
1Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - April 2007

ISSN 0909-4391

Danish Westindian Society
Protektor: Hendes Majestæt Dronningen

DVS’s hjemmeside:  http://www.dwis.dk

April 2007
41. årgang nr. 2

Winifred
“Oyoko”
Loving,

Side
12-13

Så til søs - indkaldelse til medlemsmøde
Fregatten Jylland i Ebeltoft
Lørdag den 19. maj 2007  se side 3

Minder fra
Festival 2007
siderne 5, 19, 30.

My name is freedom



2 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - April 2007

Kære medlemmer

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2007, nr.2
Redaktion: Finn Ferrall (ansvarshavende).

Formanden
skriver...

På gensyn
Anne Walbom

Overvældende – der er det mest dækkende ord jeg kan finde for den netop overståede
Festival 2007. Her kommer en ”overvældende” liste i lidt tilfældig rækkefølge:

- Is/snestormen i New York, som gav os 3 uønskede overnatninger. Det er ikke sjovt
kun at have sandaler med, når man i frostgrader skal vandre rundt i tilsneede
gader,

- Velkomsten på St Croix. Både forvirringen over hvem af os, der kom med hvilke fly,
og glæden over hver eneste ankomst.

- Alt det vores værter gjorde for os.
- Hvor stærk solen er, selvom man er indsmurt i faktor 15.
- At Guvernøren indbød os til reception både på St Croix og på St Thomas.
- Hvilken smittende danseglæde hos både værter og gæster.
- Mødet med Whitney på St Croix og Amarae på St Thomas (vores udvekslings-

studenter), - sikke nogle begavede og entusiastiske piger.
- Begge øers veltilrettelagte program og de gode partyer.
- De mange talentfulde sangere, dansere og musikere, som vi oplevede undervejs.
- En utroligt veltilrettelagt Transferceremoni.
- Alle de mange danske flag, som var hejst alle steder.
- Venskaber – nye og gamle!!!!!!!

Festival 2007 var jo også 90 året for Transfer 1917. Mange sagde, at det jo også var første
del af en øvelse på 100 års jubilæet. Well, jeg er allerede begyndt at glæde mig til 2017.
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Pris for deltagelse:  195 kr. pr. deltager (ekskl. drikkevarer). Gæster er
velkomne.

OBS. Tilmelding allersenest tirsdag den 15. maj 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  tirsdag  den 15. maj 2007, kl. 11:30 i Ebeltoft

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

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

Medlemsmøde i Ebeltoft
lørdag 19. maj 2007 kl. 11:30

(Kristi Himmelfarts-ferien)
 på Fregatten Jylland

Fregatøen, S.A. Jensensvej 2, DK-8400 Ebeltoft

http://www.fregatten-jylland.dk/

Vi mødes på fregatten kl. 11.30. Forhåbentlig i godt dansk sommervejr. Inden vi
kaster os over buffeten kl. 12.00 (suppe, fisk, lune retter, frugt, kager og tærter)
er der lige tid til at udveksle diverse gode minder fra festival mv. Efter buffeten
er der rundvisning med guide i ca. 1 time. Der er jo meget at fortælle, for Fregat-
ten Jylland og Vestindien er jo tæt forbundne.

Vi regner med at slutte arrangementet ved 4-5 - tiden. Bagefter er masser af
muligheder i Ebeltoft, bl.a. fordi der er folk-festival i Kristi Himmmelfarts-
dagene.
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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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En rejse med forhindringer
som blev overvundet på bedste vis!

Vi elsker New York og lederne af turen
gjorde den uforglemmelig for os. I

reddede os fra at overnatte på en stiv
stol  i J.F.K.-lufthavnen, selvom vi egent-
lig var blevet ret fortrolige med den! Vi fik
alle tiders rundtur i New York og en god,
gratis seng at sove i på Puerto Rico.

At det var smalhals hos Guvernøren, kan
lederne ikke lastes for, og at Prins Hen-
rik’s og vores ophold ikke faldt sammen,
kan vi  kun dadle Prinsen for!

Vi så så meget og oplevede så mange
spændende ting og var heldigvis for-
skånet for større uheld og sygdom (ingen
af os er jo årsunger!).

Sidst – men ikke mindst – bragte Lis Tor-
pet os (d.v.s. mig) helskindet hjem.

TAK for 2 indholdsrige uger.

Mette Dahl
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En gendarms erindringer
om sit ophold i Vestindien

Del 1 - af Vibeke Maduro Tuxen.

Forord:
Gendarm Vilhelm Bartholin Tuxen blev
født i København 1836. I 1857 lader han
sig dog hverve som soldat til den Vest-
indiske Hærstyrke. I november 1858 an-
kommer han med Barken Flora til Christi-
ansted, St. Croix. Som udlært litograf bli-
ver han udkommanderet som formand for
trykkeriet, hvor han gør tjeneste under de
følgende kolonialråd.

Som mange andre soldater i Vestindien
supplerer han sine indtægter ved fritids-
beskæftigelser: Han syr manchetskjorter
og kasketter, reparerer tøj for kammerater-
ne og starter en slags vekselforretning.
Han lærer, ved et tilfælde, at spille horn
og komponerer lidt musik, skriver et par
teaterstykker og en del digte og lejlig-
hedssange til diverse festlige begivenhe-
der, og en overgang er han værtshushol-
der. Han lader sig genhverve til den Vest-
indiske Hærstyrke flere gange og er sti-
llingsmand 3 gange. I alt har han sikkert
opholdt sig på øerne i omkring 40 år.

Vilhelm får i 1888 en søn, min farfar, med
Caroline Amalie Maduro, som vi indtil
videre næsten intet ved om. Ved sin af-
sked fra den Vestindiske Hærstyrke i
1897, i en alder af 61 år, gifter han sig med
Caroline Amalie og tager kort tid efter
med sønnen til København, for at denne
kan komme i specialistbehandling efter en
forgiftning. Caroline Amalie følger efter år
1900 og familien tilbringer resten af deres
liv i Danmark.

Vi er så heldige, skriver Vibeke, at Vilhelm
har skrevet sine erindringer og at dele af
dem er bevaret, derunder om hans første
10 år i Vestindien. Erindringerne må have
været skrevet omkring 1880.

Følgende er udpluk af Vilhelm
Bartholin Tuxens erindringer:
Båden havde lagt til skibet på hvis dæk
vi nu stod. Det var et nyt skuespil for
mig, der vel havde været ombord på stør-
re skibe tidligere, men ikke ved en afsej-
ling. Både kom og gik. Her steg en herre
op ad trappen med sin bagage bestående
af kufferter, hatæsker, vadsække og en
”dovenstol”, som han sandsynligvis vil-
le sidde i på dækket i godt vejr og ryge
sin cigar eller pibe. Nu lagde en båd til
skibet med en hel familie samt en lille
”moppe” og en sort pige. Selskabets
damer blev, ved hjælp af den galante
skibskaptajns behandskede hånd, forsig-
tigt hjulpet over skanseklædningen og
ned ad den lille trappe, der førte til dæk-
ket, hvorefter han førte selskabet til ka-
hytten. Efter dem kom en stor båd med
deres bagage. På den anden side af ski-
bet var der travlhed og man hørte mand-
skabet her råbe deres ”ohøj” idet de hej-
ste skibets mindre både op på siderne
agter. Indenbords havde man travlt med
at gøre klart dæk, og alle hænder var be-
skæftigede.

Kommandørsergent Madsen, som havde
fulgt med os om bord, var imidlertid gået
agter til kaptajnen for at levere ham vore
papirer. Han kom nu ud af kahytten med
kaptajnen og nu lød vor gamle komman-
dørsergents sidste kommandoer til os:
”Træd an” og vi stillede os over for kap-
tajnen som nu overtog kommandoen o-
ver os med de ord: ”Soldater, nu forlader
jeres kommandørsergent skibet og jeg er
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fra nu af og indtil vi kommer til Vestindi-
en  jeres kommandør.

Kommandørsergenten gav os nu sin
hånd til afsked og med sin militære hon-
nør rakte han også hånden til kaptajnen
og ønskede ham en lykkelig rejse hvoref-
ter han gik ned i båden. Nede fra båden
sendte han os en sidste hilsen og vi be-
svarede den brave gamle kommandørser-
gent hans hilsen med at svinge vore huer
over vore hoveder som et sidste farvel.
Herefter tog også passagerernes venner
og familie afsked med tårer og håndtryk
og en omfavnen som næsten ingen ende
ville få, hvorefter de også søgte deres
både, og snart var der kun passagererne
og besætningen tilbage.

Alle passagererne stod nu og beundre-
de det skønne parti af Sjællands smukke
kyster, og jeg var lige så begejstret som
dem. Her lå Svanemøllen, som jeg hun-
dreder af gange havde passeret på vejen
til Dyrehaven, nu så jeg Slukefter, hvor
jeg så ofte havde været, og hvor alle
skovgæster skulle ind og have en ”Sluk
efter” skovturen. Nu kom skoven Char-
lottenlund for vort blik. Her i denne skov
havde jeg haft så mange glade barnlige
fornøjelser og hertil var knyttet så mange
minder. Nu kom fiskelejet Skovshoved
som fra søen så helt malerisk ud, med
den mørke skov og haver i baggrunden,
og landstæderne på skrænten ned mod
landevejen. Så kom Tårbæk og Klampen-
borg badeanstalt. I Tårbæk havde jeg
også været mange gange. Skodsborg
med Kong Frederik den 7.s palæ lå nu for
os. Midt under disse betragtninger over
min barndom, lød i mine øren: ”Halløj
der! Giv plads min ven, og gå i land igen,
hvis de længes efter landjorden. Har de
allerede hjemve?”. Det var anden styr-

mand der havde folkene i arbejde med at
ordne ankerkæden på dækket. Han lod til
at være en meget venlig mand, thi han
talte og lo med alle. Jeg fortalte ham, at
jeg var lige så henrevet i beundring over
skuet af den Sjællandske kyst som pas-
sagererne, og at det var første gang jeg
så landet fra søen. Da han hørte dette
gav han mig ret og kunne begribe at det
måtte henrive mig. Han fortalte, at han
havde selv følt det den første gang han
så det. Nu var han vandt dertil.

Nu gled Kronborg os sagte forbi, eller
rettere, vi gled forbi den, og snart havde
vi denne berømte fæstning bag os, og vi
fjernede os nu mere fra den danske kyst,
og i det fjerne rejste sig nu det majestæ-
tiske, men i aftenskumringen, skummelt
udseende Kullen sig for vort øje. Da vi i
den mørke aften kom ret ud for den, så
denne klippemasse helt uhyggelig ud, i
det mindste for mig der så den for første
gang og selvfølgelig ikke kendte dens
udseende ved dagens lys. Kun et enkelt
lys sås nu og da aftegnet på den sorte
klippe. Snart havde vi også passeret det-
te parti og mørket var nu fuldstændig om
os. Søen, som indtil vi var forbi Kron-
borg havde været meget rolig, begyndte
nu her ved Skagerrak at blive mere høj og
brækkende, og de frådende bølger slog
mod skibets forstavn som gennemskar
dem og skibets bevægelser blev nu stær-
kere.

Nattevagten, iført sit tætte olietøj, gik nu
tavst omkring på dækket, hvor der af og
til blev manøvreret med sejlene under an-
den styrmands kommando. Af passage-
rerne var kun herrerne på dækket i sam-
tale med kaptajnen der sad i en lænestol
ved døren til kahytten. Damerne så man
ingen af, da formodentlig de fleste havde
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søgt deres køjer, forårsaget af skibets til-
tagende slingrende bevægelser. Jeg og
mine to kammerater følte endnu intet til
søsyge og vi gik omkring i munter passi-
ar blandt skibsbesætningen. Om søsy-
gen ville angribe mine kammerater var
usikkert da de var gamle søvante, men
den ville komme til mig havde jeg stor tro
til, da jeg aldrig tidligere havde været på
havets bølger.

Da skibsklokken slog syv glas søgte jeg
min køje for at sove, men det var mig en
ren umulighed i de første par timer da jeg
ustandselig i køjen blev rokket fra den
ene side til den anden, ligesom når man
bliver vugget, og nede i skibsrummet lød
en ustandselig knagen fra skibets lad-
ning, som bevægede sig hver gang ski-
bet gjorde sin slingrende bevægelse,
som frembragte denne ensformige og
taktmæssige knagen. Det lød for mine ø-
ren som om det var skibets planker det
knagede i, og i mine stille tanker ventede
jeg hvert øjeblik at høre, at skibet var ad-
skilt og vi skulle være havets bytte.

Klokken seks morgen var vi nu alle på
dækket, men alt så forandret ud på skibet
i forhold til forrige aften. Alt var i bevæ-
gelse, alt rokkede frem og tilbage hvor
jeg end vendte mit øje, alt knagede og
bragede, og trods min søsyge kunne jeg
ikke lade være med at tænke på scenen i
”Ole Lukøje” hvor møblementet danser i
stuen. Jeg kunne næppe stå på mine
ben, og synet af bjerghøje bølger, der
rejste sig imod skibet, som om de ville
opsluge os, og som slog over dækket,
gjorde mig endnu mere svimmel. Snart
var skibet oppe på toppen af en tårnhøj
bølge, for i næste øjeblik at ligge nede i
dybet, og som en æggeskal lå vi og tum-
lede om i den oprørte Nordsø. Matroser-

ne halede i tovene og mine to rejsekam-
merater Fruerbøl og Reinstrup, der ikke
var søsyge, om end de just heller ikke var
særdeles friske i deres udseende, gav sø-
mændene en hjælpsom hånd med deres
arbejde. Jeg troede at det muligvis kunne
hjælpe lidt på min søsyge hvis jeg kom i
bevægelse, og derfor ville jeg give disse
folk en hjælpende hånd med at hale i to-
vene, men da matrosernes ”Ohøj” lød,
blev det af mig besvaret med en skylle ud
af halsen, og bådsmanden bandede mig
langt op på Bloksbjerg mens en dæksma-
tros grinte over hele ansigtet, skubbede
mig bort mens han sagde, at den slags
skyller ville de dog helst være fri for. En-
delig bragte den venlige skibskok os vor
varme gode kaffe, som opfriskede os, og
gjorde en stor forandring på mit befin-
dende, og jeg følte mig herefter langt
bedre.

I kahytten gik det ikke bedre med adskil-
lige af passagererne. Der var en major
Mørch med hustru, deres tjenestepige,
den før omtalte sorte pige, og deres lille
moppehund, som havde en slags sadel-
beklædning over sig for at holde sig
varm. Denne major var embedsmand på
St. Croix, og var nu på tilbagerejsen efter
et besøg i deres fædreland Danmark. Den
sorte pige stod midtskibs ved storbåden,
og kappedes med mig i søsygens kvaler,
mens en ung herre, bleg af kulde og u-
passelighed, stod lidt fra os og stirrede
på skibets bevægelser i den oprørte sø.
Denne unge herre var en fra København
til St. Thomas afgående urmager
Thorsen. En gammel kammerråd Bager
gik trippende op og ned ad dækket, støt-
tende sig til hvad han kom til, som det
lod til i bedste humør, uanfæktet af den
slemme søsyge, mens hans hustru sad i
en lænestol tykt indpakket i sjaler og kå-
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be. Deres datter stod ved siden af hende
og så ud over det oprørte hav med en
kendermine som om hun havde taget
styrmandseksamen, af og til talende og
nikkende til sin mor. Den gamle kaptajn
Petersen gik gemytlig vraltende op og
ned af halvdækket med sin korte pibe i
munden, givende agt på skibets sejl, og
givende ordrer nu og da til styrmændene.

Del 2
Den før omtalte sorte Efternøler der kom
sidst paa Skibet, havde faaet Plads nede i
vort Lukaf. Hans Navn var Josva, og
hørte hjemme paa St. Croix i Frederiksted.
Han kom fra St. Croix som Fiskerdreng
med en af Vestfarerne til Kjøbenhavn, og
fik her Plads som Tjener, Nu var han
bleven 18 Aar gammel, godt klædt, med
Penge i Lommen, og havde et ret godt
Udseende, og havde nu Lyst til at komme
tilbage til sit Fødested og sin Familie.
Han kunde sidde hele Timer om Aftenen
og fortælle mig om sit Fødested hvilket
morede mig særdeles at høre, og jeg kom
godt til at lide denne Fyr. Der var ligele-
des en lille Dreng paa 11 à 12 Aar, som
laae i vort Lukaf. Han var en Søn af en
Plantageeier More paa St. Croix (Frede-
riksted). Denne dreng, Edvin More, kom
fra Sorø Skole, hvor han havde faaet en
god Undervisning. Han var meget mun-
ter og opvakt, og havde megen Morskab
af at være sammen med os Alle Forude,
ligesom vi og gjerne saae den lille muntre
Knegt imellem os.

Da vi havde været nogle Dage i Nordsø-
en, blev man mere fortrolig med Søen og
dens Ulemper, og kunde baade spise og
drikke, uden at løbe Risico for at faae det
op igjen altfor hurtigt, om end endnu af
og til man blev anfaldet af Ildebefinden-
de; men at den var betydelig i Aftagende

bevistes ved at Alle, baade Foer og Ag-
ter, snart kom i et godt Humeur, og vi
saae nu ofte Passagererne stikke deres
Næser udenfor Kahytten, ja ofte tilbragte
længere Tid ude paa Dækket for at nyde
den friske Luft.

Den gamle Kok, og Kahyttens Hovmes-
ter, saa os gjerne give dem en lille
Haandsrækning, da de havde meget at
bestille med Passagererne. Vi plukkede
deres Fjerkræe, skrællede Kartofler m.m.
og Reinstrup opvadskede Porcelain og
Glas, og til Gjengæld fik vi lidt Extra fra
Kahytten af Frokost og Middag. Om
Dagen kunde Styrmændene engang
imellem sætte os til et eller andet let Ar-
beide, saasom at klare Tougene og stikke
Enderne op, gjøre et eller andet Redskab
reint, eller flette Touge og lignende Tids-
fordriv, men hver Morgen maatte vi være
med at spule Dækket.

Efter sex Dages Forløb var vi for Indløbet
af den engelske Kanal, og nu tog vi en
strygende Fart med god Vind, ofte 10 à
12 Mile i Vagten. Snart saae vi Land paa
begge Sider, Frankrig med Calais paa den
ene, og England med Dower paa den an-
den Side, og efter som vi kom videre saae
vi flere Byer og Steder, samt en deel Fyr-
taarne. Efter fire Dages Seilads i Kanalen
havde vi tilbagelagt denne, og løb nu ud
i den spanske Søe.

Klimaet var nu allerede bleven meget
mildere, trods den fremrykkede Aarstid,
og jo længere vi kom fremad jo mildere
blev det, indtil vi havde den fuldkomne
Sommervarme, og da vi snart efter kom
paa Høiderne med Madeira, var Varmen
endog trykkende, og vi opholdt os nu
kun nede i Lukafet om Natten.
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Om Aftenen var Luften kjølig og behage-
lig, og vi, saavelsom Passagererne til-
bragte altid Aftenerne paa Dækket. Me-
dens mine to Reisekammerater i Alminde-
lighed pasiarede med Søfolkene, i disse
klare maanelyse Aftener, sad jeg meget
ofte alene paa Skanseklædningens Læsi-
de, og lod mine Tanker have frit Spille-
rum, og lod min Fortid pasere Revue for
mig, og tænkte paa den skjulte Fremtid.

Den klare Himmel med de utallige Stjer-
ner, som speilede sig i Havet, hvor Bøl-
gerne af det her paa disse Høider meget
saltholdige Vand, udsendte Millioner af
Phosforlignende Gnister i Skibets Kjøl-
vand og langs dets Sider, og den klare
Maane, som saa roligt skuede ned paa
det gyngende Skib; alt dette, som kun
Den kjender der har gjort saadan lig-
nende Søreiser i det tropiske Climat, og
som ligesom jeg, maa have været besjæ-
let af de samme Følelser, veed ogsaa, at
saadanne Aftener stemmer Menesket til
vemodige Betragtninger.

Ogsaa paa mig virkede disse herlige Af-
tentimer paa og bragte mig ofte som i en
ganske anden Verden. Jeg imødesaae
disse mine kjere Timer med ligefrem
Længsel. De bragte mig i en for mig
uforklarlig drømmende Tilstand; langt fra
Skibet, og ud i en Verden som var mig
selv ukjendt, og som min ikke just fattige
Phantasie med Lethed bragte mig ind i.

Jeg forestillede mig min Fremtid smilende
og lykkelig. De Kyster vi nu nærmede os,
skulde jo nu være mit fremtidige Hjem.
Jeg vilde ved et hæderligt Levned søge
at finde Agtelse, og vinde mine Over-
ordnedes og mine Ligemænds Velvilie og
Tillid. Jeg haabede at de vilde blive mine
Venner, og at jeg ved min egen gode

Opførsel kunde skabe mig en lykkelig
Fremtid. Jeg vilde leve maadeholdent, og
fremfor meget andet, føre et arbeidsomt
Liv, og fast beslutte mig til som Hoved-
opgave for min Fremtids Existents at
afholde mig fra den fordømte Rum, som
man fortalte mig var Skyld til saamange
Soldaters ødelæggelse. Hele min Tilvæ-
relse i Vestindien, som jeg frivillig havde
valgt, vilde jeg strengt ansee som en Bod
for mine Ungdoms Udskeielser og altid
have, denne mig selv frivillig paalagte
Bod for Øie. Og skulde det være Gud
Vilie, og han ansaae det mig tjenligere at
ende mine Dage der i min Ungdom, da
vilde jeg lad forlade denne Verden, da jeg
var mig selv bevidst (?) at mine
Hensigter med min Fremtid havde været
rene, og jeg vidste jo, at jeg i Danmark
havde mine Kjere, som altid vilde ofre
mig en Tanke og en Taare og have mig i
deres erindring.

Mine Tanker vendte sig nu til Hjemmet,
til min elskede Søster Christiane, og mine
to kjere Brødre. Kunde jeg blot i
saadanne stille Aftentimer have sendt
dem min broderlige Hilsen, og sige dem
at jeg var rask, følte mig lykkelig i dette
Øieblik med mine Tanker om disse Kjære,
og at mine Tanker vare i Hjemmet hos
dem, og paa den Maade var dem nær.
Den samme Maane og de samme Stjerner
som nu kastede deres venlige Lys ned
over Skibet, havde de jo ogsaa skuet for
nogle faa Timer siden i deres Hjem, og de
smilede jo ogsaa nu til mig, som de før
paa Aftenen havde smilet til dem, og med
dem kunde da deres Hilsen sendes til mig
naar jeg vilde tage Phantasien lidt til
hjelp. De skulde da være
Forbindelsesledet imellem mit Hjem og
mine Kjere der, og mig, og jeg sendte da
altid, disse mine lønlige Tanker med en
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Bøn til min Gud, om Beskjærmelse for
disse Kjære og have os Alle i sin Vare-
tægt.
Disse Aftener paa Havet vare de lykke-
ligste jeg troer i mit hele Liv har tilbragt.
Jo ældre jeg er bleven, desmere Hang har
jeg faaet til Eensomhed og frit Spillerum
for mine Tanker, og den Dag i Dag, er jeg
altid bedst tilpas, naar jeg sidder alene
med mine Bøger og Papirer og Skriverie.
Man kunde godt sætte mig ud paa en
øde Øe eller Klippe, og jeg vilde aligevel
aldrig føle mig ene, naar blot jeg er forsy-
net med disse Sager.

For at faae de lange Dage til at gaae her
paa Skibet, tog jeg snart Haand i Alt, og
selv en Synaal lærte jeg her at bruge ved
Selvøvelse. Jeg reparerede mit og mine to
Kameraters Klædningstykker, naar saa-
dant gjordes fornødent, og snart kom og-
saa Skibsmandskabet med Ligenende,
hvorfor man gav mig extra Kaffe, hver-
gang Kjedlen kom ned i Lukafet. Vi leve-
de godt paa hele Reisen, og Tiden gik
gemytligt for os. Min Reisekammerat
Fruerbøl kunde i Timevis sidde og fortæl-
le historier, som han havde en vis Routi-
ne i, og som morede os Alle meget. Han
var inde i mange Ting, og kunde tale med
næsten om Alt. Den anden af mine Reise-
kammerater, Reinstrup, interesserede sig
ikke synderlig for Sligt, men opholdt sig
meest agterude hos Hovmesteren, en lille
tyk sort ældre Mand fra St. Croix, som
gjerne vilde pleie sin egen Magelighed,
og derfor gjerne Saae Reinstrup hos sig,
som Hjelper, og af ham fik Reinstrup sta-
dig væk en lille Hjertestyrkning, hvilket
han holdt af over al Maade. Vi kunne
faae en Snaps af Rom daglig hver, om vi
vilde gaae hen i Kahytten efter den, og
da den hørte med til Forpleiningen, hav-
de vi jo Krav paa den, men Fruerbøl og

jeg modtog den aldrig, og naar jeg und-
tager den første Dag, da vi kom Ombord,
at vi drak af den medtagne Velkomstdrik
med Søfolkene, var der vist næppe no-
gen af os To, der drak Andet end Øl paa
hele Reisen.

Alle Søfolkene var særdeles venlig og
hjelpsomme imod os, og vi kom godt ud
af det med hinanden. Om Aftenen fik de
altid Drengen til at pumpe Vand i det
store Spulekar, da man vidste at jeg tidlig
hver Morgen gik op i det, da jeg fandt
dette Morgenbad saa frisk og behageligt.
Saadanne lignende smaae Opmærksom-
heder ydede de os gjerne. Efter det om-
talte Bad tænte jeg da en af de fra Kjø-
benhavn medtagne Cigarer, og sad oppe
paa Bakken og holdt den Mand der hav-
de Udkik der, med mit Selskab ved Samta-
le til det blev lys Dag, og vor Kaffe blev
os givet, hvorefter vi gik til Arbeide med
at spule Dæk.

Her i Varmen sae vi stadig Haier om Ski-
bet, samt en mængde Flyvefisk, som i
store Stimer fløi et lille Stykke noget o-
venfor Vandet, men faldt ned igjen saa-
snart deres Flyvefinner bleve tørre. Nog-
le af disse Fisk kunde dog undertiden
komme saa høit over Vandfladen, at de
kunde sætte over Skandsklædningen og
falde ned paa Dækket.

Efter at Dækket var spulet reent og tørt
igjen, havde vi gjerne alle Passagererne
herude, og den gamle belevne Kammer-
aad Bager slog ofte en lille Pasiar af med
os, naar han spadserede frem og tilbage
paa Dækket. Styrmand Meyer var lige-
ledes ofte meget morsom og talte ofte
med os i Spøg. Vi var aldeles uden nogen
Comando her Ombord, thi vi opførte os
vel og Kaptainen sagde os at han var
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My Name is Freedom
Af Winifred Loving, St. Croix; Illustreret
af Ivan Butcher II
Et medlem i vor venskabsforening på St.
Croix, Friends of Denmark, Winifred Lo-
ving, har forfattet en bog på 22 sider med
ovenstående titel., pris i USA $14. Bogen
kan fås gennem www.Amazon.com

Winifred siger: Kære venner som elsker
øerne og som elsker bøger om Caribien:
Lad os gå lige til sagen: Hvad synes du
om dit navn? Er du glad for det navn di-
ne forældre gav dig? MY NAME IS
FREEDOM er historien om en familie af
søskene som voksede op på St. Croix.

Om bogen:
Hvad er et navn? At vælge et barns navn
kan lede til visse problemer når barnet
vokser op. Tag f.eks. ”Frihed.” Et strålen-
de concept måske til en baby, men når
barnet er 10 år gammelt og bliver kon-
fronteret med hån fra hendes gruppe af
jævnaldrende, så vil hun overveje sit
navn og sikkert kalde sig noget andet.
Men vil nabolagets børn så holde op

tilfreds, hvis han altid kunde faae saa
ordentlige Soldater at reise med som os,
hvilket dog nok ikke var almindelig.

Nu gik Reisen uden nogen Mærkelighed
i tre Uger, men Varmen var nu meget
stærk og Alting paa Dækket var bræn-
dende hedt om Dagen af den tropiske
Sol. Vi saae i denne Tid ei andet end Him-
mel og Hav, og kun meget sjelden en
Seiler, som naar den kom paa nær Af-
stand blev praiet af os, og confereret
med om Høidegrader og Bredder og
hvorfra den kom og gik.

Endelig den 21. November, tidlig om
Morgenen viste Manden der havde Ud-
kik os de første vestindiske Øer, nemlig
Antiqua og nogle Timer efter Monteraz.
Høiere op paa Dagen paserede vi Saba
og saa fremdeles hele Dagen de derom-
kring liggende Øer, som vi seilede saa
nær ind paa, at vi kunde skjælne Husene
og Sukkermøllerne. Den næste Dags Af-
ten havde vi St. Thomas i Sigte, og jeg
havde næppe Tid den nat til at sove af
lutter Nysgjerrighed.

Den 23. November om morgenen laae vi
udfor mit forjættede Land St. Croix.
Lodsflaget kom op, og styrede mod
Havnen i Christiansted, hvor Lodsen
førte os ind, og kastede Anker.

Vibeke Maduro Tuxen

Artiklen fortsætter i næste blad

HUSK
Tilmelding til Ebeltoft
senest 15. maj 2007
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med at drille og håne hende? Hvad med
søskende? Hvordan vil de reagere? Hvad
ville du gøre, hvis du havde et navn som
deres? Hvad synes du om dit navn?
Henrykt? Stolt? Eller er dit navn en kilde
til smerte? Mød Freedom’s familie og
hjælp dem med at finde et navn til deres
nye ufødte dreng!

Om forfateren:
Winifred Marie Loving blev født 1. april
(April Fools’ Day), 1947 i Boston, Mas-
sachusetts. På den tid havde ingen hørt
om navnet Winifred som et ”cool” navn.
Selv i dag er det ikke ”cool”. Et side-
spring, undskyld.

Winifred fik en bachelorgrad i sociologi
fra Newton College. Hun tog navnet
Oyoko som pseudonym mens hun leve-
de i Ghana. Oyoko betyder medlem af en
kongelig klan. Hun har rejst utrolig me-
get og har nydt at møde folk med interes-
sante navne. I 1984 underviste Winifred
Loving som udvekslingslærer på en sko-
le i London og hun har delt frokost-bord
med prinsesse Diana! Hun har været
umulig lige siden (driller bare!).

Efter en karriere som lærer i 30 år på St.
Croix, U.S. Virgin Islands, slapper Wini-
fred af på sin smukke favorit ø St. Croix. I
sin fritid skriver hun poesi, nyder gospel
musik og fra sin terrasse nyder hun sy-
net af hver imponerende solnedgang.

Winifred Loving er gift med Inglore
Westerman (hun tiltrækker endog mærke-
lige navne!) og de tilbringer betydelig tid
på deres lille sejlbåd, Beguiled Again.
Winifred Marie ”Oyoko” Loving har en
datter Khema, og en søn, Jonathan.

Finn Ferrall

Freedom er en lille pige med store klare
øjne, et genert smil, pragtfuldt tykt hår og
en løbers ben.

Hallo, mit navn er Freedom. Jeg bor på en
meget smuk ø midt i det Caribiske hav.
Navnet på min ø er St. Croix.Min mor og
far ønskede at jeg skulle have et meget
specielt navn fordi jeg er deres første
barn. De fortæller mig altid om hvor læn-
ge de ventede på at jeg skulle ind i deres
tilværelse. Jeg er speciel fordi de elsker
mig.

I Øst Afrika, hvor mine tip-tip-bedstefor-
ældre kom fra, er ordet for freedom „uhu-
ru“. Du kan kalde mig Freedom eller du
kan kalde mig Uhuru, for navnene bety-
der det samme. Ligegyldigt hvornår jeg
skriver mit navn føles det godt.

Det staves F-R-E-E-D-O-M. Jeg er stolt
af mig selv, fordi mit navn er noget jeg
synes vi alle behøver!

Winifred “Oyoko” Loving
forfatter.
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Af Niklas Thode Jensen, Ph.d., ekstern
lektor ved Saxo Instituttet, Afd. for
Historie, Københavns Universitet.

”Folk siger, at ingen af de tilrejsende kan
opholde sig dér uden sygdom, og at
næsten ingen kommer tilbage i live”. Så-
dan skrev en dansk læge i 1745 om for-
holdene i Dansk Vestindien, og i de føl-
gende hen ved hundrede år gentog folk
på øerne dette udsagn og bevidnede af
bitter erfaring, at sundhed var en skrøbe-
lig og dyrekøbt vare i Dansk Vestindien.
Derfor var bevarelsen af befolkningens
sundhed også en opgave, som den dan-
ske kolonimagt på øerne tog meget alvor-
ligt. Det udmøntede sig bl.a. i opbygnin-
gen af et komplet sundhedssystem efter
dansk forbillede med offentlige, militære
og privatpraktiserende læger, hospitaler,
apoteker og jordemødre.  En af de mest
fremtrædende læger i dette sundhedssy-
stem i første halvdel af 1800-tallet var
Poul Elias Wintmöhl Schlegel. I det føl-
gende vil jeg med udgangspunkt i Schle-
gels personlige historie belyse aspekter
af sundhedsfor-holdene på de dansk-
vestindiske øer i hans samtid, både
blandt euro- og afrocaribiere.

P.E.W. Schlegel var født i København i
1784 af velstillede forældre og tilhørende
en familie af embedsmænd. I god over-
ensstemmelse hermed dimitteredes han i
1803 som student fra Metropolitanskolen
til Københavns Universitet. Imidlertid
færdiggjorde han ikke medicinstudiet på
universitetet, men som mange af sine
jævnaldrende delte han studiet mellem
datidens to københavnske lægeskoler:
Den teoretiske undervisning på univer-

sitetet og den praktiske undervisning på
Det Kongelige Kirurgiske Akademi i
Bredgade. I 1809 tog Schlegel eksamen
fra akademiet, hvorved han blev kirurg
og ikke mediciner, hvilket skulle vise sig
at få konsekvenser senere i hans karri-
ere.

I de følgende år under Englandskrigen
(1807-1814) arbejdede Schlegel som mili-
tærkirurg i København og på felthospita-
lerne i Frederiksborg. I samme periode
(1811) blev han gift med Dorothea Marie
Neergaard (1787-1852), og allerede året
efter fik de deres første barn, Caroline
Sigfriede Petrea Sophie Schlegel (1812-
1887).  Det var også i denne periode,
nærmere bestemt i 1813, at Schlegel ud-
førte det første beskrevne kejsersnit i
Danmarkshistorien. Som det var normalt
ved den slags indgreb døde både mor og
barn, hvilket netop var årsagen til indgre-
bets sjældenhed.  Ved krigens afslutning
i 1814 udnævntes Schlegel til ny garni-
sonskirurg i Christiansted på St. Croix.

Den verden, som mødte Schlegel ved
hans ankomst til Dansk Vestindien i 1816,
var på mange måder fremmed for ham,
ikke bare på det personlige plan, men
også professionelt. Hans uddannelse
havde ikke indeholdt nogen undervis-
ning i de voldsomme febersygdomme,
som ”gras-serede” blandt europæere i
det tropiske klima, for slet ikke at nævne
de særlige lidelser, som kun ramte slaver-
ne. Allerhøjest kan han have læst om
dem på Kirurgisk Akademis bibliotek,
hvor de tre eneste kendte værker om
emnet i Danmark, som alle var udenland-
ske, befandt sig.

Lægen P.E.W. Schlegel (1784-1849)
og sundheden i det dansk-vestindiske slavesamfund
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Uanset sit mulige manglende kendskab
til de lokale sygdomme, synes Schlegel
dog hurtigt at have opnået en god øko-
nomi i sin nye stilling. Allerede i 1817
ejede han en apotekerbod i Christian-
sted, som åbenbart var så god en forret-
ning, at der var råd til at ansætte den
danske farmaceut og botaniker Peder Eg-
gert Benzon som apoteker og til at udvi-
de forretningen til et regulært apotek u-
den hensyn til omkostningerne.  Det var
ganske normalt for læger på St. Croix at
have den slags udsalg af apotekervarer i
forbindelse med deres konsultation,
selvom det var forbudt ifølge dansk lov.
En af hovedårsagerne til Schlegels gode
økonomiske stilling var sandsynligvis
netop apotekerudsalget, idet stillingen
som garnisonskirurg var dårligt betalt.

Den gode økonomi var der brug for på
hjemmefronten, for børneflokken vokse-
de hurtigt med Pauline Elise i 1815, Frantz
Lotharius Adrian i 1817, Olivia Thalia
Camilla i 1819, Mathilde Adelaide i 1820
og Henrik Frederik Wintmill i 1824.

På den lægefaglige front gik det også
ganske godt for Schlegel. Hans overord-
nede, landfysikus Johan Frederik Bloch
(1780-1827), var statens øverste medicin-
ske autoritet på øerne, men eftersom
Blochs helbred var svigtende, vikariere-
de Schlegel ofte for ham som konstitue-
ret landfysikus på St. Croix. Da Bloch dø-
de i 1827, blev Hans Balthasar Hornbeck
(1800-1870) udnævnt til landfysikus for
øerne, men eftersom han var stationeret i
den travle handelsby Charlotte Amalie på
St. Thomas, fortsatte Schlegel stort set
sin konstitution som landfysikus på St.
Croix, indtil han flyttede tilbage til Dan-
mark i 1845.  Når Schlegel ikke fik stillin-
gen som landfysikus foran den yngre

Hornbeck, men formelt vedblev at være
garnisons- og regimentskirurg, skyldes
det sandsynligvis, at han kun var kirurg
og ikke mediciner som Hornbeck. I 1700-
tallet havde der været stor forskel på den
faglige ekspertise blandt hhv. de teore-
tisk uddannede medicinere uddannet på
universiteterne og kirurgerne som var
praktisk uddannet i mesterlære, men selv-
om den forskel var udvisket på Schlegels
tid, krævede loven stadig, at landfysikus
var mediciner. Altså kunne Schlegel kun
være konstitueret landfysikus. Til gen-
gæld blev hans faglige kompetence aner-
kendt af hans kolleger i Danmark, idet
han allerede i 1820 blev korresponde-
rende medlem af det kongelige medicin-
ske selskab.

Schlegels arbejde som (konstitueret)
landfysikus indbefattede først og frem-
mest at holde opsyn med øernes almene
sundhedstilstand. Dvs., at han skulle ta-
ge ud til alle de syge, som havde brug for
eller forlangte hans hjælp, rig som fattig,
og at han skulle holde opsyn med kvali-
teten af levnedsmidler, vand og renlighed
i området. Desuden skulle han udføre ob-
duktionsforretnin-ger i forbindelse med
unormale dødsfald (selvmord, forgiftning
etc.), holde opsyn med jordemodervæse-
net (vejlede m.m.), etablere de fornødne
forholdsregler ved epidemiske sygdom-
me (han var født medlem af karantæne-
forvaltningen), bekæmpe kvaksalveri,
overvåge apotekervæsenet, fremme vac-
cination mod kopper og sende medicinal-
beretninger om alt det ovenstående hjem
til Sundheds-kollegiet i København –
rigets øverste medicinske myndighed.

Som nævnt var sygdomsmiljøet i Dansk
Vestindien, og i Vestindien i det hele ta-
get, mere aggressivt, end europæere var
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vant til. Det skyldtes, at sygdommene i
Vestindien stammede fra tre forskellige
kontinenter: Europa, Afrika og Amerika.
Europæere og afrikanske slaver havde
haft sygdomme med, der hørte hjemme i
hhv. Europa og Afrika, og sammen med
de sygdomme som allerede fandtes
blandt de indianske befolkninger i Ameri-
ka, kom disse sygdomme til at udgøre en
dødbringende vestindisk cocktail. Men
hvad var det så for sygdomme en læge i
Dansk Vestindien stod overfor? Her må
man skelne mellem de sygdomme, som
eurocaribierne led af, og dem der ramte
afrocaribierne, navnlig slaverne. Blandt
eurocaribierne var de hyppigst forekom-
mende sygdomme dysenteri, en lang
række febersygdomme og indvoldsorm.
Af disse forårsagede dysenteri og feber
den højeste dødelighed. Dertil kom dels
farlige epidemiske sygdomme som f.eks.
gul feber og kopper, og mindre hyppige
lidelser som forskellige betændelsessyg-
domme, tuberkulose, ødemer, fnat, syfilis
og gonorré. Årsagen til sygdommene
mente samtidens lægevidenskab skulle
findes i det varme klima, kombineret med
en dårlig livsførelse. I starten af 1800-tal-
let kendte lægevidenskaben endnu ikke
til vira og bakterier som årsag til sygdom-
me, og derfor mente man, at det var dårlig
luft fra sumpe, dug, fugt, overophedning
og forkert diæt som skabte sygdommene.

De hyppigste sygdomme blandt slaverne
var de samme som blandt eurocaribierne,
nemlig indvoldsorm, febre, dysenteri og
diarré. Der var imidlertid sygdomme, som
slaverne ramtes af langt hyppigere end
eurocaribierne. Det var f.eks. spedalsk-
hed, filariasis, yaws, Guinea orm og brok.
Dertil kom parasitsygdomme som chigres
og fnat, og respirationssygdomme, stiv-
krampe og ødemer.  Nogle af disse

sygdomme havde slaverne haft med sig
fra Afrika, nemlig yaws og Guinea-orm,
mens andre skyldtes det hårde arbejde,
f.eks. brok, og de dårlige leveforhold,
f.eks. fnat, respirationssygdomme og
stivkrampe.

Som det ses, var der rigeligt at tage fat på
for lægerne i Dansk Vestindien, men i det
følgende vil jeg fokusere på et af de
ovennævnte områder, hvor Schlegels
arbejde som (konstitueret) landfysikus
fik en særlig betydning for slavebefolk-
ningen, nemlig vaccinationen mod
kopper. På Schlegels tid var sygdommen
kopper stadig en af menneskehedens
store dræbere. Bekæmpelsen af sygdom-
men blev først effektiv fra 1798, hvor den
engelske læge Edward Jenner offentlig-
gjorde sin nye metode kaldet vaccina-
tion, dvs. indpodning af materie fra et
tilfælde af sygdommen kokopper (vaca
betyder ko på latin). Behandlingen gjor-
de de vaccinerede immune overfor
menneskekopper. Vaccinationen ankom
til Dansk Vestindien fra USA allerede i
1803, og lægerne satte alle kræfter ind på,
at så stor en del af befolkningen som
muligt skulle vaccineres. Særlig vigtigt
var det at få slaverne vaccineret, for suk-
kerproduktionen var afhængig af deres
arbejdskraft, og døde de af kopper, kun-
ne de ikke som tidligere erstattes af nye
slaver fra Afrika, idet slavehandelen var
blevet forbudt. Da Schlegel ankom til St.
Croix i 1816 var vaccinationen stadig i
gang for fuld kraft, om end man altid hav-
de problemer med at skaffe virksomt vac-
cinestof. Når man løb tør, måtte en uvac-
cineret person, gerne et barn, sendes til
en af naboøerne for at lade sig vaccinere,
og dermed bære vaccinestoffet med sig
tilbage.
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Som konstitueret landfysikus på St. Croix
fortsatte Schlegel vaccinationen med
uformindsket styrke. Det var landfysikus’
opgave at rejse rundt til alle øens kvarte-
rer og vaccinere alle slaver efter et nøje
fastlagt skema. Ved denne grundighed
afværgede man i 1820 en stor koppeepi-
demi, som på St. Thomas krævede knap
1000 døde. Modsat St. Croix var man på
St. Thomas ikke afhængig af sukkerpro-
duktion og derfor heller ikke af at holde
slaver raske og arbejdsdygtige, men der-
imod af handelen. Derfor var man imod alt
som kunne hindre varernes frie bevæge-
lighed, hvilket karantæneberedskabet
uvægerligt gjorde, og man var tilbagehol-
dende med at tvinge folk til vaccination.
Resultatet var derefter.

I 1824 og 1827 viste kopperne sig igen i
Dansk Vestindien og denne gang også
hos Schlegel på St. Croix, trods vaccina-
tionen og det sædvanlige karantænebe-
redskab i havnene. Derfor blev sund-
hedssystemet omgående sat i alarmbe-
redskab. I 1827 var det så galt, at gene-
ralguvernøren, under kyndig vejledning
af Schlegel, satte øen i total karantæne.
Alle syge blev interneret hvor de var og
havnene lukket. Heldigvis var antallet af
døde også denne gang ganske få, mens
forholdene på St. Thomas igen var langt
værre. Efter denne epidemi varede det
helt indtil 1843 før kopperne vendte tilba-
ge til St. Croix, men på dette tidspunkt
konstituerede Schlegel ikke længere som
landfysikus. Dog var hans gamle karan-
tænebestemmelser lige effektive, og end-
nu engang slap St. Croix med kun 31
smittede og 4 døde, mens St. Thomas
havde ca. 2000 smittede og flere hundre-
de døde.

Efter disse og andre strabadser gennem

mange års tro tjeneste i Dansk Vestindien
gik læge Schlegel i 1845 på pension og
vendte tilbage til Danmark. Her gik det
ham som så mange andre aldrende hjem-
vendte vestindere – det kolde klima var
for hårdt efter de mange år i troperne, og
i 1849 døde P.E.W. Schlegel. Imidlertid
var det ikke enden på hans tjenester for
sundheden og lægevidenskaben i det
danske rige. For efter hans død blev
hans omfangsrige bibliotek på 830 bind
om fortrinsvis lægevidenskabelige emner
solgt på auktion og størstedelen gik til
universitetsbiblioteket i København.
Eftersom mange af Schlegels bøger var
klassiske udenlandske værker om vest-
indiske sygdomme betød overførslen til
universitetsbiblioteket, at nu blev den
viden om vestindiske sygdomme, som
stort set havde manglet indtil da, endelig
tilgængelig i Danmark. Schlegels bøger
findes den dag idag i Det Kongelige Bib-
liotek, og kataloget for auktionen over
dem gør det muligt at få et enestående
indtryk af, hvad han vidste om vestin-
diske sygdomme og deres behandling.

Niklas Thode Jensen

Kildehenvisninger til denne artikel og
baggrund for artiklen findes på de efter-
følgende sider.
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Tegning af Poul Elias Wintmöhl Schlegel
(1784-1849), konstitueret landfysikus og
garnisons-kirurg på St. Croix. Kunstner
ukendt, udateret. Nationalmuseet.
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En vestindisk historie
kavalkade
Foranstående artikel af Niklas Thode Jen-
sen er første led  i en artikelserie om
kendte og mindre kendte personer i Vest-
indiens historie. Baggrunden  herfor er:

Ofte er det sådan, at hvis man skal skildre
det tidlige Dansk Vestindiens historie
ganske kort, så bliver det nemt til en op-
remsning af kendte enkeltpersoner og
årstal: Kolonien på St. Thomas grundlæg-
ges af Jørgen Iversen i 1672 og Peter von
Scholten frigav slaverne i 1848. Arbejder-
oprøret på St. Croix i 1878 var ledet af 3
kvinder, hvoraf den kendteste var Queen
Mary. Og i tiden op til salget og Transfer
nævnes David Hamilton Jackson.

Men den dansk-vestindiske historie be-
står jo faktisk af alle de mennesker, som
levede på øerne i de små 250 år øerne var
danske. De fleste nævnes sjældent, f.eks.
fortidens vestindiske kvinder, hvoraf vi
sjældent hører om andre end Anna He-
gaard og Queen Mary. Tilsvarende omta-
les slaverne ofte som en gruppe, men de
var jo enkeltindivider og havde alle et
navn. Næsten ligeså ukendte er de fleste
danske embedsmænd. Gadehandlere har
vi måske set på et maleri, men hvad hed
de og hvordan levede de? For ikke at tale
om den store gruppe af Frikulørte; - hvem
var de egentlig ,  hvordan klarede de sig?

Det kulturhistoriske udvalg agter derfor
at kaste lys på disse mere ukendte histo-
riske personer, for på den måde at give
vores medlemmer en anderledes indsigt –
i øjenhøjde så at sige – i den dansk-vest-
indiske historie. Derfor vil der i hvert af
de næste mange numre af bladet optræ-
de en portrætskildring af en historisk per-
son fra øerne. Det vil blive en kavalkade

af både kendte og ukendte personer. Vi
starter med en artikel af historiker Niklas
Thode Jensens fra Københavns Univer-
sitet om lægen Schlegel på St. Croix.

Anne Walbom

Festival 2007
Af Asger Larsen

Som førstegangsdeltager i en festivalrej-
se har jeg haft store forventninger uden
helt at kunne forestille mig, hvordan en
festival ville være. Normalt er oplevelsen
ved en sådan tur jo en blanding af selve
rejsen frem og tilbage og af opholdet.
Selve rejsen blev dog så speciel, at de to
dele må adskilles.

Rejsen.
Rejsedelen blev besværlig ! Det startede
med, at vi ”sneede inde” tre dage i New
York. 1.200 fly blev aflyst i Kennedy
lufthavnen alene denne fredag nat. Det
gav selvfølgelig en enorm ”prop”, som
skulle om-bookes og som skulle have
hotelværelser. Ved et rigtig godt initiativ
blev der dog etableret en busrundtur til
en række af New Yorks største seværdig-
heder. Ved den videre rejse blev flere af
de grupper, som vi blev opsplittet i, igen
forsinket. Den gruppe, som jeg tilhørte,
måtte have endnu en ufrivillig overnat-
ning i San Juan på Puerto Rico. Resulta-
tet var, at vi først nåede frem til St. Croix
tirsdag formiddag i stedet for som plan-
lagt lørdag eftermiddag. Hjemturen blev
også med mange forsinkelser, i alt ca. 8
timer. Alle disse besværligheder lagde et
enormt pres på de to rejseledere. De yde-
de en stor og dygtig indsats, som vi øvri-
ge rejsedeltagere i den øjeblikkelige træt-
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hed og skuffelse ikke formåede at værd-
sætte højt nok. Det var en erkendelse,
som jeg mødte hos mange deltagere i de
følgende dage. Sne og isslag kunne in-
gen lastes for, men set på baggrund af de
øvrige forsinkelser og bookingsbesvær-
ligheder er der meget, der tyder på, at
American Airlines var et uheldigt valg.

Endelig på øerne
Opholdet blev i modsætning til rejsen en
kæmpeoplevelse. Dog var det en stor
skuffelse - i hvert fald for mig som første-
gangsbesøgende - at være på det hold,
der gik glip af den officielle hovedmod-
tagelse på Government House, St. Croix.
Den fortog sig dog noget efter modtagel-
sen på St. Thomas (og St. John).

Historie-  og natursafari.
Som forholdsvis nyt medlem var mine fo-
restillinger om turen først og fremmest
centreret om det historiske. Alt på øerne
emmer af historie. At gå rundt i Chris-
tianssted med Government House, fortet
Christiansværn, Vejerhuset, Toldboden,
den danske kirke og kirkegården med de
danske gravsteder - ja, det er som at træ-
de ind i historien. På kirkegården gik jeg
en tur alene for at se det danske afsnit og
opleve stemningen her. Midt i forfaldet
var også dét en historisk vandring blandt
grave over embedsmænd, militærfolk eller
blot andre danske. Jeg fik senere at vide,
at på et så afsides sted burde jeg ikke gå
alene pga. risikoen for overfald, men der
skete mig heldigvis ikke noget.

Historiens vingesus oplevede jeg også
på ø-rundturen på St. Croix, hvor det li-
geledes var Nina York, som spændende
og kompetent viste rundt og fortalte. Vi
besøgte Lawaetz-museet, som er indret-
tet i hovedsædet til den tidligere sukker-

plantage, senere kvægfarm, Little la Gran-
ge. Vi besøgte også Whim plantagemu-
seum, en anden sukkerplantage, som nu
er frilandsmuseum over sukkerdyrkning
og  -fremstilling. Den viser desuden et
velhavende plantageejerhjem med indbo,
slavefortegnelser og det hele.

De to tidligere plantager er kun et udpluk
af det, der vidner om den tidligere suk-
kerdyrkning. Spredt rundt i landskabet
ser man de keglestubformede fundamen-
ter til sukkermøller, som er de mest mar-
kante levn fra den tid, da stort set hele
St. Croix var dækket af sukkerplantager.
Man kan forestille sig, hvorledes sukker-
dyrkningen må have fortrængt den natur-
lige vegetation. Hvordan denne vegeta-
tion har taget sig ud, fik vi et godt ind-
tryk af på en køretur i de åbne safaribus-
ser gennem udkanten af et stykke oprin-
delig skov og gennem besøg i en meget
interessant botanisk have.

På grund af den forsinkede ankomst til
St. Croix fik St. Thomas broderparten af
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tiden på øerne. Der blev derfor også mere
tid til at dyrke venskaberne med Friends
of Denmark ind imellem det øvrige pro-
gram. Bl.a. var der et interessant sympo-
sium. Her gav en række deltagere, både
danske og fra St. Thomas, en skildring af
deres familier i tidligere generationer.
Især de, hvor der var relationer mellem
øerne og Danmark, var interessante. Det
gav en anden vinkel på det stykke dan-
markshistorie, som De Vestindiske Øer
repræsenterer. Meget tankevækkende var
Anne Walboms indlæg, hvor hun fortal-
te, at der i tidligere generationer af hen-
des familie var indgået en slave, som
blev frigivet – hvorefter han selv købte
slaver. Sådan var hele samfundet opbyg-
get på den tid der på stedet og mange
andre steder. Sådan må man altid tage ti-
dens forhold med i bedømmelsen af for-
tidens gerninger.

Den sightseeing vi fik på St. Thomas, vi-
ste et noget andet og mere velhavende
samfund. Vi så en række hjem, som de har
set ud i Charlotte Amalie, og vi fik et ind-
tryk af den historiske del af byen, som ef-
ter den tids forhold var en ganske stor
by med et omfattende handelsliv.

Når man færdedes i byen fik man også et
indtryk af det moderne samfund her, som
i høj grad lever af turister. Man så de
kæmpestore krydstogtskibe, som dagligt
slap deres last af velbeslåede turister løs
i Charlotte Amalies gader. Det, der en-
gang var pakhuse for handel og transit af
varer, er nu et eldorado af mere eller min-
dre mondæne forretninger med smykker,
diamanter, ure, spiritus og andre turistat-
traktive varer. Også her var de små safari-
busser, som vi efterhånden kendte så
godt, hyperaktive.

Et af de virkelig interessante steder vi be-
søgte, var Coral World. Her fik man et
enestående indblik i koralhavet og dets
dyrelivet. Dette kunne ses enten i akva-
rier eller ved at stige ned i et undersøisk
byggeri og iagttage livet i havet gennem
glasruder. Også kysternes mangrovebe-
voksning var vist i Coral World.

Fra St. Thomas var der arrangeret en
dagsudflugt til St. John. Bortset fra, at
det regnede noget af dagen, og at nogle
af os var blevet sat af ved en forkert
færgehavn med en forsinket overfart til
følge, var det en rigtig flot tur. Naturen
var uovertruffen og meget oprindelig,
ruinerne af sukkerplantagen Anneberg
var meget instruktive, selvom tiden til at
studere dem var for kort. Stranden ved
Hawksnest Bay var uovertruffen og
frokosten også. Dagen sluttede  med en
Transfer Celebration reception ved den
gamle kommandantbygning.

Venskaber , afslapning og fest.
Om aftenen på vi efternøleres ankomst-
dag havde vi et stort beach-party på øen
Protestant Cay udfor Christianssted. Nys
ankommet og tørstende efter caribisk
stemning oven på tre ufrivillige dages
vinter i New York, var den der. Lækkert
vand, caribisk musik, rompunch, lange
borde på stranden,  caribisk mad – i det
hele taget hyggelig stemning i den tro-
piske aften under en måne, der lignede
en liggende banan.

Og sådan var der vævet ind i de to ugers
omfattende program en perlekæde af
beach-parties ved nogle af verdens bed-
ste strande, hyggelige house-parties hos
mennesker, som efterhånden føltes som
venner, officielle modtagelser i offentlige
bygninger, flotte afskedsfester med dans
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til inspirerende caribisk musik, som den
kun kan opleves her. Mest medrivende
oplevede jeg ”Stanley and the Ten Sleep-
less Knights” ved afskedsfesten på St.
Croix. Straks orkesteret startede, ville mi-
ne værtsfolk helt frem på forreste række
under palmerne for at nyde musikken. De
var begge i 80´rne, den ene med dårlig
fod, den anden med dårligt knæ, så de ik-
ke kunne danse, men de rokkede i takt til
musikken hele aftenen mens månen som
en bananbåd sejlede væk over palmerne.

Vi var inviteret til den officielle fejring af
Transfer Day den 31. marts, den dag i
1917, hvor øerne blev overdraget fra
Danmark til USA. Det var et til tider næs-
ten gribende arrangement med vekslen
mellem taler, sang og musik og optræden
af et dansekompagni. Formanden for det
lokale parlament var i sin tale noget tilba-
geskuende og fokuseret på arven fra sla-
vetiden, mens guvernør John de Jonghs
tale var mere fremadrettet og visionær.
Flettet ind mellem talerne optrådte danse-
kompagniet i tre akter. 1. akt  beskrev sla-
vetiden, 2. akt  beskrev perioden, hvor de
farvede opnåede flere og flere rettigheder
under det danske styre frem mod over-

dragelsen til
USA og det
håb og den
skepsis, som
dette medfør-
te. Endelig en
sidste akt, der
beskriver den
jubel og glæ-
de, der opstår i

befolkningen efterhånden som de opnår
større selvbestemmelse. Desværre hav-
de mange nok svært ved at fange en del
af det, der foregik, for der var kopieret for
få programmer - et lille brist blandt andre

i organisation og kommunikation på
øerne.

Vi var privat indkvarteret på begge øer.
Både det og samværet i det hele taget
bragte et stort bidrag til forståelse af,
hvad øerne og deres befolkning er i dag.
Samtidig havde man hele tiden følelsen
af at være blandt venner, der med deres
ligefremme og umiddelbare facon ville
gøre det bedst muligt for os. Mine værter
var vidt forskellige. På St. Croix var det
ganske almindelige mennesker, tilsynela-
dende ikke særligt velhavende, men de
var meget hjertelige og vidste ikke alt det
gode, de skulle gøre. En aften kom de i
gang med at fortælle fra deres lange og
spændende liv. Bl.a. fortalte de om orka-
nen Hugo, der i 1989 ødelagde  næsten
alt på øen herunder deres eget hus. På
St. Thomas var min vært typisk ameri-
kansk med en fortravlet hverdag og en
mere overfladisk omgangsform, men me-
get rar og tiltalende.

Først bagefter er det virkelig gået op for
mig, hvor flot sammensat en pakke af op-
levelser rejsen  var: præsentation af den
historiske arv, af naturen, af de fantasti--
ske strande, af deres særlige musiktradi-
tion, af de officielle begivenheder og ikke
mindst det menneskelige samvær. For mit
eget vedkommende blev oplevelserne
stedse modtaget med en vis ydmyghed i
baghovedet: Hvordan kan vi komme til
øerne og modtage så meget - vi, der en-
gang var her som koloniherrer og slave-
ejere.

Vi har virkelig fået noget at leve op til
ved næste festival !

Asger Larsen
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Søndag 4. april stod vi op 6:20 og jeg gik
ud og kikkede lidt på byen mens Dorthe
tog et bad og lavede kaffe som vi nød på
terrassen mens solen skinnede så vi måt-
te trække i skygge. Vi skulle nu i kirke og
i anledning af palmesøndag var det lidt
specielt. Det begyndte på fortet med pro-
sition 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
gospel sang 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
så det var meget flot og når der synges
gospel, så synger hele kirken med, selv
de små børn på to til tre år synger med
og midt under guds tjenesten blev vi op-
fordret til at give de omkringstående et
stort knus eller vis din kærlighed til andre
mennesker. Dernæst skulle alle, som var i
kirken for første gang, rejse sig og sige
hvor vi kom fra og hvad vi hed, så i det
hele taget var det en fantastisk oplevel-
se. Da vi så gik derfra stod præsten ude
på trappen og hilste farvel til alle, der hil-
ste vi også på en fotograf fra TV-D4 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 fotograferede huset.
Han syntes det var en spændende histo-
rie og undrede sig over, at TV 2 ikke ville

have den. Han var også mere kvik end
jeg regnede med. Han så straks et beslag
som hængte på en af de søjler, som står
tilbage og spurgte, hvad den var til og så
var der et beslag ved hovedtrappen, som
vi heller ikke viste, hvad var til. Men vi
fandt hurtigt ud af, at begge dele. De to
beslag  ved trappen var til flaget, det an-
det til et skilt og begge 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. Jeg var ikke særlig be-
gejstret for hans måde at arbejde på, men
vi fik jo med sikkerhed bekræftet, at hu-
set i Strandgade var det hus, som  vi kal-
der vores.
Da vi nu ikke havde flere aftaler tog vi
over på den lille ø THE-CAY, for nu skul-
le vi have noget sol; Vi fik næsten tre
timer i solen, tog så på restaurant STIXX
og fik Buffalo burger med en cola til, det
havde maven godt af og så trak vi vores
sengetid til 23:30.

 Så blev det mandag 5-4, hvor vi igen
stod op næsten med solen 6:15. Jeg gik
som sædvanlig en tur, imens at Dorthe
tog bad. Da vi så havde fået morgenmad,
gik vi på indkøb ud af King Street og
fandt både købmand og 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,
serefter gik vi en tur på fortet.
Kl.14 tog vi en taxa ud til Erik Lawaetz,
ca. 5 kilometer uden for byen. Vi blev
modtaget af Roy Lawaetz som så bad
chauføren om at komme igen om en time.
Hans Forældre skulle i byen om aftenen.
Vi blev vist rundt i huset og fik vide, at
det var fra 1772, altså 232 år gammelt,
men det var  restaureret efter hurricane

En 14 dages tur til
ST. Croix sammen med
Anna Dorthe.

Artikel fortsat fra blad 2007-1

Af Knud Christensen
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Hugo, så alt var næsten som nyt og hu-
sets konstruktion og udseende var som
vi ser på gamle billeder .Vi blev budt på
en forfriskning af en anden søn, altså en
bror til Roy, og da Roy jo er kunstner
havde han en permanent udstilling i den
gamle lade. Det nåede vi også at se, men
det var begrænset hvad Erik Lawaetz
kunne fortælle os. Men han mente der
var brændt nogle huse i Strandgade i
tresserne. Det var næsten alt det han
vidste, men han er jo historiker, så han
forærede mig en af sine bøger, som jo er
på engelsk, så den er jeg meget glad for.
Da vi kom tilbage til byen, gik vi på Co-
manchs 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, som godt kunne have
været bedre, men var dyrt nok, $58  for
det hele. Vi gik så hen ad havnepromena-
den til Holger Danske og fik en kop kaffe
som ikke var meget bedre, og så kunne vi
ikke tage flere skuffelser den dag, så vi
gik tidlig i seng.

Tirsdag den 6-4;  Som sædvanlig tidlig
op 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, derefter gik vi en tur i Steepel
Building som er den gamle katolske kirke,
som i dag er museum. Vi fik en rundvis-
ning af en guid, som fortalte, at i det
gamle apotek, næsten ved siden af, solg-
te de møbler lavet i gammel stil.
Kl. 10 havde vi bestilt en taxa, som skulle
køre os til Little La Grande som er Kaj
Lawaetz’s ranch, som han har omdannet
til museum. Det skulle vi ud for at se. Da
vi så kom derud, mødte vi Roy som  for-
talte os, at hans farbror, som hedder Frits

Lawaetz, var der og Roy mente, at  han
måske nok også kunne give os nogle op-
lysninger da han er 96 År og  den ældste
af de tre brødre. Han er tidligere senator
og en respekteret mand, lige som de an-
dre Lawaetz. Han var så gæstfri at invi-
tere os med ud for at se ”Annaly”, som
er  hans ranch og han ville gerne vise en
del gamle billeder. Det var en stor ople-
velse, og da vi så havde set huset, for-
talte han, at han var meget stolt af at
Dronning Margrethe og Prins Henrik
havde besøgt ham i 1976. Han kørte os
derefter ned til en golfbane som hedder
Carambole, hvorfra vi ringede efter en
taxa.

På Little- La- Grande gik vi en runde i hu-
set som ser ud, som man ser den på bille-
der. Roy’s bror var der, ham hilste vi også
på og så blev vi af Roy introduseret  for
en journalist fra The-Dayli-News. Hun
var selvfølgelig også meget interreseret i
vores historie og ville komme på hotellet
næste dag til et interviv, så må vi se hvad
der kommer ud af det.
Da vi så kom tilbage til Christiansted var
vi lige i den danske afdeling af kirkegår-
den for at se, om der var noget vi kunne
bruge, men det var et rod og ruiner, som
vi ikke kunne bruge til noget. Vi gik så på
hotellet og  fik os  en burger, vi skulle
nemlig på The-Cay om aftenen til caribisk
aften med Still-Band musik og diverse
underholdning. Vi skulle jo også spise
derovre og det var god mad vi fik. Vi sad
sammen med to andre par som hed
henholdsvis Lilian og Jørgen fra Give og
Kirsten og Erik, som var fra Odense. Så
mødte Dorthe et ægtepar, som vi havde
mødt på fortet. Han fortalte, at han har
hus på St. Croix og er født der i 1936 og
kan derfor huske huset i Strandgade, og
mente, at der havde boet en mand der
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hed Nico,  og at  i stueetagen var der bu-
tik, hvor man solgte mad og drikkevarer,
så alt i alt blev det også en begivenheds-
rig dag .

Onsdag den 7-4. Igen tidlig op og igen
en solskinsdag. Jeg gik min sædvanlige
morgentur og vi fik kaffe på terrassen, vi
havde på et tidspunkt mødt en juornalist
fra D R1. Han var ude at gå morgentur,
ham talte vi med. Da vi sad og fik kaffe
fortalte han at på det som svarer til vores
kommunekontor kunne man få oplyst om
ejerskab og at det var i underetagen på
Governments House, så der var vi så
henne. Vi fik så besøg af DAILY-NEWS
jourlisten, som så fik hele vores historie.
Hun havde en fotograf med som  tog
billeder af os mens vi fortalte, hun ville
også gerne komme i Whim-arkivet næste
morgen. Så tog vi en taxa til Whim-Mu-
seet sammen med Lilian og Jørgen Jen-
sen, dem fra Give. Vi havde en taxa til at
køre hele dagen ($20 pr. mand), så det var
overkommeligt og vi var jo flere steder
den dag bl.a. rom disteleriet, hvor vi fik
smagsprøver og købte selvfølgelig også
6- flasker på tilbud ($32). Så var vi også i
Botanisk Have med mange flotte blom-
ster og træer. Vi kørte derefter til Whim-
Museet, hvor vi spiste Lilians medbragte
håndmader og endelig til sidst kørte vi til
Frederiksted, hvor vi selvfølgelig kikkede
på fortet som er meget forfalden, men
under restaurering. Derefter kørte vi så
igennem det de kalder „regnskoven“
hjem til Christiansted.

Nu er vi så fremme ved torsdag den 8-4
og det er lidt af en skelsættende dag,
fordi vi i dag skulle til at rode i arkiverne
og det har resulteret i, at det, som jeg har
skrevet om mine olde- og bedsteforældre,
ikke helt står til troende så det vil jeg

hermed gerne dementere og så vil jeg
gerne fortælle, hvad jeg ved med lidt
større sikkerhed. Nu først må jeg fortælle
at min oldefar aldrig har været i Danmark
og han er født på St. Croix af farvede for-
ældre, men var godt nok politibetjent i
Christiansted. Min bedstefar kom ikke til
Christiansted, men Frederiksted som sol-
dat og var der i 7 år, så blev der en stil-
ling ledig på en af Statens sukkerplanta-
ger som underforvalter og den søgte han
og fik. Da hans overordnede ikke var be-
gejstret for bogholderi, lærte han sig det,
og det kom ham til gavn senere, da der
blev en ledig stilling som politibetjent i
Christiansted. Det fortælles så, at min
oldemor var vaskekone for de betjente
som ikke var gift og derved skulle min
bedstefar så have mødt min bedstemor,
men en ting er helt sikker, de blev gift
med hinanden i 1898, det er der papir på
som vi fandt i Kirkebøgerne.

Det vi gerne ville finde fra starten af var
Wilhelmines efternavn ved fødslen. Det
har vi aldrig vidst, så hvis vi fandt hen-
des dødsattest ville vi nok finde hendes
efternavn, men det blev ikke der vi fandt
det . Vi havde jo her hjemmefra haft en
god kontakt med en som hedder Nancy
og hende havde vi et godt og indbrin-
gende samarbejde med derovre, så det fik
vi stor glæde af, men også efter. Så for
lige at få vores aner helt på plads, starter
vi med vores tipoldeforældre, for de papi-
rer har vi fået efter at vi er kommet hjem.
Jeg prøver at dele de forskellige papirer
op i lommer med numre og derfor bliver
den første nr.1og det fortæller, at en
mand ved navn Jacob Cruise på 34 år er
blevet gift med en ved navn Mary Jen-
sen eller Jørgensen, det er meget utyde-
ligt, han skulle så være forældre til Wil-
helmine, men nu fortæller lomme nr.2 så,
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at han ikke er faderen. Udskriften fortæl-
ler, at Jakob Cruise i året 1870  bor sam-
men med Mary Cruise i Østergade nr.39
med tre andre børn samt Wilhelmine
Hennemann, som er 18 år og han var 34.
Han kan altså ikke være hendes far og
samtidig fik vi også oplyst hendes efter-
navn. Det var lige kort fortalt om de papi-
rer vi fik tilsendt fra Nancy efter vores
hjemkomst.

Vi tog så en taxa til Whim-arkivet, for vi
havde en aftale med Nancy til kl.10. Da vi
så kom derud, gik vi ellers i gang med at
rode i de gamle papirer og det var både
spændende og sjovt, Der var en dame
som hedder Betzy som pludselig rejste

sig og sagde: „Sig mig lige en gang, den
familie som i snakker om, havde de ikke
en søn der døde i New York“. Det havde
de jo og vi spurgte, hvor hun vidste det
fra. Hun havde også et kopi af deres

hjemrejsevisum, så vi måtte jo lige vide,
hvor hun havde det fra. Vi fandt så ud af
ved fælles hjælp, at det var kusine Marys
barnebarn, som hun havde  mødt i Kø-
benhavn i 2003 til en konference.

Lomme nr.3 viser så  en kopi af en regi-
strering fra 1876, igen fra Østergade
nr.17, hvor det fremgår, at Carl Erichsen
er registreret for huset sammen med
Wilhelmine,Margaret,Carl og Chrestine
med flere.

Vi var i arkivet til omkring kl. 4, hvor vi så
tog en taxa hjem, hvor vi så mødte en
som hedder Bill Cissel, som er en eller
anden opsynsmand, men meget historie-
interesseret ( vi har set ham i DR1 ). Ham
fik vi kontakt med gennem den dame som
passer kiosken i vejerhuset og han hav-
de i første omgang et kort over  hele
Christiansted som han gav os, det er
Lomme Nr. 7.det viser de matrikel numre i
Strandgade som Bedstefar ejede. De er i
dag parkeringsplads for Governmentet.

Så kom vi til fredag den 9-4, hvor det
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igen var dejlig solskin, efter morgenma-
den gik Dorthe hen og tjekkede mail, vi
skulle så have sendt Lillian og Jørgen til
St. Thomas, de skulle være der den sid-
ste uge, men det nåede vi ikke. Vi havde
så en god snak med Bill Cissel, hvor han
fortalte at 2. sal var bygget på huset i
RICHMOND senere og han gav os et
kort over selve Richmond-området.

 Kl. 10:30 bestemte vi os for at tage over
til den lille ø The-Cay for at få noget sol,

det havde vi jo ikke rigtig fået endnu. Vi
blev så der det meste af dagen og det re-
sulterede selvfølgelig i, at vi blev mere
el-ler mindre skoldet, for mit
vedkommende var det skinnebenene og
så det skaldede hoved. Vi tog hjem til
hotellet kl.15, da mente vi det var nok. Vi
gik så på Cara-velle for at tjekke mail og
gik i deres re-staurant og spiste
aftensmad. Derefter gik vi en tur rundt
om havnen og ellers hjem og fik lidt
Aloe-Vea på de skoldede steder og fik en
kop kaffe. Gik tidlig i seng, vi var jo
trætte efter den tur på stranden.

Det blev så lørdag den 10-4. En meget
stille morgen, hvor jeg gik en tur rundt i
byen. Jeg mener, at jeg var en tur i Øster-
gade, men er ikke helt sikker. Dorthe blev
liggende lidt længere en hun plejer, men
kom dog op kl.7. Da vi så havde fået vo-

res morgenmad gik vi til receptionen for
at kigge efter DAILY-NEWS, men den var
der ikke endnu. Nu satser vi på den er
der mandag, vi ville jo gerne se vores in-
terviews. Gik på RUM RUNNERS og fik
en glas juice og så gik vi i butikker, noget
skulle jo ske. Jeg købte mig en skjorte til
erindring om turen den er med palmer på.

Så mødte vi Torben Eyerby som gerne
ville høre vores historie og have nogle af
vore billeder som han ville bruge til en
brochure specielt rettet mod slægtsfor-
skere og de, som har rødder derovre. Han
tilbød middag som vi afslog, men fik dog
et glas juice og en kop kaffe. Aftalen blev
at han skulle have nogle billeder pr. mail
når vi kommer hjem, og han vil så sende
et udkast til en brochuren. Når han kom
til Danmark han ville også gerne vide,
hvad vi syntes om hele turens forløb og
han ville også gerne have en uvildig kri-
tik og høre om forbindelse fra Jylland til
Kastrup og omvendt, så jeg foreslog ham
Abildskous busser. Så spurgte han, om
jeg kendte noget til dem og det fortalte
jeg så, hvorefter han sagde, jeg syntes
nok du så bekendt ud, jeg har kørt med
dem adskillige gange  i 4 år.  Vi gik så lidt
i byen og Dorthe fik købt en ring og vi
købte også en til mor, herefter gik vi
tilbage til hotellet og tog os en glas juice
med rom i og så slappede vi af. Vi gik så
på RUM_RUNNERS og fik aftensmad
hummersalat som smagte udmærket og
derefter hjem og fik en kop kaffe og så i
seng.

Vi er nu henne ved onsdag den 14-4 og
har forhåbentlig igen en dejlig og ind-
holdsrig dag foran os, Efter morgenma-
den ringede Dorthe flere gange til arkivet
ude i Richmonn uden svar, men det lyk-
kedes dog til sidst, men vi kunne først
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komme næste dag 8:30 og så skulle vi
udfylde en ansøgning. Så ville de så se
om de havde Wilhelmines dødsattest og
det ville så koste $22. Vi tog så over på
„øen“ for at få noget sol, det kunne vi jo
ikke få nok af eftersom vi tilbragte meget
tid inden døre. Dorthe truede også flere
gange med, at når vi kom hjem, skulle
hun have et 8 dages kort til solarie som
kompensation. Spiste frokost ovre på
„øen“ og tog så hjem igen til hotellet om-
kring ved 3-tiden, hvor vi fik et bad og
slappede lidt af. Dorthe gav sig til at mai-
le og jeg begyndte at kigge på min kuf-
fert og pakkede nogle ting. Vi gik så lidt
rundt i byen inden aftensmaden hvor der
så var en bil der standsede, og en ung
mand steg ud og sagde, at han havde set
os i avisen og han ville lige fortælle at
han havde boet på Strandgade i 66-67 og
da var huset intakt, men ubeboet og ha-
ven var tilgroet. Så vores interview i avi-
sen har ikke været helt forgæves.  Så gik
vi på RUM-RUNNERS og startede med
en Planters-Punch og derefter en gang
kyllingevinger som smagte virkelig godt.
Hilste på nogle andre som havde været
på St. Thomas ugen før. De fortalte, at
det er en helt anden ø, indbyggerne var
ikke nær så gæstfrie og høflige.

Torsdag den 15-4-04. Nu er der kun to
dage til vi skal hjem og vi ikke så nær
færdige endnu. Efter morgenmaden fik vi
fat i en taxachauffør som hedder ” Dus-
ty”. Han skulle køre os ud til RICH-
MOND så vi kunne få den dødsattest
over Wilhelmine og Dorthe bad ham
vente i fem minutter, men han grinede
bare og sagde der er intet her der kun
tager fem minutter og det havde han ret i,
der var nemlig ingen der var imødekom-
mende der, først var det rengøringsda-

men der bad os vente til hendes gulv var
tørt, dernæst var der ingen på den anden
side af en luge til at tage imod os. Da der
så kom en, ville hun have Dorthes  pas at
se, ikke bare en kopi og det havde vi
selvfølgelig ikke med derud og vi skulle
også have en konvolut med et frimærke
på. Så fortalte Dorthe, at det viste hun jo
ikke, men så sagde damen, at det havde
hun fået besked på i går. Så blev Dorthe
stram i betrækket. Så fik tonen en anden
lyd, nu kunne vi så udfylde en ansøg-
ning og ringe tilbage igen om tre timer og
det gjorde vi så og fik det vi skulle have.
Nu tog vi over på The-Cay for at få den
sidste gang saltvand og selvfølgelig og-
så sol.

Alle var mødt op i lufthavnen til afgang
som var planlagt til kl.19:00 med AIR-
PLUS som skulle være i København 9½.
time senere altså dansk tid kl. 10:15.

Da vi så kom til København blev vi mod-
taget af Vibe med madkurv og pilsner  og
så var det slut på den tur.

Det har været mit livs største oplevelse
at se min mors dejlige fødeø  St. Croix .

Knud Christensen
Rønde.
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Indmeldelsesblanket

 (udfyld med tydelige blokbogstaver - sendes til)

Medlemssekretariatet
Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Navn

Gade

Postnr: Telefon/E-mail:

By:

Festival 2007
Hjemme igen efter at have været én af de
heldige, der deltog i Festival 2007 bliver
man spurgt om ferien har været god –
hvad der har været det bedste – og den
største oplevelse og så videre.

Strandene er skønne, Buck Island – Op-
penheimer Beach – Magens Bay  - man
kan næsten ikke foretrække den ene for
den anden. De gamle danske minder, her
er meget at gå i gang med for den histo-
rieinteresserede  – og de smukkeste ud-
sigtspunkter rundt om hvert hjørne. Dej-
lig musik og spændende og rørende for-
tællinger om nogle af deltagernes rødder i
Vestindien. Det at bo privat giver en helt
anden oplevelse – denne gang fik jeg lært
hvordan man laver saltfish.

Men det der gør mest indtryk hver gang
– er den store gæstfrihed og venlighed
man bliver mødt med. Det kan næsten
ikke beskrives. Det er ”min 3. festival” og
jeg møder derfor mange kendte ansigter.
Gensynsglæden er den største oplevelse.
Når værten og postkortsælgeren siger
Welcome home – ja så føler man, at man
er velkommen.  Når man får sendt et bil-
lede af en tom stol på trappen  ved ho-
veddøren med teksten - ”Our front door
welcomes you anytime - your home away
from home ”ja  - det taler for sig selv.

Så glemmer man de kolde tæer i New
York, og flyet der måtte returnere til Puer-
to Rico på grund af maskinproblemer –
og håber på endnu en festival.

Helle Christensen
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