus
i New York
har dannet
kulisse til
filmen ”En

hundjævels bekendelser med Meryl
Streep” og Susanne Bjerrehus har for
nogle år siden lavet et TV-interview med
hende.
For at komme til slottet skulle man op ad
en lang palmealle. Så blev Rollsen parke-
ret og vi gik et par trin op med udsigt til
swimmingpoolen og endnu en halv etage
højere var vi inde på det lyserøde slot,
hvor alt var holdt i klart glas og hvidt
På slottet var der udsigt til begge sider af
øen, så solnedgangen var fortryllende
iklædt champagne og vi havde en even-
tyrlig aften i selskab med mange spæn-
dende mennesker. I sandhed noget andet
end det kolde nord.

Jan og Steffens hus  er vokset mellem
hvert besøg og det er også helt enestå-
ende. De er med-/selvbyggere og det slår
tydeligt igennem at Jan er uddannet
kunstner. Der er bare dømt god smag og

gode ideer over hele linien og da Steffen
udover at have kreative evner også er
teknisk anlagt  er de stort set selvforsy-
nende med al energi.
Det er oplagt, at der kunne være flere
huse med solenergi og egen vindmølle
på øerne, men det kommer vel med tiden.
Jan og Steffen har i hvert fald forsøgt at
udbrede ideen. Vores første aften på St.
Croix sluttede med, at vi fra vores egen
balkon nød fuldmånens skær ud over
koralrevet. Uhmm!!
Jan og Steffen har gang i mange ting,
men først og fremmest deres glasstudio i
Christianssted, hvor de har renoveret et
af mange bevaringsværdige huse og ind-
rettet det som værksted og forretning.
Til trods for stor travlhed deltog de i en
del af festivalarrangementerne og havde
straks inviteret os til at blive en ekstra
uge. Det fortrød vi bestemt ikke, at vi
sagde ja til, for det gav os jo også mulig-
hed for at udforske øen på egen hånd.
Og så alt det Jan og Steffen viste os in-
den vi selv lejede bil og det vi naturlig-
vis oplevede på den fastlagte festival,
hvilket ikke var mindre fantastisk end det
man oplevede på St. Thomas.

Vi har Øernes festivalbestyrelser stærkt
mistænkt for at ville overgå hinanden i at
give os gode oplevelser. Vi nyder hvert
øjeblik og sætter stor pris på alle de kræf-
ter der bliver lagt i at give os det bedste.
Det er ikke muligt at nævne alle de små
og store oplevelser vi har haft i en enkelt
artikel og intet kan sammenlignes for alt
har betydning for vores forhold til øerne,
men der er alligevel nogle ting som man
aldrig ville kunne opleve på egen hånd
eller med et rejseselskab, hvor andre kan
få en lille fornemmelse af hvad vi mener.
F.eks.: Besøg på en skole, hvor eleverne
modtog os med Dannebrogsflag på trap-
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tegris på St. John med en efterfølgende
tur i det turkisblå vand.

Alle de mange sammenkomster, både ved
festivalerne derude og herhjemme, har
været anledning til mange gode samtaler,
latterudbrud og knytning af bånd, såvel
mellem Virgin medlemmer, som danske
medlemmer. Vores medlemsmøder giver
som oftest endnu mere ny viden om
U.S.V.I., så nu er det blevet vores tur til at
sige: ”Prøv det. Vi anbefaler det på det
varmeste. Det er mageløst. Det kan ikke
beskrives. Det må opleves.

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen i 2004.
Har ingen ”naturlig” tilknytning til sel-
skabet. Min morfar hed dog Anders Hen-
rik Riise og stammer fra sydfyn, men jeg
har aldrig haft tid til at dyrke slægtsforsk-
ning, så det er umuligt at sige, om der er
tilknytning til A.H. Riise-navnet på St.
Thomas.

Anna Lykke Jensen

pen og efter-
følgende
underholdning.
Styltedans
om aftenen
på Cheenay

Bay, private fester,
besøg hos guvernø-
ren specielt på Den-
mark Hill med den
pragtfulde udsigt.
Fest i Victor Borges
hus. Beachparty på
Magens Bay, hvor
fregatfugle og peli-
kaner stiller sulten i
havet lige ved siden
af dig. Spidstegt pat-

Forespørgsel
Så har undertegnet netop fået en hen-
vendelse fra Pastor Lester White (ham
husker I nok). Hans mor er en usædvan-
lig ungdommelig dame (man skulle tro de
er bror og søster), der  kommer til Køben-
havn 6 - 10 juni. Lester forespørger, om vi
kender nogen i København, der kan hjæl-
pe hende med overnatning fra 6 til 10.
juni.

Er der mon nogen i vores forenig der vil
være interesseret heri, noget der kunne
være til gensidig fornøjelse. Hun er me-
get ungdommelig og er pensioneret,  men
arbejder fro FEMA (Federal Emergency
Mannagament Assc., der tager sig af
folk, der er katastrofe ramte, såsom fra
orkaner). 

Interesserede kan henvende sig til:
email: medlemsbladet@dwis.dk
eller til
Finn Ferrall, tlf.: 4497 7024
eller til
Leif Pedersen:
email: leifb1893@hotmail.com

Leif C. Pedersen, St. Croix
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I mahognitræernes
skygge

Mange besøgende på Sankt Thomas be-
giver sig hen til den såkaldt danske kir-
kegård. Den ligger lidt hengemt nede for-
enden af Hospitalsgade i den gamle øst-
lige bydel kaldet Kongens kvarter. Gitter-
lågen er ikke altid åben, men en del turist-
førere kan lukke op.

Det er de høje mahognitræer og græsset
mellem gravstenene, der giver stedet sin
særlige karakter. Man må glæde sig over,
at konsul Søren Blak i en årrække har vist
vedligeholdelsen af kirkegården stor in-
teresse. I virkeligheden er der vel ikke
noget galt i, at en grav på en kirkegård
forfalder, når familien ikke længere sørger
for opretholdelsen, men som besøgende
er det rart at konstatere, at området hol-
des rent, og at vandalismen begrænses.

Her finder man fortrinsvis navne på med-
lemmer af den lutherske kirke, altså den vi
i Danmark kalder Folkekirken. Lige inden
for lågen ligger til højre gravstenen over
fru Bentzien, „Jacobine Henriette /
Bentzien / Born at Copenhagen / 30th
April 1801 / Died 27th September 1885“.
Hendes mor kom til øen som jordemoder
for 200 år siden og medbragte sine tre
små børn. I en alder af 16 år blev denne
datter gift med en ung embedsmand.
Manden døde få uger efter brylluppet, og
fru Bentzien forblev enke i 68 år. Tavlen
over hr. Bentzien er opsat i den lutherske
kirke i Nørregade.

I nærheden ligger fru H.M. Worm (1796-
1867), hvis gravsten er smykket af en
laurbærkrans, og herover er der indsat en
lille kopi efter Thorvaldsens relief Natten,

men et hvidt marmorkors på toppen er for
længst brækket af. Fru Worm blev født i
Philadelphia i USA. Måske er det hendes
datter og svigersøn, apoteker A.H. Riise
og fru Marie Henriette Riise, der har sø-
rget for denne meget danske gravsten.

Mellem gravstenene ligger mahognitræ-
ernes visne blade. Man kan være heldig
at finde en frøkapsel fra disse kæmpetræ-
er. Inden kapslen åbner sig, er det en

brun aflang og afrundet frugt, ca. 12-15
cm gang. Når den er moden åbner den
sine fem kraftige dækblade, og frem kom-
mer en mængde frø, der med hver sin
”fane” ligger lige så tæt. Frøene ligner
dem fra vores ahorntræer, i større udga-
ve, og fanen skal hjælpe med at få vinden
til at føre frøet væk fra træet. De modne
frø kan man få til at spire i en urtepotte
hjemme i vindueskarmen i det kolde Dan-
mark, og et fint lille mahognitræ vokser
op og bringer minder om rejsen til Vest-
indien.

Her i nærheden er også barnegraven for
Lauritz Christian Prætorius, der døde i sit
første leveår. Navnet Prætorius havde til-
knytning til Sankt Thomas igennem flere
generationer. Stenen er en såkaldt kun-
stig grotte, som var meget udbredt på
danske kirkegårde i sidste halvdel af

Mahogni frøkapsel.
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1800-tallet, og den er udsmykket med
vedbend rundt om en marmortavle. Også
tømmerhandler Otto Marstand, en bror til
maleren Vilhelm Marstrand, og hans hu-
stru er begravet i denne del af kirkegår-
den.

En del gravsten har inskriptioner på tysk,
som var det daglige sprog for mange af
menighedens medlemmer. Andre har en-
gelsk tekst, og i de fleste tilfælde drejer
det sig også om menighedens medlem-
mer. Men det skete, at britiske og ameri-
kanske søofficerer blev begravet her, for-
di det var den officielle kirkegård for ud-
sendte embedsmænd og militærpersoner.
Myndighederne trådte til, hvis det for ek-
sempel drejede sig om chefen på et frem-
med krigsskib.

Lidt længere væk fra indgangslågen er
familierne Christensen og Mylners be-
gravelser. Nogle af selskabets medlem-
mer har kendt Palle Mylner, der døde for
nogle få år siden.

I den fjerneste ende af kirkegården er der
i sydsiden indrettet et mindeområde for
danskere, der døde på øen. Her finder
man blandt andet søhelten Carl Vilhelm
von Jessens gravmonument. Han deltog
som søofficer ved et lille søslag, der blev
udkæmpet i marts 1801 ved Sankt Tho-

mas, et par uger før Slaget på Rheden i
København. Det gik godt for danskerne,
så siden da har vi mindedes denne lille
begivenhed med en vis national stolthed.
Siden var von Jessen chef på linjeskibet
Prins Christian Frederik, der var det sid-
ste danske linjeskib, efter at flådens far-
tøjer var ført bort af englænderne. I marts
1808 blev dette orlogsskib nedkæmpet af
englænderne ved Sjællands Odde, og
Jessen blev såret og taget som krigsfan-
ge, men han huskes som helten fra Sjæl-
lands Odde. I 1822 kom han igen til Vest-
indien, nu som guvernør over Sankt Tho-
mas, hvor han døde kort tid efter.

En del marmortavler fra nedlagte gravste-
der er blevet indsat i en mur i dette hjør-
ne af kirkegården. Det er sket på initiativ
af Nationalmuseets udsending, arkitek-
ten Tyge Hvass, der i 1919 besøgte øer-
ne. En del gravsten var delvis ødelagt,
og der blev truffet forskellige beslutnin-
ger om at redde nogle af delene. Indskrif-
terne på mange af disse tavler er blevet
slebet op for få år siden, så de nu er let-
tere at læse.

Her finder man blandt andet en aflang
marmortavle,
der er knæk-
ket adskillige
steder, og
hvoraf min-
dre stykker
helt mangler.
Sådan må
Tyge Hvass
have fundet
tavlen, men
han har alli-

gevel ment, at det var værd at lade stum-

Palle Mylners grav på St. Thomas.

Fru Cathrine Elisabeth
von Scholtens tavle.
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perne samle og indsætte i muren. Det
drejer sig om en adelsdame fra Vestervig i
Thy, nemlig godsejer Peder de Moldrups
datter, Cathrine Elisabeth. Hun var
kommet til Sankt Thomas sammen med
sine yngste børn for at slutte sig til
manden, der et par år forinden var blevet
udnævnt til kommandant over øen. Dette
ægtepar var den senere generalguvernør
Peter von Scholtens forældre. Fru von
Scholten nedkom i 1804 med sit sidste
barn og døde ganske kort efter og blev
begravet her.

På kirkegården i Christiansted kan man
finde en marmortavle, der er opsat over
hendes ældste søn, Jobst Gerhard von
Scholten, der døde i 1824. Og på kirke-
gården ved den lutherske kirke i Frederik-
sted er gravstedet for sønnen Frederik
von Scholten. Hans navn er der mange,
der kender, fordi hans efterladte akvarel-

ler fra Sankt Jan og Sankt Croix ofte duk-
ker op i historiebøgerne. Peter von
Scholten og hans far døde imidlertid ikke
i Vestindien. Generalguvernørens kiste er
opstillet i familiens mausoleum på Assi-
stens kirkegård i København.

Her i det fjerneste hjørne af kirkegården
på Sankt Thomas slutter den lille van-
dring i mahognitræernes skygge, men i

næste
nummer
af bla-
det går
turen til
andre
hvileste-
der på
øerne.

Cathrine Elisabeth de Moldrup, gift med
Cassimir von Scholten. Død 1804 på
Sankt Thomas.

Lægen Peter L. Dons' fornemme gravsten.
Han blev født 1803 i Christiansted og døde
1839 på Sankt Thomas.

Guvernementssekretær Hother
Hänschells gravsten lige ved siden af en
stor agave.

Per Nielsen
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Nye medlemmer i DVS
En varm velkomst fra selskabet til følgende nye medlemmer:

4753     07-09-2005 Elisabeth & Herman Sørensen 9620 Ålestrup
4755     24-09-2005 Majken & Eric Berner 4690 Haslev
4757     13-10-2005 Poul Gerhard Kristiansen 2700 Brønshøj
4758     13-10-2005 Bente Brønserud Larsen 5856 Ryslinge
4759     15-10-2005 Harry Larsen 6870 Ølgod

4762     08-11-2005 Hugh Zachariae 8270 Højbjerg
4760     08-11-2005 Dorte Paaske Rasmussen 1802 Frederiksberg C.
4763     18-11-2005 Bo Herbst 1 362 København K.
4764     18-11-2005 Jytte Schwarz 2670 Greve Strand
4765     18-11-2005 Christian Færgemann 5000 Odense C

4768     21-11-2005 Lillian & Hans Rasmussen 5700 Svendborg
4769     21-11-2005 Paw Skou 7330 Brande
4785     14-12-2005 Poul Ulrich Jensen 7100 Vejle
4786     14-12-2005 Lis Jensen 8700 Horsens
4787     14-12-2005 Ole Larsen & Karen Sloth 2970 Hørsholm

4790     03-01-2006 Lisa Maria Bang 1311 København K.
4788     03-01-2006 Asger Larsen 8700 Horsens
4792     10-01-2006 Jens Dalgas & Hanne Grønborg 7120 Vejle Ø.
4793     15-01-2006 Ulla & Peter Engel 2500 Valby
4795     19-01-2006 Esther Andersen 9632 Møldrup

4797     23-01-2006 Lisbeth Damkjer 6100 Haderslev
4798     24-01-2006 Tove Kirchhoff Lyngbye 2700 Brønshøj
4799     30-01-2006 Jens Krogh-Madsen 4700 Næstved
4800     30-01-2006 Aase Nørby 1960 Frederiksberg C.
4801     04-02-2006 Ib Fagerstrøm 2600 Glostrup

4802     05-02-2006 Henrik Tetens 3200 Helsinge
4807     16-02-2006 Hans Gammeltoft-Hansen & Bodil Stein 3060 Espergærde

Velkommen i Dansk Vestindisk Selskab
Skulle vi have glemt et - eller flere - nye medlemmer i oversigten, beklager vi det meget.
Det går lidt stærkt her i kontingentindbetalingstiden, men det kan ikke understreges nok:
Den varme velkomst gælder alle nye medlemmer.
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Festivalrejsen i
foråret 2007
Hvem skulle nu tro, at det er 3 år siden,
den forrige Festivalrejse til USVI løb af
stabelen. Men det er det altså. Og det er
tid til, at vi skal begynde at tænke på
Festvalrejsen 2007.
Det ligger nu fast, at næste Festival bli-
ver gennemført i 2007. Og derefter vil vi i
samarbejde med vore venner på øerne,
finde frem til en plan for de efterfølgende
Festivaler, således at Festival 2017 kan
holdes på øerne i forbindelse med mar-
keringen af 100 året for salget. Men det
er der jo laaaang tid til.
Vi har endnu ikke modtaget en officiel
invitation til FESTIVAL 2007, men vi for-
moder, at rejsearrangementet, traditionen
tro, også i 2007 vil ligge hen over Trans-
fer Day 31. marts 2007. Rejsen strækker
sig sædvanligvis over 14-17 dage.
Vi ved fra tidligere festivalrejser, at luft-
fartselskaberne godt nok er glade for
kunder og gerne mange af dem, men hvis
de kommer og vil rejse i store grupper,
som der her kan blive tale om, er det ikke
altid, at glæden er helt så stor. Vi vil na-
turligvis kunne opnå grupperabat, men
den kan måske blive bedre, hvis vi rejser
i 2 eller 3 grupper.
Som sagt er tidspunktet ikke endeligt
fastlagt endnu. I 2007 falder Påsken den
5.-9. april. Vi ved fra tidligere, at alting på
øerne stort set går i stå i påskedagene,
også flytrafikken, derfor formodes det, at
den fælles hjemrejse vil finde sted lige
forud for påskedagene, men mere herom
senere.
Medlemmer, der har tænkt sig at deltage i
festivalrejsen i 2007 bedes derfor snarest
og meget gerne i løbet af et par uger ud-
fylde og returnere spørgeskemaet.

Skemaet skal sendes til Festivaludval-
gets formand

Walther Damgaard
Blegdammen 30, 4600 Køge

Det er IKKE en endelig og bindende til-
melding, men returnering af skemaet er
meget væsentlig for det forestående ar-
bejde, dels for rejsearrangement, men
også for at få et overblik over antallet af
forventede deltagere. Den endelige og
bindende tilmelding vil komme efter som-
merferien, når vi kan fortælle mere om ar-
rangementet.
Når vi kender mere til medlemmernes
ønsker, vil festivaludvalget tage kontakt
til et par rejsearrangører og finde ud af,
hvem der kan give os de bedste mulighe-
der til de bedste priser. Har du lyst til på
egen hånd, at forlænge din rejse før eller
efter festivalen, så er der naturligvis også
mulighed for det, efter nærmere aftale
med turens rejsearrangør.
Hvad bliver prisniveauet i Festival 20 07?
Det er det af gode grunde ikke muligt på
nuværende tidspunkt at sige så meget
om, men det vil givetvis være fornuftigt
at disponere med et beløb i omegnen af
10-12.000 kr. pr. pers. for ”standard” tu-
ren. Det er vigtigt at understrege, at
selskabets priser ikke kan sammenlignes
med de gode tilbud, der dukker op i rejse-
annoncerne. Dels vil sådanne tilbud al-
drig blive realistiske med det store antal
deltagere, vi skal ud til øerne med, dels
dækker de her skønnede priser som sæd-
vanligt ved festivalrejser udgifterne til
gaver, skat, normale forsikringer, rejsefø-
rer m.m. samt ”afgift” til næste festival i
Danmark d.v.s. i 2009 eller 2010.

Venlig hilsen
FESTIVALUDVALGET
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Navn

Adresse

Pots nr. By

Telefon nr.

Antal rejsedeltagere.  Ja jeg/vi forventer at deltage og er interesseret i

Ja jeg/vi forventer at deltage og er interesseret i

At rejse direkte ud og hjem med gruppen

At forlænge opholdet på øerne og rejse ud på egen hånd

At forlænge opholdet på øerne og rejse hjem på egen hånd

At betale ekstra for at flyve mellem øerne i stedet for at sejle

Eventuelle yderligere bemærkninger/ønsker:

Vejledende spørgeskema vedrørende Festivalrejse 2007

NB!    For de medlemmer der har adgang til elektronisk tilmelding er
skemaet lagt ud på selskabets hjemmeside www.dwis.dk
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Fra venstre mod højre:
Albert Lang, Ann Lang, Bill Bass
(President), Claudette Robinson,
Douglas Covey, Anastasia Doward (Vice
President), Horst Cerni (Secretary),
Jeanne Blackwood (Treasurer),  På
billedet mangler Maria Grigg.

Ny bestyrelse på
St. Croix

Efterlysning:
Fra vore medlemmer Erik & Yrsa Jensen
har vi fået oplyst, at de blev lykkelig gift
den 10. december 2004. Ægteskabet blev
indgået på St. Croix og festen blev
afholdt på Hotel Kong Christian ved
Frederiksted. Nu er det at Yrsa og Erik
gerne vil forhøre sig om der skulle være
nogle medlemmer som er i besiddelse af
noget videofilm eller nogle billeder fra
den dejlige fest de havde! Er det
tilfældet, vil Yrsa og Erik meget gerne i
forbindelse med vedkomne. De kan
kontaktes på telefonnummer: 74 58 49 17
eller pr. e-mail på følgende adresse:
yrsa@mbox301.get2net.dk

På forhånd tak!
Finn Ferrall

Familien Galiber
Familien til den kendte læge Dr. Andre A.
Galiber, som døde af canser år 2000, har i
januar 2006 doneret $200.000 til Charlotte
Kimelman Canser Institute.

Dr. Galiber var den første røntgenspecia-
list i området og han ledede røntgenafde-
lingen på Charles Harwood Hospital på
St. Croix i 1960-erne og 1970-erne og på
Luis Hospital i begyndelsen af 1980-erne.

Han enke, Edith Rose Galiber, som er
pensioneret sygeplejerske, sagde ved
overrækkelsen, at det var meget vigtigt
for hende og familien at støtte Canser-
instituttet set i lyset af, at de har haft
sygdommen tæt inde på livet. Fire af
Galiber’s børn arbejder også inden for
medicin.

Cecile deJongh og Edith Rose Galiber
overrækker en check på $200.000 til hos-
pitalets bestyrelsesformand June Adams
Photo: Joy Blackburn

En del af foreningens medlemmer har faft
den store glæde at have mødt familien
Galiber, idet familien ved Festival 1995
havde inviteret foreningens medlemmer
til et flot aftenparty i deres smukke hjem
beliggende ved Christiansted, St. Croix.
Her havde vi lejlighed til at nyde samvæ-
ret med en meget venlig familie.
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Dagbog fra VI
Januar 2006
Torsdag 5. januar
Farvel til Cottages og goddag til Crystal
palace. Med andre ord: min måned på
Cottages-by-the-Sea var slut og nye

oplevelser ventede ovre på St Thomas.
De andre år havde jeg boet på St John,
men det var af forskellige grunde ikke
muligt i år. Så jeg besluttede at leje et
værelse med fourposter-seng hos Ronnie
Lockhart. Ganske vist var han der kun i
min første uge, for han skulle på en
krydstogtsferie.

Fredag   6. januar
Her er sidder man og spiser sin dejlige
morgenmad, mens man samtidig ser
skibene lægge til kajs ovre ved
Havensight. Desuden er det ret
underholdende, at iagttage alt hvad der
sker nede foran huset, som jo ligger i

Crystalgade. Men udsigten over havnen
er allermest fantastisk. Og i dag er det så
klart, at man tydelig kan se St Croix.
Masser af dyre lystbåde ligger for anker.
Og færgerne til og fra Tortola og St John.
For slet ikke at tale om vandflyveren til
Christiansted - rammer den ind i den lille
motorbåd, eller når den at lette inden?
Når man så har set sig mæt på byens
tage og havnen, kan man blot vende sig
om og beundre alle de smukke gamle

møbler. Og man kan få sig en hyggelig
snak med Maria, mens man beundrer
hendes evne og håndelag ud i puds-
ningens kunst. Og overalt i huset er der
noget at studere: spændende malerier og
interessante fotografier på væggene,
samt i gården et kæmpe fuglebur og nog-
le store skildpadder! Om eftermiddagen
går jeg lige et smut ned i byen. Hen til
”Parrotfish”, som er en af mine favorit-
butikker. Jeg er heldig, for Larry har ikke
særlig mange kunder, så vi får os en lang
snak om, hvordan det står til med musik-
ken lige nu. Særlig interessant er det, at
høre om baggrunden for de mange læser-
breve om en ny V.I. sang. Så den ”Jam
Band” CD måtte jeg jo selvfølgelig have.
Men da jeg derudover som sædvanlig
ønsker at være uptodate, ender jeg mit 2
timers besøg hos Larry med at bære en
indkøbspose rummende 8 CD’er hjem til

Crystal Palace
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Crystal Palace. Heldigvis har jeg min
bærbare computer med, så nu kan jeg
lytte til musik, samtidig med at jeg skriver
dette.

Lørdag 7. januar
Jeg fryder mig over at låne Ronnies kik-
kert. Beslutter mig for at købe en selv.
Hurtig ned på hovedgaden (ja, - det er
ned, Crystalgade er temmelig stejl!!!) og
hen til ”Royal Caribbean”  og hilse fra
Ronnie. Det var den rigtige dag at shop-
pe, for der var kun et eneste skib i hav-
nen. Så nu er jeg ejer af en lille lækker kik-
kert til en rimelig pris.

Søndag 8. januar
Sejler over til St John for at deltage i et
møde på biblioteket. Jeg er jo medlem af
St John Historical Society, og nyder at
høre Elroy Sprauve fortælle om sine sko-
leoplevelser fra ”gamle dage”. Kender
efterhånden flere af de andre medlemmer,
der spørger mig om jeg kender GPS-kort-
eksperten. Da jeg svarer benægtende på
det, bliver jeg straks introduceret til Peter
Burgess, som for nylig har været på
”min” platage-ruin Paqueraue. Han og en
kammerat finder gamle, glemte veje, som i
sin tid gik mellem de forskellige planta-
ger. Vi aftaler, at han på onsdag vil vise
mig den genfundne vej, hvis jeg til gen-
gæld vil fortælle ham min tip-tip-oldemor
Dorothea Weyles historie.

Tirsdag 10. januar
Det regner så meget, at det ligner en
dansk grå og regnfuld efterårsdag. Godt
jeg har en paraply, for jeg skal ud til
Havensight, som er Vestindisk Kompag-
nis store shoppingcenter . Først hen til
den store boghandel for at se og selvføl-
gelig købe nye bøger (den dag voksede
min vestindiske bogsamling med 6 bø-

ger!), men også for at vise dem Valkyrie-
bogen. Hele personalet bladrer og sukker
over den ikke er på engelsk. Jeg løsriver
mig og går ud i regnen og hen til ”Scan-
dinavien Center”, som er Søren og Grace
Blaks butik. De har inviteret mig til mid-
dag, og lige så snart butikken lukker styr-
ter vi ud i regnen og kører hjem til dem. Vi
spiser en lækker middag på deres øverste
balkon, for den er nemlig overdækket. På
selskabets vegne forærer jeg dem Valky-
riebogen, og endnu engang hører jeg ro-
sende ord. Men da de jo begge kan læse
engelsk, bliver roserne for en gangs
skyld ikke efterfulgt af et suk over mang-
lende engelsk tekst.

Onsdag 11. januar
I dag skal jeg til St John og vandre med
min nye ven fra i søndags. Egentlig dæk-
ker ordet ”vandre” kun en del af det, vi
foretog os på den tur. Først var det ned-
stigning, derpå vandring og så til sidst
opstigning/klatring. Vejret var perfekt,
det var nemlig stærkt overskyet, men
intet regn. Peter har medbragt sit GPS-

system, så han med jævne mellemrum
måler hvor præcis vi befinder os, og hvor
tæt vi er på den genfundne vej. Efter
omkring 15 minutters nedstigning er vi
der. Pludselig er der helt fladt, og ude ved
kanten er det tydeligt, at her er der en
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menneskeskabt terrasse. Vi går nu hen ad
vejen, d.v.s. ind og ud mellem en masser
træer, som har sået sig selv, nu da ingen
mere bruger den. Vejen har forbundet

plantagerne Hope og Paquerau med det
vi i dag kalder Centerline, men som ifølge
Oxholms kort fra 1780 hed Nye Konge-
vej. Nogle minutter senere begynder
Peter at lede efter opkørslen til selve
Paqueraus hovedbygning, men den er
svær at få øje på. Dog er vi pludselig
begge to sikre på at den er lige her. Vi går
op fra vejen, og ganske rigtigt kan vi
pludselig skimte ruiner! De er ikke særlig
høje, kun det der engang var hovedbyg-
ningen syner af noget. Peter fotograferer
mig ved muren, og jeg fortæller ham
historien om Dorothea, der blev født her i
slutningen af 1802. Hun var slave og ejet
af Johan Severin Weyle, som dyrkede
kaffe her, indtil han solgte ejendommen
og flyttede først ned til Cruzbay og sene-
re til Dronningensgade i Frederiksted på
St Croix. Jeg går længe rundt mellem
ruiner og fotograferer, - jeg føler mig ret
andagtsfuld. Og fuld af taknemmelighed
over at være blevet ført hertil. Vi løsriver
os, fortsætter ad den gamle vej, og da
vejen tager en drejning, kan vi pludselig
mellem træerne se helt ned til havet. Hvis
det havde været mere klart, mon man så
her kunne se konturerne af St Croix? Nu

går vi væk fra vejen og opstigningen
(som er lidt strid) starter. 20 minutter efter
er vi tilbage på Centerline og  kort tid ef-
ter bliver vi hentet af Peters kone. Så en
spændende dag slutter med interessant
snak om de muligheder som satellitfoto-
grafier og GPS-systemet giver til vores
forhistorie.

Torsdag 12. januar
Besøgte Myron Jackson på hans kontor
(chef for Archaeology & Historic Preser-
vation), og forærede ham Valkyriebogen.
Han var vildt begejstret og inviterede
 mig straks på frokost. Lang hyggelig
snak, for vi har kendt hinanden i mere
end 20 år. Myron var nemlig med Friends
of Denmark i 1985-festivalen, og det var
ved et selskab hjemme hos Ole og mig, at
vi dengang faldt i snak - om bøger! Jeg
slentrer tilbage til Crystal Palace og gør
mig klar til at spise middag med David
Knight, som er formand for St John
Historical Society. David og hans kone
Lolli bor et rigtigt dejligt sted på nord-
kysten af St Thomas. Vi snakker selvføl-
gelig om vores to foreninger, og jeg roser
deres nye hjemmeside
www.stjohnhistoricalsociety.org -
og han roser vores nye initiativer om
ungdomsudveksling.

Fredag 13. januar
David har inviteret mig til bestyrelsesmø-
de på St John, så jeg kan fortælle om
DVS. De vil meget gerne samarbejde med
os, så forskellige muligheder drøftes.
Flere af dem er ret interessante, så nu får
vi se.

Lørdag 14. januar
Jeg sidder og læser samtidig med, at jeg
hører min nyindkøbte musik. Så bliver jeg
distraheret af en helt fantastisk luft. Det
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Anne Walbom

dufter bedre end min barndoms julesmå-
kager. Men ude i køkkenet bliver jeg
viftet væk af en meget energisk udseen-
de venlig dame. Der er adgang forbudt i
de næste 4 timer, for der er nemlig ved at

blive produceret 24 meget store romka-
ger. Auntie, som i virkeligheden hedder
Rochelle Galiber, lever delvis af at bage
og sælge sine berømte romkager. Hun er
selvfølgelig medlem af Friends of Den-
mark, og hun og hendes romkager har
naturligvis også været i Danmark. Hun
frøs nemlig en kage ned og sendte den til
DK Men læs selv videre og se billerne på
http://www.auntiesrumcakes.com/
Sidst på dagen blev en af de mindste
kager skåret i stykker, så vi alle kunne
smage. Uhm…. En himmelsk smag…….

Søndag 15. januar
Overskriften til denne dag kan passende
være Jamesie og quelbemusik se:
 http://www.jamesieproject.com
Tog sammen med Henrik Lockhart over
til St John for at besøge Andrea Leland,
som nu endelig er kommet så langt med
sit dokumentar-program om Jamesie, at
hun ville vise mig en råklippet version.
Resultatet var faktisk bedre end jeg hav-
de regnet med. Det har været flere år un-
dervejs, og har været fyldt med økonomi-
ske trængsler, så jeg er fuld af beundring

for Andrea og hendes udholdenhed.
Håber at det færdige resultat en dag vil
blive vist i dansk TV. Tilbage på St Tho-
mas spiste jeg middag med Henrik og
Ellen, - pludselig brød et forrygende tor-
denvejr ud, så vi havde virkelig proble-
mer med at komme tilbage til bilen. Og på
Crystal Palaces balkon havde jeg den
flotteste udsigt med lyn overalt. Og så
lige pludselig var det overstået.

Mandag 16. januar
Spiste frokost sammen Carmen Benjamin
på en restaurant med flot udsigt over

Magens Bay.
Helt naturligt
begyndte jeg at
tænke på svøm-
meture, - mine
dage har været
alt for travle til

overhovedet at tænke på det! Carmen og
jeg talte meget om kvadrilledans, og hun
forklarede, at hun havde været med til at
organisere, at St Thomas nu også har en
sådan gruppe.

Tirsdag 17. januar
Endnu en dag på St John. Chuck Pishko
havde lovet at vise mig ruinerne af plan-
tagen Rustenborg. Der var for nylig ble-
vet ryddet omkring ruinerne, og en lille sti
dertil var blevet lavet. Jeg var glad for at
Chuck tog mig dertil, - for jeg havde
aldrig fundet det på egen hånd. Bagefter
havde hans kone Terri lavet lækker fro-
kost. Inden jeg tog færgen tilbage, mød-
tes jeg med Ken Wild, som er leder af
National Park på St John. Han var ret in-
teresseret i at få en dansk historiestude-
rende til St John. Jeg synes at det lød
spændende – tænk at få mulighed for at
bo et stykke tid på St John!!!!
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I Herrnhuternes
fodspor.
Hvad laver man i Bethlehem, når man er
ved at skrive en afhandling om Dansk
Vestindien? Det lyder måske lidt sært,
men det er det nu ikke. For det første er
det ikke Bethlehem, Palæstina der er tale
om, men derimod Bethlehem,
Pennsylvania. For det andet er der en
meget stærk forbindelse mellem denne by
og det tidligere Dansk Vestindien.

Bethlehem er hovedkvarter for Brødreme-
nigheden, herrnhuterne, i USA og resten
af Nordamerika. Derfor er der også et ar-
kiv der, som indeholder en del arkivalier
fra Dansk Vestindien, omend de fleste kil-
der er i Herrnhut. Derfor er der god grund
til at besøge byen, hvis man er historiker.
Men selv uden et besøg i arkivet er der
meget at se på i Bethlehem.

Byen blev grundlagt i 1741 af en gruppe
tyske herrnhutere, der var kommet til
Nordamerika for at missionere blandt de
amerikanske indianere. Byen udviklede
sig hurtigt til en blomstrende industriby,
hvor fællesskabet i menigheden betød
alt. Brødremenigheden ejede al jord og
bygninger, ingen havde personlig ejen-
dom. Alle arbejdede for fællesskabet og
til gengæld  sørgede fællesskabet for de-
res liv materielt og åndeligt.

Fællesskabstanken udmøntede sig
blandt andet i, at ugifte mænd og kvinder
ikke boede med deres familie, men i brød-
re- og søstrehuse. Ligeså var der et hus
til enkerne og et til enkemændene. Denne
opdeling afspejler herrnhuternes fokus
på sammenhæng mellem livserfaring og

status i samfundet. En ugift og en enke
havde vidt forskellige erfaringer, og hørte
derfor ikke til i den samme samfunds-
gruppe.

Bethlehems historiske kerne afspejler ty-
deligt denne specielle måde at opdele
samfundet på. Omkring den store kirke
ligger ikke bare forskellige menigheds-
huse, men også brødrehuset, enkehuset
osv. De er alle bygget i en helt bestemt
stil, i kampesten eller mursten, og er
smukke 1700-tals bygninger med et tyde-
ligt tysk præg. Denne meget unikke hi-
storiske bykerne gør absolut Bethlehem
et besøg værd.

Bethlehem blev fra starten den helt cen-
trale by i Brødremenigheden i Amerika –
på verdensplan kun overgået af menig-
hedshovedkvarteret Herrnhut. Mange
missionærer havde deres base her, og når

Menighedshus og tårnet på det første
kapel til venstre. Til højre tårnet på den
nye kirke fra 1803.
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Gudsageren i aftensolen.

Louise Sebro

malariaen og varmen i Vestindien blev for
meget, tog de gerne på en lille ferie i det
køligere Bethlehem.

Afrocaribiere, slaver eller frie, rejste også
i nogle tilfælde med til Bethlehem, som
altså ikke kun var et samfund for hvide
europæere. Afrikanere, afrocaribiere og
indianere fra mange forskellige folk kan
findes på Gudsageren, kirkegården, og
vidner således om et samfund, der måske
ikke gav lighed til alle i det jordiske liv,
men alligevel lighed for Gud – hvilket var
godt nok til at mennesker af alle farver
kunne blive begravet side om side. Det
betyder at mange missionærer og også
nogle afrocaribiere fra Dansk Vestindien
ligger begravet på Gudsageren. Også en
mand fra Jylland har jeg fundet –
Brødremenigheden var en meget interna-
tional menighed.

Gudsageren er et specielt begreb, som
Herrnhuterne fandt på. Ordet henviser til
1. Kor. 15,42-45: Således er det også med
de dødes opstandelse. Hvad der bliver
sået i forgængelighed, opstår i uforgæn-
gelighed. Hvad der bliver sået i vanære,
opstår i herlighed. Hvad der bliver sået
i svaghed, opstår i kraft. Der bliver sået
et sjæleligt legeme, der opstår et ånde-
ligt legeme. Når der findes et sjæleligt

legeme, findes der også et åndeligt
legeme.

Forestillingen var altså, at kirkegården
blev den mark, hvor de døde ved opstan-
delsen skulle vokse op som kornaks,
Herren kunne høste. Lighedstanken går
også igen i Gudsageren, hvor folk heller
ikke ligger begravet med deres familie,
men derimod i den rækkefølge de døde,
alle med ens flade gravesten, som ikke
står, men ligger på jorden. Dette giver
gudsageren en helt speciel stemning.
Bethlehem er altså en del af det verdens-
omspændende herrnhutiske samfund,
som også findes i Tyskland, Vestindien,
og Christiansfeld i Danmark. Mange ting
er genkendelige – byggestilen, gudsage-
ren, fællesskabet, som det afspejler sig i
bygningerne. Men Bethlehem er et af de
bedst bevarede hele, herrnhutiske miljøer
– bl.a. fordi Herrnhut blev meget ødelagt
i 2. Verdenskrig. Et besøg kan varmt an-
befales – det tager kun to timer med bus-
sen fra Manhattan.

Daniel, en afrikansk dreng, Sygepasser i
skolen. Død 1752, 9 år gammel. No. 179 –
havde Daniel mon været forbi Vestindien
på sin vej til Bethlehem?
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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.

        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

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
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

Fyn:
Jens Benoni Willumsen, Birkelyvej 52,
Nr. Lyndelse, 5792  Årslev.  65 90 18 12.
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