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Kære medlemmer

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2006, nr. 4.
Redaktion: Finn Ferrall (ansvarshavende).

Anne Walbom

Formanden skriver...

Vores gode redaktør har givet mig en deadline, som gør at jeg skriver disse formandsord
inden både Jyllandsmødet og generalforsamlingen, - og I vil læse mine ord efter disse
møder har fundet sted. Så med hensyn til disse møder kan jeg faktisk kun håbe på, at de
gik godt!

Og hvad skal jeg så skrive om? Ja, jeg kan godt røbe at jeg allerede har købt flybillet ud til
øerne, for også i år vil jeg være der til jul. Nogen vil måske tro, at jeg så bliver derude hele
vinteren og vil stå i lufthavnen og være velkomst-komite, når Festivaldeltagerne lander
den 17. marts på St. Croix. Men nej, jeg kommer hjem i slutningen af januar, så jeg kan nå
at være med til forberedelserne, samt deltage i medlemsmøderne i februar.

Og hvilke vestindiske sysler har jeg så haft gang i siden sidst? Jo, jeg har flyttet rundt på
billederne i mit ”vestindiske værelse”. Som nogen måske ved, så er mit gæsteværelse ma-
let i vestindiske farver – lyse blå og tyrkise farver. Alt matcher (sengetæppe, stolesæder,
gardiner etc), og på væggene hænger der kun vestindisk kunst.  Det er reproduktioner og
plakater, samt enkelte stykker glaskunst. Men nu er der kommet en original.  Jeg kom nem-
lig til at købe et lille trekantet maleri, da jeg var i Køge til Roy Lawaetz’s fernisering. Ikke
alene passede farverne perfekt. Men motivet var rigtig dejligt. Og så kunne jeg slet ikke
stå for titlen: Practice makes perfect.

For det meste synes jeg, at det er interessant at være formand for DVS. Men i disse dage
er der noget, som er knapt så morsomt. Det skyldes egentlig at vi er en succes - at over
hundrede medlemmer ønsker at deltage i Festivalrejsen, men at der kun er plads til 70. Så
der er medlemmer, som i disse dage bliver glade, og nogen, som bliver meget skuffede.
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Jule-medlemsmøde i Valby
Torsdag den 30. november 2006 kl. 19:00

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

Der vil blive leveret et passende traktement til mødet.
Pris for deltagelse: 50 kr. pr. deltager. (Gæster er velkomne).

Tilmelding allersenest søndag den 26. november 2006
 E-mail til  moedeudvalget@dwis.dk
  -  eller send nedenstående kupon til Erik Marcussen
  -  eller ring til Esmé Baltzer, telefon 45 86 54 45.

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

Tilmelding til medlemsmødet  torsdag  den 30 november 2006, kl. 19:00  i Valby
Den ekstraordinære generalforsamling starter kl. 18.00.

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

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

Roy Lawaetz fortæller om sine billeder:
”The Modular Triangular System”

Der er sikkert en del af medlemmerne, der er stødt på Roy Lawaets’s  trekantede billeder
enten i Danmark eller under besøg på St. Croix.
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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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Det rigtige tidspunkt er som
nævnt torsdag den 30. november
2006 - kl. 18.00.

Ekstraordinær

generalforsamling
torsdag den 30. november 2006,
kl.18:00 i Valby Medborgerhus,
Valgårdsvej 4, Valby.
(lige ved Toftegårds Plads og tæt ved
Valby station) - 1 time før det ordinære
medlemsmøde.

Finn Ferrall

Referat fra det kon-
stituerende bestyrel-
sesmøde

afholdt efter generalfrosamlingen tors-
dag den 26. oktober 2006, Kl. 10.28

Walther Damgaard startede mødet med
at redegøre for situationen omkring
tilmeldelser og udvælgelse af deltagere i
Festival 2007 rejsen.  Specielt blev dis-
kuteret kriterier og mulighed for eventu-
elle undtagelser.
Der var dog enighed om, at de af besty-
relsen (i enighed) vedtagne kriterier
skulle følges slavisk.
Evt. diskussion om fremtidige kriterier
kan tages op på et bestyrelsesmøde når
det er relevant.

Konstituering.
Alle udvalg med undtagelse af Infor-
mations- og Web-udvalget fortsætter
uændret med samme formænd og med-
lemmer. Finn Bagger bad sig fritaget for
formandsposten i Informations- og
Web-udvalget. Dels på grund af mang-
lende indsigt (og evner) i den tekniske
del og dels fordi arbejdet med ungdoms-
udveksling vil tage meget tid det kom-
mende år.
Det blev besluttet, at sammensætningen
af udvalget vil blive et punkt på næste
bestyrelsesmøde, som holdes i vore
”sædvanlige” bestyrelseslokaler:

Mandag den 27. nov. kl. 18,00
med den sædvanlige gode betjening af
mødeudvalget.

Således opfattet og noteret af
Finn Bagger

Obs:

Desværre var salen optaget fredag, så vi
har været nødt til at flytte medlemsmødet
- og generalforsamlingen til torsdag.

Referat af ordi-
nær generalfor-
samling: Se side
24-28.

De fleste har nok bemærket, at der i det
seneste nummer af medlemsbladet havde
indsneget sig en kedelig fejl i annonce-
ringen af tidspunktet for indkaldelsen til
den ekstraordinære generalforsamling.
Det er her i 2006 - og ikke i 2007.
Redaktøren har nok haft Festival 2007 for
meget i hovedet!
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Fra Daily News

ARTfusion, et nyt magasin som handler
om kunst og kunstnere i Virgin Islands,
har gjort entre på St. Thomas med en re-
ception på Blackbeard’s Castle.

ARTfusion Magazine’s laver artikler om
alt fra de lokale kunstnere og musikere til
omtale og kritik af teater, ballet, oplys-
ning om museums udstillinger samt gam-
meldags shows fra området og bidrager
dermed til en dybtgående dækning af
kulturelle og historiske begivenheder til
glæde for den lokale befolkning samt
besøgende turister.

ARTfusion er et gratis publikation, i far-
ver og på blankt papir. Magasinet er la-
vet for at give læserne tilgang til en fuld-
stændig oversigt over aktiviteter inden
for de forskellige kunstarter som foregår
på Virgin Islands.

ARTfusion bliver udgivet to gange om
året. Mere end 25000 eksemplarer bliver
fordelt på alle tre øer og  vil være at finde
på gallerier, hoteller, museer, biblioteker ,
historiske steder samt andre steder, hvor
der foregår kulturelle begivenheder.

Efterårs/vinter udgaven af magasinet har
bl.a. en forsidehistorie om St.Croix-
kunstneren Luca Gasperi og artikler om
en film, som er ved at blive produceret
om quelbe musikeren James ”Jamesie”
Brewster  og  et tilbageskuende billede

af folkekunstneren, skulptøren og histo-
riefortælleren Albert Daniel, som døde i
1982.

På forsiden har magasinet et billede,
”Papaya”, malet af Gasperi.

Yderligere information kan findes på
internetadressen
www.artfusionmagazine.com

James „Jamesie“ Brewster i Danmark

ARTfusion Magazine

Finn Ferrall
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Jeg har tidligere fortalt om mit held med
at drive planter frem af frø, jeg har samlet
når jeg har været på besøg på  Jomfru-
øerne.

Jeg har haft mange forskellige typer  –
ikke alle er lige hårdføre, men mahogni-
træerne hører til den robuste type, så nu
har jeg nærmest en lille skov (3 stk.!).

Mit ældste mahognitræ er nu 7 år og det
har efterhånden en rigtig tyk stamme. Jeg
klipper af og til toppen af for at holde en
lille vækst på træet - en slags bonsai kan
man godt sige jeg forsøger at efterligne.
Træet har også været udsat for angreb
gennem tiden -  ikke de caribiske storme,
som det kender fra sin fødeø – men an-
greb af lus m.m.
Et godt middel herimod er hvidløg – bare
et fed hvidløg delt i små stykker ned i

Nyt fra min vestindiske vindueskarm:

planten og den blev flot som aldrig før.
Mit yngste mahognitræ er 3 år – men det
må have nogle særlige gener, for det
vokser de 2 andre over ”kronen” – så
det får jævnligt en kraftig studsning.

Nu glæder
jeg mig til at
deltage i fes-
tival 2007, for
så må jeg fin-
de frø igen.
Det er dejligt,
når det lyk-
kes at få en
tamarind til
at gro og ik-

ke mindst savner jeg nu den babylime
jeg havde, den dufter så dejligt i stuen,
når den blomstrer.

Helle Christensen
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Rom fra St. Croix
Der er nok ingen læsere af dette blad som
ikke kender Cruzan Rum: Det eneste mær-
ke der bliver lavet på St. Croix (om end af
importeret sukker). De fleste danskere,
der har været på Virgin Islands, er begej-
strede for de forskellige varianter af rom,
der produceres på St. Croix, og så kan
det oven i købet også købes i Danmark.
Nogle (især de mørke og lagrede) er gode
til at drikke rent, andre er bedre til at
blande med forskellige andre ting. Der er
naturligvis også mange andre rommærker
i verden, som er spændende, og hvis
man er frisk på at prøve kan man jo gå til
en god vinhandel og se på, hvad de har.

Rom og Caribien er uadskillelige. Rom er
egentlig et biprodukt ved sukkerproduk-
tionen, fordi det er destilleret på de af-
faldsstoffer, melassen, der opstår, når
man koger sukkeret ind. Råsukkeret fra
Dansk Vestindien blev sendt til Danmark
for at blive raffineret. Det måtte man ikke
gøre i Vestindien, og det var påbudt ved
lov, at sukkeret skulle sendes hjem. Det
var en del af det merkantilistiske handels-
system, at hjemlandet skulle have kontrol
over de produkter, der kom ud af koloni-
en.

Men rommen lavede man lokalt. I 1700-
tallet gik den nydestillerede rom under
navnet kildewil – kill-devil ”dræberdjæv-
len”. Det var stærkt, og på den tid var det
ikke så normalt at drikke så stærk alkohol.
Måske derfor blev der skrevet så meget
om rommens virkninger. Måske blev der
talt så meget om den, fordi indtagelsen
kunne få folk til at glemme deres hårde liv
i kolonien – i hvert fald for nogle korte
øjeblikke. Til tider var kildewil noget
plantageejere gav til slaver. Til tider gjor-
de europæerne meget for at holde den fra
slaverne. Rommen blev set både som et
middel, der kunne give en lille smule glæ-
de i et trist slaveliv, men også som noget,
der i for store mængder kunne være med
til at skabe en opløftet stemning, hvor
folk i beruselse kunne komme i tanke om,
hvor utilfredse de var med deres liv, og
måske få ideer til oprør. Myndighederne
gjorde altså meget for at regulere indta-
gelsen af rommen. Også i forhold til euro-
pæere i kolonien. De romboder, som
fandtes i byerne, var også stærkt regule-
rede.

Rommen var altså oprindeligt ikke en ele-
gant drik. Plantageejerne drak i begyn-
delsen ikke så meget af den. De drak ma-
deira. Efterhånden udviklede der sig dog
forskellige måder at blande rommen på,
så den blev lidt nemmere at få ned. Tod-
dy, punch og forskellige blandinger. Her
har vi oprindelsen til forskellige klassiske
drinks, som man kan prøve at lave selv.
Derfor kommer der her et par forskellige
opskrifter. Nogle er taget fra nedenståen-
de bøger, som har mange flere opskrifter
at byde på.

Og lige til sidst: forleden smagte jeg en
rom fra St. Croix fra 1906 – den var stærk,
men smagte fantastisk!

Et udvalg af den dejlige Cruzan Rom
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Rompunch
Denne opskrift er taget fra bogen ”Rom”,
og er angiveligt fra 1860. Guavegele kan
erstattes med guavajuice, som kan købes
i mange grønthandlere, eller evt. med an-
det juice. Hvis ikke man får mange gæster
kan man jo skære ned på mængderne.

Lav ½ l. grøn te og kom godt med sukker
i. Smid tebladene ud.  Hæld væsken i en
punchbowle (eller en stor skål). Mos to
skyllede limefrugter med skallen på med
en morter, og hæld saft og olie fra skallen
i bowlen. Opløs 2 spsk guavegelé i ½ l.
kogende vand, hæld det i og tilsæt
derefter:
6 glas cognac
2 glas madeira
1 flaske mørk, lagret rom
4 l. kogende vand
kom revet muskatnød over og smag til
med sukker

Mojito
Dette er en af de mest populære cuban-
ske romdrinks. Opskriften er bare en, man
kender. Den kan også blandes i en stor
bowle, hvis man skal have mange gæster.

Smelt noget rørsukker med vand og kog
det til en lage (der bruges ca. 2-3 tsk.
sukker pr. person). Køl det af.  Knus
nogle friske mynteblade i et højt glas
med en ske. Hæld sukkerlage ved, tilsæt
saften af ½ lime. Fyld glasset halvt op
med knust is. Tilsæt 4-6 cl. halvmørk rom
(lagret 3-5 år ca.). Fyld op med dansk-
vand.

Planter’s punch
En rigtig klassiker. Minder meget om den
rom-punch, man ofte vil blive præsente-
ret for på Virgin Islands. Alle ingredien-
ser hældes i en shaker (eller blandes i en
stor skål) med masser af is, og sies op i et
glas. Opskriften er taget fra bogen
”Drinks og cocktails”.

4 cl. mørk rom
10 cl. appelsinsaft
2 cl. citronsaft
1 cl. sukkersirup eller 1 tsk flormelis
lidt grenadine
appelsinskiver og cocktailbær til pynt af
glasset

Anbefalede bøger:
Dave Broom: Rom. Politikens Forlag,
2004.
Pernille Florio: Politikens bog om: Drinks
og Cocktails. Politikens Forlag, 2005.

Louise Sebro

Cruzan Single Barrel Estate Rum er  ver-
dens første Single Barrel rom og flagski-
bet i Cruzan-familien
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Ved den engelske kirke
i Frederiksted

- om Tivoli, slaveskoler og meget mere.

Den anglikanske kirke er repræsenteret
adskillige steder i US Virgin Islands og
kaldes ofte den engelske kirke. Nogle af
de tidligste familier på Sankt Thomas til-
bage i 1600-tallet var anglikanere, og den
danske konge og den lutherske kirke
måtte helt fra begyndelsen acceptere, at
fremmede protestanter var blandt nybyg-
gerne. Det gjaldt især de hollandsk refor-
merte indvandrere, der var nødvendige
for at grundlægge den nye koloni. Selv
katolikker, som på det tidspunkt under
ingen omstændigheder var vellidt i Dan-
mark og Norge, kunne deltage i kolonise-
ringen. Ellers kunne opbygningen af et
nyt samfund ikke gennemføres.

Antallet af kongens anglikanske under-
såtter i Vestindien voksede med årene,
og kirken blev langt større end den så-
kaldte danske kirke. De anglikanske fami-

lier var naturligvis lige så meget dansk-
vestindere som alle andre. I 1800-tallet fik
anglikanerne deres egen kirke i Køben-
havn, og vestinderne tilsluttede sig me-
nigheden, når de var i „moderlandet“,
som man sagde.

Ved den anglikanske kirke i Frederiksted
ligger der en række interessante dansk-
vestindere begravet. Oprindelig lå den
engelske kirke på vestsiden af Prinsens-
gade, og på dette areal er der fortsat ang-
likansk kirkegård. Under de store træer
finder man på gravstenene navnene på
mange gamle Sankt Croix-familier. Den
nuværende kirke er opført på den mod-
satte side af gaden, og rundt om kirken er
der i løbet af 1800- og 1900-tallet kommet
en del grave. Bag ved kirken, ikke langt
fra muren ud mod Kongens Tværgade,
finder man den store familiebegravelse
for familien Latimer. Det var i anden halv-
del af 1800-tallet rige plantageejere, og i
begyndelsen af 1900-tallet begyndte
navnet også at dukke op i København.
Således var en sygeplejerske Alma C.
Latimer omkring 1930 medlem af Dansk
Vestindisk Samfund, som en af forgæn-
gerne for Dansk Vestindisk Selskab hed.
Frk. Latimer var kommet til Danmark for
at blive gift, men hendes forlovede døde
forud for brylluppet. Alligevel blev hun i
København, hvor hun levede resten af
sit liv. Mange år senere var en James
Latimer medlem af selskabet.

Relief af Lægevidenskaben.

Den anglikanske kirkegård.
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De fleste kommer ind til kirken fra Prin-
sensgade, hvor man går gennem en låge i
kirkegårdsmuren. På indersiden af muren
er der nu anbragt en række smukke gamle
marmortavler. Nogle af dem er formentlig
flyttet hertil fra kirken eller fra forfaldne
gravsteder, for at selve tavlerne ikke
skulle gå til.

Kirkens klokke er ophængt på kirkegår-
den lige inden for lågen. På plænen lidt
nordvest for kirkedøren står en fin stele,

der er rigt udsmykket. Den er afrundet
spids foroven og har i det øverste felt et
relief med løv, der falder ned over en ur-
ne, hvorpå der er en figur med vinger og
en nedadvendt fakkel – det er Dødens
Genius – en fremstilling af døden i men-

neskeskikkelse med englevinger og den
slukkede fakkel som symbol på det af-
sluttede liv. Herunder er der to rosetter
og så følger inskriptionen. Derunder er
der indsat en hvid marmortavle, der er
udsmykket med en krans af kornaks eller
måske snarere som foreslået af kunsthi-
storikeren Karin Kryger sukkerrør, der er
bundet sammen forneden. Det er en hen-
tydning til afdødes erhverv. Det drejer
sig således om en ganske fornem grav-
sten, der nok er udført meget langt fra
Sankt Croix – måske i København?

Teksten på denne stele lyder:

MAJOR OG PLANTER
J.R. SEMPILL

FÖD PAA ST. CROIX D. 7TH DEC. 1784
DÖD SAMME STED D. 17TH FEB. 1844

Man kan altså konstatere, at et medlem af
den engelske kirke, godt kan have en
gravsten med tekst på dansk. Det er jo
Dansk Vestindien! Da J.R. Sempill beteg-
nes major, må man da også forestille sig,
at han har haft en ganske høj placering i
samfundet og har haft meget med myn-
dighederne at gøre. Hans rang knytter
sig ikke til det almindelige militær, men til
borgermilitsen, og han har således ikke
fået en militæruddannelse i Danmark. Det
kan dog ikke udelukkes, at han har be-
søgt Danmark. Han var plantageejer eller
”planter”, som man med det engelske ord
sagde, når det drejede sig om kolonierne.
Han ejede blandt andet plantagen But-
lers Bay nord for Frederiksted.

Hans fulde navn var John Rengger
Sempill. Familien Sempill havde været på
Sankt Croix i flere generationer, og nogle
medlemmer af familien dukkede op i Dan-
mark. Måske var det major Sempill, der

J.R. Sempill
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sendte en søn til Herlufsholm. I hvert
fald gik Bertram William Sempill på sko-
len 1836-1839. Under alle omstændighe-
der kan man finde J.R. Sempills navn i
Dansk biografisk leksikon under hans
svigersøn. Det drejer sig nemlig om en
ganske kendt mand, grundlæggeren af
Tivoli Georg Carstensen. Da Carstensen
havde gjort sine første erfaringer med
forlystelsesparker i København, herun-
der etableringen af Tivoli i 1843, meldte
han sig i 1848 til militærtjeneste og blev
samme år udsendt til Vestindien, hvor
han var officer og altså fandt sin hustru,
Mary Ann Sempill. På det tidspunkt var
svigerfaren imidlertid allerede død.

Blandt tavlerne på kirkegårdsmuren er
der én, der særlig knytter sig til en mand
af betydning for danmarkshistorien. Når

man kommer ind fra gaden og straks går
til venstre (mod nord) finder man en tav-
le, der under et kors har følgende tekst:

IN MEMORY OF
WILLIAM MCFARLANE.

WHO DIED MAY 18TH 1876.
AGED 69 YEARS.

FOUNDER OF THE ADULT
S.SCHOOL

AND CLERK OF THE PARISH
FOR 41 YEARS.

Og nederst på tavlen er det tilføjet:

 WELL DONE, GOOD AND FAITHFUL
SERVANT.

Men hvem var denne Guds gode og tro
tjener? Vi kan læse, at William McFarlane
havde grundlagt kirkens søndagsskole
og i 41 år havde været kirketjener. Dette
arbejde gjorde ham værdsat inden for
menigheden, men af større samfunds-
mæssig betydning var det, at han allere-
de i 1830rne var en kendt lærer, der rejste
rundt til plantagerne og underviste sla-
vernes børn.

I 1839 udstedte kongen loven om land-
skolerne i Dansk Vestindien. Det skete
som følge af et grundigt forarbejde ud-
ført af generalguvernør Peter von Schol-
ten. Allerede to år efter åbnede de første
nyopførte skoler på Sankt Croix. En af
dem var skolen på plantagen Diamond,
og den ligger endnu på Centerline Road,
hovedvejen, der går mellem Frederiksted
og Christiansted. Det er samme plantage,
hvor den velkendte romfabrik af samme
navn ligger og ikke langt fra frilandsmu-
seet på Whim. Driften af skolerne blev
overladt til brødremenigheden, som Peter
von Scholten mente havde det nødven-

William Mc.Farlane
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dige engagement til at påtage sig under-
visningen af samtlige børn på plantager-
ne. Der var dog en undtagelse, nemlig
Concordia Skole og Diamond Skole, hvor
den lokale lærer William McFarlane helt
fra begyndelsen blev skoleleder.

De øvrige lærere ved øens otte skoler for
slavernes børn var tyskere eller indvan-
drere fra en af de engelsktalende øer,
hvor brødremenigheden uddannede læ-
rere. McFarlane derimod var født på øen,
og han tilhørte den del af befolkningen,
der indtil ligestillingsloven af 1834 blev
betegnet som frikulørte. Og så var han
forresten gift med vicegeneralguvernø-
rens datter og boede derfor på sin svi-
gerfars plantage, Høgensborg, der lå i
nærheden af skolerne.

Man kan undre sig over, at en mand, der
blev beskrevet som mulat, kunne indtage
en så fremtrædende position i samfundet.
Der var imidlertid folk, der støttede en
udvikling til fordel for lokale af mere eller
mindre afrikansk herkomst. Vicegeneral-
guvernør Søbøtkers datter var selv af bå-
de afrikansk og europæisk baggrund og
blev af sin far anerkendt som datter i fa-
milien. Hertil kommer, at det uden tvivl
har været i Peter von Scholtens ånd, at
en lokal, dygtig skolelærer blev placeret
på en vigtig post. Ægteparret McFarlane
har næppe været i Danmark, men deres
eneste barn, datteren Julia, rejste som en-
ke til Danmark og opholdt sig her i nogle
år.

I muren finder man desuden fremtræden-
de lokale navne som Nelthropp, Dew-
hurst, Kerr og Stedman. Måske lyder det
i dag fremmedartet for en dansker, men
alle fire navne kunne man møde her i lan-
det i 1800-tallet. Dr. William Stedman blev

født i Skotland i 1769 og døde på Sankt
Croix i 1844. Der er en meget lang ind-
skrift om ham på et fornemt marmorepita-
fium. Han var ifølge teksten doktor fra
Edinburgh Universitet, medlem af det læ-
gevidenskabelige kollegium i Køben-
havn, medlem af Oldskriftselskabet sam-
me sted og ridder af Dannebrog. Over in-
skriptionen er et relief af Lægevidenska-
ben, der her er personificeret ved en sør-
gende kvinde, der hviler sig på lægens
symbol, en såkaldt æskulapstav, hvor en
slange snor sig op og rækker ud mod ur-
nen. Dette monument er formentlig også
bragt til øen langvejs fra – måske fra
Danmark.

Per Nielsen

Dr. William Stedman
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Hvor blev vi godt modtaget! Af glade,
positive mennesker, som vi kunne dele
vore oplevelser med, fra vor egen tur til
USVI først på året.

Vi kom tilfældigt til at sidde ved bord med
Esmé og hendes mand, samt et ægtepar
fra Fyn og et fra Jylland, og det viste sig
at være et fornøjeligt selskab.

Arrangementet var helt i top, med dejlig
mad, og nok af det, og en formidabel un-
derholdning i form af  Rainbow Steel
Band. Scenen var for lille til hele bandet,

så de måtte tage gulvet i brug også og så

fyldte de salen med de dejligste caribiske

rytmer, som vi flittigt dansede til.

Vi vil gerne sige tusind tak til bestyrelse,
festudvalg og alle andre, som var med til,
at vi kunne få sådan en dejlig aften.

Som nye medlemmer i foreningen fra i ef-
teråret mødte vi forventningsfulde frem
til det årlige medlemsmøde i Valby Med-
borgerhus den 31. marts d.å.

Sikken en fest!
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Vort første møde med USVI var på et
krydstogt for 2½ år siden, hvor vi tilbrag-
te 1 hurtig dag på rundtur på St. Thomas,
og det gav os lyst til at opleve noget me-
re af disse dejlige øer i et roligere tempo. 

I januar i år rejste vi derud igen, vi havde
denne gang valgt at bo fast på St. Tho-
mas i 2 uger og derefter 1 uge på St.
Croix.

Det blev en af de dejligste rejseoplevel-
ser, vi har haft. Vi havde rigtig god tid til
selv at køre rundt på St. Thomas og også
opleve steder udenfor turistruterne.

En dag var vi vist kommet lidt for langt
udenfor disse ruter, vi var kørt i taxi til en
forretning, som alligevel ikke have den
adapter, vi skulle bruge, og udenfor viste
det sig at være umuligt at få andre taxier
til at tage os op.  Pludselig stoppede en
bil ud for os, og ud sprang en hvid, ame-
rikansk kvinde og beordrede os „get in
the car - honey, you are in a place, where
you don’t want to be!“     Nåda! - Ja folk
omkring os var da godt nok temmelig
mørke, men de smilede, og vi havde ikke
haft tanke for, at vi kunne virke fristende
for svage sjæle, men Deborah, fastboen-
de på St. Thomas i 16 år „reddede os“, og
hun gjorde det til sin opgave den dag,
dels at finde en forretning, som havde
adapteren, og dels sørge for, at vi kom
hjem til vor lejlighed på Sapphire Beach i
god behold - vi synes, dagen havde væ-
ret en positiv oplevelse!  Som i øvrigt he-
le turen var.
  

Jytte og Heinrich Schwarz.

Filmanmeldelse:
”Hvor er liget Møller?”

Hvis man er vild med gamle
danske film, er en superstor
fan af Dirch Passer samt øn-
sker at vide hvordan der så
ud på St Thomas i 1971 – ja,
så har man nu muligheden

for at købe ”Hvor er liget Møller?” på
DVD. Er man blot almindelig glad for æl-
dre danske film, så skal man ikke investe-
re en eneste krone i ovennævnte DVD.
Filmens handling er meget nem at genfor-
tælle: En køn ung pige Helle Berg (Sisse
Reingaard) har arvet et hus på St Tho-
mas. Hun sejler derud sammen med de-
tektiverne Hårlung og Møller (Dirch
Passer og Preben Kaas). Nogle slemme
skurke forsøger at skræmme hende til at
sælge huset, og for at opklare sammen-
hængen rejer hun videre til Miami, mens
detektiverne kommer til både New Or-
leans, San Francisco og Las Vegas for at
opklare mysteriet. Skurkene fanger de-
tektiverne som bliver smidt ud fra en
helikopter over St Thomas. Dog lykkes
det i sidste øjeblik for Preben Kaas at
redde Sisse Reingaard fra at drukne i den
store sump på St Thomas!!!
Filmen er både skrevet og instrueret af
Preben Kaas, og den er ikke mange mi-
nutter gammel, før jeg får tanken: Det er
lykkedes filmholdet at få en gratis tur til
St Thomas. - og når man nu alligevel er i
USA, så kan man lige så godt også tage
hen til nogle sjove steder!
Da det næsten kun er Dirch, som har re-
plikker plus at alt er eftersynkroniseret,
ja, - så tror jeg, at filmen skulle reddes
hjemme i DK ved klippebordet og ved
hjælp af en delvis ny lydside.

Anne Walbom
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”TRE SMAA ØER”
(Eller hvordan jeg blev interesseret i
tidligere Dansk Vestindien).

”Tre smaa Øer” er titlen på en bog af
Hakon Mielche, som vi havde i mit barn-
domshjem, og som jeg læste med interes-
se, da jeg blev gammel nok til det. Bogen
arvede jeg, og den befinder sig nu i vort
sommerhus, men er desværre blevet så
flittigt læst, at den er blevet til et løs-
bladssystem. Det var starten på min in-
teresse for øerne.

I mange år var det en ret passiv interes-
se. Jeg fulgte med, når jeg tilfældigt stød-
te på omtale af øerne, men gjorde ikke
noget aktivt.

I 1961 fik jeg ansættelse på Kongskilde
Maskinfabrik ved Sorø uden forlods at
have nogen tilknytning til egnen. Da jeg
fortalte min mormor om det nye job, ud-
brød hun, at det måtte da være lige ved
hendes barndomshjem. Så da min kære-
ste og jeg var blevet etableret i Sorø, in-
viterede vi Mormor på en køretur, så hun
kunne vise os sin barndomsegn. Under
turen fortalte hun, at hendes fader (Altså
min oldefar) blev kaldt Vestindie Peter
eller Peter Vestindie, fordi han som ung
havde været gendarm i Vestindien. Han
var født og opvokset på egnen syd for
Sorø og var efter vestindientiden vendt
tilbage dertil og forblev der, til han døde i
1939 næsten 90 år gammel.

Mormor døde kort efter, hun havde for-
talt herom, så jeg fik ikke mere at vide fra
den kant. Jeg mødte også et par gange
ældre mennesker på egnen, som kunne
huske Vestindie Peter, men fik ikke ud-

spurgt nærmere, og pludseligt var også
de væk.

Mange år senere kom jeg ved et selskab
til at sidde overfor en dame, som gik me-
get op i lokalhistorie, og jeg fortalte der-
for om min lokale tilknytning. Allerede
næste dag ringede hun mig op og fortal-
te, at hun havde fundet min oldefar i kir-
kebogen, som hun havde på mikrofilm.
På kort tid havde hun kortlagt den gren
af min slægt, så nu havde jeg bl. a. Vest-
indie Peters korrekte data.

Da jeg så blev pensioneret, skulle der gø-
res noget mere ved det med Vestindien.
Nogle besøg på Rigsarkivet kortlagde
min oldefars soldatertid derovre. Det var
dog ikke som gendarm han havde tjent,
men som soldat i den Vestindiske Hær-
styrke. Min oldefar hed Peter Hansen, og
var født i 1849. Han tjenstgjorde på St.
Thomas fra 1872 til 1877. Han havde
egentlig tegnet kontrakt for 6 år, men slap
på en eller anden måde for det sidste år.
På Rigsarkivet fandt jeg de nøgterne da-
ta, men få hængt noget liv på dataene bli-
ver nok svært. Havde han en sort kære-
ste derovre? Her på egnen hed det sig, at
han havde en vis hang til brændevin. Var
det grundlagt af den billige rom i Charlot-
te Amalie? Hvad lavede soldaterne ellers,
både i tjenesten og når de havde fri?

For et par år siden kom vi så i forbindelse
med Hanne og Finn Bagger (Nu bestyrel-
sesmedlem i DVS), og kom i snak om
Vestindien. Det endte med, at vi meldte
os ind i DVS og havde til Festival 2005 to
gæster indkvarteret og regner da også
med at vi skal med til Festival 2007.

Cay Andersen
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Vestindie-Peter
(Cay’s oldefar)
.
Cay Andersen er vores nye ”boghand-
ler”!

Følgende er fundet i diverse arkivskabe
på Rigsarkivet.

16. april 1872 rekrutteres No. 6 Peter
Hansen, født 21. juni 1848 i Eskildstrup
på Sjælland.

13. Batt. 4. komp. No. 543. Rang? (ikke
menig).
Højde 63” (165 cm). Religion: Luth.;

Profession: Tjenestekarl. Straffet: Nej.
Skal tjene i Vestindien 6 år. Forplejet fra
16. april til 26. juli i 53 dage á Sk. 22.
Hånd- og anbringerpenge 31 Rdl.

Anmærkning: Anbefalet af Kaptajn Bang
Petersen. Har god Skudsmålsbog.

Udsendt 7. juni 1872 med barkskibet
”Galilei”, ført af Kaptajn Nielsen.
I alt afrejste 34 rekrutter på denne tur.

Den Vestindiske hærstyrkes 2. kompani
modtog den 26. juli 1872 17 nye rekrutter,
som den 22. juli var ankommet med
”Galilei”. Heriblandt rekrut No. 6, Peter
Hansen, som i kompaniet fik No. 27.

2. kompani lå på St. Thomas på Christian-
fort kasserne, og var ved udgangen af 3.
kvartal 1872 på 84 mand, heraf 64 menige.
1. kompani lå på St. Croix og var på sam-
me tid på 126 mand, heraf 96 menige.
De var fordelt på 3 garnosioner, 64 i Chri-
stiansted, 27 i Frederiksted og 35 på
Kingshill.

Peter Hansen forblev under hele sin tje-
nestetid som No. 27 i 2. kompani.

Straffeliste for menig af den Vestindiske
hærstyrkes 2. kompani No. 27 Peter Han-
sen:
Forseelse: Impertinense (næsvished,
red.). Straf: 3 dages kasernearrest.

Forseelse: Kommen 5½ time for sent
hjem. Straf: 8 dage ingen ekstratilladelse.
Kan anbefales til recapitalution.

Oplysninger som ovenstående er eksem-
pel på oplysninger man bl.a. kan finde
på Rigsarkivet, hvis man der leder efter
evt. ”Vestindiske rødder”.

Cay Andersen.
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Dagens Nyheder-
Nationaltidende
24/8-1935:
8 måneders pige døber 8000
tons skib. Stabelafløbningen
paa Nakskov Skibsværft.

Dampskibsselskabet „Orient“s nybyg-
ning blev sat i vandet på Nakskov Skibs-
værft.

Ved stabelafløbningen var bl.a. skibsre-
der H. Gether og frue, svigersønnen,
fuldmægtig i Hempels farvefabrik Ove
Storm og frue, der bar sin lille 8 måneder

Motorskibet „Tasmania“ på beddingen

gamle pige Esmé, som skulle være gud-
moder ved dåbshandlingen.

Fru fuldmægtig Storm trådte frem med
den lille pige på armen, fruen fremsagde
et vers til det nye skibs pris, og så tryk-
kede den lille Esmé på en elektrisk

knap, champagneflasken knustes mod
skibets bov, og i det samme udtalte fruen
på sin lille datters vegne: „Jeg døber dig
med navnet „Tasmania“.“ Det store
skibsskrog gled straks under hurraråb ud
i vandet.
„Tasmania“ blev bugseret til udrust-

ningskajen, og i de første
dage i oktober gik skibet
til Australien.

Den lille pige på 8 måneder
som døbte skibet er ingen
ringere end vort medlem
Esmé Baltzer, som i dag er
et meget aktivt medlem af
DVS’s bestyrelse.

Denne artikel har Esmé
Baltzet velvilligt lånt
redaktøren.

Fru Storm med lille Esmé på armen og andre gæster. Finn Ferrall

Esmé trykker på knappen
sammen med sin far.
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Historien om „Min
barndom i Paradis“:

I DR2’s TV-udsendelse „Min barndom i
Paradis“,  fortalte den dengang 93 årige
fru Helene Berg sin historie om sin barn-
dom på Danmarks Hill på St. Thomas.

Denne udsendelse fik Esmé Baltzer til at
kontakte fru Berg for at høre, om fru Berg
og hendes mand var Esmés morfars og
mormors gode venner fra Nakskov Skibs-
værft.

Det viste
sig at være
tilfældet og
venskabet
opstod, da
Esmés
morfar,
som var

skibsredder i „Orient“, kaldte sin direktør
for Det Vestindiske Kompani på St. Tho-
mas, kaptajn H.P.  Berg hjem og udnævn-
te ham til administrerende direktør for
Nakskov Skibsværft. Denne stilling be-
klædte han til 1939, da han trådte tilbage
og blev formand for værftets bestyrelse.

Finn Ferrall

Roy Lawaetz i Horsens

Omkring 40 medlemmer af DVS var mødt
op i Horsens lørdag den 21. oktober.
Programmet var i to dele. Først fortalte
Roy Lawaetz om sin kunst, som bygger
på teorien om ikke at være firkantet men
trekantet. Det lyder lidt morsomt – men
det er en meget inspirerende teori. Den
tager sit udgangspunkt i en guddomme-
lig sten, som Taino indianerne (de var i
Caribien før Columbus) kaldte Zemi. Roy
fortalte, på dansk, om hvordan han arbej-
der med sine lærreder. Hvordan han sæt-

ter flere trekanter sammen, og vi så de
utallige kombinationsmuligheder, når
man også bruger forskellige størrelser.
Det virkede så legende let og elegant. Vi
lyttede alle meget fascineret.

Derefter drejede medlemsmødet sig om
den kommende generalforsamling, og
mødedeltagerne blev orienteret om for-
slagene til vedtægtsændringer. Et forslag
om for fremtiden at lægge generalforsam-
lingen på en lørdag eftermiddag, således
at det vil være lettere for medlemmer fra
Fyn / Jylland at deltage, fik stor tilslut-
ning. Endelig var der orientering om den
kommende festival fra formanden for fes-
tivaludvalget Walther Damgaard.

Anne Walbom
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6. del – af Jan Tuxen

Når dette læses, er Hugo Larsen udstil-
lingerne slut. Udstillinger? Ja, faktisk
blev det til to!

Øregaard Museum slog dørene op til sin
udstilling i januar. Og jeg må sige, at jeg
blev imponeret. Nok kendte jeg de fleste
af værkerne på forhånd, fordi jeg havde
opsporet ejerne. Men Øregaard havde
gennem sine efterlysninger fundet frem
til flere billeder, som jeg ikke kendte. Og
fremfor alt  formåede museet med en be-
gavet ophængning i sit smukke hus at
bringe den vigtige fortælling frem, som
ligger i Hugo Larsens stille og indfølte
skildring af den farvede vestindiske be-
folknings dagligliv i vadestedet mellem
en dansk kolonisering under afvikling og
en amerikansk overtagelse. En del af for-
tællingen ligger i de mange og ofte hu-
moristiske tegninger, og museet havde
skabt en smuk vekselvirkning mellem dis-

se og de farvemættede malerier. En ud-
stilling, som jeg er sikker på, at Hugo
Larsen ville have været rævestolt af, hvis
han havde oplevet den.

Udstillingen blev vist i knapt fire måne-
der og tiltrak ca. 5.000 betalende gæster.
Det er måske ikke et stort antal i sammen-
ligning med, hvad udstillinger af mere
etablerede kunstnere kan opvise. Men
det er dog ca. en promille af Danmarks
befolkning, som nu har været på kunst-
museum for at se Hugo Larsens vestindi-
ske værker.

Under udstillingen skete det glædelige,
at Handels- og Søfartsmuseet viste inter-
esse for at fortsætte den som særudstil-
ling på Kronborg fra maj til september.
Jeg var spændt på, om ejerne ville accep-
tere at undvære deres billeder i endnu en
periode. Men heldigvis blev min skepsis
gjort til skamme. Næsten alle svarede ja.
Og tak for det.

Udsigt fra stranden over havet, St. Croix 1905

Hugo Larsens hjørne
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hånd efter hundrede år, og en del ejere
valgte at lade deres malerier rense og re-
novere hos en professionel konservator,
så de fremtrådte lige så friske og farve-
mættede på udstillingen, som da de kom
hjem fra Dansk Vestindien.

Lad mig give et andet eksempel på den
entusiasme, som ejerne lagde for dagen.
En ikke uvæsentlig del af udgifterne ved
en udstilling er knyttet til transport af
værkerne. Det løste mange af ejerne ved
selv at transportere deres værker til Øre-
gaard Museum. Og alle ejere i udlandet
sørgede selv for at få deres billeder til
Danmark. For eksempel kørte en pensio-
neret professor i Kiel sit maleri til en kon-
servator af mit bekendskab i Odense, så
det kunne blive restaureret, før jeg kørte
det til Øregaard sammen med en række
andre billeder her fra Fyn. Det er ét
blandt mange eksempler på den entusia-
stiske opbakning, som jeg mødte alle
vegne.

Nu er det så slut. Og alligevel ikke. For
på St. Croix bor den initiativrige Nina
York. Mange kender måske Nina York
som Julemærkedamen, idet hun stiftede
en fond, som fra 1987 til 1999 udgav et
julemærke på øerne til glæde for en række
undervisningsprojekter for børn og un-
ge. De, som har fulgt forberedelserne til
Øregaard Museums Hugo Larsen udstil-
ling, vil også vide, at hun var den primæ-
re kraft bag oversættelse af katalogets ar-
tikler til engelsk. Vi var en lille flok, som
satte både overtalelsesevner, arbejds-
kraft og økonomiske midler ind på at få
kataloget udgivet på engelsk. Formålet
var primært at udbrede kendskabet til
Hugo Larsen i den engelsksprogede ver-
den og specielt i US Virgin Islands, hvor
han hidtil har været ret ukendt. Heldigvis

Udstillingen på Kronborg blev naturlig-
vis anderledes. Handels- og Søfartsmu-
seet har kun et enkelt lokale til særud-
stillinger, og det giver ikke plads til at
skabe de samme fortællinger, som Øre-
gaard Museum kunne. Det er vel heller
ikke primært af kunstinteresse, at publi-
kum besøger Kronborg. Men museets
ledlse fremhæver, at særudstillingen fak-
tisk tiltrak mange ekstra gæster, som el-
lers ikke ville være kommet.

En gruppe af mennesker, som fortjener en
særlig hyldest i forbindelse med udstillin-
gerne, er ejerne. Uden dem, ingen udstil-
ling. Så simpelt er det, for kun tre af male-
rierne er ejet af et museum, resten af de
ca. 70 udstillede billeder er i privateje. Og
de fleste af ejerne er i sagens natur ældre
mennesker. De var selvfølgelig betænke-
lige ved at udlåne deres kære billeder. Jeg
har mere end én gang hørt udsagnet ”Du
må tænke på, at jeg skal undvære dem i
en stor del af resten af mit liv”. Men de
gjorde det! Og det skal de have en stor
tak for. De gjorde også mere end det.
Mange af billederne trængte til en kærlig

Frugtsælgerske, St. Thomas 1905
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lykkedes projektet i den forstand, at vi
nu for første gang har en engelsksproget
publikation om Hugo Larsens virke i DVI,
og Nina York organiserer salget på øerne.

Men det stopper ikke her. Nina York ind-
så ganske vist ret tidligt, at det ville være
meget svært – både praktisk og økono-
misk – at arrangere en Hugo Larsen ud-
stilling på øerne. Hvad gør man så? Man
laver da bare en dokumentarfilm om
Hugo Larsens opfattelse af livet i Dansk
Vestindien udtrykt gennem hans kunst.

Og hos Nina York er der ikke langt fra idé
til handling. Projektet kører i regi af St.
Croix Friends of Denmark. Det har allere-
de fået sin første store fondsstøtte fra
USVI Humanities Council, og flere store
bevillinger er på vej, så at projektet nu
skulle være økonomisk sikret. Nina York
har allieret sig med lokale professionelle
filmfolk, og en række vigtige personlighe-
der deltager i projektet, herunder histori-
keren Per Nielsen, William Cissel, George
Tyson, Myron Jackson, Edgar Lake,
Eleanor Gibney og Claire Ochoa. Planen
er, at filmen skal være klar i marts næste
år, altså omkring 90-års dagen for Trans-
fer Day. Den vil blive vist på den lokale
TV station WTJX Channel 12 og vil des-

uden blive brugt til undervisningformål.
Så nok gik Hugo Larsen for hundrede år
siden i glemmebogen, men der får han
ikke lov til at hvile i fred.

P.s.: Har du lyst til at støtte Hugo Larsen
projektet uden direkte at involvere dig i
aktiviteter eller økonomisk? Så er her et
godt tip:
Det er meget dyrt og langsommeligt at
sende Hugo Larsen kataloger til USVI.
Hvis du rejser til Dansk Vestindien og
har plads i bagagen, vil det glæde både
Nina og mig, hvis du vil medbringe et
antal kataloger. Vi skal nok sørge for det
praktiske.
Du kan kontakte mig på jan@tuxen.info
eller på tlf. 65 32 46 22.

Jan Tuxen
www.hugolarsen.dk

En tosse jages væk

Danseglæde, St. Croix 1906
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En varm velkomst fra selskabet til følgende nye medlemmer:

Nye Medlemmer i DVS

Velkommen i Dansk Vestindisk Selskab

4815 09-03-2006 Leon Vetter 8400 Ebeltoft
4816 17-03-2006 Bodil Carlsen 5500 Middelfart
4820 09-04-2006 Patricia Egge 2700 Brønshøj
4822 10-04-2006 Helle Kragh 2400 København NV

 4824 11-04-2006 Jørn Dysted 4700 Næstved

 4826 18-04-2006 Lise Mikkelsen 8240 Risskov
4830 09-05-2006 Poul Tolstrup 7800 Skive
4831 09-05-2006 Inger Smerup 6400 Sønderborg
4832 28-05-2006 Marianne Karlsen Rosing 4200 Slagelse
4833 28-05-2006 Kirsten Hahn 5881 Skårup Fyn

 4834 28-05-2006 Henrik S. Thomsen 2920 Charlottenlund
 4835 28-05-2006 Eva Marianne Nielsen 2100 København Ø
 4836 03-06-2006 Linda Bæhr 1669 København V.
4838 13-06-2006 Lene Fagerstrøm 2630 Tåstrup
4839 13-06-2006 Birthe Nyman 2200 København N

 4840 14-06-2006 Maj-Britt Anthony-Sparholt 2980 Kokkedal
 4841 14-06-2006 Dan og Hanne Strodtmann 2100 København Ø
4842 19-06-2006 Agnes Sahlmann og Peter Laygardt 6430 Nordborg
4844 21-07-2006 Henriette Beckett Møllman 2800 Lyngby
4845 21-07-2006 Uno R. H. Hollander 2300 København S

 4846 21-07-2006 Berit R. Hansen 8700 Horsens
4847 03-08-2006 Lena & Torben  Bøgh Jensen 7470 Karup J

 4862     22-09-2006    Inger Elvers                                                       2830 Virum
 4863     22-09-2006    Zaza & Kjeld Tuxen                                         3070 Snekkersten
 4858     06-09-2006    Mette & Michael Nielsen                               3915 Kulusuk, Grønland

 4857     03-09-2006   Lizzi og Knud Amandus                                  2860 Søborg
 4856     01-09-2006   Bjarne Laursen                                                  8660 Skanderborg
 4852     29-08-2006    Edel Hjorth-Nielsen og Svend Erik Frøsig   4700 Næstved
 4851     29-08-2006    Irma Lise & Palle Drud                                    5800 Nyborg
 4848     03-08-2006    Helene Elsass                                                   S-114 40 Stockholm,

Sverige
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Formanden, Anne Walbom, bød velkom-
men til de 40 medlemmer, der havde valgt
at deltage i generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Finn Lykke Jensen
(FLJ) som dirigent.  Enstemmigt valgt.
FLJ konstaterede, at generalforsamlin-
gen var lovlig indkaldt, men gjorde op-
mærksom på, at der var en fejl i indkal-
delsen til den ekstraordinære general-
forsamling, idet der – i medlemsbladet -
fejlagtig var anført datoen 30. november
2007 i stedet for året 2006. FLJ overgav
herefter ordet til formanden.

2. Selskabets virksomhed
Anne Walbom (AW) startede med at be-
de generalforsamlingen mindes 3 med-
lemmer, som i det forløbne år var afgået
ved døden, nemlig den tidligere formand
og æresmedlem Søren Laub, den tidlige-
re næstformand og ivrige skribent til vo-
res blad, Jørgen O. Bjerregaard, samt be-
styrelsesmedlem Henning Melchior.
Generalforsamlingen holdt 2 minutters
stilhed.

2a Formandens beretning (AW)
Dette er min 3. beretning som formand.
Inden jeg satte mig ned for at skrive
denne beretning, læste jeg lige mine 2
tidligere beretninger igennem. Den før-
ste var på en enkelt side, den anden på
to og denne her…. Bare rolig, den er sta-
dig på 2.
Overskrift på årets beretning kunne væ-
re: ”Medlemsmøder på en lidt utraditio-
nel måde, et fortsat godt medlemsblad
og forberedelse til Festivalrejsen 2007”.
Det er selvfølgelig Festivaludvalgets

Referat af den ordinære generalforsamling afholdt i Valby
Medborgerhus torsdag den 26. oktober 2006 kl. 19,00

formand Walther Damgaard, der vil beret-
te om udvalgets arbejde, men inden vi i
udvalget rigtig kunne komme i gang,
skulle vi gerne have fastsat et tidspunkt
for Festivalrejsen, og i den anledning fik
jeg skrevet ret mange breve før det ende-
lig lykkedes.
Mødeudvalgets formand Marianne Gall,
vil berette om årets møder, hvor alle var
meget vellykkede og nogle af dem lidt
utraditionelle. Vi har fået positive tilbage-
meldinger på disse møder, ligesom vi har
fået positive tilbagemeldinger til med-
lemsbladet og vores hjemmeside. Men –
jeg vil ikke foregribe de forskellige ud-
valgs beretninger….
Efter sidste generalforsamling fortsatte
bestyrelsen uændret med 11 medlemmer.
Efter Henning Melchiors død overtog
Anna Lykke Jensen jobbet som bestyrel-
sessekretær. Tak for det Anna.
Overordnet har året budt på ret mange
aktiviteter her i Danmark, som har haft
noget at gøre med de tidligere Dansk
Vestindiske Øer. Her har været både ung-
domsfodbold og musikere fra St. Croix.
Der har været historikerkonferencer både
i Flensborg og på Københavns Universi-
tet. Disse fire store aktiviteter har DVS
egentlig slet ikke direkte været involveret
i, men indirekte kan det sagtens give bo-
nus. Ved enhver omtale af USVI, falder
der jo altid noget tilbage på os, især hvis
der er et medlem tilstede, som måske gør
reklame for vores forening og måske ud-
deler foldere….
Som formand får man mange henvendel-
ser, nogle er nok ikke så vigtige og andre
er. Her er to eksempler: ”Jeg er ølsamler,
og nu vil jeg gerne vide, om der brygges
øl ude på…” eller ”Vi er en gruppe på 80
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elite folkedansere og dragt- og dansehi-
storieeksperter fra Landsforeningen af
Danske Folkedansere, som planlægger
en tur om ca. 2 år. Ved jeres forening
hvem vi skal henvende os til?”.
Som formand har jeg haft kontakt til Vest-
indiens Venner, den såkaldte ”Kirke-
gårdsforening” i Sønderjylland. Det teg-
nede ret positivt, men med endnu en ny
formand kom der tilsyneladende proble-
mer. Da jeg for nogle måneder siden hør-
te fra Leif Petersen på St. Croix om alvor-
lige samarbejdsproblemer, besluttede jeg
at holde lav profil. Hvad der sker i deres
forening lige nu ved jeg ikke.
Det såkaldte netværk af danske slaveef-
terkommere har vi til gengæld haft et me-
get fint samarbejde med. Der er jo en del
medlemmer af DVS, der – ligesom jeg
selv – er slaveefterkommere. Den 10. juni
havde dette netværk for første gang træf,
og langt over 100 slaveefterkommere
mødte op. Det var et meget vellykket ar-
rangement, og nu er netværket ved at
planlægge en rejse til øerne. DVS fik ved
den lejlighed flere nye medlemmer.
Jeg var her i foråret for første gang med
til et stormøde i KUKS (Komiteen for
Udlandsforeningers Kulturelle Samvirke).
Her var samlet – vil jeg tro – omkring 30
andre tilsvarende formænd og fra alle si-
der lød der en hel masse suk over med-
lemstilbagegang og gradvis færre aktivi-
teter og mindre interesse. Da turen kom
til mig, så var det jo noget helt modsat
jeg kunne berette. Jeg fik mange spørgs-
mål: ”Er i en rejseklub”, ”Handler jeres
aktiviteter kun om dansk kolonihistorie”,
Hvad er jeres medlemmers alder og hvor
bor de?” Hvis jeg skal koge mine svar
ned til noget meget kort, så: ”Vi forsøger
at samle alle, der er interesseret i USVI. Vi
er derfor en meget bred forening med
medlemmer fordelt over hele landet og

vores møder afspejler dette. Desuden har
vi to søsterforeninger på VI, som vi sam-
arbejder med – og det er ret væsentligt.”
Hvis jeg skal forsøge at foretage en sam-
menligning mellem vores forening og
mange af de andre foreninger, som er til-
knyttet KUKS, så er det mest iøjnefal-
dende, at de er stærkt knyttet til deres
lands ambassade – og får støtte derfra.
Det gør vi jo ikke. Mig bekendt var det
kun, da Terence A. Todman (født på St.
Thomas) var ambassadør, at der var sam-
arbejde med ambassaden. DSV tænker
sådan set slet ikke på muligheden for at
få hjælp. Vi klarer os selv – og det har
nok gjort os ”stærke”.
Vi skal tænke på lang sigt, og det har fået
os til at tænke og arbejde med Ungdoms-
udveksling - men mere om det senere. I
den sammenhæng kiggede vi grundigt på
vores vedtægter, og besluttede, at her
burde der ske noget. Det er under pkt. 5
på dagsordenen.
Så har vi fået ny ”boghandler”, idet Cay
Andersen har afløst Lars Hornstrup Han-
sen, der har klaret jobbet siden 1998. Vi
glæder os til et fortsat stort salg af vore
bøger.
I det midtjyske har vi fået ny kontaktper-
son, nemlig Edith Køster fra Horsens.
Hun afløser Birgit Rothmann, som er
flyttet fra Viborg til Samsø. Tak til jer
begge to.
Til slut vil jeg gerne sige et stort TAK til
den samlede bestyrelse. Tak for jeres ind-
sats og for et godt samarbejde.

2b Kulturhistorisk beretning (AW)
Oprindelig var det Louise Sebro, som var
formand for udvalget. Da hun i januar tog
på et fire måneders studieophold i Flori-
da, så lod jeg mig overtale til at overtage
formandshvervet. Udvalget består af
Jonna Skourup Christensen, Finn Bagger,
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2c Informations- og web-udvalget (FB)
Udvalget har to hovedopgaver, dels at
besvare spørgsmål fra interesserede og
dels at vedligeholde og evt. udbygge

Louise Sebro og Niklas Thode Jensen.
Louise og Niklas er historikere med spe-
ciale i Vestindien og er ikke medlem af be-
styrelsen. Hvad har kulturhistorisk ud-
valg så beskæftiget sig med? Allerførst
fik vi udgivet en bog ”I orkanens øje”.
Det var en stor fornøjelse at foreningen
igen kunne udgive en bog. Den er – rent
æstetisk – pæn at se på og så er den
spændende bygget op og virkelig inter-
essant at læse. Den fortæller nemlig en
meget vigtig historie om salget af øerne –
både hvordan det skete og også hvor-
for. Det er også interessant at læse om
den samme begivenhed skildret både af
skibets kaptajn og nederste fyrbøder.
Så har vi kontakt med både St. John Hi-
storical Society, Galathea og med St.
Johns National Park. I alle tre tilfælde er
der ikke taget nogen konkrete endelige
beslutninger. I det hele taget har vi en del
kommunikation over Atlanten. Vi følger
med i Nina Yorks projekt om at videofilme
Hugo Larsen-udstillingen ligesom vi har
kontakt til dokumentationsprojektet med
musikeren Jamesie. Endelig beskæftiger
vi os med ungdomsudveksling. Her er
det Finn Bagger (FB) der er ankermanden
og jeg overlader derfor ordet til Finn.
FB: Gennem de sidste par år har udvalget
– og bestyrelsen – drøftet, hvordan vi
kunne ”forynge” vores aktiviteter. Det er
jo ingen hemmelighed, at gennemsnitsal-
deren på de tilstedeværende – og på vo-
res medlemskreds ligger på 60+.  Det vil
derfor være ønskeligt, om vi kunne ”op-
finde” en aktivitet, der henvender sig
specielt til ungdommen både her i Dan-
mark og på øerne. Drøftelserne endte
med, at vi ville igangsætte en ungdoms-
udveksling. Til at forberede dette nye til-
tag, besluttede bestyrelsen, at aktiviteten
skulle ligge i Kulturhistorisk udvalg. Vig-
tigt for udvalget var, at udvekslingen

skulle ske i et tæt samarbejde og  forstå-
else med vores to søsterforeninger og at
det skulle være en årlig tilbagevendende
begivenhed. Formålet med aktiviteten er
”At udbrede kendskabet til vores fælles
historie og vores nutidige samfund i
Danmark og U.S. Virgin Island”.
Efter henvendelser og personlige kontak-
ter til vore søsterforeninger, fik vi meget
positive meldinger retur, og arbejdet blev
igangsat. Her i Danmark besluttede vi – i
år – at samarbejde med Unesco Associa-
ted Schools Projekt hvortil der er tilknyt-
tet en række Gymnasier og Handelsskoler
over hele landet. Vi udskrev en konkur-
rence: ”Skriv et essay på 5-8 sider over
emnet Danskere i Vestindien 1848-1917.”
Vi venter nu spændte på resultatet og ud
af de indkomne essays vil vi udvælge 2
personer (mellem 18 og 23 år), som vi så i
juli 2007 sender på et 3-ugers ophold til
henholdsvis St. Thomas/St. Jan og St.
Croix. Tilsvarende udvælger vore søster-
foreninger hver 1 person, som kommer til
Danmark i 3 uger i August 2007. Vi - som
forening - finansierer rejse og forsikring
for de to unge danskere og sørger for pri-
vat indkvartering af de 2 unge fra VI når
de kommer til Danmark. Der udarbejdes
et program for opholdet, så vi er sikre på,
at det ikke ”kun” er en turistrejse. Vi for-
venter at udvælge de 2 heldige inden 1.
januar. Vi vil – i medlemsbladet i februar-
fortælle mere om projektet og på vore
medlemsmøder vil vi holde medlemmerne
løbende orienteret. Finansieringen søges
dækket ved ansøgning til bl.a. kulturmini-
steren, som har udtrykt interesse for pro-
jektet.



27Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 4 - November 2006

foreningens hjemmeside. Nessie Eller-
mann oplyste, at man på nettet kunne se
medlemsliste med adresser, telefonnumre
og mail-adresser samt restanceliste.  Erik
Marcussen oplyste hertil, at disse oplys-
ninger skulle ligge på en lukket side, som
kun er tilgængelig for bestyrelsen. Noget
må være gået galt. (Referent: Er nu rettet
– teknisk fejl)

2d Festivaludvalget Walther Damgaard
(WD)
WD gav en fyldig orientering om udval-
gets arbejde og forløbet med at fastlæg-
ge de kommende festivals så vi i 2017
kan holde 100-års festen på øerne. Ende-
lige festivalår fremover fastlægges ved
vores besøg på øerne i marts/april 2007.
WD orienterede om udvalgets kedelige
opgave med den endelige udvælgelse af
deltagere i Festival 2007. Man var glad
for, at bestyrelsen havde vedtaget kriteri-
er for deltagelse. Det havde lettet udval-
gets arbejde idet der var 122 der ønskede
at deltage og der kun er plads til 70.

2e Mødeudvalget Marianne Gall (MG)
MG fortalte om møder og arrangementer i
det forløbne år, hvor der har været 5 med-
lemsmøder. I november medlemsmøde
med hovedtemaet ”I Orkanens Øje” –
vores nye spændende bog. I februar det
meget besøgte møde på Øregaard Muse-
um, hvor temaet var Hugo Larsen og
hans malerier. I marts var der musik og
dans på programmet med Rainbow Steel
Band og i maj mødet i Flensborg med fro-
kost i Borgerforeningen med efterfølgen-
de besøg på Rom- og Søfartsmuseet.
Endelig var der i oktober møde i Horsens
med Foredrag af Roy Lawaetz og oriente-
ring om Festival 2007.
Møderækken frem til april 2007 er næsten
færdigplanlagt og vil kunne ses på hjem-

mesiden. MG sluttede med at takke alle
de ”flittige hænder” der har givet en
hånd med ved møderne og opfordrede til,
at alle fremover overholder tilmeldingsfri-
sterne.
Bodil Boye Nielsen gjorde opmærksom
på, at mødet planlagt til 30. november fal-
der sammen med foredragsrækken på
Folkeuniversitetet.
AW fortalte, at Jyder og Fynboer roste
Flensborgmødet og opfordrede til flere af
samme slags.

2f  Medlemsbladet Finn Ferrall (FF)
Startede med at beklage fejlen mht. årstal
for den kommende ekstraordinære gene-
ralforsamling (30. november 2006). FF
takkede for materiale til bladet og opfor-
drede til, at medlemmerne til stadighed
sender relevant materiale til bladet. FF
omtalte indlægget fra Marie Stampe i
sidste blad. Det uforkortede indlæg kan
ses på hjemmesiden. En del medlemmer
har givet udtryk for, at der er for lang tid
mellem marts og septembernummeret.
Bladudvalget vil forsøge at udgive et 5.
blad i juni – hvis der er stof nok.

2g Medlemssekretariatet Erik Marcus-
sen (EM)
EM oplyste, at medlemstallet er steget fra
godt 400 sidste år til nu 439.  Aldrig før
har vi haft så mange medlemmer. Efter at
kontingentopkrævningen udsendes i
kuvert med bladet  er der knap så mange
rykkere. Det overvejes at udbygge hjem-
mesiden med mulighed for at rette per-
sonlig adresse + evt. udbygge med flere
oplysninger (inden for lovens rammer).

2h Arkivet (WD)
WD oplyste, at Jens Willumsen har godt
styr på arkivet, som nu ligger i kasser.
Det er dog ikke det bedst egnede lokale
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3. Forelæggelse af regnskab (EM)
Regnskabet blev forelagt med enkelte
opklarende kommentarer. Der var ingen
spørgsmål til regnskabet. Godkendt.

4. Forelæggelse af budget, herunder
fastlæggelse af medlemskontingent(EM)
Budgettet fremlagt med enkelte kommen-
tarer. Medlemskontingent vil stadig være
kr. 250 pr. husstand. Godkendt.

5. Behandling af fremsatte forslag.
Vedtægtsændringer. (AW)
AW gennemgik de af bestyrelsen fore-
slåede vedtægtsændringer som dels er
en modernisering (sprogmæssigt) og
dels en præcisering af, at vores formål
også skal styrke interessen for U.S.Virgin
Islands og dets historie i Danmark.
Nessie Ellermann: Det ville ha´ været
rart, hvis ændringerne i vedtægterne klart
fremgik evt. ved kursiv skrift.
Bodil Boye Nielsen tilsluttede sig dette
idet hun fandt, at det var svært og uover-
skueligt at finde frem til ændringerne.
Knud Erik Knudsen gjorde opmærksom
på nogle rent sproglige ”fejl”, som bør
rettes i den endelige tekst.
Vedtægtsændringerne blev vedtaget med
alle 40 stemmer.

6. Valg af bestyrelse (FLJ)
Finn Bagger, Marianne Gall, Jonna
Skourup Christensen og Anna Lykke
Jensen blev alle genvalgt.

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

8. Valg af revisorsuppleant (FLJ)
Henrik Teileskov blev genvalgt.

9. Eventuelt (FLJ)
På forespørgsel fra Kirsten Knudsen
redegjorde WD for problematikken vedr.
fastlæggelse af de kommende Festivals –
nærmere herom når aftalerne med vore
søsterforeninger er på plads.
Birthe Flindt spurgte om der var mulig-
hed for at deltage i arrangementerne på
øerne, hvis man rejste privat. WD klar-
gjorde, at der kun var plads til 70 perso-
ner og dette gjaldt indkvartering og ar-
rangementer.
 AW fortalte om kontakten til kaptajnen
på Galathea om skibets afsejling fra øer-
ne få dage før Transferday. AW fortalte,
at der ved mødet i Horsens var fremkom-
met et par spørgsmål, som kunne have
generel interesse: ”Hvorfor er der 10 per-
soner i bestyrelsen?”. Det skyldes dels
Henning Melchiors død i perioden og
dels et ønske om at reducere størrelsen
af bestyrelsen. I givet fald har formanden
dobbeltstemme, hvilket dog aldrig har
været brugt. ”Hvorfor er generalforsam-
lingen en torsdag, det er umuligt for Jy-
der og Fynboer at nå frem – vi foreslår at
generalforsamlingen fremover holdes en
lørdag eftermiddag”.
Hanne Bagger foreslog, at generalfor-
samlingen kunne holdes i Jylland hvert
andet år. Forslagene tages under over-
vejelse.

AW sluttede generalforsamlingen med at
takke dirigenten for godt arbejde og
overrakte 2 flasker rødvin .– med blå
bånd.

Således opfattet og noteret af

Finn Bagger

(temperaturen m.m.) så en del gamle film
opbevares i en boks ude i byen. Er der
medlemmer, der kan anvise bedre lokaler,
så kontakt WD!
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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 medlem-
merne 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, mail,  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 Maje-
stæt Dronning Margrethe II. Selskabet,
der er upolitisk, blev stiftet  Valdemars-
dag 15. juni 1917 som klubben „Dansk
Vestindien“ og senere reorganiseret. I
1969 blev navnet ændret til “Dansk
Vestindisk Selskab“, som er landsdæk-
kende, 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:
Edith Køster, Hvedevænget 63
8700 Horsens, 

Dansk Vestindisk Selskab

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,
mobil 28 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:  Ben Säbel,  33 73 13 65, Bredgade 35 B, 2. sal,
1260 København K, e-mail: informationsudvalget@dwis.dk

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, Finn
Bagger,  74 53 05 15, Lundsgårdsvej 23 E, 4180  Sorø, Louise   Sebro, Jonna
Skourup Christensen,  36 17 13 05, Rønhaven 4, 2500 Valby, Niklas Thode
Jensen.

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

Esmé Baltzer
bestyrelsesmedlem

Jonna Skourup
Christensen
bestyrelsesmedlem

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 9075 64 12 88

Finn Bagger,
bestyrelsesmedlem
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St. Croix, Frederiksted ca. 1898
Foto: H.U. Ramsing


