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Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2006, nr. 3.
Redaktion: Finn Ferrall (ansvarshavende).

Kære medlemmer
Formanden skriver...

Fortsættes på side 8.

Det er mange måneder siden jeg sidst har skrevet formandsord. Så derfor har jeg meget
vestindisk at berette om. Måske har du, som netop nu læser denne side, også deltaget i
noget af det…..

Maj måned bød først og fremmest på et usædvanligt medlemsmøde. Vi prøvede noget nyt
– et møde syd for grænsen i Flensborg. Det er måske alligevel ikke særlig mærkeligt, for
anledningen var jo en udstilling om sukker. Det var en rigtig god lørdag synes jeg, og som
sædvanlig var stemningen høj. Der kom mange tilkendegivelser med forslag om hvert år at
lave en sommerudflugt! Jeg var også imponeret over,  hvor mange som kom langvejs fra
for at se den interessante udstilling.

Selv tog jeg hurtigt tilbage til København, for jeg havde en gæst fra St Croix boende,
nemlig historikeren Betsy Rezende. Sammen tog vi sør’me til Flensborg ugen efter. Da var
der nemlig historikerkonference, arrangeret af universitetet i Kiel. Den overordnede titel
var ” Der dänische Gesamtstaat und sein koloniales  Erbe in Dänisch-Westindien” og
Betsy samt mange andre (bl.a. Per Nielsen, Louise Sebro og Arne Rosenkvist) skulle
holde foredrag. Nu var det jo ikke første gang jeg var til historikerkonference i den måned!
For månedens første weekend bød på en helt fantastisk konference på Københavns
universitet med titlen ”Denmark and the black Atlantic”. Det var tre fulde dage med ca
seks foredrag (overvejende historiske) om dagen i et auditorium og tilsvarende (overvej-
ende kulturelt/litterært) i et andet. Alt foregik på engelsk og foredragsholderne kom fra
hele verden – utroligt spændende.
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Tilmelding allersenest fredag den 13. oktober 2006
 E-mail til sekretariatet@dwis.dk
  -  eller send nedenstående kupon til Erik Marcussen
  -  eller ring til Esmé Baltzer, telefon 45 86 54 45.

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

Tilmelding til medlemsmødet  lørdag  den 21. oktober  2006, kl. 14:00  i Horsens

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

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

Medlemsmøde i Jylland
Lørdag den 21. oktober 2006 kl. 14:00
i Horsens Firmaidræts lokaler, Hattingvej 14, 8700 Horsens

   Velkomst v/ Anne Walbom, formand for DVS

Mødeudvalget vil sørge for lidt til ganen i form af kaffe og ostemad. Øvrige drikkevarer
kan købes. Husk tilmelding er nødvendig af hensyn til arrangementet!

Vi har fire punkter på dagsordenen:
    1.   Roy Lawaetz fortæller om sine billeder: ”The Modular Triangular System”

   Der er givet en vis del af medlemmerne, der er stødt på Roy Lawaets’s
   trekantede billeder enten i Danmark eller under besøg på St. Croix

2. Festival 2007
Festival 2007 er tættere på end på noget tidligere tidspunkt. Der vil blive
orienteret om fælles praktiske forhold og de seneste nyheder om rejsen.

3. Emner til generalforsamlingen.
I dette nummer af medlemsbladet findes bestyrelsens forslag til modernisering
af foreningens vedtægter.

4. Eventuelt
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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)

 —————————————————

til

Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Porto
kr. 4,75
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Ordinær generalforsamling
i

Dansk Vestindisk Selskab

Torsdag den 26. oktober 2006 kl. 19.00
 Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 4, Valby

(lige ved Toftegårds Plads og tæt ved Valby station)

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Selskabets virksomhed:
   a) Formandens beretning (Anne Walbom).
   b) Kulturudvalgets beretning (Anne Walbom).
    c)   Informations- og web-udvalgets beretning (Finn Bagger)
   d) Festivaludvalgets beretning (Walther Damgaard).
   e) Mødeudvalget (Marianne Gall).
   f) Medlemsbladet (Finn Ferrall).
   g) Medlemssekretariatet (Erik Marcussen).
   h) Arkivet (Walther Damgaard)

3. Forelæggelse af regnskab (Erik Marcussen). Se siderne 24-25

4. Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af

medlemskontingent (Erik Marcussen). Side 26

5. Behandling af fremsatte forslag. Vedtægtsændringer! Se side 16.

6. Valg til bestyrelsen. På valg er: Finn Bagger, Marianne Gall, Jonna Skourup
Christensen og Anna Lykke Jensen; alle er villige til at blive genvalgt.

7. Valg af revisorer
(Flemming Bergqvist og Per Dahl foreslås genvalgt).

8. Valg af revisorsuppleant (Henrik Teileskov foreslås genvalgt).

9. Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på, at forslag til sager, der ønskes optaget på general-
forsamlingen skal være formanden i hænde senest torsdag den 12. oktober 2006.

Vel mødt til generalforsamling i Valby
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Mindeord: Henning Melchior
1936 – 2006
Sekretær i DVS bestyrelse

Da besty-
relsen i slut-
ningen af
april fik mel-
dingen om
Hennings
hjernebødning
blev vi selv-
følgelig
dybt ryste-
de. Vi håbe-

de så inderligt, at han skulle komme over
det, og en overgang tydede alt også på
det. Men sådan gik det desværre ikke.
Torsdag den 1. juni blev Henning bisat
ved en meget smuk ceremoni fra Bispe-
bjergs Kapel. Med Hennings død har
DVS mistet ikke blot et bestyrelsesmed-
lem, men en ildsjæl. Med stor viden, stæ-
dighed , humor og charme ”kæmpede”
han for ”Sagen”, nemlig den sag man kan
kalde ”Mer opmærksomhed på det tidli-
gere Dansk Vestindien”. Med baggrund i
en lang karriere i Udenrigsministeriet
gjorde han os opmærksom på hvor man-
ge midler, som bliver tilført Sydslesvig og
Island, og han syntes at Danmark burde
gøre mere for U.S. Virgin Islands. Han
ikke blot pegede på initiativer vi burde
tage, har var også med til at skrive breve
og deltage i møder. Henning og Birgitte
var værter ved Festivalen 2005, og de
glædede sig til at deltage i den kommen-
de. Men sådan skulle det ikke være.

 Vores tanker går til Hennings Birgitte og
deres børn.

På bestyrelsens vegne
Anne Walbom

Jørgen O. Bjerregaard
er død i en alder af kun 64
år.

Jørgen var medlem af DVS’s bestyrelse
fra 1991 til 1999. De sidste fem år var han
desuden næstformand.

Både før og efter denne periode var han
aktiv i både ungdomsudvalg og i det kul-
turhistoriske udvalg.

Os der var medlemmer dengang, husker
sikkert alle de mange interessante artikler
fra hans hånd, som ofte var i medlems-
bladene.

Derudover var det ham, som trak det
store læs ved udstillingen i Nikolaj Kirke
1992 ”Kunstnere i Tropesol”.  Med andre
ord lagde han mange, mange arbejds-
timer i Dansk Vestindisk Selskab.

Og det var kun fordi hans arbejde med
Pederstrup Museet i Ballerup tog mere
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tion of pictures of schools and children
in classes during the Danish regime. He
had presented a paper for the 75th anni-
versary of the Transfer, and the material
appeared in The Danish Presence and
Legacy in the US Virgin Islands, publish-
ed by the St. Croix Landmarks Society
with the financial assistance of a Virgin
Islands Humanities grant.

Each time we visited Denmark we visited
the site which had held a special place in
Jorgen’s heart - his museum, Pederstrup
Museum in Ballerup and saw demonstra-
tions of many of the traditional crafts
and watching folk dances. We were privy
to his great interest in and collection of
pictures of  Olga, the youngest daughter
of Princess Dagmar who became
Empress of Russia. Olga had lived first in
Ballerup and then in Canada after the
Russian Revolution.

Jorgen was also the initiator of my hus-
band Hillary “Baga” Rezende’s band,
Zodiacs Steel Band, to travel for two
years to participate in the Ballerup
Festival. He not only secured sponsors,
arranged housing and events where the
band was to play and to meet with
young students learning to play steel
orchestra instruments.

Most of all, “JB” as we affectionally
called him as we could not pronounce
his last name correctly, had been extre-
mely supportive of all the work on the
former Danish West Indies that was in
progress at the time.  He was truly a
friend to Danish West Indian historians
and musicians, and his loss will be sorely
felt in our work and lives.

Betsy Rezende

og mere af hans tid, at han gradvis ned-
droslede arbejdet i bestyrelsen.

Jørgen var et meget venligt, positivt og
engageret menneske, som alle der kendte
ham vil savne. Vore tanker går til Anne
Stine

Anne Walbom

Redaktionen har fra St Croix modtaget
følgende mindeord, som her bringes i
forkortet udgave:

Dear Editor:

I was indeed saddened by the untimely
passing of a wonderful friend, mentor,
and historian, Jorgen Bjerregaard.

In 1985, I met Jorgen as he was obser-
ving  the small, wooden, houses along
Church Street in Christiansted. I invited
Jorgen to the next meeting of the Society
of Virgin Islands Historians in which he
made an introduction of himself and his
interests in Danish West Indian history.

In 1988 I received a Carlsberg grant to
create a slide presentation (in the days
before power point) of all the buildings
and areas in DK relevant to the former
Danish West Indies. Jorgen helped me
plan and he also arranged for me to visit
a great number of buildings and to meet
with members of the von Scholten family.

Throughout the years, we had seen the
development of his interest in the educa-
tion system of the islands during Danish
times. He had shown us his vast collec-
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Tropisk museum i
Danmark.

Efterkommere af afrikanske slaver støtter
et projekt om et Dansk Tropisk Kultur-
arvscenter. En enestående chance for
Danmark, mener initiativtagerne.

Af Kenneth Bo Jørgensen.

En usædvanlig forsamling mødtes en
weekend i juni på Øregaard Museum.
Forsamlingen lignede enhver anden

dansk forsamling af lyshårede, sommer-
brune danskere, men disse havde det til
fælles, at de alle var efterkommere af sla-
ver i Vestindien.

De kom for at støtte et projekt, der skal
fortælle den historie, som de mere end de
fleste føler sig som en del af: Danmarks
kolonitid. Målet er at få etableret et
Dansk Tropisk Kulturarvscenter i Dan-
mark. Helst i Vestindisk Pakhus på Kø-
benhavns havnefront, der tidligere tog
imod ”godterne” fra de danske øer, St.
Thomas, St. Jan og St. Croix. I dag op-
bevarer bygningen gipsafstøbninger og
har åbent to dage om ugen. Står det til
initiativtagerne, skal bygningen i frem-

Fra formanden (fortsat fra side 2):

På en smuk solskinsdag i begyndelsen
af juni var der træf for danske slaveefter-
kommere på Øregaard Museum. Vi var et
godt stykke over 100.

De første tre uger af juli havde jeg igen
en gæst fra St Croix. Denne gang var det
Cathrine Roth på 18 år, som havde fået
et Rotary stipendium til at deltage i ”Bar-
tholins internationale Ballet Seminar”
som foregår på Det kongelige Teater og
har Vivi  Flindt som leder. Hun var en
sød og nem gæst (balletpiger er meget
disciplinerede og spiser lidt men sundt!).
Hurtigt lærte hun at finde rundt i Køben-
havn på egen hånd, dog var vi sammen
på havnerundfart og på Rosenborg.

I august blev  medlemmer, hvis email-
adresse vi kender, inviteret til fernise-
ring i Køge på en udstilling med Roy
Lawaetz. Læs mere herom side10.

Ja, for mig har denne sommer været fyldt
med vestindiske oplevelser. Jeg kunne
have oplevet meget mere, hvis jeg havde
taget endnu en tur til Jylland. Doc Peter-
sen og hans gruppe spillede ved flere
festivaler. Forhåbentlig har mange af
vores jyske medlemmer hørt dem. Og
gad vide om ikke også der er nogle, som
har set det unge hold fra St Croix spille
fodbold?

Måske har jeg glemt noget? Jo da, jeg fik
slet ikke nævnt Rotarymedlemmer som
f.eks. Ed Thomas og Nina York, som var
her p.gr.a. deres verdenskongres……

Men nu starter vi på den nye sæson.
Velkommen og forhåbentlig på gensyn.
Anne Walbom
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Fra venstre: Camilla Marlene Jensen,
Zaza Tuxen, Jacqueline Wissing og
Vibeke Maduro Tuxen.

museum: ”Vi vil fortælle, ikke svælge i
den brutale slavehistorie. Og vi vil ikke
undskylde for noget, som nogen andre
gjorde i gamle dage. Det skal ikke være et
slavemuseum, men et center hvor hele
historien bliver lagt frem, også de hvi-
des.”

Især efter Muhammed-krisen mener ini-
tiativtagerne, at et Dansk Tropisk Kultur-
arvscenter kunne være med til at rette op
på vort image. ”Vi kan vise, hvem vi i vir-
keligheden er, ved at tage fat på dette
emne på en måde, så det møder interna-
tional respekt. Vi kan sige til verden: Vi
var en del af kolonitiden, og vi gør noget
ved det, kom og vær med.” siger Camilla.
Camilla vil nu sammen med initiativgrup-
pen søge politisk opbakning til projektet.

Det skal lige nævnes (Red.), at ud over
denne artikel har Kenneth Bo Jørgensen
(medlem af DVS) også skrevet bogen:
Turen går til Dansk Vestindien
fra Politikens Forlag.
Finn Ferrall

tiden sprudle og vibrere alle ugens dage
med udstillinger, caribiske rytmer, dans,
musik, foredrag, forskning og masser af
mad og drikke fra de fremmede himmel-
strøg.

En af ildsjælene bag er Camilla Marlene
Jensen, som er medlem i DVS og som
mange kender fra DR’s dokumentarserie
”Slavernes Slægt”.

Her fandt Camilla frem til efterkommere i
Vestindien, der kom fra Afrika.
” Danmark ville blive verdenskendt for
sådan et center, fordi vi har verdens bed-
ste viden og genstande fra kolonitiden.
Det hele er bare gemt væk på magasiner
og lofter. Vi må have det frem, så vi kan
fortælle en af danmarkshistoriens mest
interessante kapitler. Når folk går rundt i
København i dag, aner de færreste, hvor-
for vi har så mange fornemme palæer.
Mange tror, at vi har tjent til dem ved
slid, men det var altså på sukker.”

Camilla Marlene Jensen understreger, at
det ikke skal være et dårligsamvittigheds

Camilla Marlene Jensen foran sin drøm
om et nyt Dansk Tropisk Kulturarvscen-
ter, Vestindisk Pakhus.
Foto: Carsten Lundager



10 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - September 2006

Foto: Niels Jørn Christiansen

Kjøge-St. Croix tur-
retur et par gange.

Det  startede for mere end 100 år siden,
da kobbersmed Carl Christensen slog sig
ned i Blikkenslagergården i Kjøge. Hans
søn Frederik rejste som ung færdigud-
dannet revisor i 1915 ud i den store ver-
den til St. Croix. Her fik han ansættelse
på sukkerfabrikken ”Bethlehem”.

Han var en dygtig forretningsmand, så
da USA i 1917 overtog øerne og lukkede
sukkerfabrikken, havde han allerede tjent
så meget, at han kunne købe den store
plantage ”Prosperity” i Frederiksted.
Frederik Christensen giftede sig i 1918

med en lokal pige fra St. Croix, og det
kom der 5 børn ud af. Et af børnene, Jen-
nie, blev som 6 årig i 1925 sendt tilbage
til Køge, hvor hun i 7 år boede hos sin
bedstefar kobbersmeden, og gik på Tøx-
ens skole i Køge. Efter endt skolegang
rejste hun tilbage til St. Croix. Her blev
hun senere gift med den yngste af de tre
Lawaetz brødre Erik, og det kom der også
børn ud af.

Et af dem er Roy Lawaetz, som i dag er en
internationalt kendt kunstner. Og nok en-
gang er familien vendt tilbage til Køge,
hvor Roy Lawaetz har åbnet en udstil-
ling af sine malerier i Galleri Bødkergår-

den i Køge, kun et par skridt fra den
gamle Blikkenslagergård, hvor hans
oldefar kobbersmeden residerede.

Lørdag den 19. august kl. 11.00 var der
fernisering, og mange mennesker havde
fundet vej til det nye Galleri Bødkergår-
den i den nyrestaurerede Bødkergård i
Kirkestræde. Da Roy og hans kone Mari-
anne den formiddag gik til galleriet godt
en times tid før åbningen, tog de for en
sikkerheds skyld paraplyerne med. Men
der blev ikke brug for dem. En halv time
før åbningen brød solen igennem og kas-
tede sit lys over den smukt restaurerede
gamle Bødkergård. Så både ude og inde
var der lagt op til caribisk stemning.

Indenfor havde Roy fået plads til mere
end 30 af sine – for nogen kendte – far-
verige trekantede billeder. Og Bill Bass
leverede musikken, der passer til billeder-
ne. Den trekantede facon har Roy fået in-
spiration til fra Taino indianerne, de boe-
de i Caribien før Colombus kom derud.
De havde en guddommelig lille sten, som
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de benævnte Zemi. Stenene var trekante-
de og forsynet med skrifttegn som vore
gamle runer. Roy har på den måde skabt
sit eget formsprog, som han kalder ”The
Modular Triangular System”. Den tre-
kantede facon giver mulighed for mange
former og størrelser. Et af de mere spekta-
kulære billeder på udstillingen er ”The
Rum Maiden”, hvor den ægte caribiske
Cruzan rom pumpes rundt i billedet, så

det bare er at holde glasset under. En af
de nyeste faconer er sukkermølleformen,
som nu er med til at levendegøre histori-
en om sukkermøllerne.

Udenfor var der også caribisk stemning,
en stemning, der steg i takt med, at fla-
skerne med rom, som Cruzan Rum havde
sponseret, blev tomme. I et hjørne af den
flotte gallerigård havde Cruzan rum fået
en lille, men meget populær og godt be-
søgt stand.

Mange af DVS,s medlemmer havde fun-
det vej til Køge og kunne konstatere, at
der godt kan være fint vejr i Køge. Solen

holdt sig på himlen resten af dagen, og
var med til at fastholde den gode caribi-

ske stemning, der hvilede over hele ar-
rangementet.

En absolut vellykket fernisering  kunne
slutte sidst på eftermiddagen efter, at de
sidste gæster var hastet af sted.

Walther Damgaard

NB! Det er lykkedes at overtale Roy
Lawaetz til at fortælle om sin billedkunst
både på mødet i Horsens den 21. oktober
og på det kommende møde i Valby den
30. november. Mere herom i næste blad!

M.h.t. udstillingen henviser vi til Galleri

Bødkergården i Køge.
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Uddrag af en historieopga-
ve om salget af de Dansk
Vestindiske øer i 1917,

Af Marie Stampe, 3.g.

I 1672 markerede danskerne deres plads
som kolonimagt blandt Europæiske
søfarende nationer, ved kapløbet om
verdenshandelen. De tre dansk Vestindi-
ske øer, Sankt Thomas, Sankt Jan og
Sankt Croix der tilsammen, med deres
359 kvadratkilometer, omtrent svarer til
arealet af Mors, var hen mod overdra-
gelsen til USA i 1917 tættere befolket
end datidens Danmark. I 1911 rummede
øerne godt 27.000 beboere.

Øernes udvikling kan siden kolonisatio-
nen inddeles i tre hovedafsnit; De første
knap 100 år blev øerne i princippet dre-
vet som en privat forretning ejet af ”Det
dansk Vestindiske kompagni” og først
da øerne i 1754 overtoges af Kronen
blev de formelt set en del af det danske
rige.

Tidsrummet ca. 1760-1820 omtales gen-
nemgående i litteraturen som øernes
”storhedstid”, med en blomstrende suk-
kerproduktion og ivrig handel.

I 1848 ophævedes negerslaveriet på de
dansk Vestindiske øer, det var dog først
og fremmest en administrativ skillelinie,
som følge af moderlandets overgang fra
enevælde til folkestyre. Administratio-
nen af øerne gik fra, at være centreret
hos den nærværende, ofte egenrådige
guvernør på øerne, til hovedsageligt at
ligge i en centralbestyrelses hænder
under finansministeriet i København.

Allerede i 1865 dukkede salgstanken op,
da den danske regering accepterede et
amerikansk købstilbud. Traktaten stran-
dede dog da senatet nægtede at ratificere
den. Igen i 1902 er den dansk regering
tæt på at afstå de dansk vestindiske øer
til USA, men forslaget forkastes med en
enkelt stemme i landstinget efter, at være
vedtaget i folketinget.
Forringede økonomiske og sociale for-
hold på øerne, samt deres strategiske
betydning for stormagterne, var afgøren-
de for, at den daværende Zhale-regering
var nødsaget til, igen i 1916, at tage stil-
ling til et muligt salg af øerne.

Krisesituation

I august 1914 afholdtes, som tidligere
nævnt, generalforsamling i plantagesel-
skabet ”Dansk Vestindien” i København
hvor formanden Holger Petersen rede-
gjorde for øernes forringede forhold, og
hvor bl.a. husmandsspørgsmålet rejstes.
Dette blev startskuddet for den vestindi-
ske debat, da danske aviser trods ver-
denskrigens udbrud gav spalteplads til
at belyse øernes problemer.

Finansminister Brandes anmodede på
baggrund af denne opmærksom omkring
en vestindisk ’krisesituation’, skoledirek-
tøren i st. Croix, Rübner-Petersen, om pri-
vat at indsende en redegørelse for øer-
nes tilstand, samt et referat af forslaget til
husmandsstanden.

Hvorfor Brandes valgte at kontakte sko-
ledirektøren privat og dermed gå udenom
guvernør Helweg-Larsen kunne hypote-
tisk set være, at ministeren ønskede at få
gang i debatten uden, at han som minis-
ter behøvede at tage stilling til sagen.
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Desuden er det bemærkelsesværdigt, at
Brandes valgte at rejse debatten igennem
øernes manglende husmandsstande.
Traditionelt var det netop partiet De Ra-
dikale, der varetog de danske husmænds
interesser og Brandes så formegentlig en
mulighed for at etablere en sådan sam-
fundsgruppe på øerne.

I december 1914 nedsattes ”december-
kommissionen” som følge af et møde,
hvor de danske sukkerfabrikker anmode-
de staten om yderligere garantier for de
store underskud i dansk Vestindien.
Denne kommission afgav betænkning i
marts 1915 om øernes økonomiske for-
hold, og der dannedes i denne anledning
et vestindisk udvalg for ædrueligheds-
kommissionen. Denne nedsættelse gav
iflg. Nationaltidende den danske befolk-
ning en langt bredere forståelse for de
sociale problemer på øerne, da alkohol-
misbrug dengang angiveligt var et meget
klart signal for en befolknings elendig-
hed.

Nationale forhold

Det er forståeligt hvis mange almindelige
danskere undertiden ikke var særligt op-
mærksomme på kolonien, da denne må
have syntes lysår fra moderlandet, i en
tid uden telefon og charterfly. Det tog i
1916 mindst en måned, at sejle fra Dan-
mark til øerne, og danske nyheder blev
tillige bragt i vestindiske tidsskrifter med
ca. en måneds forsinkelse.

Til vigtige meddelelser benyttedes dog
telegraf i stort omfang, men disse var kun
beregnet til korte, konkrete beskeder.
Øboerne må tillige have haft vanskeligt
ved at danne sig indblik i danskernes
hverdag, og specielt op til salgsforhand-

lingerne blev disse mere skeptiske over-
for den danske regering. En beboer fra
St. Thomas skriver i 1916 i et læserbrev
på øen, at befolkningen har mistet tilliden
til moderlandet pga. Danmarks ansvars-
løshed overfor befolkningens problemer.

Denne tendens til mistillid til den danske
regering ses allerede i 1897, hvor et tids-
skrift på St. Croix skriver ”She (Danmark
red.) derives no revenue from them
commensurate with the expenses of
maintaining her authority.. ..and she
has no other interest in this part of the
world” Hvortil journalisten tilføjer at
øboernes nationalfølelse må ligge hos
Amerika, da sproget er deres.

Guvernør Helweg-Larsen vurderer ud fra
hans liv på øerne, at befolkningens
manglende nationalfølelse skyldes en
mangelfuld danskundervisning og at
denne kunne forbedres hvis regeringen
lod lærerne uddanne i moderlandet. Man
kunne forestille sig at det specielt for den
sorte race var svært, at nære kærlighed til
et land de aldrig havde kendt.

Plantageejer Paludan-Müllers beskriver
dog de sortes forhold til den danske kon-
ge før salgsforhandlingerne således: ”Vel
var guvernøren en mægtig mand og
politimesteren en endnu mægtigere, men
kongen var over alle. Han repræsente-
rede den abstrakte retfærdighed og når
negeren synes at der var noget der gik,
som han ikke mente det burde, var det
kun fordi kongen var så langt borte..”
Altså har det danske kongehus måske
for nogle sortes vedkomne været en form
for national utopi. Man bør dog se plan-
tageejerens udsagn i det lys, at han vel-
sagtens ønskede, at fremstille sine arbej-
dere som tilfredse.
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Hamilton Jacksons arbejderkamp

Guvernør Helweg-Larsen kaldte i somme-
ren 1914 den sorte, fhv. skolelærer David
Hamilton Jackson til sig for, at ”få klar-
hed over de intelligente, sortes fremtids-
ønsker. Hamilton Jackson viste sig, at
blive en betydningsfuld person for øer-
nes arbejderklasse under salgsforløbet.
Han blev anset som en klog repræsen-
tant for de sorte og havde via uddannel-
se og social stilling, mulighed for at for-
mulere arbejdernes utilfredshed. Hamil-
ton havde dog ikke megen tillid til guver-
nør Helweg-Larsen, som så sig nødsaget
til at afskedige ham fra læreembedet pga.
antikatolske udtalelser i de konfessions-
løse skoler.

De sortes fremtidsønsker blev iflg.
Hamilton ikke varetaget af guvernemen-
tet og derfor besluttede utilfredse arbej-
dere på et hemmeligt møde, at sende de-
res ordfører til Danmark i maj 1915, for at
tale folkets sag for regeringen.
Hamilton brugte imidlertid ofte en vestin-
disk avis ”Westend News” til, at tilken-
degive sine holdninger. Da han ragede
uklar med avisens ledelse, udelukkedes
han fra debatten og forud for hans an-
komst i København, havde redaktionen
sendt advarsler til de danske tidsskrifter,
med tilsvining af arbejderføreren. Dog
fandt de fleste aviser dette usmageligt.

I København fremlagde Hamilton overfor
finansminister Brandes, en ”memorial”
indeholdende 10 punkter. Disse omhand-
lede bl.a. krav om husmandsbrug, en ny
guvernør og udvidelse af valgretten.
Desuden konstaterede Hamilton, at de
sorte ikke ønskede, at tilhøre en anden
nation, men blot var utilfredse med
ledelsen.

I Brandes’ svar til Hamilton udtalte han,
at afskedigelse af guvernør Helweg-
Larsen var udelukket. Hvorledes ”memo-
rialen” overhovedet fik indflydelse på de
4 lovforslag ministeren fremsatte i okto-
ber 1915 er uvist. Disse forslag omhand-
lede først og fremmest befolkningsned-
gang og alkoholforbrug. Desuden nævn-
te Brandes under fremsættelsen, at lov-
forslagene dels kun er beregnet for
25.000 mennesker og dels, at der også er
meget herhjemme at reformere. Denne
udtalelse kunne tyde på, at Brandes ikke
prioriterede de kritiske forhold på øerne

særligt.

Folkeafstemning

Umiddelbart inden folkeafstemningen
den 14. december 1916, varslede Zhale-
regeringen sin afgang, hvis ikke traktaten
blev vedtaget. Dette betød, at selvom
alle venstrefolk i rigsdagskommissionen
gik ind for salg, blev partiet splittet, da
mange håbede på regeringens afgang.
Denne vildrede i partiet, kan måske have
medvirket til en udpræget forvirring
blandt vælgerne, som resulterede i den
forholdsvis lave valgdeltagelse på ca.
37,5 %. Traktaten blev vedtaget med
283.670 stemmer mod 158.157 stemmer
og efterlod iflg. Admiral Konow stor
skuffelse blandt øboerne, da den lave
valgdeltagelse blev tolket som manglen-
de interesse fra danskerne.

Hele historieopgaven med kil-
deangivelser kan ses på
http://www.dwis.dk

Marie Stampe
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Efterlysning:
Jeg er en entusiastisk ølsamler. Mit mål
er, at have to øl fra hvert ølproduceren-
de land. En til samlingen, og en som
smagsprøve. Der er visse landes øl, som
er umulig for mig at få fat i her i Europa.
Bland andet en øl fra Dansk Vestindien
(eller U.S. Virgin Islands).
Er der måske nogen som kan være mig
behjælpelig? Jeg er selvfølgelig villig til
at betale øllen, og omkostninger i forbin-
delse med en evt. forsendelse.

Med venlig hilsen
Marc Elsborg, Skovparken 12
8450 Hammel, Tlf: 74 42 24 07
E-mail: elsborg79@yahoo.dk

Forslag til ændringer af
vedtægterne.

Bestyrelsen har i den sidste tid diskute-
ret en revision og modernisering af fore-
ningens vedtægter. Egentlig er det især §
2, som handler om selskabets formål. Her
står der, at foreningens formål er, at støt-
te interessen for Danmark i det tidligere
Dansk Vestindien. Men der står intet om
det modsatte, - altså at støtte interessen
for Dansk Vestindien i Danmark. Dette
manglende punkt har egentlig overrasket
os alle. Men måske har det ikke været
nødvendigt, at tænke i sådanne baner før
i tiden, hvor historieundervisningen var
anderledes end i dag.

Og når man først begynder at nærlæse
formuleringerne i vores vedtægter, så får
man jo øje på andre ting, som det ville
være fint at kunne modernisere. Louise
Sebro og Finn Bagger kom begge med
forslag til vedtægtsændringer. Så besty-
relsen nedsatte et lille udvalg bestående
af den nuværende næstformand Walther
Damgaard, den tidligere næstformand
Lars Hornstrup Hansen og undertegne-
de. Der er blevet skævet til de to forslag
og også lavet enkelte andre modernise-
ringer.

Vi har valgt her i bladet at bringe besty-
relsens forslag til nye vedtægter sådan
som de vil blive fremlagt for generalfor-
samlingen. Se næste sideog frem.
Hvis man ikke har de nuværende ved-
tægter kan man læse dem på vores hjem-
meside under ”Historien om”.

 På gensyn

Donation til Dansk
Vestindisk Selskab
Som det fremgår af dette blad side 27 har
selskabet modtaget en donation fra Flem-
ming Kirstein, i form af en række effekter
knyttet til de gamle Dansk Vestindiske
Øer. Ud over at vi som nævnt er meget
glade for denne donation, glæder det os
også, at vi på denne måde kan være med
til at sikre viden og minder fra denne epo-
ke i Danmarks historie. Det er nemlig en
ting, der ligger os meget på sinde: At sik-
re at vore efterkommere har de samme
muligheder, som vi har.

Det kan være i form af overdragelse af
effekter eller ved økonomisk hjælp til at
sikre det fortsatte arbejde med bevaring
og udbredelse af viden med videre - for
eksempel i forbindelse med arv. Selskabet
er gerne behjælpelig med at organisere
dette.

Erik Marcussen, kasserer Anne Walbom
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Vedtægter for Dansk
Vestindisk Selskab. 
(forslag til generalforsam-
lingen).

§ 1 Navn.

„Dansk Vestindisk Selskab“ med den
engelske undertitel „Danish West Indian
Society“.

Selskabets protektor: Hendes Majestæt
Dronningen. Patron: Her Majesty Queen
Margrethe II.

Selskabet, der er upolitisk, er stiftet på
Valdemarsdagen den 15. juni 1917 som
klubben “Dansk Vestindien” og reorgani-
seret i 1938 og i 1966 med samme navn.
Den 27. oktober 1969 ændredes navnet til
“Dansk Vestindisk Selskab”.

Selskabet har hjemsted i København.

§ 2 Formål.

Selskabets formål er:

a. at samle alle, der har eller har haft til-
knytning til U.S. Virgin Islands, det tid-
ligere Dansk Vestindien, samt alle andre,
der har interesse i at opretholde og skabe
kulturelle og venskabelige forbindelser til
øerne, og bevare minderne om Dansk
Vestindien.

b. at informere om og støtte interessen
for U.S. Virgin Islands og dets historie i
Danmark, samt støtte interessen for Dan-
mark i U. S. Virgin Islands.

§ 3 Aktiviteter.

Formålet søges gennemført ved:

a. Møder, sammenkomster, fore-
drag og anden foreningsvirk-
somhed.

b. Udgivelse af et medlemsblad og
andre publikationer f.eks. hjem-
meside.

c. Samarbejde og korrespondance
med andre foreninger med til-
svarende formål.

d. Formidling af personlige kon-
takter gennem gensidige besøg.

§ 4 Medlemmer.

Som medlemmer kan alene optages per-
soner/husstande. Dog kan efter aftale
med Selskabets bestyrelse optages
grupper, foreninger, selskaber o. l. med
interesse for Selskabets formål og virke.
Æresmedlemmer kan udnævnes af besty-
relsen efter forudgående godkendelse af
generalforsamlingen.

§ 5 Kontingent.

Til dækning af Selskabets administration
og løbende udgifter betaler Selskabets
medlemmer  kontingent.

Størrelsen af kontingentet fastsættes på
den årlige ordinære generalforsamling,
der kan bestemme at kontingentet for
grupper, foreninger etc. i selskabet skal
overstige kontingentet for personer.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.
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§ 6 Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er Selskabets
højeste myndighed.

For at kunne deltage i generalforsamlin-
gen kræves medlemskab, og at medlem-
met ikke er i kontingentrestance.
Beslutninger - med undtagelse af den i
paragraf 9 angivne - træffes ved simpelt
flertal blandt de fremmødte. Hvert med-
lem, herunder grupper, foreninger, selska-
ber m.v. har 1 stemme. Afstemninger og
valg sker ved håndsoprækning. Skriftlig
afstemning skal dog ske såfremt den
samlede bestyrelse eller mindst fem til-
stedeværende stemmeberettigede med-
lemmer forlanger det. Stemmeafgivningen
kan ske ved skriftlig fuldmagt til et tilste-
deværende medlem, der dog kun kan re-
præsentere et medlem. Generalforsamlin-
gen afvikles i henhold til forretningsor-
den udarbejdet af bestyrelsen. Der udar-
bejdes referat af  forhandlingerne.

§ 7 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal afholdes
hvert år i oktober.

På generalforsamlingen skal foretages:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om Selskabets virksomhed i
perioden.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.

4. Fastlæggelse af medlemskontingent.

5. Behandling af fremsatte forslag.

6. Valg til Selskabets bestyrelse.

7. Valg af revisorer og en revisorsupple-
ant.

8. Eventuelt.

Generalforsamlingen skal indvarsles
skriftligt af bestyrelsen med mindst 14
dages varsel. Med indkaldelsen følger
bestyrelsens forslag til dagsorden samt
et ekstrakt af det reviderede regnskab
med statusopgørelse for Selskabets
virksomhed. Forslag til dagsorden må
være formanden i hænde senest 7 dage
før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen må ikke behandle
forslag, der ikke er rettidigt fremsat eller
strider imod Selskabets love. Dog kan
sager, der ikke er optaget på dagsorde-
nen, henvises til behandling under punk-
tet „Eventuelt“ med henblik på drøftelse
og eventuel afstemning af orienterende
karakter. Referat af forhandlingerne ud-
sendes til medlemmerne.

§ 8 Ekstraordinær generalfor-
samling.

Ekstraordinær generalforsamling indkal-
des når et flertal i Selskabets bestyrelse
beslutter dette, eller når mindst 50 stem-
meberettigede medlemmer indgiver skrift-
lig begæring herom til bestyrelsen med
udførlig angivelse af forslag til dagsor-
den. Den ekstraordinære generalforsam-
ling skal afholdes senest månedsdagen
for begæringens modtagelse. Denne
generalforsamling skal indkaldes med
samme varsel som den ordinære general-
forsamling jævnfør paragraf 7. Hvis ikke
mindst 2/3 af de medlemmer, som har be-
gæret den ekstraordinære generalforsam-
ling, er til stede, bortfalder dagsordenen.
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§ 9 Lovændringer og opløsning
af Selskabet.

Til vedtagelsen af beslutninger, der ved-
rører ændring af Selskabets love, kræves,
at mindst 2/3 af stemmerne på generalfor-
samlingen stemmer for. Beslutningen skal
dog bekræftes på førstkommende ordin-
ære eller ekstraordinære generalforsam-
ling med almindelig stemmeflerhed blandt
de fremmødte inkl. medlemmer med fuld-
magt. Til varetagelse af beslutninger, der
går ud på opløsning af Selskabet, og dis-
position over Selskabets formue i tilfælde
af opløsning, kræves, at mindst 2/3 af
Selskabets stemmeberettigede medlem-
mer ved urafstemning stemmer for.
Såfremt ikke mindst 2/3 af Selskabets
stemmeberettigede medlemmer deltager i
afstemningen, skal beslutningen vedta-
ges med almindelige stemmeflerhed
blandt de fremmødte medlemmer på en
ekstraordinær generalforsamling indkaldt
i overensstemmelse med reglerne i
paragraf 8.

§ 10 Bestyrelsen.

Selskabets bestyrelse vælges af general-
forsamlingen, og består af mindst 5 med-
lemmer og max. 15 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Besty-
relsesmedlemmerne vælges for en 2 årig
periode, idet halvdelen af disse afgår
skiftevis efter tur. Alle kan genvælges.
Bestyrelsen forestår den daglige og
sædvanlige virksomhed i Selskabet.

§ 11 Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte for-
manden eller mindst 2 bestyrelsesmed-
lemmer finder det fornødent. Bestyrelsen
er beslutningsdygtig når et flertal er til
stede. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke
give fuldmagt til andre personer, men
skal møde personligt for at kunne deltage
i afstemninger. Bestyrelsens beslutninger
træffes ved almindelig stemmeflerhed. I
tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende. Der udarbejdes
referat af mødet.

§ 12 Tegningsregel.

Selskabets forpligtes ved underskrift af
formanden eller i dennes forfald næst-
formanden, samt et af de øvrige besty-
relsesmedlemmer. Køb, salg eller pant-
sætning af fast ejendom eller af væsent-
lige aktiver kræver dog vedtagelse på en
generalforsamling.

§ 13 Regnskabsår.

Selskabets regnskabsår er 1. juli - 30.
juni. Et regnskabsekstrakt med revisions-
påtegning  udsendes til medlemmerne
sammen med indkaldelsen til den årlige
generalforsamling. Generalforsamlingen
vælger 2 revisorer og en revisorsupple-
ant. Valget gælder for et år.
Årsregnskabet skal i revideret stand
fremlægges for den ordinære generalfor-
samling med forslag om godkendelse af
resultatopgørelse og status. Af regnska-
bet skal fremgå de enkelte udvalgs regn-
skab.



19Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - September 2006

§ 14 Økonomi.

Selskabets pengemidler og lignende for-
valtes af bestyrelsen. Kassereren admini-
strerer løbende ind- og udbetalinger.

Forpligtende kassebilag på mere end
1000 kr. skal underskrives af formanden
eller i dennes forfald næstformanden, i
begge tilfælde i forbindelse med et af de
øvrige bestyrelsesmedlemmer, jævnf.
paragraf 12, stk. 1. Kassebilag på mindre
end 1000 kr. kan underskrives af kassere-
ren alene.

Foreningen medlemmer hæfter ikke for
foreningens forpligtelser.

§ 15 Udvalg.

Selskabets bestyrelse har bemyndigelse
til at nedsætte permanente og midlertidi-
ge udvalg til at arbejde med forenings-
mæssige opgaver. Til udvalgsformænd
udpeges normalt medlemmer af bestyrel-
sen.

§ 16 Kulturelle aktiviteter.

Selskabet skal tilstræbe at have et beløb
hensat med henblik på at yde støtte til
kulturelle aktiviteter, jfr. selskabets for-
mål. Regnskabet for de hensatte midler
føres og revideres som udvalgsregnska-
berne. Det hensatte beløb forøges gen-
nem gaver, fondsbevillinger og lignende,
ved salg af selskabets publikationer og
gennem andre af selskabets egne ind-
tægter, dog kun fra kontingentindtæg-
terne efter forudgående godkendelse af
beløbets størrelse på den årlige

generalforsamling. De hensatte midler
forvaltes af Selskabets bestyrelse.

§ 17 Eksklusion.

Medlemmer, som på trods af påkrav ikke
indbetaler kontingentet senest tre måne-
der herefter, kan af bestyrelsen slettes af
medlemslisten. Medlemmer, som gennem
deres opførsel eller virksomhed skader
Selskabet eller dets omdømme, kan af
bestyrelsen slettes af medlemslisten.
Sådanne medlemmer har dog ret til at
påkære bestyrelsens beslutning for en
generalforsamling. I mellemtiden er ved-
kommende udelukket fra at deltage i
Selskabets sammenkomster.

§ 18

Ved disse loves vedtagelse sættes alle
tidligere love ud af kraft.

Således ændret og besluttet på den ordi-
nære generalforsamling den 26. oktober
2006 og vedtaget på den ekstraordinære
generalforsamling den 30. november
2006.

Ekstraordinær generalforsamling
er den 30. november 2007, kl.18:00 i
Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 4,
Valby.

(lige ved Toftegårds Plads og tæt ved
Valby station)
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Endelig nyt om Festivalrejsen 2007

Datoerne for besøget ligger nu fast.

Det tog denne gang lang tid at finde frem til, hvor og hvornår Festival 2007 skal løbe af

stabelen. Der har henover foråret og sommeren været udvekslet en del e-mails. Det har

været en lidt svær proces at få vore venner ude på øerne til at blive enige om, hvor vi skal

starte besøget, og hvor vi skal fejre Transferdag. I sidste ende måtte Festivaludvalget

fremsætte det endelige forslag, som nu altså er accepteret af  de involverede foreninger.

Det ligger således fast, at Festivalrejsen 2007 vil finde sted i tidsrummet 16./17. marts til

1./2. april 2007.

Rejseplanen ser lige nu således ud:

Afrejse fra Danmark: Fredag den 16. marts 2007 kl. 08.10

Ankomst St. Croix: Lørdag den 17. marts 2007 kl. 15.20

Transfer  St. Croix -  St. Thomas: Lørdag den 24. marts 2007 fordelt over hele dagen

Afrejse St. Thomas Søndag den 1. april 2007 kl. 16.35

Ankomst Danmark Mandag den 2. april 2007 kl. 15.15

Det ser denne gang ud til at lykkes at få alle rejsedeltagere med samme fly helt fra Køben-

havn til St. Croix og tilsvarende tilbage fra St. Thomas til København. Derimod bliver vi

delt op på mange små fly på skiftedagen mellem STX og STT. Den tekniske arrangør af

rejsen bliver Unique Tours ved Heidi Christiansen, som efter en indbudt licitation blandt

3 rejsebureauer afgav det mest fordelagtige tilbud.

Prisen for arrangementet er 12.000,- kr. pro persona incl. rejseforsikring (Europæiske

Plus inkl. bagage og ulykke) og Festivalafgift. Klokkeslættene for afgange og ankomster

er foreløbige og som vi kender dem lige nu, de kan blive ændret inden 16. marts 2007. Ved

afrejsen fra København vil vi forsøge at lave et gruppe check-in 1½ time før afgang.

Rejsedeltagere

Der har været meget stor interesse for at deltage i Festival 2007, mere end 130 medlemmer

har udtrykt ønske om at deltage. Det er altid dejligt med stor tilslutning, når vi prøver at

lave arrangementer, men i dette tilfælde bliver vi desværre nok nødt til at skuffe nogle af

de interesserede. Situationen er den, at vore værter ude på øerne har meddelt, at de kan

tage imod 70 Festivaldeltagere.

Festivaludvalget / bestyrelsen har derfor set sig nødsaget til at opstille et regelsæt for
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fordeling af de pladser, der er til rådig-

hed.

Gruppe 1

Alle, som har været værter ved Festival

2005 eller har ydet en særlig indsats i for-

bindelse med afviklingen af Festival

2005.

Gruppe 2

Alle som uden restriktioner tilbød sig

som værter ved Festival 2005, men som

ikke fik gæster af forskellige årsager bl. a.

mangel på gæster

Gruppe 3

Alle øvrige interesserede medlemmer.

I alle 3 grupper gælder indbyrdes:

• Først til mølle princip med til-

melding og forudsat rettidig

betaling. Hvis betaling ikke er

rettidig, udskydes man svaren-

de til betalingsdatoen.

Der har været forespørgsler om deltagel-

se af diverse familiemedlemmer.

Bestyrelsen har drøftet dette forhold og

er kommet til følgende konklusion:

• Et medlemskab af foreningen

dækker en husstand og derfor

er det husstandens medlemmer,

der kan deltage i festivalrejsen.

Tilmelding

Som nævnt forventer vi desværre at skul-

le foretage en fordeling af de til rådighed

værende pladser. På næste side finder I

en tilmeldingskupon. Den er ikke så om-

fattende, som den tidligere har været, for-

di vi i første omgang vil finde frem til de

medlemmer, som kan komme af sted og

derefter afkræve dem alle de nødvendige

detaljer omkring fulde navn og andre

personlige oplysninger. Samtidig vil vi

oplyse om alle detaljer og betingelser, så

man ved hvad man siger ja til.

For at vi hurtigt kan komme videre i plan-

lægningen, og vore værter kan få de nød-

vendige oplysninger, er tilmeldingsfri-

sten sat til den 9. oktober 2006, hvor-

efter Festivaludvalget vil gå i gang med

den ikke så behagelige opgave at fordele

pladserne.

Vi vil lave en venteliste for det tilfælde, at

der senere skulle indløbe afbud fra en el-

ler flere deltagere. Opfyldniing efter se-

nere afbud fra deltagere vil blive fordelt

efter samme retningslinier.

I den udstrækning der kommer nye infor-

mationer vil vi lægge dem ud på hjemme-

siden, så prøv at checke www.dwis.dk en

gang i mellem, hvis I har muligheden.

På festivaludvalgets vegne

Walther Damgaard



22 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - September 2006



23Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - September 2006

Folkeuniversitetet i
København:
Se på hjemmesiden

Slaveri og slavehandel på Guld-
kysten og i Dansk Vestindien
(forelæsningsrække).

http://www.fukoebenhavn.dk/
default.aspx?pagetype=8&HoldNr=1084

Ved ph.d.-stipendiat, cand.mag. Pernille
Ipsen, ph.d.-stipendiat, cand.mag.
Niklas Thode Jensen, letor, cand.mag.
Ole Justesen, ph.d.-stipendiat cand.mag.
Louise Steengaard Sebro og ph.d.
cand.mag.-stipendiat, cand.mag.
Gunvor Simonsen.

Tilrettelæggelse: Lektor, cand.mag. Ole
Justesen.

Nyere dansk historieforskning vedrøren-
de slaveri og slavehandel i den danske
del af det atlantiske system koncentrerer
sig om økonomiske, scociale, politiske og
kulturelle møder og konflikter på begge
sider af Atlanterhavet. På Guldkysten
(Ghana) skabtes der på en række områder
former, der blandede danske og lokale
afrikanske værdier og kulturer, fx. ved
lokal ansættelse af fortslaver, i handel
med slaver og ved kommunikation og
politiske relationer mellem de to grupper.
Det var ligeledes almindeligt, at udstatio-
nerede danskere formaliserede deres for-
hold til lokale afrikanske kvinder ved at
indgå en slags ægteskab.
I Dansk Vestindien opfattede koloniadmi-
nistrationen overdødeligheden blandt
slaverne på sukkerplantagerne som et
fundamentalt problem, som den forsøgte
at løse ved en række sundhedspolitiske

initiativer, som måtte „forhandles“ med
både slaver og plantageejer. Også i dette
forhold formåede slaverne og frie, af afri-
kansk oprindelse, at trække på kulturelle
og sociale erfaringer fra Afrika, når de
skulle genskabe deres liv i Dansk Vest-
indien. På grund af slavernes ønsker om
selv at udforme deres arbejds- og familie-
liv var Dansk Vestindien et konfliktfyldt
samfund, hvor slaverne løbende måtte
argumentere for at fremme deres sag over
for plantageejere og administrationen.

1. Kulturmøder i slaveri, slavehandel og
politiske relationer på Guldkysten 1657-
1850 (OJ)

2. Ægteskaber mellem to kulturer, danske
mænd og afrikanske kvinder på
Guldkysten 1700-1850 (PI).

3. Slavernes sundhed, sygdomme,
sundhedssystem og sundhedspolitik i
Dansk Vestindien 1803-1848 (NTJ).

4. Afrikansk kultur i Dansk Vestindien
(LSS).

5. Konflikter mellem slaver og herrer i
Dansk Vestindien (GS).

5 torsdage kl. 19.15-21.00
(2/11 - 30/11)

Undervisningssted: Købmagergade 50,
opg. B tv, aud. 227

PRIS:  kr. 385,-

Finn Ferrall
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Dansk Vestindisk Sel-
skab har fået en gave!

Et medlem af Dansk Vestindisk Selskab,
Flemming Kirstein, har på loftet fundet
nedenstående genstande, som han har
doneret til DVS.

Flemming skriver: „Jeg håber selskabet
kan finde anvendelse for vedlagte bille-
der som alle har relation til Virgin Islands:

3 stk. originale akvareller i ramme fra
tv-serien „Massa Peter“. Akvarellerne er
udført af Jørn Mathiasen, som var chef-
scenograf på DR i en årrække. (Jørn
Mathiasen døde for nogle år siden).

5 stk. billedrammer med fotografier og
postkort fra Virgin Islands.

Flemming skriver videre: „Min morfar var
gendarm på de Vestindiske Øer, St. John,

tidspunkt ukendt). Jeg ved, at min morfar
var gendarm sammen med en bror, og jeg
har hørt, at da kun den ene fik billet hjem
med skibet, udsatte de rejsen, så de kun-
ne rejse sammen. Det var heldigt for dem
begge to, idet det første skib gik ned på
hjemrejsen“.

Videre skriver Flemming: „Jeg kender ikke
meget til historien bag billederne og i den
store billedramme er der kun 4 af billeder-
ne, jeg har lidt oplysninger om:
De 2 billeder i næstøverste række fra ven-
stre er min morfar Charles Kierstein f. 19.
september 1885, søn af slagter Peter
Christian Nielsen Kierstein og hustru
Jørgine Martine (født Larsen).
Billedet af sømanden og de 2 kvinder
kender jeg ikke noget til. Billedet nederst
til venstre har jeg hørt var en lille dreng
der knyttede sig til min morfar under
hans ophold. Billedet skulle stamme fra
afskeden med den Vestindiske Øer.
Billedet nederst til højre har jeg fået
fortalt, da jeg var barn, at det stammer fra
tilfangetagelsen af en morder.

1 stk. fotografi (portræt af en ukendt
gendarm).

Foreningen er meget glad for Flemming
Kirstein’s donation og takker mange gan-
ge.

Hvis der er andre medlemmer som lig-ger
inde med andet eller lignende mate-riale,
som de vil af med, så er Dansk Vest-
indisk Selskab altid meget glad for at
modtage efekter, som har relation til Vir-
gin Islands (tidligere De Vestindiske
Øer).

Finn Ferrall
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4752 06-09-2005 Arne Mikkelsen 2765 Smørum
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
4760 08-11-2005 Dorte Paaske Rasmussen 1802 Fr.berg C.

 4762 08-11-2005 Hugh Zachariae 8270 Højbjerg
4763 18-11-2005 Bo Herbst 1362 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 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
4803 06-02-2006 Henrik Thygesen 6000 Kolding
4804 16-02-2006 Olav v. Führen Kieler 4220 Korsør
4805 16-02-2006 Susanne Munch-Holbek 3480 Fredensborg
4807 16-02-2006 Hans Gammeltoft-Hansen & Bodil Stein 3060 Espergærde
4808 19-02-2006 Marianne Plum 3450 Allerød
4809 19-02-2006 Lissi Eghave & Frede Stiedl 2000 Frederiksberg
4811 20-02-2006 Liva Leisner 2400 København NV
4812 19-02-2006 Kirsten Kruschinsky 2860 Søborg
4814 09-03-2006 Ulla Wenstrup 4600 Køge

 Medlemmer som ikke er budt velkommen endnu, vil blive budt velkommen i næste blad.

En varm velkomst fra selskabet til følgende nye medlemmer:

Nye Medlemmer i DVS

Velkommen i Dansk Vestindisk Selskab
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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,-

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,-

Kan købes ved medlemsmøder eller
bestilles pr.  brev,  telefon  hos:

Cay Andersen,
Færøvej 15
4180  Sorø
Tlf.: 57 83 11 27
E-mail: bogsalg@dwis.dk

„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.-
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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
gange årligt og andre publikationer.
c. - Samarbejde og korrespondance
med specielt de på U. S. Virgin Islands
eksisterende 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: Anna Lykke Jensen,  43 99 80 50,
ISkolevej 43, 2630 Taastrup; 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.

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.

FESTIVALUDVALG: Walther Damgaard, Jonna Skourup Christensen, Erik Marcus-
sen, Lis Andersen Torpet,  Anne Walbom, Finn Ferrall,  Anna Lykke Jensen.
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