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Kære medlemmer

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2007, nr. 1
Redaktion: Finn Ferrall (ansvarshavende).

I skrivende stund (nemlig slutningen af december) befinder jeg mig på St Croix.

Og hvad er så samtaleemnet her? Det netop overståede valg af senat og guvernør, selv-
følgelig! Det nye senat har i modsætning til tidligere egentlig en meget lille udskiftning.
Men guvernøren er ny og hans navn er John deJongh. Viceguvernøren hedder Gregory
Francis.
Indsættelsescermonierne vil finde sted på alle tre øer på årets første tre dage. Der er både
gudstjenester, militærparader, receptioner og baller. Alle disse aktiviteter er offentlige. Til
ballerne kan alle købe billetter, - hvilken mulighed for at fremvise sin flotteste kjole!
Men alle disse indsættelsesceremonier har skabt problemer for St. Croix karnevalet, for
der har åbenbart ikke været nogen koordinering af datoer. Resultatet er at Food Fair, der i
år finder sted i Frederiksted, må flyttes en dag. Hver gang jeg har spurgt om, hvordan det
var for fire år siden (der er jo guvernørvalg hvert fjerde år), så er der ingen der kan huske
det!
Når man som jeg rejser alene, så sker det jo, at man bruger lidt tid på at se TV. Det slog
mig, hvor mange af programmerne jeg også har mulighed for at se hjemme i DK. Men der
jo heldigvis nogle kanaler, som er helt lokale. Transmissionen fra kåringen af årets karne-
valskonge og -dronning er blevet genudsendt flere gange, så fordelt på tre aftener har jeg
efterhånden fået set det flere timer lange program. Og så slog det mig pludselig, da jeg
fangede den nykåredes karnevalskonges navn, at dette program måtte være fra Virgin
Islands, for hvor andre steder i verden findes en karnevalskonge med navnet Julio
Petersen ?

Til de mange medlemmer af Dansk Vestindisk Selskab vil jeg sige tak for et godt år, tak for
vedtagelsen af de nye vedtægter, og i det hele taget tak for jeres aktive deltagelse ved vo-
res møder. På gensyn i 2007 med både Festival og meget andet.

Anne Walbom

Formanden
skriver...
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Medlemsmøde i Valby
Fredag den 23. februar 2007 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: 60 kr. pr. deltager. Gæster er velkomne.

Tilmelding allersenest mandag den 19. februar 2007
 E-mail til  moedeudvalget@dwis.dk
  -  eller send nedenstående kupon til Erik Marcussen
  -  eller ring til Esmé Baltzer, telefon 45 86 54 45.

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

Tilmelding til medlemsmødet  fredag  den 23. februar 2007, kl. 19:00  i Valby

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

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

Julie Lynge Olsen og
 Lensa Gjedde Olsen

fortæller om

Vestindiske og Grønlandske rødder.

Læs "appetizeren" på side 9-11.
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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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Tilmelding allersenest fredag den 17. februar 2007
 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  lørdag  den 24. februar 2007 kl. 14:00  i Horsens

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

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

Medlemsmøde i Jylland
Lørdag den 24. februar 2007 kl. 14:00
i Horsens Firmaidræts lokaler, Hattingvej 14, 8700 Horsens

   Velkomst v/ Anne Walbom, formand for DVS

Festivalrejsemøde
Festival 2007 er tættere på end på noget tidligere tidspunkt:  Der er ikke længe til rejsen til
U.S.V.I. marts 2007.

Anne Walbom og Walther Damgaard orienterer om praktiske forhold.

Mødeudvalget sørger for lidt til ganen, i form af kaffe og ostemad.
Øvrige drikkevarer kan købes.
Pris for deltagelse: 40 kr. pr. deltager. Gæster er velkomne.

Et slavebarns historie
Overlæge Hugh Zachariae fortæller om sin oldemors historie - en historie, der er blevet en
bog ud af.
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 —————————————————

til

Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Porto
kr. 4,75

Dansk-vestindisk kalender
Nu kan du erhverve dig en dansk-vestin-
disk kalender (som går helt frem til marts
2008). Kalenderen viser de historiske
bygninger på St. Croix, lavet i sepia, en
antik tone, man kan give billederne. Ka-
lenderen måler 30x22,5 cm og åbnes op til
30x 45 cm. Den er bundet sammen med en
spiralring og har både danske og USVI-
helligdage. Kalenderen er fra St. Croix.

Kalenderen kan bestilles gennem bog-
salget i DVS. Pris 95 kr. + USVI-porto (30
kr.). Ialt 125 kr. Også en oplagt gaveidé.

Lokaler...
Nu har vi jo efterhånden holdt til i Valby i
ret så mange år. I starten var der mange,
der var kede af at slippe de gamle facilite-
ter i Gl. Hellerup Gymnasium. Men rengø-
ring - og meget andet - lod jo efterhån-
den noget tilbage. Men Valby strammer
også op på en række ting nu - både med
hensyn til åbningstid og priser på drikke-
varer - så bestyrelsen er begyndt at tæn-
ke over, om der findes et alternativ til
Valby. Kender du et sted, hvor vi kan
holde vore medlemsmøder - eventuelt
også vore bestyrelsesmøder. Altså hen-
holdsvis et centralt beliggende lokale til
små 100 mennesker og/eller et gruppelo-
kale til 8-10 mennesker.

Alle forslag - velovervejede eller mindre
velovervejede - modtages med interesse.
Ring, skriv eller send en mail til
mødeudvalget,

 moedeudvalget@dwis.dk
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EFTERLYSNING
af interesserede i at danne en  (Internet-
baseret)  slægtsforskningsgruppe
specielt fokuseret på Dansk Vestindien.

Jeg er overbevist om, at der blandt DVS’s
medlemmer ligger en stor viden om socia-
le forhold, historie, kilder, dokumentation
og en interesse, som vil kunne være et
værdifuldt grundlag for alle interesserede
i slægtsforskning i Vestindien. Det ville
være rart at kunne samle og udveksle
denne viden, de enkeltes erfaringer og
ideer i en gruppe. Jeg tror, alle kunne ha-
ve stor glæde og inspiration af hinanden,
både m.h.t. forholdene generelt og m.h.t.
specifikke personer.

Dansk Vestindien er jo et begrænset om-
råde, et lille samfund, hvor specielle for-
hold gør sig gældende, og jeg ved af
egen erfaring, at det kan være vanskeligt
at finde vestindiske arkivalier eller folk,
som har nogen særlig viden eller erfaring
med dette område. Det ville en gruppe
kunne afhjælpe. En anden stor fordel ved
en gruppe, specielt inden for dette for-
holdsvis lille område er, at man gang på
gang støder på de samme navne og til-
fældigt i sin egen søgen falder over op-
lysninger, som kan hjælpe andre videre.
Det er allerede sket for mig adskillige
gange, til trods for at jeg er meget „ny“
inden for slægtsforskning.
Desuden findes der sikkert rundt om-
kring, ud over de offentligt tilgængelige
kilder, mange private kilder - breve, erin-
dringer, slægtstavler m.m. For eksempel
har jeg selv min oldefars erindringer fra
hans første 10 år på øerne. De omhandler
også navngivne personer og jeg kan fo-
restille mig, at efterkommerne af disse

personer ville kunne bruge disse oplys-
ninger, som jeg gerne bringer videre med
lige så stor glæde, som jeg selv ville føle
ved at modtage tilsvarende.

Jeg vil meget gerne i kontakt med andre
interesserede. Også ideer og råd om,
hvordan man rent praktisk kan gribe sa-
gen an, er meget velkomne.

Rent praktisk kunne jeg lave en liste over
interesserede og man kunne så i første
omgang helt enkelt sende sin forespørg-
sel, efterlysning, historie, kommentar og
svar til alle på listen. Jeg må hellere her
indrømme, at jeg ikke selv er nogen ”ørn”
på en PC og kan derfor ikke selv bygge
et kompliceret internet-system op. Derfor
foreslår jeg denne helt enkle fremgangs-
måde. Man kunne altid senere lave noget
mere kompliceret, hvis interessen er der.

E-mail gruppen kunne evt. kombineres
med møder for de interesserede, der ikke
bruger e-mail, foretrækker en „rundt om
et bord“ model eller som gerne vil begge
dele og i øvrigt bor tæt på hinanden.
Med „feed-back“ begge veje - fra e-mail-
brugerne til møderne og omvendt.
Der foreligger allerede et venligt tilbud
om et mødested i København.

Denne efterlysning er også blevet sendt
til deltagerne i Tropisk Arvs stævne for
efterkommere af slaver i juni 2006, hvor
der syntes at være stor interesse for et
samarbejde.

Vibeke Maduro Tuxen
vibeke.tuxen@europarl.europa.eu
102 Avenue E. Plasky
B-1030 Bruxelles

Se artikel side 8-9 i blad nr. 3, 2006 (Red.)
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Fra Virgin Islands
Daily News

St. Croix: Materialer er nu ankommet og
bygningen af  2 nye kontorbygninger på
”the Old Barracks” område på Hospital
Street i Christiansted kan begynde. Det
er meningen at kontorerne, sammen med
de eksisterende bygninger, skal tjene
som nyt hjemsted for viceguvernøren og
hans stab.

Projektet er beregnet at komme til at kos-
te $5.6 million. De 2 nye bygninger i nr.
21, 22 og 23 på Hospital Street skal fuld-
ende den eksisterende historiske struk-
tur. Bygningerne vil udfylde det ca. 1480
kvadratmeter store område der findes der.

For øjeblikket har viceguvernøren og
hans tilhørende afdelinger for tiden ”til
huse” i Government House samt i en
tilstødende bygning i King Street i
Christiansted. Udflytningen af vicegu-
vernøren og hans tilhørende afdelinger
fra Government House til de nye bygnin-
ger løser også den bekymring, som var
rejst af ”the V.I. Office of Homeland

Security” vedrørende det at have guver-
nøren og viceguvernørens kontorer un-
der samme tag.

Arkitekt Gerville Larsen, der er den an-
svarlige arkitekt på projektet, udtaler, at
de nye 3-etagers bygninger vil fremstå i
hvad han kalder  en ”Afro-Danish” arki-
tektonisk konstruktion, efterlignende sti-
len af de eksisterende historiske bygnin-
ger på ejendommen. Den eksisterende
struktur af ”the Old Barracks Yard” vil
blive restaureret til deres oprindelige
danske konstruktion.

”The Old Barracks Yard” var oprindelig
et dansk militært kompleks. I 1950erne,
under det amerikanske flag, tjente områ-
det som gymnasieskole og ca. 20 år se-
nere var det en politistation. På det sid-
ste blev det brugt som kontorer for ud-
dannelsesdepartementet.

Arkitekt Gerville Larsen har også renove-
ret ”the Sion Farm Greathouse”, som i
maj i år blev genindviet som ”the
People’s Greathouse. ”The Sion Farm
Greathouse” blev bygget omkring 1752
af Tuite familien, en af de tidligste famili-
er som bosatte sig på St. Croix.

„The Old Danish Barracks“ på
Hospital Street i Christiansted.
Foto: Christian Simescu

De nye faciliteter skal erstatte det
eksisterende viceguvernørkontor i
Government House in Christiansted.

Finn Ferrall
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Med koloniale rødder i
Dansk Vestindien og i
Grønland.

1913 var et lykkeligt år i min familie. I det
år blev begge mine bedsteforældrepar
gift.
Min morfar Frederik Lynge og min mor-
mor Marie Fly blev gift nord for polar-
cirklen i Maries barndomsby Jakobshavn
(Ilulissat) i Nordgrønland, hvor de gav
hinanden deres ja i Zionskirken med ud-
sigt til de forbisejlende isbjerge fra den
store isbræ i Diskobugten.

Samtidig gav min farfar Ejnar Olsen og
min farmor Anna Mette Gjedde-Olesen
hinanden deres ja i Kongshøj (Kingshill)
kirke på St. Croix under den brændende
tropesol og med udsigt til palmerne og
sukkermarkerne.

I år 1913 åndede den gamle verden stadig
idyl, og de to nygifte par levede i lykkelig
uvidenhed om, hvilket mørkt århundrede
det 20 århundredes første halvdel skulle
udvikle sig til, da Europa året efter kaste-
de verden ud i en verdenskrig.

Men ud af mørket voksede en ny ver-
densorden. I kølvandet på anden ver-
denskrig blev den gamle koloniverden
afviklet. Alle verdens borgere skulle lige-
stilles, og som led i denne udvikling op-
hørte Grønlands status som koloni i 1953.
Under den danske kolonitid på Grønland
havde Frederik og Marie haft status som
koloniale undersåtter, men tilbage i 1925
gav etableringen af Grønlandsstyrelsen
mulighed for, at grønlændere kunne være
med i at forvalte og udvikle kolonien.
Frederik arbejdede med handel og admi-
nistration, og han blev på et tidspunkt

kolonibestyrer i Nordgrønland og der-
med selv en del af kolonisystemet.
Frederik var politisk engageret, og da
Grønland blev en del af Danmark ved
grundlovsændringen i 1953, deltog han
aktivt i denne proces under den såkaldte
nyordning. Kronen på værket var, da Fre-
derik i 1954 rejste med sin fætter Augusti-
nus Lynge over til FN’s hovedkvarter i
New York, hvor de som repræsentanter
for det grønlandske folk gav deres un-
derskrift på Grønlands ophør som koloni.
Hermed var de to fætre med til at skabe
de formelle rammer for, at de tidligere ko-
loniherrer og deres koloniale undersåtter
kunne mødes i øjenhøjde under samme
nation som ligeværdige borgere.

Frederik døde i 1957 og kom ikke til at op-
leve de store ændringer, der skete med
Grønland i efterkrigstiden, hvor landet på
en generation tog springet fra at være et
traditionelt fangersamfund til at blive en
moderne fiskerination og et turistland.
Den økonomiske udvikling på Grønland
blev på det politiske plan fulgt op af en
hjemmestyreordning i 1979, hvor Grøn-
land indgik i et Rigsfællesskab med Dan-
mark, og i 1984 vajede det grønlandske
flag over landet indeholdende de rød-
hvide farver fra det gamle dannebrog
men nu sat sammen som et symbol på
midnatssolen i ”menneskenes land”.

Anderledes gik det som bekendt med
Dansk Vestindien, hvor der under en
folkeafstemning i december 1916 var
flertal blandt danske vælgere for at af-
hænde tropekolonien til USA. Dermed
kom de dansk vestindiske koloniale
undersåtter aldrig til at opleve at mødes
med deres tidligere koloniherrer som
ligeværdige borgere under dannebrogs
rød-hvide farver. Det blev det amerikan-
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ske flag stars and stripes, der fik æren for
at ligestille borgerne.

Min farfar Ejnar Olsen kom i 1916 tæt på
de kolonihistoriske begivenheder, da han
blev indkaldt som vidne af den Rigs-
dagskommission, der blev nedsat i for-
bindelse med folkeafstemningen. Kom-
missionen ønskede at udarbejde en
Betænkning, der skulle give de danske
vælgere et kvalificeret grundlag at tage
stilling på.
For Ejnar var det ikke nogen let opgave
at afgive vidneudsagn til Kommissionen
idet ”hans følelser var imod salget, men
forstanden for”, som han senere i livet
udtrykte det til Bornholms avis og Amts-
tidende.

Ejnar var som præst i 1912 rejst af sted til
St. Croix for at deltage i opbygningen af
en evangelisk-luthersk menighed på St.
Croix’ midtland i Kingshill distriktet.
Opgaven var at vinde sjæle og at højne
det moralske og åndelige niveau blandt
de danske gendarmer og de vestindiske
landarbejdere. Foruden missionsarbejdet
engagerede Ejnar sig i det sociale arbejde
og stiftede i sommeren 1912 fodboldklub-
ben Holger Danske, hvor unge sorte
mænd kunne dyrke de sunde fritidsinter-
esser.

På St. Croix mødte Ejnar min farmor
Anna-Mette, der var på familiebesøg hos
skoledirektøren Olaf Rübner-Petersen.
Skoledirektørens hustru Anna (kaldet
Aje) var Anna-Mettes noget ældre ku-
sine, og Olaf og Anna opfattede sig som
en slags reserveforældre til Anna-Mette.
Om Anna-Mette var rejst ud til kolonier-
ne for at møde et passende parti er uvist,
men Ejnar og Anna-Mette blev forelske-
de, de giftede sig og bosatte sig på plan-

tagen Enfield Green, hvor de fik deres
første datter Anna Margrethe i 1915.

På fotografiet ses Anna-Mette stående,
mens Anna Margrethe sidder på skødet
af babysitteren Mary.

Salget af øerne fik som konsekvens, at
Ejnar mistede sit præsteembede og blev
afskediget som ”tjenestemand med
nåde”. Nogle år senere fik han arbejde
som præst i Ibsker-Svaneke sogn på
Bornholm.

I min fars barndomshjem på Ibsker præ-
stegård levede minderne om Dansk Vest-
indien videre, og Ejnar holdt foredrag om
årene på tropekolonien, så generationer
af unge konfirmander fra Ibsker-Svaneke
blev holdt informeret om livet på St.
Croix. Ejnar viste diasbilleder med moti-
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ver af skolebørn, af klasseværelser, af
børnehjem, af offentlige bygninger, af
landskaber, af vandledninger, af arbejder-
barakker, af kriminelle under retsforløb,
og endelig var der nogle mere personlige
dias. I en tid uden fjernsyn virkede det
eksotisk for den bornholmske ungdom at
se disse diasbilleder fra troperne og høre
om pastorens liv i den engelsk talende
menighed blandt plantagearbejderne på
midtlandet og blandt gendarmerne på
Kingshill kaserne i den danske menighed.

Min far Olaf (Ole) blev kaldt ”Ole præst”,
men trods kælenavnet gik han ikke i sin
fars fodspor. Ole uddannede sig i stedet
til ingeniør, og det var i kraft af denne ud-
dannelse, at han i 1949 rejste af sted til
Grønland. Hvor Ejnar i sin tid var rejst af
sted for at vinde sjæle og opbygge en
menighed, rejste Ole af sted for at bygge
broer og tunneller til grønlænderne.
Skæbnen ville, at Ole kom til at opbygge
varige menneskelige broer mellem grøn-
landske og danske slægter i det han un-
der et ophold i kulminebyen Qullissat i
Nordgrønland tabte sit hjerte til mor Julie,
som han giftede sig med i 1952.

I mit eget barndomshjem i forstaden
Lyngby nord for København var Grøn-
land op gennem 1960’erne en stærk og
levende realitet, idet vort hjem var en
slags brohoved for mors grønlandske
slægt, når de kom på besøg i Danmark.
Begge mine forældre arbejdede med
grønlandske forhold, og i barnehøjde
fulgte jeg på nærmeste hold den grøn-
landske udviklingsproces.

Derimod fortonede den Dansk Vestindi-
ske kolonihistorie sig mere og mere i
glemslens tåger. Nok var mine forældre
medlemmer af Dansk Vestindisk Selskab,

og to år før sin død i 1969 deltog min
faster Grethe i selskabets rejse til the
Virgin Islands i anledningen 50-året for
afviklingen af tropekolonien.

På blot to generationer var Dansk Vest-
indien for min generation blevet reduce-
ret til sporadiske glimt fra en anden ver-
den - en verden, der på en gang var tæt
på, fordi det var familieminder og familie-
historie, og på en gang en verden, der lå
langt væk, ikke mindst fordi Ejnar og
Anna-Mette for længst var afgået ved
døden.

Interessen for familiens rødder er vakt til
live, og gennem de seneste fem år har jeg
kigget nærmere på Ejnars og Anna-Met-
tes efterladte materiale fra deres ophold
på tropekolonien i årene 1912-16. Ejnars
dagbogsnotater, de personlige breve og
billeder har givet mig en indsigt i Ejnars
og Anna-Mettes liv på tropekolonien i
årene op til afviklingen.

Jeg glæder mig til at formidle disse ind-
tryk på medlemsmødet den 23. februar
2007, hvor min mor Julie Lynge Olsen vil
supplere med den grønlandske vinkel.

De bedste hilsner
Lensa Gjedde Olsen
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Videoprogram om Virgin
Islands.

Til marts tager vi til Virgin Islands for at
producere et videoprogram om de tidlige-
re dansk-vestindiske øer. ”Vi” er et hold
medieelever fra Ørestad Gymnasium, som
gennem et samarbejde med flere danske
tv-stationer har en medieprofil, som bl.a.
sigter på produktion af professionelle
videoprogrammer. Hver elev har betalt
6.000 kroner for rejsen af egen lomme for
at komme over og arbejde dagen lang, så
det er en meget højt motiveret flok, som
vi har med. Vi har allerede fået en aftale
med dk4 om visning af programmet som
led i deres række af udsendelser med kul-
turelt sigte.

Vores fokus med udsendelsen kommer til
at ligge på øerne som en sammensmelt-
ning af mange folkeslag og kulturer, fra
den oprindelige indianske befolkning,
over danskerne og andre europæere, den
importerede befolkning af sorte slaver og
endelig den befolkning, som kom til, da
USA overtog øerne fra Danmark. Vi vil
prøve at vise, hvordan et sådant sam-
fund ser ud og hvordan de forskellige
befolkningsgrupper fungerer i forhold til
hinanden og til den omverden, de strøm-
mer ind i form af turister. Vi har før produ-
ceret denne slags programmer, dels et
program fra det tidligere Østtyskland om
overgangen til markedsøkonomi, dels et
program fra Nordirland, da fredsproces-
sen slog igennem og de to parter i bor-
gerkrigen skulle til at finde ud af det med
hinanden.

Vi har brug for forskellige former for
hjælp, derfor appellerer vi til foreningens
medlemmer på forskellige områder:

1)    Vi vil meget gerne have nogle
gode tips til steder, personer og
institutioner, som kan hjælpe os
med produktionen af vores vi-
deoprogram. Vi har aldrig været
på V.I. og skal derfor lave så me-
get research som muligt på for-
hånd, da vi kun har 6 dage til at
producere programmet. Så ken-
der I nogle spændende steder,
en ellers ubekendt krog af sam-
fundet eller en karismatisk per-
son, som kan stå frem og fortæl-
le noget eller, endnu bedre –
kan vise os noget eller gøre no-
get, som vi direkte kan filme, så
vil vi meget gerne have et tip.

2) Vi har mulighed for at sælge re-
klameplads i vores tv-program.
Vi har faktisk 11 sekunder før og
11 sekunder efter udsendelsen,
som vi kan sælge til en eller flere
sponsorer. Programmerne opnår
ofte ganske fine seertal, fordi de
sendes 12 gange på forskellige
tidspunkter. Så hvis du har et
firma, som gerne vil ses af man-
ge seere over hele landet, så
sælger vi sponsorpladsen. Vi
går selvfølgelig videre til andre
firmaer i vores eget nærområde,
men tilbyder jer chancen først.
Hvis et eller flere firmaer fra je-
res forening byder ind på spon-
soratet, vil vi tilbyde jeres fore-
ning en kopi af programmet med
sponsorskiltet og vi vil så tilby-
de at komme ud og lave en fore-
visning af programmet på stor-
skærm på en medlemsaften.
Indtægten fra salg af sponsortid
vil blive brugt til at betale for
elevernes transport med udstyr
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på øerne under optagelserne.

3) Vores begrænsede økonomiske
midler betyder, at vi leder efter
et sted at overnatte – tilmed
gratis. Vores studerende er mål-
rettede og ihærdige, men ikke
særlig rige. Så vi vil meget gerne
finde et sted, hvor vi kan låne et
par lokaler til at overnatte i på
liggeunderlag og i soveposer. Vi
skal bare bruge et sted, hvor 28
elever og 2 lærere kan sove og
have kameraudstyr og redige-
ringscomputere stående, desu-
den skal der bare være et toilet
og et par vaskekummer – måske
kender du en skole, en institu-
tion, et firma eller en privatper-
son, som kunne tænke sig at lå-
ne os et par lokaler i 6 dage. Vi
gør selvfølgelig rent og ordent-
ligt, opfører os pænt og afleve-
rer det hele i bedre stand end vi
modtog det.

Hvis du vil i kontakt med os, så kan du
gøre det på vores emails på Ørestad
Gymnasium. Vi har

phh@oerestadgym.dk
myt@oerestadgym.dk

Vi ser frem til henvendelser fra jeres me-
get aktive forening. Vi var ude til det sid-
ste medlemsmøde d. 30. november og var
imponerede over det store fremmøde af
interesserede og engagerede mennesker.
Derfor håber vi på at kunne indlede et
positivt samarbejde med jeres forening.

Mette Yde Toftdahl
Per Helmer Hansen

Forelæsningsrække om Kirkerne
og kirkegårdene i Dansk Vestin-
dien og Trankebar/Serampore.
Onsdage kl. 17:15-19:00

Ved mag.art. Karin Kryger og cand.mag.
Per Nielsen. Tilrettelæggelse: Mag.art.
Karin Kryger.

Folkeuniversitetet i
København

Onsdag 7. marts.
Koloniernes historie. Introduktion ved
cand.mag. Per Nielsen.

Onsdag 14. marts.
Kirkerne i Tranquebar 1620-1845. Mag.
art. Karin Kryger

Onsdag 21. marts.
Kirkegårde og gravminder i Tranquebar
og Serampore. Mag.art. Karin Kryger

Onsdag 28. marts.
Kirkerne i Dansk Vestindien. Cand.mag.
Per Nielsen.

Onsdag 11. april.
Kirkegårde og gravminder i Dansk
Vestindien. Cand.mag. Per Nielsen.

Holstebro Folkeuniversitet

Onsdag 28. februar.
Guldkysten

Onsdag 14. marts.
Dansk Vestindien
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En 14 dages tur til ST.
Croix sammen med
Anna Dorthe.

En tur, hvor vi gerne ville rode lidt i vo-
res rødder noget som vi nok har tænkt
en del over: ” Hvor kommer vi egentlig
fra”?

Af Knud Christensen

Der er nu i løbet af det sidste år sket nog-
le ting, som har sat mine tanker i gang.
Bl.a. har det, som jeg har skrevet om mine
olde- og bedsteforældre været brugt til
en foredragseftermiddag i aktivitetshu-
set her i Rønde.
Villy Ovesen fortalte om tiden, hvor Dan-
mark havde det man kaldte ”Trekanthan-
del”, det vil sige, at man sejlede fra Dan-
mark til Guldkysten i Afrika og derfra til
de Dansk Vestindiske Øer og så tilbage
til Danmark.
Eftersom min oldemor var mulat, har det
fået mig til at tænke over min barndom. Vi
børn var jo ikke særlig bevidste om vores
oprindelse, men det blev vi gjort op-
mærksom på af andre børn i form af øge-
navne som ”negerunge” og ”krølleabe”.
I min klasse havde vi en, som hed Aksel,
vi kaldte ham altid ”Aksel karetmager”,
selvfølgelig fordi hans far var karetmager.
Han var noget mindre end mig, men han
havde gjort sig gode venner med klas-
sens største dreng, så jeg havde umid-
delbart ingen muligheder, men det kom
senere.

En ting, som gjorde stort indtryk på mig i
skolen var, da vores lærer læste bogen
”Onkel Toms hytte”. Uden at tænke ret
meget over, at det jo egentlig lige så godt

kunne have været min egen skæbne.
Jeg har i hele mit senere liv været meget
opmærksom på, hvad jeg følte som uret-
færdighed, både over for mig selv og
senere også mine børn. Jeg har bekæm-
pet det med næb og klør så godt som jeg
nu har kunnet. Det siges godt nok, at
man skal ikke tro, man er noget, men jeg
har altid følt mig ligeværdig med alle an-
dre, efter min overbevisning er der ingen
der er mere end mig, og mine børn har
heldigvis arvet den samme opfattelse af
tilværelsen.

Der har været en udsendelse i TV om V.I.:
”Det tabte Paradis”. Det har sat tanker
og følelser i gang som jo nok har været
der i mange år, men som er blevet stærke-
re efterhånden som jeg er blevet ældre.
Det føles som om jeg egentlig hører til
derovre blandt befolkningen. Jeg er så
besat af den tanke, at hvis alt går efter
planen, tager vores datter Anna Dorthe
og jeg  derover i foråret 2004. Elna er
selvfølgelig  ked af at  hun ikke kan tage
med, men det er hendes helbred ikke til.
For det andet er hun ikke god til at tage
det varme klima.

 Det var min mors største ønske, men
hun nåede det desværre aldrig. Jeg har
nu været i forbindelse med min kusine
Mary på Fyn. Vi skal besøge hende for at
høre om hendes og Johanness oplevel-
ser i 1979. Vi er nu fremme ved den 19-2-
04 og skal i morgen til Fyn så må vi jo se
hvad vi får ud af det.

Vores rejsedato er fredag den 2-4-04,
først Tirstrup, så Kastrup og til slut er vi
på St. Croix cirka kl.21:30. Men da der jo
er en tidsforskel på 6 timer, så vi er jo ov-
re og kan få sen eftermiddagskaffe, men
det bliver en lang dag !
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 Dagsnotater fra vores rejse:

 2-4-2004, kl.6:45. Vi er nu startet på turen
til St. Croix. Vi var i Kastrup  kl. 7:15 og
skulle ikke derfra igen før kl. 13:00 så vi
havde en god lang formiddag .

Da det nu var en „jomfrurejse“,  det vil
sige at det var første tur, hvor man fløj
direkte til St. Croix og det var første tur
som Dansk Vestindien Rejseselskab
sendte af sted, var der reception, hvor
der  blev serveret kaffe og blødt brød.

Omkring kl.10:30 var der steelband-mu-
sik til underholding og omkring kl. 12.30
kom Uffe Ellemann og klippede den røde
snor og så kunne vi gå ombord i flyet.

Der var 236 passagerer, der skulle med,
og  kl.13:15 lettede vi fra Kastrup luft-
havn, med kurs direkte mod St. Croix.
Det tog 10½ time, så vi var lidt trætte da
vi ankom, men vi blev modtaget med vel-
komsthilsen, steelband af lokale musike-
re, romdrinks og dans, så vi glemte nok
trætheden for en stund.

Vi er nu blevet installeret  på hotellet,
som hedder ”Kong Christian”, det er det
gamle pakhus ,som er lavet om til et hotel
fem meter fra havnen. Vores altan vender
ud mod vandet så vi har  udsigt til den
lille ø ”Protestant-Cay”, som mor har
fortalt de blev roet over til om søndagen
med mad-kurv og så badede de derovre,
så det skal vi selvfølgelig også prøve.

Næste morgen stod vi op kl. 5:30 (lokal
tid), vores indre ur var jo ikke rigtig kom-
met på plads endnu, men det kommer vel
hen ad vejen. Vi fik morgenkaffe og
snaps i strålende solskin, så det var en
god oplevelse. Jeg gik en tur på fortet,
som desværre var lukket, men jeg tog lidt
film omkring fortet. Derefter gik vi selv-
følgelig en tur i Strandgade for at filme
huset eller resterne af samme, derefter på
hotel Caravelle, det hotel hvor rejsesel-
skabet har kontor. Der kunne vi få mor-
genkaffe med brød til, det vil sige jeg fik
rigtig amerikansk morgenmad med ome-
letlignende komplet og det smagte for-
trinligt. Da vi gik forbi kontoret kaldte
fruen, som styrer selskabet til daglig der-
ovre. Hun hedder Marianne og er gift
med Roy Lawaetz og de havde allerede
hørt noget om, hvorfor vi var derovre og
ville gerne høre hele vores historie. Da
de er meget interesseret i historie, ville de
gerne hjælpe os med nogle kontakter, bl.
a. til Roy´s far som hedder Erik Lawaetz,
så det var allerede en god begyndelse.
Så kom også Sweeny,  ham der har taxa-
kørsel med åben bus rundt på øen (DR 2
tema).Vi gik hjem langs vandet og kigge-
de lige ind i netcafeen, som var lukket. Så
gik vi ud af Hospitalsgade for at finde et
sted at handle, hvorefter vi tog en taxa
hjem (til 6 dollar).Vi kom selvfølgelig i
snak med chaufføren, han kunne huske
huset i Strandgade og han mente også at
stormen Hugo havde taget det sidste af
huset.

Der var inviteret til information i mødelo-
kalet på hotellet angående fælles ture
rundt på øen. Det var imidlertid et dårligt
og uorganiseret møde, som vi ikke havde
behov for at deltage i. Heldigvis fik vi at
vide, at der var reception på Government
House om aftenen, i stedet for tirsdag
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aften. Vi var inviteret fra kl.17 til 19 i af-
slappet påklædning og der ville blive ser-
veret snacks. Vi gik så en tur rundt i by-
en, hvor vi kom i snak med damen i Vejer-
huset. Hun skulle have at vide, hvor vi
kom fra, og hun fik så hele vores historie.
Hun fortalte os også, at  oven på Vejer-
huset boede en  Cissel, som var meget
historieinteresseret: Det kunne da godt
ske, han vidste noget. Det måtte vi jo
prøve senere.

Vi gik nu på hotellet og fik lidt frokost og
slappede af  med en kop kaffe og masser
af vand. Så måtte vi i gang, i 28 graders
varme i det lidt pænere tøj og så af sted
til Government House. Vi blev lukket ind
ad en sidedør og igennem en detektor -
lige som i en lufthavn - så intet var over-
ladt til tilfældighederne. Der var  mange
mennesker, bl.a. kan nævnes Uffe Elle-
mann-Jensen, præsten Lester White og
daværende Guvernør Charles Turnbull.

 Der var selvfølgelig mange taler, god
musik og anden underholdning. Et meget
flot arrangement. Vi blev så vist rundt
inden døre af en governmentbetjent. Vi
skrev os ind i gæstebogen, som var lagt
på et halvt rundt bord. Den anden halv-
del var til reparation på grund af  termit-
ter. Det var for øvrigt det  bord, der blev

brugt  til underskrivelsen ved handelen i
1917 med U.S.A. Da vi gik derfra mødte
vi Elisabeth Pedersen som kaldtes Dron-
ning i (DR 2) og hun tilbød sin hjælp,
hvis vi skulle få brug for den. Alt i alt en
indholdsrig aften.Vi gik langs med van-
det hjem og fik en kop kaffe og diskutere-
de dagens forløb og så var det sengetid
22:30…. .og så var den lørdag slut .

Søndag 4-4 stod vi op 6:20 og jeg gik ud
og kikkede lidt på byen. Dorthe tog bad
og lavede kaffe som vi nød på terrassen,
mens solen skinnede så vi måtte trække i
skygge. Vi skulle nu i kirke, og i anled-
ning af palmesøndag var det lidt specielt.
Det begyndte på fortet med procession
til kirken, hvor et kor gik foran og sang
og præsten kom ridende på et æsel. Det
var et syn for guder. Vi havde alle et
palmeblad i hånden i anledning af palme-
søndag. Vi gik så ind i kirken og der var
gospelsang og musik. Man var ikke i
tvivl om, hvem der styrede den gudstje-
neste. Det varede så ca. 3 timer, kirken
var pyntet med palmegrene som espalier.
Det var alt sammen meget flot og når der
synges gospel, synger hele kirken med.
Selv de små børn på to til tre år synger
med. Midt under guds tjenesten blev vi
opfordret til at give de omkringstående et
stort knus og vise vores kærlighed til
andre mennesker. Dernæst skulle alle,
som var i kirken for første gang, rejse sig
og sige, hvor de kom fra og hvad de hed,
så i det hele taget var det en fantastisk
oplevelse. Da vi så gik derfra stod præ-
sten ude på trappen og hilste farvel til
alle, der hilste vi også på en fotograf fra
TV-Danmark 4 som jo også gerne ville
høre vores historie. Han kom på hotellet
om eftermiddagen og vi blev interviewet
og fotograferet og var i Strandgade og
fotografere huset. Han så et beslag som
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hængte på en af de søjler, som står tilba-
ge, og spurgte, hvad den var til. Der var
også et beslag ved hovedtrappen, som vi
heller ikke vidste, hvad var til, men vi
fandt hurtigt ud af, at beslaget ved trap-
pen var til flaget, det andet var til et skilt.
De to ting fortalte os med sikkerhed, at
det var det hus, som vi havde billede af,
og som min mor har boet i som barn. Vi
fik her med sikkerhed bekræftet, at huset
i Strandgade var det hus, som  vi kalder
vores.

Så blev det mandag 5-4. Igen stod vi
næsten op med solen  kl. 6:15.  Jeg gik
som sædvanlig en tur, imens Dorthe tog
bad. Da vi havde fået morgenmad gik vi
på indkøb ud ad King Street og fandt
både en købmand og en bager. Det var
også en tur på ca. 25  minutter. Da vi kom
hjem slappede jeg af på terrassen mens
Dorthe gik på email: Det tog halvanden
time og kostede 14 $. Så sad vi på terras-
sen og fik vandmelon og toast til frokost,
hvorefter vi gik en tur på fortet.

Kl. 14 tog vi en taxa ud til Erik Lawaetz,
det kostede 8 $, det var ca. 5 kilometer
uden for byen . Her blev vi modtaget af
Roy Lawaetz, som bad chaufføren om at
komme igen om en time, da hans foræl-
dre skulle i byen om aftenen. Vi blev vist
rundt i huset og fik vide, at det var fra

1772, altså 232 år gammelt. Det var imid-
lertid  restaureret efter orkanen Hugo, så
alt var næsten som nyt og husets kon-
struktion og udseende var, som vi ser det
på gamle billeder .

Vi blev budt på en forfriskning af en
anden søn, altså en bror til Roy. Da Roy
jo er kunstner havde han en permanent
udstilling i den gamle lade. Det nåede vi
også at se. Erik Lawaetz kunne fortælle,
at han mente, at der var brændt nogle
huse i Strandgade i tresserne. Det var
næsten alt, hvad han vidste, men han er
jo historiker, så han forærede mig en af
sine bøger, på engelsk. Den er jeg meget
glad for. Da vi kom tilbage til byen gik vi
på Comanchs for at få en planters –
punch med varm sandkage lige som
Dorthe havde fået i 1999. Vi bestilte så en
middag, det skulle have været konkylie,
men det blev noget med rejer.

6-4. Tirsdag, som sædvanlig tidlig op kl.
6:30. Jeg gik en tur i Strandgade for at
fotografere flagholder og skilteholder på
nært hold, det rumsterede jo stadig inde i
hovedet. Vi fik som sædvanlig kaffe på
terrassen og derefter gik vi en tur i
Steeple Building som er den gamle katol-
ske kirke, der i dag er museum.

Knud Christensen
Fortsættelse følger i næste blad!

Familien Lawaetz
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Så til søs - næsten da
....sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for  19. maj 2007

Mange medlemmer har rost medlemsmødet i Flensborg den 13. maj 2006, hvor vi så Rom-
og Søfartsmuseets udstilling om det danske guld i vestindien (sukkeret). Vi prøver at
skabe en lige så stor succes her i 2007 - og vi bliver endda i det maritime, med et
arrangement på fregatten Jylland i Ebeltoft

lørdag den 19. maj 2007 - kl. 11.30 - ca. 16.00
”Jyllands” tilknytning til Dansk Vestindien.
Det brager, knager og lugter af tjære på Fregatten Jylland. Verdens længste træskib, en
autentisk fregat, omgivet af museumshal og Fregat Café fra 2005, et træskibsværft, en TS
havn, muligheder for overnatning og Fyrskib XXI, der åbnede som Café
Fyrskib XXI i sommeren 2006. Fregatten  Jylland er et helstøbt maritimt miljø på Fregatøen
midt i Ebeltoft, der formidler levende dansk marinehistorie til alle aldre.

Sådan lyder det i dag om fregatten Jylland. I den sidste halvdel af 1800-tallet hed det bl.a.
en række togter til Vestindien. Det skal vi høre nærmere om den 19. maj.

Programmet starter kl. 11.30. Så mødes vi og kl. 12.00 er der frokostbuffet, med da-
gens suppe, fisk, lune retter, diverse pålæg, salatbar, hjemmebagt brød, frugt og kage eller
tærte. Efter frokosten – inden der er rundvisning på fregatten kl. 14.30 – kan man nå at
genopfriske gamle minder og bekendtskaber. Der kan jo måske også være et par billeder
fra Festival 2007, der skal studeres. Rundvisningen varer godt en time, så arrangementet
er formentlig slut kl. 16.00.

Arrangementet koster 195 kr. pr. deltager. Beløbet dækker entré til fregatten, rundvisning
samt frokostbuffetens diverse retter. Drikkevarer er efter egen smag, behov og regning.

Vi har valgt at melde tidligt ud om dette arrangement, så I kan nå at få sat kryds i kalende-
ren – og få truffet diverse foranstaltninger, hvis I har planer om at gøre besøget i Ebeltoft
til en lille miniferie – det er jo Kristi Himmelfart og der sker en masse i Ebeltoft netop i da-
gene 17.- 20. maj: Der er folk-festival med bl.a. Rasmus Nøhr, Poul Dissing og sønner,
Balkan- og sigøjnermusik mm.

Der kommer flere oplysninger i næste nummer af bladet, men meld meget gerne til allerede
nu. Send en mail til moedeudvalget@dwis.dk eller ring til esmé eller marianne gall.

På gensyn i Ebeltoft  til maj !



19Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2007

Festivalrejsen 2007
nærmer sig med hastige
skridt.

 I skrivende stund burde der ligge et tykt
snedække over landet, men vi har jo nær-
mest vestindiske forhold. Nå så er det jo
nok heller ikke værre, og der er i hvert
fald næppe nogen vestinder, der vil føle
det sådan.Vi håber på, at det varme vin-
tervejr ikke helt ødelægger forventnin-
gens glæde for den forestående rejse.

Vi skal igen møde vore vestindiske ven-
ner og medvirke til at styrke og bevare
båndene mellem det, der engang alt sam-
men var under dansk flag. At det så sker
under varme himmelstrøg på dejlige øer
med pragtfulde badestrande, ja det er jo
bare et ekstra plus.

I alt 71 af selskabets medlemmer tager
fredag den 16. marts 2007 af sted med
British Airways / American Airlines og
vender hjem igen mandag den 2. april
2007, medmindre man er blandt de heldi-
ge, der har valgt at forlænge rejsen med
et ophold det ene eller det andet sted.
Forhåbentlig en god oplevelse rigere.

I et forsøg på at medvirke til, at det bliver
en god oplevelse, prøver vi at forberede

os bedst muligt hjemmefra, og holder
derfor 2 rejseforberedelsesmøder: Fredag
den 23. februar 2007 i Valby Medborger-
hus og lørdag den 24. februar 2007 i Hor-
sens Firmasports lokaler.

Begge steder ligger rejsemødet i umiddel-
bar forlængelse af de medlemsmøder,
som er annonceret andet steds i bladet,
hvor også tilmeldingskuponen sidder.
På rejsemødet vil vi fra Festivaludvalget
orientere om diverse praktiske forhold af
interesse for både de medlemmer, der
tidligere har deltaget i en festivalrejse,
men ikke mindst for de medlemmer, som
skal med for første gang.

Vi har sendt en samlet liste over de dan-
ske gæster til vore søsterforeninger på
St. Thomas og St. Croix, så de har et godt
udgangspunkt for deres overvejelser om
hvem, der skal indkvarteres hos hvem og
hvorfor.

I de „Rejseplaner og vilkår“ skrev vi, at
der ikke kræves visum ved indrejse i
USA, at pas skal være elektronisk læs-
bart samt være gyldigt 6 mdr. efter udrej-
se. Det gælder stadigt. Vi vil opfordre alle
til at checke passet. Vi må understrege, at
det er den enkelte rejsedeltagers eget an-
svar, at pas er i orden, selskabet kan ikke
påtage sig noget ansvar herfor. Er passet
ikke i orden, kan man blive afvist ved
check- in. Får man nyt pas-nr, vil vi ger-
ne kende det senest 1. februar.2007.

Vi skal desuden erindre om, at der for
medlemmer, som er fyldt 70 år, og som
skal have rejseforsikring gennem selska-
bet, skal udfyldes en helbredserklæring.

På Festivaludvalgets vegne
Walther Damgaard
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Dagbog fra V.I.
December 2006.
1.del:
.
Lørdag den 9. december
Ankom til St Croix sent om aftenen. I luft-
havnen bliver jeg ikke som ventet modta-
get af George og Camilla, men af Nina
York.  George er desværre syg, men Nina
er en udmærket erstatning. Stort knus til
hende. Skal lige købe lidt ind, og så ud til
Cottages-by-the-Sea til min yndlingshyt-
te Calypso. Endelig i seng kl 11, hvilket
svarer til kl. 4 om morgenen i DK.

Søndag den 10. december
Vågnede selvfølgelig alt for tidligt, for
først kl 6.30 er det lyst nok til min mor-
gensvømmetur. Den svømning er en ren
nyder! Og hvor smager morgenmaden
godt bagefter. I hytten ved siden af mig
bor et ægtepar fra Florida, som hedder
Steve og Vicki og er på min alder. Jeg
snakkede en del med dem sidste år, og i
løbet af året har vi mailet lidt til hinanden.
Derfor har de helt styr på, hvad jeg kan
lide at foretage mig, og spørger derfor
straks, hvad tid jeg er klar til at tage med

dem til Botanical Garden, hvor der er
julemarked!!! Vi er der kun et par timer,
dels har jeg jetlag, dels er vi alle tre
sultne. Efterfølgende brunch bliver ind-
taget paa Sunset Grill, en hyggelig
strandrestaurent nord for Frederiksted.

Mandag den 11. december
Efter udpakning forsøger jeg at få min
medbragte computer til at virke trådløst.
Det vil den ikke, selvom flere kloge hove-
der forsøger at hjælpe. Så jeg bruger der-
for den, der er på Pauls kontor. Paul Be-
nedict, som er leder af Cottages, lover at
få fat i en ven, som er ekspert. Sidst på
eftermiddagen kommer min gamle ven
Leo. Hvad han medbringer, vil jeg fortæl-
le om en anden gang.

Tirsdag den 12. december
Steve kører mig til det lokale telefonsel-
skab. Jeg har medbragt min telefon fra
sidste år. Den skal aktiveres for at kunne
bruges igen. Jeg får også et nyt nummer,
da det gamle allerede bruges af en anden.
Hvor upraktisk og så koster aktiveringen
25 $!!! Godt at dollaren står så lavt. Og
hvor bliver problemer minimale, når man
bagefter svømmer rundt i verdens bedste
bølger.

Onsdag den 13. december
Overrasker Anne-Marie Bedell, som ar-
bejder i butikken The Closet, der drives
af Women Coalision (svarer til vores
Grevinde Danner Stiftelsen). Om efter-
middagen er jeg med Nina York til møde i
Botanical Gardens venneforening. De er
ved at planlægge en tur til DK. Spiser
middag med Steve og Vicki inde i Frede-
riksted på Aquawest. Den har fået ny
ejer, nemlig den kok, som i flere år arbej-
dede på At the Beach, som er Cottages
nabo. Det er super mad, og bagefter ta-
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ger vi ned i Kongensgade, da det er Har-
bour-Nite. Et stort krydstogtskib ligger
nemlig nogle timer ude ved molen, for at
blive tanket op. Det er en fin aften med
både kvadrilledansere og Mockojumbies.
Forhåbentlig er nogle af krydstogtspas-
sagererne blevet så nysgerrige efter at se
St Croix i dagslys, at de en dag vil retur-
nere og blive noget længere. Øen vil så
gerne have flere turister.

Fredag 15. december
En af Paul Benedicts venner kommer og
fikser min computer, så jeg nu kan bruge
den trådløst. Hurra!!! Så er det tid til at få
besøg af Camilla. Med fra DK har jeg he-
le tre poser saltlakrids. Især amagerkikse-
ne er populære. Men vi får både svøm-
met og snakket. Jeg spiser tidlig middag,
for jeg skal klædes om og have pænt tøj
på. Sammen med Betsy skal jeg nemlig se
balletten  Nøddeknækkeren, som opfø-
res af den lokale balletskole, Pointe Dan-
ce Academy. En af rollerne danses af Ca-
tharine Roth, som boede hos mig i som-
mers, mens hun deltog i et balletseminar
på Det kongelige Teater. Forestillingen er
en dejlig oplevelse. Det er bare så skønt
at se alle de danseglade børn, som tilmed
er ret dygtige. Det er tydeligt at danse-
skolen har rigtig gode pædagoger. Bagef-
ter får jeg hilst på både Catharine, hen-
des søster og mor.

Lørdag 16.december
Nu er det tid til at shoppe i Christiansted.
Jeg prøver en hel masse tøj, og køber
også noget. Hvor er det altså dejligt med
den dollarkurs! Kører hjem med taxa og
har en meget sjov og anderledes samtale
med en ret musikglad chauffør. Han er
vild med gamle calypsoer, og nyder at
fortælle om forskellen på 50-ernes og 60-
ernes sangtekster. Han udtrykker aner-

kendelse af min musikviden, men da vi
når hen i nærheden af The Cottages, og
jeg forsigtigt spørger om han kender
genvejen, udbryder han: You know
shortcuts, you are a true Crucian! Ja, han
har nok lidt ret, man skal være lokalkendt
for at kende genvejene på St Croix. En
hurtig svømmetur og så afskedsmiddag
med Steve og Vicki på Villa Morales. Her
kan man få den allerbedste lokale mad.
Valget står mellem smørstegt konkylie og
stuvet ged. Geden vinder!

Søndag den 17. december
Farvel til Steve og Vicki, som også i år
har været hyggelige naboer. Samtidig
med at jeg vinker farvel til dem, bliver jeg
hentet af Anastacia Doward, som var min
gæst i 2005 og i mellemtiden er blevet
næstformand i Friends of Denmark. Vi
taler uafbrudt til vi når frem til Hotel
Caravelle i Christiansted, hvor Friends of
Denmarks julefest skal holdes. Hvor er
det dejligt at se alle de kendte ansigter.
Og også nogle nye, for jeg kender jo ikke
deres nye formand Bill Bass. Det er en
helt traditionel julefest med sange og

gaver og julemand. Jeg er blevet bedt om
at tale, og starter med at fortælle om min
musikalske taxamand og genveje på St.

Albert Lang som julemand, Anastacia Doward,
næstformand og Billy Bas formand for Friends
of Denmark.
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Croix. Det bliver der grinet meget af. Så
fortæller jeg om, hvor mange der har
meldt sig til at komme til Virgin Islands til
marts, og at vi har måttet sige nej til så
mange. Det gør stort indtryk, jeg får også
flere kommentarer bagefter. Alle glæder
sig til vi kommer.

Tirsdag den 19. december
Middag hos Betsy med hendes mand
Bagga og deres datter Elaine. Vi får læk-
ker hjemmelavet lasagne, men pludselig
kommer Betsy i tanke om, at det slet ikke
er første gang hun serverer lasagne for
mig, og starter på en længere undskyld-
ning. Det griner vi meget af, men da hun
så opdager, at hun ingen kaffe har (vest-
indere drikker sjældent varme drikke und-
tagen bushtea) så bliver hun helt ulykke-
lig. I stedet får jeg dessert bestående af
kaffeis. Derefter går snakken om diverse
historiske emner, som Betsy og jeg for
tiden beskæftiger os med.

Onsdag den 20.december
I dag er det månedlige historikermøde og
Leif Petersen har, som den gode ven han
er, tilbudt at komme og hente mig. Under-
vejs fortæller han om, hvor travlt han og
Elisabeth har haft det de sidste måneder,

slaverne i begyndelsen af 1800-tallet blev
vaccineret af datidens danske læger. Den
anden del af mødet bliver brugt til en
grundig information omkring Virgin Is-
lands biblioteker og arkiver. Og den in-
formation bliver selvfølgelig givet af
Claudette Lewis, som ikke alene er Execu-
tive Assistant Commisioner for Planning
& Natural Resources, og der-med chef
for øernes biblioteker og arkiver, men
hun var også Oles og min værtinde un-
der festivalen i 1987 på St. Thomas. Stor
gensynsglæde og jeg lover at kontakte
hende når jeg kommer over til St Thomas
i næste måned.

Torsdag den 21. december
Dagen kunne sagtens bruges til kryds-
ord og hyggelæsning, men der er nogle
nye bøger om St Croix, som jeg endnu
ikke har fået købt, så derfor går turen
endnu engang ind til Christiansted i taxa.
Denne her gang har jeg en kvindelig ta-
xachaffør, som selvfølgelig har musik i
bilen. Musikken er lige som hende selv
fra Dominica. Der var Ole og jeg i 1998,
så det kan nok være at snakken går om
forskellen på Domica og St Croix. Utroligt
nok har hun også ind imellem arbejdet på
Whim, så vi har mange fælles bekendte.
Ja, det er en lille ø! Hele seks bøger får
jeg købt samt et par smarte bukser plus
T-shirt. Anastacia er på arbejde, jeg op-
søger hende for at få et lift hjem. Det kan

Fra venstre: Isabel Cerni, Anne Walbom, Olaf
Christensen and Donna Christensen,VI Delega-
te to the US Congress.

for der har været flere danske grupper på
St Croix, som de har været guide for. Se
det er jo glædeligt at høre. På historiker-
mødet drøftes først forskellige praktiske
ting omkring seminariet den 20 januar
med det overordnede tema „Sygdom og
Sundhed på St Croix“. Her skal bl. a. Bet-
sy tale om jordemødre i slutningen af
1800-tallet, og Niklas Thode Jensen kom-
mer fra DK og vil forelæse om hvordan
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sagtens lade sig gøre, men først skal vi
lige hen til det Children Center, som Wo-
mens Coalisions driver, det er en slags
fritidsklub for børn, som har brug for op-
syn og hjælp til lektier inden mor kommer
hjem fra arbejde. Anastacia har nemlig
medbragt en gave, og mange andre har
medbragt en gave (desværre ikke mig,
gid jeg havde vidst det). Vi får både små
madder og drinks (alkoholfri!) inden vi
kører hjem. Anastacia vælger at køre ad
motervejen, vi har kurs stik vest mod den
mest fantastiske solnedgang.

Fredag den 22. december
I dag har jeg været i en for mig ny kirke,
og det var en interessant oplevelse. Jeg
var nemlig til gudtjeneste/julekoncet i
Beulah kirken, som ligger midt på øen, i
det område, som hedder Bethlehem!  Kir-
ken er en AMEkirke, det betyder African
Methodist Episcopal Zion. Med andre
ord, så er det en særlig gren af metodis-
terne, som de sorte i USA har dannet.
Det synes jeg er lidt interessant, også
fordi jeg sidste år på TV så store dele af
Rosa Parks’ begravelse i en kæmpestor
AMEkirke. (Rosa Parks var hende, som i
sin tid nægtede at sætte sig bagerst i
bussen, hvilket gav starten til borgerrets-
marcherne i Sydstaterne med Martin Lu-
ther King etc). Men tilbage til julekoncer-
ten, som jeg kom med til, fordi Anastacia
synger i den katolske kirkes kor. Der var
flere kor, og en meget lang seance med
kirkens børn, der fortalte om juletraditio-
ner rundt om i verden.  Præsten var en
flot og ret myndig kvinde iklædt en rød
selskabskjole. Alt var meget uformelt,
kirken var ret enkel, bygget i træ. Ingen
billeder eller altertavle, men en del guld-
juledekorationer og med en meget stor
mekanisk juleengel, som bevægede arme
og vinger. Jeg var den eneste hvide,

bortset fra en enkelt herre i Anastacias
kor. Anastacia var træt, så vi kørte efter
at have været der i to timer, og da var vi
omkring halvvejs i programmet. I denne
juletid er der jo  morgenmesse hver dag i
Frederiksteds katolske St. Patrickskirke,
og Anastacia er der hver morgen.

Lørdag den 23. december
Her til formiddag var vi uden elektricitet i
en times tid. Postbudet fortalte os, at det
var overalt, godt jeg ikke var på shop-
ping i et af de store supermarkeder. Selv-
følgelig har de generatorer, men det tager
jo lidt tid inden de bliver tændt og sat til.

Søndag den 24. december
Denne morgensvømmetur vil jeg huske,
som en af dem med en utrolig smuk sol-
opgang. For mellem skyerne var der en
dobbelt regnbue samtidigt med at en lille
bleg måne kunne ses mellem palmerne.
Og for at gøre min naturoplevelse helt
speciel, var der pludselig en pelikan, der
svævede forbi mig på kun et par meters
afstand. Godt den ikke troede, at jeg var
en stor fisk!

Anne Walbom

Solnedgang ved Cottages by the Sea, St. Croix
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Ungdomsudveksling

De medlemmer, der deltog i generalfor-
samlingen  26.10. 2006, fik en kort orien-
tering om det udvekslingsprogram, som
bestyrelsen og kulturhistorisk udvalg har
arbejdet med i snart 2 år. Vi er nu nået så
langt, at vi med stor sikkerhed kan sige,
at den første udveksling finder sted som-
meren 2007.  Afgørende for programmet
har været, at det gennemføres i et nært
samarbejde og i fuld forståelse med søs-
terforeningerne ”Friends of Denmark”
på St. Thomas/St. Jan og St. Croix.

Udvekslingsprogrammet er beskrevet så-
ledes: Med det formål, at udbrede kend-
skabet til vores fælles historie og vore
nutidige samfund i Danmark og U.S.
Virgin Islands, gennemfører de 3 fore-
ninger en årlig ungdomsudveksling.
 I fællesskab har de 3 foreninger beslut-
tet, at der hvert år sendes 2 unge hver
vej. De unges alder skal være mellem 18
og 23 år og opholdets varighed skal være
3 uger. Udvælgelsen af de unge sker ved
udskrivelse af en konkurrence og den en-
kelte bestyrelse er bedømmelseskomite.
Der skal udarbejdes et program for op-
holdet og dette program skal indeholde
elementer om den nutidige, lokale kultur,
vores fælles historie på godt og ondt og
kontakt med og besøg på lokalt, relevant
uddannelsessted. Efter hjemkomsten er
de unge forpligtiget til at holde et fore-
drag om turen og skrive en artikel til for-
eningens medlemsblad eller/og til en
avis. På det grundlag, har vi afviklet en
konkurrence, hvor opgaven lød: Skriv et
essay over titlen ”Danskere i Vestindien
1848-1917”. De indkomne essays er ble-
vet bedømt og vinderne blev Anne Katri-
ne Sylvest, Dyssegård, og Rie Kjær Chri-
stensen, Næstved.

Vore 2 søsterforeninger er
i fuld gang med at udvæl-
ge hver deres vinder og
udvekslingen vil ske på
den måde, at Anne Ka-

trine og Rie vil rejse til øerne de 3 første
uger af juli måned og de 2 vindere fra
øerne vil komme til Danmark i de 3 efter-
følgende uger (21./22. juli til 11./12. au-
gust). I den forbindel-se søger vi værts-
familier til de 2 unge fra øerne. Ved ud-
vælgelse af værtsfamilier, vil vi lægge
vægt på, at der enten er hjemmeboende
børn i alderen 16-20 år eller at der er mu-
lighed for nær kontakt med unge i områ-
det. En værtsfamilie er en ganske almin-
delig familie, der dels har plads til en
gæst og dels har lyst og overskud til at
have en engelsktalende ung gæst boen-
de. Vi overvejer, at have 2 værtsfamilier
til hver af de unge, hvilket vil sige, at en
værtsfamilie skal regne med at åbne de-
res hjem i 1½ uge. Vi vil også lægge vægt
på, at de 2 unge fra Danmark og de 2 un-
ge fra Virgin Islands kan tilbringe tid
sammen dels på øerne og dels i Danmark,
hvilket i år vil sige, at værtsfamilier på
Sjælland vil have en fortrinsstilling, da
både Anne Katrine og Rie bor på Sjæl-
land, men vi hører også gerne fra inter-
esserede familier i andre dele af landet.
Interesserede værtsfamilier kan henven-
de sig til Finn Bagger på
h.f.bagger@get2net.dk,
eller på telefon 74 53 05 15.

Vi glæder os til at gennemføre denne
ungdomsudveksling og håber på, at det
kan blive en god, årlig tradition, der kan
bidrage til en større interesse og forstå-
else for vores fælles historie.
Finn Bagger

Rie Kjær Christensen
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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,-

“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, mail,  telefon  hos:

„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.-

ST. CROIX 500 YEARS. Pre Columbus
to 1990. By Erik J. Lawaetz. Second
edition. Paperback.                 Pris kr. 50,-

Cay Andersen,
Færøvej 15,
4180  Sorø

E-mail: bogsalg@dwis.dk
Tlf.: 57 83 11 27
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Dansk Vestindisk Selskab
har eksisteret siden salget af øerne i
1917. Selskabet har den engelske
undertitel „Danish West Indian Society“.
Selskabets protektor er Hendes
Majestæt Dronning Margrethe II.
Selskabet, der er upolitisk, blev stiftet
Valdemarsdag 15. juni 1917 som
klubben „Dansk Vestindien“ og senere
reorganiseret. I 1969 blev navnet
ændret til “Dansk Vestindisk Selskab“,
som er landsdækkende, men har
hjemsted i København.

Selskabets formål er:
a. - at samle alle, der har eller har haft
tilknytning til det tidligere Dansk
Vestindien (øerne St. Thomas, St. Croix
og St. Jan) samt andre personer, der
måtte have interesse i at bevare
minderne om Dansk Vestindien (nu

U.S. Virgin Islands).

b. - at støtte interessen for Danmark i
det tidligere Dansk Vestindien (U. S.
Virgin Islands).
c. - at opretholde og eventuelt skabe
kulturelle og venskabelige forbindelser
mellem Danmark og U. S. Virgin
Islands.

Formålet søges gennemført ved:
a. - Møder, sammenkomster, foredrag
og anden foreningsvirksomhed.
b. - Udgivelse af et medlemsblad  4-5
gange årligt og andre publikationer.
c. - Samarbejde og korrespondance
med specielt de på U. S. Virgin Islands
eksisterende foreninger med tilsvaren-
de 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 Christiansen, 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: formanden@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,
Skolevej 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.

WEB-UDVALG:  Web-teknik: Ben Säbel,  33 73 13 65, Bredgade 35 B, 2. sal,
1260 København K, e-mail: webudvalget@dwis.dk; Web-indhold: Eva Frellesvig,

 35 37 59 69, H.C. Ørstedsvej 41B, 3., 1879 Frederiksberg. e-mail: evaf@ra.sa.dk

MØDEUDVALG: Marianne Gall,  38 86 10 69, Godthåbsvej 223, 2720 Vanløse. e-
mail:mgall@c.dk; Esmé Baltzer,  45 86 54 45, Birkevej 34, 2970 Hørsholm;
Anna Lykke Jensen; Jonna Skourup Christensen,  36 17 13 05, Rønhaven 4,
2500 Valby,.

KULTURHISTORISK UDVALG: Anne Walbom, e-mail: kulturudvalget @dwis.dk, Finn
Bagger,  74 53 05 15, Lundsgårdsvej 23 E, 4180  Sorø, Jonna Skourup
Christensen. Uden for bestyrelsen: Louise   Sebro,  Niklas Thode Jensen.

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

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
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St. Croix, Christiansted, Compagnigade ca. 1898
Foto: H.U. Ramsing


