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Kære medlemmer

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2007, nr. 3
Redaktion: Finn Ferrall (ansvarshavende).

Formanden
skriver...

Tænk bare: 100 år!

Ups….  tænker I måske, - nu kan formanden ikke regne mere, det var ikke så godt. For det
er jo 90 år siden, at øerne blev overdraget til USA. Og det, der skete for 90 år siden, er
værd at mindes hele året og ikke kun lige rundt om datoen den 31. marts.

Det er også 90 år siden at vores forening blev stiftet. Helt præcist den 15. juni 1917. Det
burde en formand skrive om. For der er ikke mange foreninger, som fylder 90 år, og så
samtidig er så levende. Ikke alene indmeldes der stadig mange nye medlemmer, men med-
lemmerne er også meget aktive. Selv om et medlemsmøde foregår mange kilometer væk, så
kommer de med stor fornøjelse til f. eks. Ebeltoft.

Bare rolig – jeg kan godt regne. Men vi er altså på vej til at skulle fejre de 100 år.

I bestyrelsen har vi allerede talt om forskellige langsigtede planer. Det vi har brugt mest
tid på er vores ungdomsudveksling, som kulturministeren synes er så god en ide, at han
har fundet penge til den fra tipsmidlerne. Tak Brian Mikkelsen - det er vi utroligt glade for.
Fordi vi forestiller os, alle de unge mennesker, som i løbet af de 10 næste somre, skal flyve
over Atlanten og opleve henholdsvis Danmark og USVI for første gang. Så hvis alt går
vel, så vil der den 31. marts 2017 have været 20 unge danskere, som har fået en uforglem-
melig oplevelse af USVI. Og der vil være 10 unge Crucians og 10 unge St Thomians, som
har fået en uforglemmelig oplevelse af  Danmark. Tænk hvad det kan komme til at betyde!

Til allersidst –  se lige på side 5. Der skriver jeg mere om at fejre 100 år.

God sommer
Anne Walbom
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Når uheldet er ude!

Man er på ferie og man har tegnet en rej-
seforsikring, som man selvfølgelig ikke
håber man får brug for, men når uheldet
er ude, så er det at ens rejseforsikring
skal hjælpe med at gøre skaden/ulykken
så lille som muligt! Desværre har de fle-
ste medlemmer, som deltog i Festival
2007 oplevet, at deres rejseforsikring ikke
dækkede de uheld, der indtraf på rejsen
til St. Croix. Til orientering for de medlem-
mer i foreningen, som ikke deltog i Festi-
val 2007 skal jeg kort opridse forløbet af
rejsen.

Rejseruten skulle have været følgende:
Kastrup, London, New York til Miami
med overnatning i Miami. Næste dag vi-
dere til St. Croix.

Flyveturen fra Kastrup til London med
British Airways (BA) gik fint, videre med
American Airlines (AA) til New York,
men efter landingen i JFK-Airport, New
York modtog vi den kedelige meddelelse,
at lufthavnen var blevet lukket på grund
af sne, og at vort fly videre til Miami var
aflyst. American Airlines kunne ikke brin-
ge os videre førend mandag den 19.
marts og at alle omkostninger til hotel,
forplejning etc. var American Airlines
uvedkommende, idet det var vejrmæssige

årsager (sne/frost), som forhindrede
American Airlines i at gennemføre flyv-
ningen. Vore to dygtige rejseledere, Wal-
ther Damgaard og Lis Torpet Andersen,

fik deltagerne ombooket til afgang man-
dag morgen for den største dels vedkom-
mende, og resten mandag eftermiddag,
alle via San Juan, Puerto Rico, men også
alle med ankomst på rejsedestinationen
St. Croix mandag den 19. marts. Men og-
så her gik det galt: Da vi mandag morgen
kom til check-in viste det sig, at AA ikke
havde fået registreret vores ombook-
ning! Så om igen, hvilket  resulterede i, at
nogle ankom til San Juan til tiden og nåe-
de flyet videre til St. Croix, mens en an-
den stor gruppe først ankom om efter-
middagen og derfor først kom til St. Croix
sent mandag aften (ca. kl. 23).  17 med-
lemmer måtte overnatte på hotel i San
Juan og  ankom først til St. Croix tirsdag
formiddag.

Festival 2007 blev, trods udrejsebesvær
og en hjemrejse med forsinkelser og
manglende bagage ved ankomsten til
Kastrup, en stor succes!

Men tilbage til rejseforsikringen. De fle-
ste rejsedeltagere havde fået tegnet for-
sikring gennem Europæiske Rejseforsik-

Afgang i Kastrup 16. marts 2007

JFK-i N.Y. : Alle fly videre er aflyst!
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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)

ring A/S, men det har desværre vist sig, at det ikke har været muligt at få Europæiske Rej-
seforsikring A/S til at dække deltagernes indkvarterings- og forplejningsomkostninger un-
der opholdet i New York. Nogle rejsedeltagere har en rejseforsikring i forbindelse med et

Mastercard, og har
derigennem fået
dækket nogle af
deres omkostnin-
ger. Jeg har selv en
sådan rejseforsik-
ring og har fået er-
statning for de 3
dages forsinket
fremmøde på rejse-
destinationen St.
Croix. Når jeg skri-
ver dette er det be-
stemt ikke for at
”drille” alle de rej-

sedeltagere, som ikke har fået nogen erstatning, men for at gøre vore medlemmer opmærk-
som på, at man måske nøje skal overveje om det skal være Europæiske Rejseforsikring A/S
som man vælger ved næste rejse eller om man skal se sig om efter alternativer!

Finn Ferrall

Vel ankommet til St. Croix kl. 21:30, men her må vi vente
på nogle rejsedeltagere som ikke fik plads på vores fly,
ankomst kl 23:30. De sidste 17 ankom først dagen efter!
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100 år

Ofte nævnes det her i bladet, hvordan Dansk Vestindisk Selskab hele tiden får nye med-
lemmer. Men nu vil jeg skrive om det ældste medlem, vi har i selskabet. Jeg har nøje gen-
nemgået vores medlemslister, men jeg kan ikke finde nogen, der er blevet indmeldt før
1961. Dengang skulle man enten have arbejdet ude på øerne, eller man skulle have været
født derude. Og det er i den sidste kategori vi skal finde Grethe Bentzen, medlem siden
januar 1961.

Men Grethe Bentzen er ikke blot det medlem, der har den største anciennitet. For 100 år
siden, helt nøjagtigt den 23. april 1907, blev den lille Grethe født på St. Croix på plantagen
La Grange ved Frederiksted. Lille Grethe var et barnebarn af G.A. Hagemann, som den-
gang var et stort navn både hjemme i Danmark (bl,a, direktør for De Danske Sukkerfabrik-
ker) og på St. Croix (ejede flere plantager og havde anlagt fællessukkerkogerierne).

Grethe Hagemann flyttede til Danmark
som ganske ung, men både hun og hen-
des familie har altid holdt forbindelsen til
St. Croix ved lige. Grethe Bentzen har bå-
de rejst  på besøg til St Croix samt været
vært for Friends of Denmark. Og i 2001
reagerede hun på en opfordring fra DVS
medlemsblad, om at lade Ole Bidstrup
(som dengang var bladets redaktør) affo-
tografere gamle vestindiske fotografier.

Da jeg talte i telefon med Grethe Bentzen for et par måneder siden, indrømmede hun, at
hun var stoppet med at køre i bil. Men hun fulgte skam ivrigt med i medlemsbladet, som
også lige fik et par kommentarer med på vejen. Hun så frem til sin fødselsdag, for som hun
sagde: ”Der er jo ikke så mange, som bliver så gammel som mig! Mon jeg ikke er det ene-
ste medlem I har, som er så gammel?”
Jo, det er helt sikkert, Grethe Bentzen er vores ældste medlem.
Hjertelig til lykke med de 100 år.

Anne Walbom

På plantagen La Grange 1907. I vognen
sidder Grethe Bentzen’s forældre og sto-
rebror. Grethe selv ligger i barnevognen,
som anes bag ved hesten.

fremmest var der en meget levende gammel dame (dengang 94 år), som absolut ikke var
trykket af alderen. Hun spillede både bridge og golf – og kørte stadigvæk bil!

smukt hjem med mange vestindiske ef-
fekter. Og der var ikke blot en interes-
sant samling bøger om Vestindien. Der
var også en stor samling gamle vestindi-
ske postkort og fotografier. Men først og

Jeg fik lov til at komme med. Vi besøgte et
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Den Vestindiske
Gæstfrihed.

Den vestindiske Gæstfrihed er bleven til
Ordsprog, og det med Rette, naar man da
ved vestindisk Gæstfrihed forstaar de
vestindiske Planteres Gæstfrihed, thi
denne er af en overraskende Hjertelighed
og Varme. Naar De som Rejsende kommer
ridende til en Plantage, beder Planteren
Dem ikke om at deltage i Familiens Mid-
dagsbord. Han ville betragte det som en
Fornærmelse, saafremt De ikke mente,
dette fulgte af sig selv. Først naar De ef-
ter Middagen, omgiven af Familien, drik-
ker Deres Kaffe paa Verandaen, siger
Værten til Dem: ”De bliver da selvfølgelig
hos os en Uges Tid.”  Vi takker og føres
ind paa Plantagen Little Princess, der
ejes af Mr. E. Svitzer, som har været bo-
siddende paa St. Croix i 38 Aar.

Gennem Negerbyen kommer vi op til den
herskabelige Hovedbygning, fra hvis
omfangsrige Veranda Ejeren, siddende i
sin Gyngestol, kan følge Arbejdets Gang
paa Sukkermøllen. Her lægger man sit
Overtøj og føres ind i en stor Sal, der er
monteret paa almindelig europæisk Vis. I
denne Sal byder Husets Frue Velkommen
paa den stilfærdige, elskværdige Maade,
der er ejendommelig for vestindiske Da-
mer. Man har straks følelsen af, at man

virkelig er velkommen og kan betragte
sig som optagen i Familiens Skød.

Rundt om i den store Sal og i de andre
Værelser findes en Overflod af lette Gyn-
gestole, der ligesom strækker Armene ud

og byder den Fremmede en behagelig
Hvile. Vinduer og Døre staar aabne, men
dog ligger Stuerne i diskret Halvmørke,
thi dels holdes Solen ude af den over-
dækkede Veranda, dels er Vinduerne mod
Solsiden blændede af grønne, luftige Per-
sienner. Gennem Dørene, der aabner sig
ind til Spisesalen, ser man de halvnøgne
Negerinder travlt beskæftigede i Køkke-
net. Overalt er Borde og Etagerer bedæk-
kede af nydelige Nipsting. Erindringer
om Kjøbenhavn, hvor Husets unge Dat-
ter – som alle danske Planterdøtre – har
opholdt sig nogle Aar. For de danskfødte
og dansktalende Kreoler spiller Kjøben-
havn en overordentlig Rolle. Fra dette
Verdens Midtpunkt kommer Bøgerne,
Aviserne, Brevene og Modesagerne.
Tusinde Smaating, fra Billedet af Frue
Kirke til det sidst ankomne Dagblad, er
Vidnesbyrd om, hvor mange Baand der
knytter dette Hjem til Hovedstaden, og
dog er baade Fruen og Børnene fødte i
Vestindien. Paa Væggene hænger danske
Billeder, og i Albummerne finder vi Por-
trætter af de unge Søofficerer, der i Aare-

Nina York snakker om „little Princess“



7Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni 2007

nes Løb har været Husets Gæster. Mel-
lem Portræterne er Prins Valdemars med
hans Navn og egenhændig skrevne Tak.

Imedens har vi faaet den uundgaaelige
Velkomst-Drink, og nu siger Værten: ”Vil
De følge med ned i Gaarden og vælge
Dem en Hest?” Dette er et meget vanske-
ligt Valg. Der er ”King David” og der er
”King Salomon” og endnu et Par Pas-
gængere, som ville vække Sensation paa
Strandvejen. Man vælger én og faar en
Negerfløjte, som man blot behøver at
blæse i, naar man forlanger Hesten for
sin Dør. Og Værten fortsætter: ”Saafremt
De ønsker at aflægge Naboer Visit i Vogn,
behøver De blot at sige Staldnegren, om
De vil køre ud i Enspænder eller Tospæn-
der. Men De maa tillade mig at være
Kusk.” Da føler man sig i Vestindien!

Endelig, naar alt dette er bragt i Orden,
bliver man ført op i Gæsteværelset, der
ligger i en selvstændig Fløj. Værelset er
rummeligt, men alt, hvad det indeholder
af Borde, Gyngestole og Sofaer, forsvin-
der under Vægten af den uhyre Seng, der
indhyldet i det kridhvide Moskito Net er

placeret midt paa Gulvet. Ved Siden  af
dette Soverum findes Badeværelse og
Billardsal, og rundt om hele Lejligheden

løber en Altan, hvorfra Udsigten er saa
smuk, at man derover et Øjeblik glemmer
baade Hus og Hest og Vogn og Vært.

Nu følger der et sandt Slaraffenliv. Man
staar op om Morgenen Kl. 6, og efter at
have badet paa Koralrevene og efter at
have drukket Kaffe paa Altanen rider

man i det dejlige, lyse Solskin sammen
med Plantageejeren ud i Sukkermarkerne.
Paa Vejen hjem møder man en Nabo eller
to, som følger med og deltager i Frokos-
ten Kl. 12. Frokost og Middag er næsten
ens med 4-5 varme Retter, bestaaende af
forskellige Slags Fisk og Stege med skar-
pe Saucer, hvortil Rødvin. Ved Bordet
staar en Negerinde og ”børster Fluer”
med en grøn Gren. Hvor generende hun
end er, saa er hun en Nødvendighed.
Ogsaa naar man op ad Dagen ligger i sin
Hængekøje, kommer hun og vifter Fluer-
ne, medens Massa faar en Lur.
Fra Kl. 13-3, naar Solen staar i Zenit, hol-
der man sig inde. Derpaa foretages Ride-
ture og aflægges Visitter. Middagen er al-
tid meget munter, og om Aftenen spiller
Damerne Piano, medens Herrerne passia-
rer, ryger Havanna og aflægger hyppige
Besøg i Spisesalen, hvor Buffet’en spiller
samme Rolle for Plantageejerne som Gal-
ten Særimmer for Ejnherierne.

Efter bog skrevet af Henrik Cavling.
Anne Walbom
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Lidt billeder fra med-
lemsmødet i Ebeltoft.

Vi mødtes lørdag den 19. maj i Ebeltoft,

ved Fregatten Jylland. Vejret var fint og

kl. 12 var der i cafeteriet en dejlig buffet.

Diverse drikkevarer kunne man købe i
cafeteriet.

Efter spisningen var der arangeret rund-
visning på Fregatten Jylland. Tre meget
dygtige „søfolk“ viste os rundt på skibet

og fortalte om skibets historie.
Vi blev delt op i 3 hold og og hold 1 star-
tede rundvisningen nede ved skibets køl.

Derefter gik turen videre op gennem ski-
bet, hvor vi så hvorledes mandskabet ar-
bejdede, spiste og sov, når man var på
togt.
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Øverste dæk

Sovepladsen

Da Christian 9. i 1874 skulle til Island
for at kaste glans over festlighederne i
anledning af 1000-årsfesten og den nye,
frie forfatnings ikrafttræden, skulle der
findes et transportmiddel til ham. Ganske
vist havde man kongeskibet Slesvig, men

Kanonererne gør klar.

Frokosttid
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Fregatten „Jylland“ blev i årene 1874 til
1876 brugt som kongeskib.

Billeder fra de kongelige gemakker:

Den kongelige spisestue

det var en hjuldamper, som rullede fælt i
søen, og da Nordatlanten i august måned
sagtens kunne vise tænder, faldt valget
på fregatten Jylland, som på den tid var
det største og kraftigste skib i flåden.

Indretningen til kongeskib blev foretaget
i vinteren 1873-74. Den lille hytte på ag-
terdækket blev forhøjet og udvidet frem
til mesanmasten, og der blev skåret vin-
duer i skibssiden. Det herved opnåede
ruf blev indrettet til beboelse for maje-
stæten og hans følge. Den 21. juli 1874
hejste majestæten sit flag akkompagneret
af 27 salutskud.

Dagligstuen

Kontoret

Samovaren

Slut på en informativ rundvisning!

Finn Ferrall



11Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni 2007

Besøg på St. Lucia.

Efter 14 dejlige dage med festival på St.
Croix, St. Thomas og St. John, hvor vi
havde mødt både gamle og nye venner,
og været til en masse fester og arrange-
menter, trængte vi til at slappe rigtig af.
Så Edith, Niels Jørn, Walther og jeg blev
et par dage på St. Thomas, tog derefter et
par dage til St. Croix, og derefter til St.

Lucia, en an-
den ø i Cari-
bien, som vi
havde hørt
om. St. Lucia
ligger sydøst
for Virgin Is-
lands.

Vi fik lidt problemer, da vi ankom til luft-
havnen, vi havde ikke noget visum, som
det krævedes i perioden 1. februar til 15.
maj, på grund af verdensmesterskaberne
i kricket, som blev afholdt på mange af
øerne i Antillerne. Det anede vi ikke no-
get om, rejsebureauet vidste det heller
ikke. Men i lufthavnen ville de udstede
visum til os, hvis vi betalte hver 100 US
$, og ellers kunne vi tage næste fly tilba-
ge, hvor vi kom fra. Så vi betalte. Men de
beholdt vore pas, dem fik vi først tilbage
3 dage senere, da vi kom for at hente vo-
res visum. Da vi ikke havde vores pas,
kunne vi ikke leje en bil, så vi var nødt til
at tage en taxa ned til Balenbouche, hvor
vi skulle bo. Det var i den anden ende af
øen 1½ times kørsel fra lufthavnen. Vi an-
kom til Balenbouche og blev modtaget af
vores meget søde værtinde, Uta Lawaetz,
samt 5 hunde, en Dobberman, en Labra-
dor og 3 af ubestemmelig race, som alle
gøede meget af os, indtil vi havde hilst,
så var vi accepterede.

Vi havde en dejlig uge på St. Lucia. Ba-
lenbouche var et meget spændende sted
at bo. Det er en gammel plantage, som
Uta og hendes datter Verena – barnebarn
af Erik Lawaetz - driver som en slags ho-
tel. Der er fire huse på plantagen som alle
var lejet ud. Vi boede 12 personer der, i 2
af husene kunne der bo 4 i hver. Uta er
arkitekt og meget kunstnerisk anlagt,
hvilket indretning og udsmykning i høj
grad bærer præg af. Stedet er også meget

brugt at unge par som bliver gift og hol-
der bryllup der. Vi nåede at opleve et en-
kelt.
Balenbouche var oprindelig sukkerplan-
tage og resterne af den gamle vandmølle
til at drive maskineriet, står der stadig.
Senere har der været plantet kokospalmer
på plantagen, men nu er der ikke længere
nogen afsætning på kokos, så nu er der
kun en mindre produktion og eksport af
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mangofrugter. Der er dog fortsat mange
kokospalmer på Balenbouche, de fleste
selvsåede. En af medhjælperne på Balen-
bouche, Momo, demonstrerede en for-
middag for os, hvordan man klatrer op i
en kokospalme og høster kokosnødder.
Uden brug af andet end hænder og fød-
der smuttede han lige op efter 4 friske ko-
kosnødder til at drikke og spise. Han lær-
te os også, hvordan man spiser mango-
frugter af skallen.

Vi kunne selv lave mad, hvis vi ville, men
Uta lavede noget aldeles dejlig mad. Vi
fik mange forskellige ting. Om morgenen
var der kaffe, frisk brød, ost, marmelade
og frisk mangofrugt fra plantagen. De
smager helt anderledes end de halvgrøn-
ne mangoer, vi som regel kan købe i su-
permarkedet. Til aften diskede Uta op
med mange forskellige lokale ting, bl. a.
King fish med en masse forskelligt også
lokalt tilbehør, alt sammen til mindst 5
kokkehuer. Også desserten var lokal og
her var tophittet så ubetinget Utas hjem-
melavede mangosorbet. Den fortjener en
ekstra kokkehue.

Det kneb med at falde i søvn de første
nætter, ikke på grund af trafikstøj, som vi
har herhjemme, nej det var cikader og frø-
er, som holdt koncert hele natten. Jeg tro-
ede ikke de kunne larme så meget. Hvis
arbejdstilsynet var kommet forbi var der
blevet påbudt høreværn. Vi gik ture i
plantagen, og havde altid et par hunde
med, for som Uta sagde, de skal nok vise
jer vejen hjem igen, så der er ikke noget
at være nervøs for.

Da vi havde fået vores pas tilbage, lejede
vi en bil for at kunne komme rundt og se
øen. Den er meget grøn, meget kuperet
og frodig. Der er mange bananplantager.

Bananer er hovedeksportvaren fra St. Lu-
cia, men også kakao er en stor eksportar-
tikel. Vi besøgte en kakaoplantage, og så
hvordan de hvide lidt fedtede kakaobøn-
ner blev taget ud af skallen og gennem
lufttørring blev forvandlet til små hårde
næsten sorte gnallinger, som smagte me-
get stærkt af bitter chokolade.

I Botanisk have oplevede vi regnskov og
en masse eksotiske blomster og planter.
En vulkan kan man også klare. Det er dog
300 år siden den har været aktiv men der
strømmer stadig gasser og varmt vand
op fra krateret som stank og boblede. Og
så er der nogle dejlige strande, som vi
selvfølgelig badede fra. Ja, vi havde en
skøn uge på St. Lucia, det kan godt an-
befales, hvis andre vil prøve en anden ø.

Da vi rejste derfra, måtte vi betale yder-
lige 25 US $ for at komme derfra. Det var
til håndtering af bagagen fik vi forklaret,
så der var lidt ekstra udgifter der. Vi har
senere erfaret at der er flere af de små øer
derude, som har tilsvarende vilkår. Vores
hjemrejse gik fint hele vejen uden forsin-
kelser, og alle vore kufferter kom hjem
sammen med os.

Kirsten Damgaard
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Min tilknytning til Vest-
indien.

Af Viggo Outzen Kapel

Min oldefar Hans Christian Andresen
blev født i 1819 på fødselsstiftelsen i Kø-
benhavn af Gunhild Svanesdatter. Hun
var angiveligt datter af en købmand i Ny-
boder. Faderens navn er ikke angivet i
fødselsprotokollen, kun med prikker.

Hans Christian blev bortadopteret til en
politimester på Bornholm, hvis efternavn,
Andresen, han fik. Han kom til søs, blev
koffardikaptajn, bosat i Helsingør og han
sejlede som lods mellem Helsingør og
Sct. Petersborg.

Af kirkebogen fra Sct. Olai sogn fremgår

følgende:”Vielser 1859. Ungkarl, styr-
mand Han Christian Andresen i Helsing-
ør, 40 år og jomfru Hansine Willestofte,
datter af afdøde slagter A. M. Willestofte
i Fredericia 23 år i Helsingør, viet 11.
marts 1859 i kirken, lyst 13. februar.”

Af Rigsarkivet fremgår følgende: ”H. Chr.
Andersen af Helsingør (bemærk stavefej-
len i efternavn), styrmand. Antaget 1. ja-
nuar 1861 som 1. lods i Christiansted med
forpligtielse til at assistere toldvæsenets
opsyn. $48 månedlig og fri bolig på Pro-
testant Cay.

Ville 20. april 1861 afgå til Vestindien med
„Flora”.  Angivelig første koffardikaptajn
i embedet. Hans Christian’s første barn
Agnes (min mormor) blev født den 7. ja-
nuar 1860 i Helsingør og var således ca.

Hans Christian Andresen, 1860?

Hansine Andresen, født Willestofte og
datteren Agnes (min mormor) ca. 1880?
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16 måneder gammel da familien sejlede
over til St. Croix. Man sagde senere om
hende, at hun gik som en sømand!

Begge min mormors brødre er født på St.
Croix: Viggo (Wigo) den 25. januar 1862
og Holger den 10. maj 1864. Huset de bo-
ede i på Protestant Cay havde veranda
hele vejen omkring og altan hele vejen
rundt på 1. sal. De var angiveligt de ene-
ste hvide på øen.

Ca. 1867 kom en amerikansk orlogsmand
på besøg. Skibet var for stort til at gå ind
i havnen og blev derfor liggende på re-
den. Min oldefar skal ud til skibet i em-
beds medfør, går i lodsbåden, hvor han
tager plads i det åbne cockpit. Han tager
sin ældste søn Viggo med, samt et ind-
født medlem af  besætningen, der lå på
det åbne dæk. Inden han når ud af hav-
nen, kommer et dansk sukkerskib ind.
Han kender kaptajnen, sejler op langs
siden og råber til ham: ”Har du sybordet
med?” (En fødselsdagsgave til hans ko-
ne). Kaptajnen bekræfter, at han har sy-
bordet med og tilføjer: ”Der er alt for høj
sø uden for havnen, det er farligt at have
drengen med, lad mig få ham ombord”.
Det fik han, hvorefter min oldefar sejlede
ud.

Imens står min oldemor på altanen og ba-
der den yngste dreng, Holger, mens en
indfødt, der gik til hånde i huset (bl.a.
sejlede han min mormor til skole i Christi-
ansted), stod og kiggede i den store
lodskikkert. Pludselig råber han: ”Missis,
missis, båden kæntrer”. Oldemor skynder
sig til kikkerten, men båden er forsvun-
det.

Da flaget på Fortet en stund efter gik på
halv, var hun klar over der var sket en ka-
tastrofe. Det der var sket var, at båden
var kæntret og min oldefar, der som flest
søfolk dengang, ikke kunne svømme var
gået ned med båden, mens den ombord-
værende besætning svømmede til Fortet
og fortalte, hvad der var sket. Min olde-
far blev angiveligt aldrig fundet.

Min oldemor tog med ovennævnte suk-
kerskib tilbage til Danmark, ca. 14 dage
senere, og tog ophold hos sin yngre
bror, slagter Niels Hansen Willestofte i
Fredericia. Sybordet er stadig i familiens
eje og ejes i dag af min ældste niece, idet
min mormor Agnes Outzen, født Andre-
sen, bestemte at det skulle gå i arv til den
til enhver tid ældste datter i familien.

Viggo Outzen Kapel

Protestant Cay (i dag).

Fort Christiansværn
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En gendarms erindringer
om sit ophold i Vestindien

Del 2 - af Vibeke Maduro Tuxen.

I fremmed Land

Indseilingen til St. Croix afgiver et sjel-
dent smukt og overraskende Skue, med
de smukke grønne Sukkermarker og net-
te Plantagebygninger, som viser sig
dobbelt fordelagtigt fra Søen. Ved Fo-
den af de høie Bakker og et stykke op ad
Siderne heraf ligger Byen Christiansted,

et sandt Malerie seet fra Havnen, med
sit Fort „Christiansværnsfort“ som maje-
stætisk viser sine Kanoners Munding
ud mod Søen. Men mere herom senere.

Ankeret var næppe faldet før en mæng-
de Baade omringede Skibet. Det var Be-
søgende og Sælgere med Frugt og andre
Sager. Snart var Skibet fuldt af Menne-
sker af forskjellige Klasser og Couleurer.
Passagerernes Bagage kom i Baade og
deres Venner og Familie afhentede dem
fra Skibet, og de bød os meget venlig
deres Farvel.

Efter en Timestids Forløb kom en Leute-
nant Boye ombord og spurgte efter den
Soldat der var lithografisk Trykker, og
da jeg traadte frem, sagde han, at jeg

snart vilde faae Arbeide paa Gouvern-
mentshusets lithografiske Trykkerie, og
udspurgte mig om Adskilligt herangaa-
ende. Mine to Reisekammerater og de
tilstedeværende Søfolk gjorde store Øj-
ne, og mente at denne Udmærkelse ty-
dede paa en god Fremtid og et lykkeligt
Ophold paa dette for mig fremmede Sted.
Kl. 2 Eftermiddag kom en Baad ud efter
os, og ført af en Fyrværker Truelsen
landsattes vi i Kasernens Have i Bade-
huset, og vi med vor Bagage blev nu
transporteret op i selve Kasernen.

Vor Modtagelse gjorde just ikke noget
behageligt Indtryk paa mig. Paa Broen til
Kasernens Badehus hvor vi landede,
stod en halv Snes Soldater, og bød os
meget venligt Velkommen, men jeg
glemte at være ligesaa venlig imod dem
igjen, og gav dem kun et kort Nik imod
Hovedet, thi jeg blev stum af Forbavsel-
se ved at see paa disse Mennesker; de-
res Ansigtsfarve var gul og de vare Alle
meget magre, og de lignede halvdøde
Mennesker med deres gule indfaldne
Ansigter, og Alle som vi traf paa senere
oppe i Kasernen havde det samme syge-
lige Udseende, som gav mig Indtryk af at
være indkvarteret paa et Hospital. Særde-
les velvilligt hjalp man os vore Sager op i
Kasernen som laae oppe paa Skrænten af
en Bakke. Udfor Chefens Bolig i Kaser-
nens første, allernederste Have, maatte vi
gjøre holdt, og vi blev nu commandeert
til at aabne vore Kasser, og en Sergent
noterede saa i sin Lommebog enhver
Stump som vi var i Besiddelse af, lige til
en gammel Straahat jeg havde brugt paa
Reisen; derefter blev vore Sager trans-
porteert op i Kasernegaarden, og indsat
paa Vaabenkammeret, og fik samtidig Or-
dre til her at udtage af Kasserne reent
Linned, og følge med en Underofficeer
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ned i Badehuset, hvor vi blev beordret at
tage Bad og give en Soldat vor aftagne
Linned til Vadsk. Dette var en ufravigelig
Regel for enhver ny Transport der an-
kom, for at forhindre at faae Utøi i Kaser-
nen blandt Mandskabet, da det var me-
get almindeligt at Sligt kunne samles paa
en saadan Reise, især blandt store Mili-
tairtransporter. Efter et forfriskende Bad
fik vi Tilladelse til at kunne opholde os
hvor vi vilde paa Kasernens Territorium
indtil vi blev kaldet for at blive ført til
Hospitalet, som enhver Rekrut maatte,
for at blive udrenset efter Reisen i nogle
Dage, og for at blive undersøgt om der
skulde være Sygdom tilstede.

I Kasernen traf vi paa mange af mine
gamle Hvervningskammerater, til fælles
Glæde over Gjensynet, og ved dette
Gjensyn følte jeg mig strax bedre stemt,
og mere som hjemme iblandt mine ny
Omgivelser. Jeg blev af en Svendsker,
Vindberg, som var en af mine særlige
Venner i Hvervningen, strax trukket til

Udsalgssstedet eller Marketenderiet,
som her kaldes Rumsskab, hvor han strax
bragte mig en Kop god Kaffe, som han
vidste var min Livdrik. Med Vindberg,
samt en deel baade fordums Hvervnings-
kammerater, som og aldeles for mig frem-
mede vordende Kammerater fulgtes jeg
nu omkring i Kasernen, og samtalende,
da Enhver vilde have Nyheder at høre fra
vort fælles Hjem.

Jeg blev meget overrasket ved den Or-
den og Akuratesje som her herskede.
Den nederste Etage bestod af to Office-
erskvarterer, og Kvarteer for Comman-
dandeer, sergenten, samt Sovestue for to
Corporalskaber, med Senge til Nogle og
Tyve Mand. Sengene stod i to snorrette
Linier i denne Sal, og Lagenerne paa Sen-
gen var ligeledes med Nøiagtighed rettet
ind efter et bestemt Punkt paa Sengen,
og det var det første der faldt mig i Øine-
ne ved min Indtrædelse, og dernæst Sko-
tøi, Frakker etc. som hang i smuk Orden
efter Nummer bagved Sengene. Geværer-

Kasernen i Christiansted i 1800-tallet
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ne var anbragt i Rækker i Gangen mellem
de to rækker Senge, medens Lædertøi og
Sabel hængte ude i Galleriet hvor Man-
dens reglementeerte Kasse befandtes
nedenunder.

Hele den øverste Etage udgjorde kun en
Sal, som rundt om var omgivet af et Gal-
lery med Vinduer ud til alle fire Sider. Det-
te Lokale var Sovestue for fire Corporal-
skaber. Afgav den nederste Sovestue et
net Syn, saa var det end mere Tilfældet
med den Øverste. En Sovestue som den-
ne er meget sjelden at see. Sengene vare
her ligesom i nederste Etage snorlige,
men da her er omtrent et halvt Hundred
Senge i hver Linie, med de snehvide glat-
te Lagener ligeledes efter en bestemt Or-
den lagt paa Sengene, og de bagved op-
hængte Klædningsstykker med et hvidt
Baand om, hvor hvert Nummer er angivet
er det en Selvfølge at dette afgiver et net
Skue, og der er eiheller nogen Fremmed
som gjæster Christianssted, som undla-
der at besee Kasernen og dens smukke
Haver, særlig den Store, hvor to Broer
gaaer over et Gut, og en Klippesteens
Grotte, som indeholder et Kildevæld, og
som af Soldaterne er bygget for mange
Aar tilbage, samt flere Lysthuse og en
del Blomsterpartier.

Da vi næsten var færdig med at gaae om-
kring i Kasernen for at see dens Mærke-
ligheder, bleve vi kaldede til at afmarche-
re til Hospitalet. Først blev vi dog frem-
stillet for Kasernechefen Kaptain Ram-
pack, som gav os Formaninger til vort

Bedste for vort fremtidige Ophold, og ef-
ter nogle ligegyldige Spørgsmaal gav Or-
dre til vor Afgang til Hospitalet. Den Un-
derofficeer der førte os til Hospitalet var
en indbildsk Laps uden Tanker af Danne-
lse, som man strax kunde høre paa hans
kun meget faa Ord han beærede os med
paa Veien, og som kun bestod af Brutali-
tet. Hans Strenghed udviste han imod en
stakkels Hund der var saa dristig at logre
med Halen for os, og som herfor blev
lønnet med et Spark der fik den til at trille
om paa Jorden og hyle. Ved Ankomsten
til Hospitalet afleverede han os paa reg-

Kasernehaven i Christiansted

Heinrich Andreas Raupach (1813-1882)
Fotografi efter tegning ca. 1860.
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lementeert Maade, og vi var glade ved at
blive færdig med denne Tølper.
En gammel Sygehussergent ved Navn
Ladeby modtog os nu ret venligt, og se-
nere talte meget om sig selv, og hans To-
ogtyve Aars lange Ophold i den vestin-
diske Tjeneste. Vi blev anviste vore Sen-
ge, men da vi kun skulde ansees som Re-
convalecenter var der ingen Tale om at
gaae til Sengs før Sovetiden kl. 8 Aften,
og vi tog os det nu mageligt og gjorde
Bekjendtskab med de at vore tilkommen-
de Kammerater der her laae syge.

I Samtalens Løb fortalte Sygehussergen-
ten os, at nu omstunder var det ingen
Sag at være Soldat, men for endeel Aar
tilbage var der megen Tvang, og en Sol-
dat dengang blev tugtet for et godt Ord,
og Rottingslag og andre Straffe hørte til
Dagens Orden, ligesom ogsaa at „løbe
Spidsrod“ var almindeligt, og at det selv
overgik Underofficererne. Selvmord, eller
Desertation var ofte en Følge af disse
Forhold, og han fortalte mange slige
uhyggelige Scener om Fortidens Solda-
terliv. Endelig hørtes Vagtskuddet fra
Fortet, og han afbrød nu sin Underhold-
ning og meddelte os at det nu var Senge-
tid, og ønskede os en god Nat.

Hvad Sygesergenten her havde fortalt
os, var aldeles ikke overdrevet. Haarde
Straffe og tyranisk Behandling hørte
dengang til det daglige Liv; men man
maae ogsaa erindre at dengang blev alt
Udskud af Mennesker sendt til Vestindi-
en som Soldat, for at blive dem qvit i
Hjemmet, og Ordsproget siger jo, at der
skal skarp Lud til skurvede Hoveder, alt-
saa var de jo tvungne til at bruge skarpe
Midler for at holde disse Mennesker i
Tømme. Nu og selv for nogle og tyve

Aar siden, da jeg første gang saae Vest-
indien var Alt forandret til det bedre. En-
hver som i min Tid vilde være Soldat i
Vestindien, skulde kun kunne fremvise
gode Papirer. Destoværre kan det rigtig-
nok undgaaes at her nu og da kommer
slette Personer hertil, men naar de ikke
forandrer dem, faaer de altid her deres
velfortjente Straf. Desertation og Selv-
mord er rigtignok eiheller aldeles ualmin-
deligt, men dog kun sjeldent i vore Tider.
I Christiansteds Garnison er der saaledes
fra 1858-1872 kun, saavidt jeg erindrer,
skeet tre Selvmord. Det var ved Hæng-
ning Alle. Den første var en Tambour
Mortensen som hængte sig i et Træ i
Kasernehaven lidt før Julen 1858. Han
var ikke uden Feil, om de end var lidt vel
meget efter ham med Paradering og lig-
nende Smaastraf for hans Dril. Den næ-
ste var en Menig Neilinger, som hængte
sig i et Skuer i Kasernen Aar 1863, foran-
lediget ved Underbalance af Olie, som
han var anbetroet som Lampevægter, og
den Tredie hvis Navn jeg har forglemt
var en Menig, hængte sig i 1869 i Kaser-
nehaven i samme Træ som Mortensen i
sin Tid brugte til det samme. Desertatio-
nen har der været Mange af og Nogle
som er grebet heri for anden Gang er
sendt hjem til Vridsløselille. For disse
Forseelser, samt for Tyverier o.a.m. er der
uddelt baade Vand og Brød-Straf og Rot-
tingslag, og det har altid gaaet mig nær til
Hjertet ved Tanken om at et Menneske
paa en saa nedværdigende Maade blive
tugtet som en Hund, men ligesaa, at tæn-
ke sig at et Menneske kan nedværdige
sig til at begaae Handlinger, der tvinger
Authoriteterne til at handle Saaledes.

Drik er den meest gjængse Last, og de
fleste Straffe falder herfor. Jeg har set Mi-
litairer, og det endda ikke Faa, der endog
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har mistet Kokarden herfor, hvilket er den
slemmeste Straf for en nogenlunde ære-
kær Soldat. Mange har ligefrem drukket
sig ihjel, eller endt sin Tilværelse paa en
ynkelig Maade.

Den næste Morgen var jeg tidlig vaagen
ved at høre de smaae Collebriers muntre
Kvidren ude i Haven, og jeg stod da op
og begav mig ud i den herlige friske Mor-
genluft. Efter en kort Promenade vendte
jeg tilbage da der blev kaldet til Thee, og
en gammel mild Neger kom nu herned
med tilhørende smurt hvidt Brød og Suk-
ker. Snart var alle de Patienter der havde
Tilladelse til at være oven Sengen ude i
det Aabne Galleri som løber langs Huset,
og efter Theen var drukket gik jeg med et
par af mine ny Venner op paa de høie
Bakker bag Hospitalet.

Jeg følte mig forfrisket efter den første
Nattehvile paa Landjorden og frydede
mig ret over denne smukke Morgen. Her
oppe paa de høie Bakker, eller rettere
Bjerge, kunne man ret nyde Udsigt og
frisk Luft. Vi var her omgivet af Haver og
Krat, med den smukke Udsigt over Havet
og Havnen hvor vi saa Barkskibet „Flo-
ra“ liggende rolig med sine Seil oppe til
Tørring efter Reisen, med samt endeel
andre større og mindre Skibe. En Part af
Byen laae ligele-des smilende i den ny
opstaaede Sols Skin for vort Øie neden
for Bakkerne.

Kl. 8 blev vi antydet at stille udfor vore
Senge, for at blive presenteret for Dokto-
ren, som ved denne Tid aflagde sit Syge-
visit. Det var en lille corpulent Mand,
med et muntert venligt Ansigt. Ved hans
Samtale med Sergent Ladeby kunde man
strax mærke at han var halvdøv. Han gik
fra Seng til Seng og gav Sergenten de

fornødne Ordrer for hver Patient, hvad
han skulde have, og hvad der skulde gjø-
res ved ham. Da han kom til os og havde
undersøgt os om vi feilede noget, gjorde
jeg ham opmærksom paa at jeg meget of-
te led af Hovedsmerter. „Hvad siger
han?“ spurgte han Sergenten. „Han siger
at han ofte har Hovedpine“ sagde den-
ne ham i Øret. „Saa?“ ja jeg kan jo ogsaa
see det paa ham, Blodet staar ham til Ho-
vedet. Lad mig føle Deres Puls. Saa vil de
lade Sygevogteren aarelade ham, Lade-
by, og - har De god Appetit?“ - Naa jaja,
lad dem alle Tre faae en god Dosis en-
gelsk Salt, at der kan blive velrenset efter
Søreisen. Naa, er Reisen gaaet godt?“
„Hvad! er der Een gaaet Overbord?“
„Nei“ - rettede Sygesergenten - „De siger
at de havde det rigtigt godt Ombord!“
„Aa Gudskelov!“ lo den gemytlige Dok-
tor. „Ja saa! Det er jo godt at de har været
fornøiet med Behandlingen der. Hør Ser-
gent Ladeby, vil De nu have et lille Øie
med disse ny Mennesker, navnlig med
ham som skal aarelades, for de andre to
Mand er jo gamle Vestindianere, at de ik-
ke forkjøler dem ...., og giv dem nogle in-
struxer hvorledes de skal forholde dem
her i dette Climat. De kan hver Morgen
lade dem tage Bad her ved Cisternen.
Godmorgen!“ - og den venlige Doktor
gik nu og steg op paa sin Hest, der utaal-
modig havde ventet paa sin Herre.

Vi var her paa Hospitalet i to Dage og føl-
te os ret som hjemme her, hvor man var
saa venlig og saa omgængelig imod os.
Den tredie Dag blev vi, ved en Underoffi-
cer afhentet til Kasernen. Efter Aarelad-
ningen følte jeg mig nu let og behagelig,
og i munter Stemning forlod vi nu Hospi-
talet med den omtalte Underofficer, der
var langt mere beleven og meddelsom
end den Laps der bragte os derind.
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Vibeke Maduro Tuxen
Artiklen fortsættes i næste blad.

Kirker: Christiansted har 4 Kirker

Den Lutherske som er beliggende over-
for Gouvernementshuset i Kongensgade,
er en temmelig, efter den lille Menighed,
stor Kirke. Den romersk katholske Kirke
er smuk og meget rummelig, og ligger
midt i Byen ud mod Compagnigade. Den
episkopale (engelske) Kirke, som ligger i
Udkanten af Byens sydlige Deel, er for
nylig opført paa ny. Natten mellem den 4.
og 5. Februar 1866 blev denne Deel af
Byen hjemsøgt af Ildebrand, som lagde
Nogle og Fyrre og tyve Eiendomme i
Aske. Den omtalte Kirke, som var den
sidste Bygning, der blev antændt, ned-
brændte til Grunden, men reiste sig kort
Tid efter ved velvillige Pengebidrag fra
de danske Øer og England, og staaer at-
ter ligesaa smuk som før Branden. Ude
ved Nordsideveien staar den 4. Kirke,
nemlig de mæhriske Brødres. Denne Sekt,
som paa saa hæderlig en Maade har
stræbt hen til Slavernes Udvikling og
Aandsdannelse, og søgt at bringe dem
ud af Hedenskabets Vildhed til Christen-
dom, mens disse opofrende Menneskers
lille smukke Kirke tager sig smukt ud med
de høie grønne Bakker i Baggrunden, og
dens smukke lille Taarn ses i lang Fra-
stand. Morgen og Aften lyder den sølv-
klare Klokke den fromme lille Menighed
til Gudstjeneste, og som kan høres over
den halve By.

Byen har for nogle og Tyve Aar tilbage
faaet en god dansk Skole, og forøvrigt
har hver Kirke sin Skole. Et stort Arrest-
huus, og et godt Bibliothek findes ogsaa
i Byen, samt flere Hoteller. I Byens Ho-
vedgade findes endeel store Butikker.
Byen er ikke saa livlig som St. Thomas
By, men St. Croix har til Gjengeld frem for
St. Thomas de smukke grønne Sukker-

marker og de værdifulde Plantager som
mangler der. Paa Værftet er Toldkammer
og Havnecontoret samt Posthuus. Det
militaire Hospital ligger paa en Bakke u-
denfor Byen med en yndig Udsigt over
Havnen, som alt tidligere meddeelt. For-
tet ligger paa en Klippe ved Værftet og
anlagt til Beskyttelse for By og Havn.
Som Fæstning er det nu nedlagt og bliver
nu benyttet som Politikammer. Ude ved
Havnens Munding er et Signal Batterie
med Fyrtaarn. Tidligere beherskede dette
Batteries Kanoner Havnemundingen;
men er nu ligeledes nedlagt. Paa en lille
Øe som ligger mit i Havnen, Protestant-
øen kaldet, er Quarantineanstalt, og til-
lige Opholdsted for Lodsen. Denne lille
Øe blev beplantet med to Kanoner for en
deel Aar tilbage, til hvad Nytte disse Ka-
noner er anbragt der vides ei, uden det
skulde være til at stoppe Pelicaner med,
som et Vittighedsblad i Kjøbenhavn en-
gang bemærkede.

I Fortet var dengang det var befæstet de
militaire Arrester, Vagtstue, Sovestue for
Trainconstablerne, Bolig for en Artilleri-
sergent og en Fyrværker, samt Compag-
nichefens Beboelsesleilighed. En stor
Gaard til Ordonantsheste og Vogn var
nedenfor Fortet, og her var Nedgang til
et Baade og Badehuus til Besætninger-
nes Afbenyttelse. Fra Fortet til Kasernen
er nogle Hundrede Alen.
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Mine rødder i Vestindien.

Af Jonna Skourup Christensen.

Vi børn, mine søskende og jeg har altid
vist, at vi var anderledes danskere end
andre. Vi havde en mor der var mulat, og
dermed farvet og med sort kruset hår, der
kunne fylde meget. Vi søskende har også
arvet lidt fra hende. Min bror Ib har sam-
me lysbrune farve, brune øjne og brunt
hår. Vi to piger, Gurli og jeg, har lys hud,
lyst krøllet hår og øjenfarve som alle an-
dre i Norden. Jeg har desværre ingen e-
rindring om min morfar. Jeg havde i man-
ge år drømt om at se hans barndomsland.
1994 var så året. Det var en meget speciel
oplevelse da flyets hjul rørte jorden på
St. Thomas. Jeg blev grebet af en forun-
derlig oplevelse om at min drøm var gået
i opfyldelse.

Jeg kneb en lille tåre og jeg følte, at jeg
var kommet ”hjem”. Men det er min mor-
far, Arthur William Stephens, født den 3.
april 1874, som jeg vil fortælle om.

Jeg vil starte med hans forældre, William
Stephens og hustru, Katrine George. Af
oplysninger forskellige steder fra, frem-
går det, at de har boet på Frenchmann

Hill i Charlotte Amalie. Her har han arbej-
det som murer. Her har de så fået min
morfar, Arthur William. Da han bliver
gammel nok, arbejder han sammen med
sin far som murer og dette gør han til han
er over 30 år gammel. Han havde en tro
og var Baptist.

Hjemme i Danmark havde man flere gan-
ge talt om at sælge vore Vestindiske Øer
og jo mere man talte om dette, tror jeg at
han fik lyst til at komme til Danmark.

Nu vil jeg kort fortælle lidt om min mor-
mor Betty, for via hendes papirer fra
Landsarkivet i København, har jeg fun-
det frem til, at Arthur William er kommet
til Danmark ca. 1915-16 og kort efter mø-
der han så Betty. Desværre må han ikke
arbejde som murer, men ernærer sig selv
og Betty ved at de rejser rundt i Danmark
hvor han arbejder som foredragsholder,
stepdanser og statist. I 1918 er de såle-
des nået til en lille by i nærheden af Ål-
borg. Her bliver min mor, Iris Johanne,
født. Men der er åbenbart ”uro” i dem
begge, så de rejser videre rundt og i 1919
er de nået til Odense. Her bliver barn nr.
2, Henry William, født. Senere igen, sta-
dig på farten, er de et smut på Samsø og
her har min mor været ca. 5 år gammel.
Videre på deres rundtur er de så kommet
tilbage på Fyn og i en lille by udenfor
Odense bliver det sidste barn, en dreng,
Charles Bernhard, født i 1925.

Atter er ”uroen” kommet over dem og
turen går så videre rundt på Sjælland.
Her har Arthur bl.a. optrådt med dans og
foredrag. Ca. 1927 når de til udkanten af
København og de har nu tjent så mange
penge, at de har kunnet købe en grund
med et sommerhus på og på denne grund
fik de så senere bygget et helårshus. I

Morfar Arthur William Stephens
med min mor Iris på skødet og min mor-
mor Betty med sin bror Henry på skødet.
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1928 bliver de så gift. Dette var lidt spe-
cielt, da de allerede havde 3 børn. Arthur
William fik arbejde som statist ved nogle
af Københavns kendte teatre. Jeg ved, at
der også er lavet nogle film, som han og-
så var med i. Børnene Iris og Charles fik
lært at steppe og var ret tidlig med i un-
derholdningsbranchen.

I 1930 var Arthur William og de 2 børn i
audiens hos den danske konge, Christian
den 10., men anledningen kender jeg des-
værre endnu ikke, men håber engang at
finde den. I 1935 dør Betty, ca. 47 år gam-
mel. Arthur William bliver endnu nogle år
i København og han og Charles ernærer
sig stadig ved statistarbejde og foredrag

og Iris kommer ud at
tjene i et hus, hvor
der var børn. Jeg
ved så, at Arthur
igen kommer til Jyl-
land, men dengang
havde familien ikke
telefon og pengene
var små, så vi ”tab-
te” forbindelsen til
Arthur William, dog

har min bror Ib, da han var ca. 8 år, be-
søgt ham, men han kan desværre ikke
huske noget fra denne periode. Arthur
William har dog været i København
senere, hvor min gudmor, som har kendt
familien siden 1828, har mødt ham. Han
var da en ældre mand, dog ikke ældre end
da den sporvogn, han skulle med, kom,
sprang han op i den medens den stadig
kørte. Dermed ”kørte” han desværre og-
så ud af mit liv. Rygtet siger, at han var i
80erne, da han døde i Jylland.

For et par år siden var jeg imidlertid me-
get heldig. Jeg fik en CD af Anne Wal-
bom. Nogle havde opdaget at Danmarks

Radio, hvor Anne Walbom arbejdede,
havde lavet en optagelse med interviews
af folk fra bl.a. DVI. Det viste sig, at det
var min morfar Arthur og Charles der
blev interviewet af en kendt dansk jour-
nalist. Det var pragtfuldt at høre deres
stemmer. Oplysningen om Frenshmann
Hill har jeg herfra. Jeg håber stadig på at
finde flere ”brikker” om Arthur  og samle
dem til et færdigt ”puslespil”. Mine tan-
ker har også været, har jeg familie i V.I.
Havde Arthur William søskende, kusiner
og fætre, på begge sider af sine forældre,
altså er der efterkommere efter dem?

Jeg håber at have arvet min morfars gode
helbred så jeg kan vende tilbage til Virgin
Islands i 2017, 100 årsdagen for salget af
øerne og være med til at fejre denne spe-
cielle milepæl i vores historie. Min familie
her i Danmark er også vokset. Min mor
Iris fik 3 børn, hvoraf 2 igen har børn og
barnebarn. Charles har fået 4 børn og de
har også fået børn.

Dette var min historie om en mand, der
rejste fra øerne til Danmark for at bosætte
sig her og leve sit liv og stifte familie her.

PS. Efter hjemkomsten fra Festival 2007,
kom Per Nielsen (ved foreningens med-
lemsmøde i april) hen til mig og fortalte,
at han havde gode nyheder til mig. Han
havde fundet frem til, at min morfar alle-
rede var kommet til Danmark i 1898. Per
Nielsen havde også fundet frem til flere
adresser, hvor Arthur William havde bo-
et. Tilsyneladende har han også været
gift, så måske har jeg halvkusiner og
halvfætre? Så nu fortsætter efterforsk-
ningen igen!

Jonna Skourup Christensen.



23Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni 2007

En serving i Dansk
Vestindien anno 1686

Servingene tilhørte den laveste klasse i
det dansk vestindiske kolonisamfund.
Ved at følge en servings rejse til St.
Thomas og hans liv på øen fremkommer
et billede af, hvordan vilkårene for den-
ne socialt svage gruppe var i den tidlige
kolonitid.1

Fangen Jens Pedersen var idømt straffe-
arbejde på Bremerholm i København.
Han var dømt for tyveri, og dommen lød
på livstid. Men i august 1685 modtog
Jens kongens benådning. Jens skulle
ikke længere henslæbe livet i lænker på
Bremerholm, men blev udskibet sammen

med andre fanger og servinge til St. Tho-
mas.2

Servingeinstitutionen, som fangerne var
en del af, blev etableret i 1671 ved koloni-
seringen af St. Thomas, og blev de næste
15 år brugt til at skaffe billig arbejdskraft
fra Danmark til Det Vestindiske Kompag-
ni.3  Arbejdsopgaverne for servinge og
straffefanger var alsidige og fysisk hår-
de. De bestod i rydning af skov og krat,
så der kunne udlægges plantagegrunde, i
bygningsarbejde til kompagniets bygnin-
ger, bl.a. Christiansfort, samt naturligvis
markarbejde på plantagerne. Arbejdsda-
gene var lange og opslidende og foregik
side om side med slaver importeret fra
Afrika.

Straffefanger som Jens Pedersen tilhørte
kompagniet på samme vis som slaver, og
blev også betegnet som blanke slaver.
De kunne håbe på, at kompagniet gav
dem deres frihed, men de skulle forblive
på den danske koloni resten af livet, uan-
set om de forblev i kompagniets fangen-
skab eller var blevet frie folk. Almindelige
servinge havde derimod selv tegnet kon-
trakt med kompagniet for en årrække,
hvorefter de var frie mænd. De fleste ser-
vinge stammede fra Børnehuset, hvor de
københavnske myndigheder havde ind-
sat dem til tvangsarbejde.4  De var tigge-
re og løsgængere samlet op fra byens ga-
der og kunne kun slippe væk fra tvangs-
anstalten hvis de på ærlig vis kunne kla-
re sig selv fremover. For mange var den
eneste reelle mulighed for at komme væk
fra det overfyldte Børnehus at tegne ser-
vingekontrakt med Vestindiske kompag-
ni. Servingene fik ikke løn, men modtog,
ifølge kontrakten, en portion tobak og et
lille jordlod i kolonien, når deres tjeneste-
tid var slut.

Af Mirjam Hvid, cand.mag. i historie.
Københavns Stadsarkiv.

En vestindisk historie
kavalkade.

Nedenstående artikel er den anden arti-
kel i den serie, hvormed det kulturhisto-
riske udvalg vil skildre det tidligere
Dansk Vestindiens historie.

Ved hjælp af en række portrætter af både
kendte og mindre kendte historiske per-
soner, agter vi at give vores læsere en
anderledes indsigt – i øjenhøjde så at
sige – i den dansk vestindiske historie
strækkende sig fra slutningen af 1600-
tallet til salget i 1917.

Denne gang vil vi i vores kavalkade af
historiske portrætter kaste lys på en
persongruppe, som vi normalt ellers
aldrig hører noget om.
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Men hvordan klarede fattige og kriminel-
le københavnere sig i den ny verden? De
var ofte dårligt ernærede inden den hårde
rejse. De var vant til at leve fra dag til
dag af tiggeri og kriminalitet i en våd og
kold by. Dette stod i klar kontrast til ser-
vingelivet i kolonien med daglangt hårdt
fysisk, og ensformigt markarbejde under
en gloende sol. De fleste servinge og
fanger anså ikke deres nye liv i kolonien
som en lovende fremtid, men som et nød-
vendigt onde for at komme gennem livet.

Jens Pedersen medbragte sin hustru,
Mette Nielsdatter. Hun havde sandsyn-
ligvis allerede fulgt med sin mands krimi-
nelle deroute til Bremerholm. Nu fulgte
hun med ham til St. Thomas, og blev sat
til at arbejde for kompagniet som serving
sammen med Jens. Der kendes andre ek-
sempler på, at mandlige straffefanger
medbragte deres koner, men som regel
var det enlige folk, der blev overskibet til
tvangsarbejdet på kolonierne.

Jens og Mette ankom til St. Thomas sam-
men med en del andre servinge og fanger

den 24. februar 1686 efter godt 4 måne-
ders rejse. Det var ikke ualmindeligt, at
folk omkom undervejs eller kort tid efter
en så lang overfart. Som de allerlavest
rangerende på skibet var servinge og
fanger ekstra udsat for fejlernæring og
svækkelse af deres krop. Servingene sov
tæt sammen i hængekøjer allernederst i
skibet. Dernede var der dårlig udluftning
og en slem stank. Maden ombord nåede
ofte at blive fordærvet undervejs, og
manglende c-vitaminer i kosten kunne
resultere i skørbug.

Men Jens og Mette klarede turen og den
første svære periode på St. Thomas. Ved
ankomsten til kolonien blev nogle servin-
ge solgt videre til private plantageejere
som billig arbejdskraft. Det at sælge men-
nesker som en varer kendes især fra
handlen med afrikanske slaver i Caribien,
men de danske servinges situation var
en anden. De var kun solgt videre i den
periode, som deres kontrakt med kom-
pagniet lød på, ofte 3-4 år. Derefter var de
frie folk. Jens og Mette kunne ikke bort-
sælges, da Jens var straffefange og der-
for skulle være i kompagniets forvaring.
De boede sammen med andre fanger og
servinge på Christiansfort i et lille aflangt
rum på omtrent 7,5 gange 1,8 meter. Lige-
som på skibet hang deres køjer tæt på
tværs i rummet over hinanden.5  Rummet
var aflåst om natten for at undgå at fol-
kene flygtede eller rendte ud og lavede
ballade.

Tyveri og flugtforsøg

Den 13. juli 1686 bliver Mette taget i at
stjæle fra kompagniets bomuldslager.
Bomulden var opmagasineret på taget
over servingenes soverum og var nok et
let bytte. Mette havde stjålet 15 pund

Der findes desværre ingen billeder af ser-
vinge. Der er i det hele taget meget lidt
billedmateriale fra St. Thomas første år
som dansk koloni. Her eret kort over St.
Thomas havn fra 1719 tegnet af Simon de
Bon Maison (det kgl. bibliotek). Lige over
kompasrosen ligger fortet.
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bomuld og siden byttet tyvekosterne for
den billige og berusende drik Killdevil.
Herefter røg Mette i fangehullet på Chri-
stiansfort. Mette blev lukket ud et par
dage i august, men da hun ikke ville be-
kende sit tyveri, så satte guvernøren
hende bag tremmer igen. Samtidig verse-
rede en sag om Jens og en del andre fan-
ger og et par soldater. De blev mistænkt
for at have planlagt et flugtforsøg fra for-
tet, hvor de havde til hensigt at flygte i
kompagniets chalup, en lille båd, der lå til
under fortet. Båden blev straks trukket
på land og fastgjort, for at hindre lignen-
de komplotter.6

Jens blev ”pinlig med Skruen paa finge-
ren forhøert” om sagen, dvs. forhørt un-
der tortur med tommelskruer, og man an-
så ham for at være leder af banden. Han
blev som straf pisket under galgen og
brændemærket på sin ryg. Normalt blev
fanger brændemærket i panden, men dér
havde Jens allerede et brændemærke fra
Bremerholm. Den 20. august blev Jens og
hans kompagnon Peder Vognmand taget
ud af fortets fangehul og lænket sammen
med jern. Denne foranstaltning skulle
forhindre, at de rendte væk under mark-
arbejdet på kompagniets plantage.7

Efter sådan en behandling skulle man tro,
at Jens kunne dy sig for at flygte en an-
den gang. Men den 5. november rottede
Jens og Mette sig igen sammen med
nogle andre fanger; Peder Vognmand,
Niels Krog og Søren Islænder. Man for-
modede, at de 5 var flygtet i en stjålen 3-
mands kano. Med sig havde de taget
hængekøjer og en kapmesser.8  Tre dage
senere blev Mette og Søren Islænder
fundet på en lille ø mellem St. Thomas og
St. Jan sammen med kanoen. Næste dag
blev også Niels Krog og Peder Vogn-

mand bragt tilbage til fortet. Endnu var
deres leder, Jens, ikke fundet og en kap-
tajn blev sendt ud på eftersøgning til den
lille ø, St. Patric.

Den 16. november var alle de sammen-
svorne – også Jens – fundet og retssa-
gen mod dem påbegyndtes. Som det var
sædvane dengang, og specielt i koloni-
samfundet, blev straffen hård. Jens blev
dømt ”til Gallie og Green” og andre straf-
fe lød på afskæring af ører og piskning.
Mette skulle straffes med pisk under gal-
gen og brændemærkes på ryggen. Til
fangernes trøst og bod kom præsten og
foreholdt dem Guds hellige ord.

Eksekveringen af Jens dødsdom tog dog
en uventet drejning. Bødlen, en sort sla-
ve, stak af, sandsynligvis af skræk for at
skulle hænge en hvid mand. Løsningen
blev at Peder Vognmand skulle sættes fri
uden straf. I stedet gjorde guvernøren
ham til ny bøddel, og hans første opgave
i sit nye hverv var at lade hans kammerat
Jens hænge i galgen.

Jens nåede altså kun et kort liv på St.
Thomas. At livet var både kort og hårdt
for servinge og fanger var en selvfølge,
men de fleste døde dog på mindre drama-
tisk vis af fremmede sygdomme, fejlernæ-
ring og af det fysisk hårde arbejde. Den
gennemsnitlige levelængde (fra en ser-
ving kom i kompagniets varetægt) var
knap 3 år. Det vil sige, at langt fra alle
nåede at få deres frihed inden de døde.9

Mette var herefter enke i 4 år, men traf da
en mand og fik et uægte barn. Manden
var ligesom Jens dansk straffefange, men
havde allerede en hustru i Danmark. Gu-
vernøren så gennem fingre med deres u-
tugtige samliv, da manden ikke havde
hørt fra sin kone i 7 år.
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Servinge og fangers liv på de Dansk
Vestindiske øer formede sig meget for-
skelligt. Jens og Mettes historie er blot et
enkelt eksempel herpå. Andre havde held
til at opnå deres frihed og endda blive
gode borgere i det lille samfund. Atter
andre overlevede ikke engang rejsen. De
skriftlige kilder om servinges og straffe-
fangers dagligdag i kolonisamfundet er
få og spredte. De tilhørte ikke gruppen af
borgere, der skrev dagbog eller sendte
breve hjem. Men de var dér ikke desto
mindre, og deres ofte triste skæbner bi-
drager til en mindre belyst side af histo-
rieskrivningen om de gamle danske kolo-
nier.

1 Der blev udsendt servinge fra Danmark til
Vestindien i to perioder: Ved koloniseringen af
St. Thomas o. 1671-89 og koloniseringen af
St. Croix o. 1735-1755. De to tidsperioder har
hvert deres syn på og formål med servingeinsti-
tutionen. Denne artikel beskæftiger sig udeluk-
kende med første periode.

3 Vestindisk Kompagni skifter navn til Vestin-
disk-guineisk Kompagni ved sammenlægningen
af Guineisk Kompagni i 1674.
4 Børnehuset var ikke, som navnet antyder, et
logi for børn, men en arbejdsanstalt for både
voksne og børn i København.
5 RA. VgK 192. Dokumenter vedr. skibsekspedi-
tioner til Vestindien og Guinea. Beskrivelse til
en (desværre bortkommen) plantegning over
Christiansfort.
6 RA. VgK 496-498. Journaler over det på St.
Thomas passerede 1686-91.
7 RA. VgK 89. Breve og dokumenter fra Vest-
indien 1674-75, 1682, 1684-98.
8 Kniv til at høste sukkerrør med.
9 Mirjam Hvid: ”Dend arme Blancke Slave” –
Servinge og straffefanger i Dansk Vestindien
1671-1755. Upubliseret speciale fra Saxoinsti-
tuttet, Københavns Universitet, 2006.Kan lå-
nes fra Det Kongelige Bibliotek.

2 Rigsarkivet. Vestindisk-guineisk Kompagnis
arkiv (frem over blot RA. VgK) 181. Korre-
spondance vedr. udsendelsen af delikventer,
fanger og fattiglemmer til Vestindien (div. år).
Her optræder Jens Pedersen første gang på en
liste over 20 kongeligt benådede straffefanger,
der skal sendes til St. Thomas 29. august 1685.

”Mød museets fagfolk”

Nationalmuseet fylder 200 år og byder i
den anledning på en gaveregn af gratis
aktiviteter:

Som en del af Nationalmuseets jubilæ-
umsforelæsninger ”Mød museets fag-
folk” taler Per Nielsen om sit forsknings-
projekt: Modtagelsen af de fremmede –
sorte dansk-vestindere i Danmark
1880-1920.

Projektet sigter mod at undersøge, hvor
mange vestindere der opholdt sig i lan-
det i perioden, hvor de boede, hvor læn-
ge de var i Danmark, hvad de lavede,
hvordan de blev omtalt i medierne og
hvorvidt de blev betragtet som ligestille-
de med landets øvrige statsborgere.

Hør om søfolk, der gik i land og fandt en
sød pige, om skolebørn, der forlod deres
hjem i en alder af fem til seks år, om fan-
ger i Viborg og Horsens tugthus og i
kvindefængslet på Christianshavn, om
patienter, der blev sejlet over Atlanten
for at kommei behandling og om mange
andre.

Blandt selskabets medlemmer er der flere
efterkommere af disse vestindere, og
blandt vores værtsfamilier på øerne er
der andre efterkommere, som netop er
medlemmer af Friends of Denmark, fordi
bedstemor eller bedstefar engang var i
Danmark.

Nationalmuseet den 1. september 2007
kl. 15:00, Frederiksholms Kanal 12,
1220 København K.

Per Nielsen
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Bedømmelse af Festi-
val 2007, nu da alle er
kommet hjem:

Det er vist ikke nogen ubekendt, at vi
havde en på mange måder meget begi-
venhedsrig Festival 2007, ikke mindst
vores udrejse og for nogens vedkom-
mende også hjemrejsen. Det har meget
naturligt affødt en del kommentarer af
vidt forskellig karakter både undervejs
og efter hjemkomsten. Det fik Festival-
udvalget til at udarbejde et lille spørge-
skema i et forsøg på at finde ud af, hvad
der er op og ned på tingene. Vi sendte
derfor for en må-neds tid spørgeskemaet
ud til alle rejsedeltagerne, og har fået
svar fra 51 af de 70 deltagere. På vort se-
neste møde i Ebeltoft uddelte vi resulta-
tet af spørgeskemaundersøgelsen, som
her gengives. Der udestår stadig at sam-
le de modtagne supplerende bemærknin-
ger, kommentarer og forslag sammen i en
lille samlet oversigt med Festivaludval-
gets kommentarer. Men den kommer.

Og resultatet af undersøgelsen er efter
Festivaludvalgets anskuelse ikke så rin-
ge endda. Alle er enige om at rejsen ud
til øerne ikke var nogen succes. Og for
de flestes vedkommende var det ikke me-
get bedre på hjemturen. Og det må vi så
tage ved lære af.

Se resultatet  på næste side!

Luftfartsselskabet American Airlines har
da også erkendt, at der var nogle for-
hold, der ikke fungerede godt nok. De
har derfor udstedt en voucher til de
deltagere, som måtte overnatte på San
Juan og de deltagere, som var med på
den fælles hjemrejse. Voucherne er sendt

/ udleveret til de berørte. Desværre kun-
ne vi ikke formå AA til at udbetale kon-
tanter. Vi forsøgte også - desværre uden
held - at få voucherne lavet, så de kunne
bruges hos AA’s samarbejdspartnere i
Europa.

I skrivende stund venter vi fortsat på en
reaktion fra vort forsikringsselskab.

På Festivaludvalgets vegne
Walther Damgaard
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Resultat af indkomne svar fra spørgeskemaer:

Bedømmelses skala:

    meget tilfreds 5           tilfreds             både og 3          utilfreds 2      meget utilfreds 1

Hvordan er du som helhed tilfreds med Festival 2007?                                                 4,5

Hvordan er du tilfreds med rejsen ud til øerne?                                                              2,1

Hvordan er du tilfreds med rejsen tilbage fra øerne?                                                     3,1

Hvordan er du tilfreds med rejseledernes håndtering af

tingene under opholdet i New York?                                                                                4,5

Hvordan er du tilfreds med rejseledernes håndtering af

tingene under udrejsen i øvrigt?                                                                                       4,3

Hvordan er du tilfreds med rejseledernes håndtering af tingene ved hjemrejsen?   4,0

Hvordan er du tilfreds med transporten mellem øerne ?                                                3,8

Skal vi næste gang forsøge med færgen igen?

Ja      43% nej       57%

Hvordan er du tilfreds med arrangementerne på St. Croix?                                           4,7

Hvordan er du tilfreds med værter og indkvartering på St. Croix?                               4,7

Har Friends of Denmarks program levet op til dine forventninger                        3,9

Hvordan er du tilfreds med arrangementerne på St. Thomas?                                     4,7

Har Friends of Denmarks program levet op til dine forventninger                              4,0

Hvordan er du tilfreds med værter og indkvartering på St. Thomas?4,6

Vil du anbefale andre medlemmer at tage med på festivalrejse?

              Ja      96%     nej       4%

Hvordan er du tilfreds med prisniveauet på festivalrejsen?                                        4,1

Skal vi næste gang opgive grupperejsearrangementet og i stedet for rejse

individuelt med pligt til at møde frem til festival start på et fastlagt tidspunkt

(dato og klokkeslæt).

              Ja      29 %     nej       71 %

Bemærkninger i øvrigt til Festival 2007

Der er kommet forskellige spørgsmål og forslag, som Festivaludvalget vil samle op og

svare på / kommentere samlet.

Festivaludvalget
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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,-

Priserne 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.-

Cay Andersen,
Færøvej 15, 4180  Sorø

E-mail: bogsalg@dwis.dk
Tlf.: 57 83 11 27

„DANSK VESTINDIEN,
ISLANDS OF BEAUTY AND BOUNTY“
Uddrag fra C. E. Bærentzens værk
DANMARK, udgivet 1856, Oversat til
engelsk og genudgivet med både dansk
og engelsk tekst. 94 sider. Nina York, St.
Croix 200,                                 Pris kr. 70,-

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

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 U.S. Virgin Islands, det tid-
ligere Dansk Vestindien, samt alle an-
dre, der har interesse i at opretholde og
skabe kulturelle og venskabelige forbin-
delser til øerne, og bevare minderne om

Dansk Vestindien.

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

Formålet søges gennemført ved:
a. - Møder, sammenkomster, foredrag
og anden foreningsvirksomhed.
b. - Udgivelse af et medlemsblad  og
andre publikationer f.eks. hjemmeside.
c. - Samarbejde og korrespondance
med andre foreninger med tilsvarende
formål.
d. - Formidling af personlige kontakter
gennem gensidige besøg.

Årligt kontingent:
250 kr  pr. husstand.
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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

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

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:  Webmaster: Ben Säbel,  33 73 13 65, Bredgade 35 B, 2. sal,
1260 København K, e-mail: webudvalget@dwis.dk; Web-redaktør: 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, e-mail: jskourup@privat.tele.dk.



32 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni 2007Deadline for artikler til blad 2007-4 er 1. september

Christiansted, U.S. Virgin Islands


