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Kære medlemmer

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2007, nr. 4
Redaktion: Finn Ferrall (ansvarshavende).

Formanden
skriver...

Anne Walbom

Det var den sommer! Ja, den var godt nok våd, men gudskelov værst på de tidspunkter,
hvor Amarae og Whitney ikke var i DK. Så de frøs kun moderat, mens de var her. Jeg fulg-
tes med dem flere dage, og vi havde rimeligt vejr i på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, og
heldigvis rigtig solskin på Havnerundfarten. At remse op, alt hvad der var på pigernes
program, vil føre for vidt. Selv mente de, at det allermest interessante var de specialrund-
visninger vi havde arrangeret for dem på henholdsvis National museet og på Rigsarkivet.
Så tak – ikke kun til Per Nielsen og Signe Trolle Gronemann – men til alle andre, som også
assisterede: Omvisere, chauffører - og ikke mindst værtsfolk.

At der også på andre fronter laves ungdomsudveksling mellem DK og U.S.V.I. kan man
læse om på www.b93.kvarnsten.dk

Nu skal vi prøve noget nyt!!!!!!

Snart er det tid til den årlige generalforsamling. Og det er i den sammenhæng, at noget nyt
skal afprøves. Nej, det er ikke mystiske dagsordner eller den slags. Det nye er tid og sted.
For vi er blevet spurgt af medlemmer vest for Storebælt, om ikke generalforsamlingen kun-
ne placeres i weekenden, for så var det muligt for dem at deltage. Samtidig er vi i bestyrel-
sen af flere forskellige grunde begyndt at se os om efter et andet mødested.

Medborgerhuset i Tåstrup synes meget lovende. Der er gode parkeringspladser og det
ligger lige over for S-tog-stationen. Men kom selv og tjek det nye sted.

På gensyn til generalforsamlingen i Tåstrup Medborgerhus, lørdag den 3. november 2007.
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Tilmelding allersenest fredag den 5. oktober 2007, og husk
tilmelding er nødvendig af hensyn til arrangementet.
 E-mail til moedeudvalget@dwis.dk
  -  eller send nedenstående kupon til Erik Marcussen
  -  eller ring til Esmé Baltzer, telefon 45 86 54 45.

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

Tilmelding til medlemsmødet  lørdag  den 13. oktober  2007, kl. 14:00  i Horsens

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

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

Medlemsmøde i Jylland
Lørdag den 13. oktober 2007 kl. 14:00
i Horsens Firmaidræts lokaler, Hattingvej 14, 8700 Horsens

   Velkomst v/ Anne Walbom, formand for DVS

Der er sørget for lidt til ganen i form af kaffe og brød.  Øvrige drikkevarer kan købes.
Pris for deltagelse: 40 kr. pr. deltager. Gæster er velkomne.

1)  Vestindiske og Grøndlandske rødder
      Lensa Gjedde og Julie Lynge Olsen fortæller om deres rødder fra vidt forskel-
        lige dele af verden. I medlemsblad nr. 1, januar 2007 bragte vi en „appetizer“ på
       deres foredrag.

Der er fire punkter på dagsordenen:

2)     Festival 2007.

3)     Emner til generalforsamlingen.

4)     Eventuelt.
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- har som navnet siger den helt individuelle rejse
som speciale, både for den enkelte og for grupper.

Og med det bedst tænkelige kontaktnet i det
tidligere Dansk Vestindien. Ring til

HEIDI CHRISTIANSEN

Lyngsø allé 3c   -   DK-2970 Hørsholm
Telefon +45 39 90 20 40  -  Fax +45 39 90 20 80

(Reg. under rejsegarantifonden nr. 1026)

 —————————————————

til

Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Porto
kr. 4,75
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Ordinær generalforsamling
i

Dansk Vestindisk Selskab

Lørdag den 3. november 2007 kl. 13.00
 Taastrup Medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup.

(over for Taastrup station.)  Parkering bag Medborgerhuset.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

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

3. Forelæggelse af regnskab 2006-2007 (Erik Marcussen). Se siderne 24-25.

4. Forelæggelse af budget 2007-2008, herunder fastlæggelse af

5. Behandling af fremsatte forslag.

6. Valg  til bestyrelsen. På valg er: Esmé Baltzer, Walther Damgaard, Finn Ferrall, Erik

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

8. Valg af revisorsuppleant. Henrik Teileskov foreslås genvalgt.

9. Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på, at forslag til sager, der ønskes optaget på general-
forsamlingen skal være formanden i hænde senest fredag den 19. oktober 2007.

Vel mødt til generalforsamling i Taastrup!

Marcussen, Ben Säbel og Anne Walbom.  Alle er villige til at blive genvalgt.

medlemskontingent (Erik Marcussen). Side 26.
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Spændende eller GAB?
Ny bog af Erik Gøbel

Ja, det er nok en ret fræk måde at starte
en boganmeldelse på.

Men, om ”Nordatlanten og Troperne.
Forvaltningshistoriske kilder fra Færøer-
ne, Grønland, Island og Tropekolonier-
ne” er kedelig eller spændende kommer
fuldstændig an på, hvem læseren er.

Mon ikke de fleste af vores medlemmer
ved hvem Erik Gøbel er? Hvis ikke, så er
her lidt information: Cand. mag. i historie,
arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.
Har i løbet af de sidste 20 år skrevet man-
ge artikler til vores medlemsblad. Sad i

DVS’s bestyrelse fra 1984 til 1994, de to
sidste år endda som næstformand. Med
andre ord – hvis du ikke er interesseret i
vestindisk historie, så er denne bog slet
ikke noget for dig.  Og du hører til den
gruppe af historisk interesserede, som
kan lide at høre et foredrag eller læse en
historisk bog – så skal du blot glæde dig
over, at der er kommet en sådan bog.

Dette er nemlig en introduktionsbog for
folk, som bruger eller som kunne tænke
sig at bruge et arkiv. Her menes ikke kun
historikere og historiestuderende, men
også slægtsforskere, bl.a. sådan en som
jeg. For hvis du vil forske i din slægt, kan
du nemlig ikke nøjes med at slå op i nog-
le bøger eller bruge nettet. Du er nødt til
selv at gå på arkivet – fortrinsvis Rigsar-
kivet.

Og det er i denne situation, at denne bog
absolut ikke er GAB!

For det gode ved denne bog er, at den
ikke kun omtaler f.eks. folketællinger,
negerlister eller protokoller over ankom-
ne rejsende. Det den gør, er at vise ek-
sempler på de faktiske folketællinger, ne-
gerlister etc. for derefter at bringe dem i
transkription. Derpå forklares de speci-
elle ord, som man kan støde på. Endelig
gives der både en omhyggelig beskrivel-
se af,  hvordan man kan anvende materi-
alet, samt hvor man kan finde det. Det er
derfor, jeg synes, at det er en spændende
bog!

God fornøjelse
Anne Walbom
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Efterlysning!

Fra Island har vi modtaget følgende efterlysning:

Mit navn er Sigridur og jeg er en islandsk historiker. Jeg er i gang med at skrive en bio-
grafi om en islandsk kvinde, Thordis Olafsdottir, som boede i København i årene 1914-
1918, hvor hun studerede hos Den Danske Kunstflidsforening.

Thordis Olafsdottir (1886-
1928) var født i Dalasysla i
den vestlige del af Island,
hendes forældre var bønder.
I foråret 1914 rejste hun til
Danmark for at studere
kunstflid på et sommerkur-
sus ved Den Danske Kunst-
flidsforening. På grund af 1.
Verdenskrig blev hendes
ophold i København væ-
sentlig længere end forven-
tet. Efter at hun var færdig
med sit studium arbejdede
hun som syerske og tjene-
stepige. Hun vendte tilba-
ge til Island i 1918.

Efterlysningen gælder de to
kvinder på billedet, som for-
modentlig kom fra Vestindi-
en og studerede sammen
med Thordis. Er der nogen
blandt vore medlemmer som
ved noget om disse Vestin-
diske kvinder?

Eventuelle oplysninger  kan sendes til     medlemsbladet@dwis.dk
Finn Ferrall
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Rejsen til paradis

Del 1 - af Rie Kjær Christensen,
der som udvekslingsstudine besøgte

U.S. Virgin Islands denne sommer.

Den paradisrejse, jeg så længe havde
drømt om at tage på efter 3.g, blev plud-
selig virkelig da jeg vandt en essaykon-
kurrence, der gik ud på at skrive et essay
med overskriften ”Danskere i Vestindien
fra 1848 til 1917”. Det var en onsdag af-
ten i december, da telefonen ringede og
min mor sagde ”Det er en, der hedder
Finn Bagger!?”. Da jeg, ligesom min mor,
ikke havde nogen anelse om, hvem Finn
Bagger kunne være, tog jeg skeptisk tele-
fonen og sagde mit navn. Min stille mis-
tænksomme stemme blev dog hurtigt for-
andret til en, ikke højere, men meget ivrig

stemme. Det blev helt svært at koncen-
trere sig om at svare eller høre efter,
hvad den nu mindre mystiske Finn Bag-
ger mere havde at sige. Jeg havde mest
af alt lyst til at smække røret på, og
springe rundt i stuen og råbe og skrige
af glæde. Jeg holdt dog fatningen indtil
Finn selv sagde på gensyn, hvorefter jeg
til min mors store overraskelse begyndte
på de ovenfor beskrevne dansetrin.

Det skulle dog vare endnu et halvt år, in-
den jeg endelig kunne vinke farvel til min
far og søster i lufthavnen sammen med
Anne Katrine. Vi var begge meget
spændte, og kunne se glæden over en-
delig at være nået til rejsen, i hinandens
øjne. Om kun halvandet døgn ville vi stå
af flyveren på St. Thomas og vente på
videre instrukser derfra. På trods af, at vi
kun havde set hinanden en gang før, til
et møde tilbage i januar, faldt vi hurtigt i
snak om forskellige ting, men hovedem-
net var selvfølgelig vores kommende tre
uger på hhv. St. Croix og St. Thomas. Vi
fandt hurtigt ud af, at vi havde mange af
de samme forventninger til turen og i fly-
veren blev der ellers diskuteret værtsfa-
milier, ture og udflugter, historiske og
kulturelle oplevelser og meget mere indtil
vi begge trak tæppet over hovedet og
prøvede at sove. Efter en mellemlanding
i London ankom vi til lufthavnen i Mia-
mi, herfra fandt vi en bus, som kørte os
til hotellet Holiday Inn, hvor vi skulle
overnatte.

Næste dag spiste vi morgenmad med ud-
sigt over Miami, og tog derefter tilbage
til lufthavnen, hvor vi fik tjekket ind, og
pakket den ene taske ind i noget mærke-
ligt blåt wrap. Derefter prøvede vi selv at
få tre timer til at gå i lufthavnen. Dette
gik nu rimelig nemt og kun 5 timer senere

Rie Kjær Christensen
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stod vi i lufthavnen på St. Thomas, hvor
vi blev mødt af tre ældre, meget glade,
damer, som gav os en lille velkomstgave,
hvorefter jeg med hastige skridt blev ført
hen til en ny check-in skranke, for at fly-
ve videre til St. Croix, mens AK blev på
St. Thomas. De næste tyve minutter føl-
tes som den længste del af hele rejsen.
Jeg vil ikke sige jeg lider af flyskræk, men
da den lille flyver med plads til ikke meget
mere end 10 mennesker, som jeg først
troede, var en flyver, der blev brugt af
postvæsenet til små transporter af breve,
viste sig at være den flyver jeg skulle
flyve med, må jeg nok indrømme at jeg
ikke ligefrem var begejstret over situatio-
nen! Da jeg endelig landede på jorden på
St. Croix var min værste tanke at jeg skul-
le tilbage samme vej! Mine bekymringer
om det blev dog hurtigt afløst af forvent-
ningerne til min næste uge, da jeg blev
samlet op af Mrs. Loving. Vi nåede dog
ikke at tale så meget om min uge hos
hende, før vi punkterede midt på en stor
vej i bagende hede uden værktøj i bilen.
Heldigvis stoppede to hjælpsomme
mænd, som hurtigt fik klaret det problem,
og så begyndte aktiviteterne hos Mr. og
Mrs. Loving ellers. Allerede første aften
tog vi i biografen sammen med hendes
søn og så „Oceans 13“.

Dagen efter vågnede jeg klokken 6, fordi
jeg stadig ikke havde vænnet mig til tids-
forskellen. Klokken 8 viste det sig dog at
det var heldigt, at jeg var oppe og klar til
at gå, for da Mr. Lovings bror ringede og
sagde jeg kunne komme med på snorkle-
tur, kørte vi tre minutter senere. Det var
en af de bedste dage på turen! Jeg snork-
lede på en rute udfor Buck Island sam-
men med kun to andre og vi så rigtig
mange forskellige fisk, herunder to min-
dre Baracudaer og en kæmpe stor rund

fisk! Derudover så vi også en havskild-
padde og 2 store krebs. Efterfølgende
sejlede vi over til stranden ved Buck
Island, dette ophold kunne jeg nu nok
godt have undværet, da min hud ikke var
særlig vant til sol, efter den sommer vi
havde haft, og da jeg kom hjem om afte-
nen var jeg taknemmelig over, at jeg kun-
ne tage en tube aftersun frem. Efter jeg
havde plejet min hud et stykke tid, gik
turen videre til Frederiksted sammen med
Oyokos datter og barnebarn for at se
fyrværkeri til ære for 4th of July. Dagen
efter havde min røde farve heldigvis alle-
rede fortaget sig, så jeg var klar til at tage
på the Cay sammen med en dansk pige,
som var der for at besøge sin far. Vi star-
tede dagen med, at hun viste mig rundt i
Frederiksted, og vi spiste på en café, før
turen gik med Whitneys far ud på stran-
den. Her blev vi, indtil Oyoko Loving
hentede mig og vi kørte hjem for at slappe
af resten af dagen. Denne hvileaften kom
mig til gode dagen efter, da jeg blev kørt
til Christiansted for at tage med Nina York
på tur til Whim- museet, botanisk have og
selvfølgelig rom-destilleriet. Om efter-
middagen gik turen med Whitney og
hendes mor ud til en strand, hvor vi så
havskildpadderne kravle op af sandet.
Det var en rigtig god oplevelse, jeg fik lov
til at holde en af dem, før vi kørte dem til
en anden del af stranden, hvor de blev
sat ud i havet et sted med knap så mange
fisk. Da vi efterfølgende kørte ud for at
spise, havde jeg en rigtig rar følelse af, at
have reddet hele verden, selvom det
’blot’ var små havskildpadder, der var
blevet reddet fra selv at blive aftensmad
den dag.

Rie Kjær Christensen

Artiklen fortsætter i næste blad.
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En gendarms erindringer
om sit ophold i Vestindien

Del 3 - af Vibeke Maduro Tuxen.

Kasernelivet.

Ved vor Ankomst til den militaire Kaserne
fra Hospitalet blev vi anviste Senge af en
tydsk Sergent, som havde det besynder-
lige Navn Lampe, og som ogsaa saae ud
til at han engang imellem kunde havde en
lille en paa „Lampen“. Han gav os Num-
mer, og vi fik nu vore Kasser og Vadsæk-
ke tilbageleveret fra Vaabenkammeret,
samt som Tilgift Gevær og øvrige Reqvi-
siter. Da Klokken blev sex, fortalte man
os, at nu blev Romskabet (hvad man
hjemme kalder Marketenderie) aabnet, og
vi skulde da ned og hilse paa det i Brand-
stuen forsamlede Militair.

Jeg havde svoret, aldrig at smage den
vestindiske Rom, men det viste sig strax,
at denne min Eed skulde svigtes; thi ved
min Ankomst i Brandstuen traf jeg strax
paa flere af mine Hvervningskammerater
som trak mig hen til Udsalgsklappen, og
det havde ikke været raadeligt for mig at
afslaae det mig tilbudte Glas Rum, da
man saae vilde have blevet mine Uven-
ner, hvilket jeg maatte forebygge ved at
drikke deres Rum, der var saa stærk, at
det for mig var som om det var Alcohol
der blev heldet mig i Halsen. Heldigviis
kom strax en Anden med et Bæger Vand,
som betog Svien i Halsen, og kort efter
bragte en Anden mig noget Brød med
Smør og Ost, samt en Spølkum Kaffe,
hvorefter vi fordeelte os i Kasernen, me-
dens en lille Flok samledes i Kasernens
Have hvor de sang  FædrelandsSange.
Kl. 7 lød Signalhornet til Appel, og hver

Mands Nummer blev raabt o for at erfare
om Alt var indenfor Kasernens Mure,
hvorefter de Numere blev raabt op som
havde erholdt extra Udgangstilladelse for
denne Aften til kl. 9 eller 10. Kl. 8 lød
Vagtskuddet fra Fortet som for os var
Signal til at søge Sovestuerne og nu lød
den inspektionshavende Underofficers
Raab: „Alle Mand op!“ Saaledes endte
den første Aften i Kasernen blandt mine
ny Kammerater, og jeg fandt egentlig ikke
at der var saa slemt her, som man havde
vildet gjøre det for mig da jeg var Hverv-
ningen i Kjøbenhavn.

Den næste Morgen Kl. 5 da Vagtskuddet
atter lød blev vi vækket af vor Søvn ved
det samme Raab: „Alle Mand op!“ som
om Aftenen, medens en anden Underoffi-
ceer kom bagefter ham og spurgte: „Er
der nogen Syge?“ Øieblikkelig maatte nu
Enhver ud af sin Seng, og man begav sig
da ned i Haven til Brønden for at vadske
sig, eller til Badehuset, hvilket er en al-
mindelig Skik her at tage Bad om Morge-
nen, da Climaet her jo et meget varmt,
hvorefter man fra Romskabet kunne for
Betaling faae en Spølkum varm Kaffe el-
ler Thee. Efter at jeg havde faaet et for-
friskende Bad og ordnet mit Tøi efter Rei-
sen, lød Signalhornet, som deels var
Tegn for os til at gaae ned paa Brandstu-
en og der modtage et halvt Pund Brød
for den første halve Dag og deels for
Vagten der skulde afmarchere til Fortet
og afløse den der værende Vagt. Jeg syn-
tes godt om det Brød der blev os udleve-
ret, da det var af sigtet Rugmeel, og an-
den art Brød spises i Reglen ei, da reent
Rugbrød er for skarpt i Varmen og forvol-
der en svag Mave. Soldatens Brød er
gjennemgaaende godt. Nu holdt vi Fro-
kost en Time, og derefter skulde Mand-
skabet see deres Munderingsstykker og
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Armatur efter; og rengjøre det om det
hertil trængte.

Kl. 10, eller en Time efter Frokosten blev
Stuerne inspektierede af en Underoffi-
ceer, og fandtes der Uorden med Noget,
da blev de paagjældende Skyldige kaldet
og irettesat, ja endog straffet. Kl. 11 For-
middag kunde Mandskabet, navnlig dem
der var kommet af Tjeneste, lægge sig til
Hvile paa deres Seng til Kl. 1 hvorefter
der atter blev kaldet op. Kl. 2 blev der
appelleret til Middagsspise, og vi fik nu
atter et halvt Pund Brød, som skulde
holde ud for resten af Dagen, hvorefter
den inspektionshavende Underofficeer
oplæste os Tjenesten for den følgende
Dag, og derefter indeelte os til de dæk-
kede Middagsborde, tolv Mand til hver.
Om denne Middagsmad kan kun sige, at
ihvorvel den undertiden kunde ønskes
bedre, dog altid var saa god, at enhver
fattig Husmoder i mit Fødeland vilde
være glad om hun hver Dag kunde have
saadant til sine Børn. Paa Ordretavlen
stod vi tre Sidstankomne opskrevet til
den kommende Dag at udføre Tjeneste
som Kjøkkenhjelpere, da vi ikke endnu
havde faaet Mundering, og altsaa ikke
kunde gjøre almindelig Vagttjeneste.

Kl. 4 Eftermiddag kunde alle Tjenstfrie
gaae ud i Byen og et stykke Vei udenfor,
dog ei længere end at de kunde høre Sig-
nalhornet om der skulde blive Anledning
til at kalde Militairet sammen.

Da vi var færdig med vor Tjeneste ved
denne Tid laante jeg af en velvillig Kam-
merat en Mundering og gik ud i By og
Omegn med mine to Reisekammerater, og
glædede mig meget over alt det Nye jeg
saae. Vi drak en Flaske dansk Øl i en
Butik som kostede fire Gange saameget

som i Kjøbenhavn, og spiste adskillige
Frugter. Mine to Ledsagere der var god
kjendt fra den foregaaende Tid de havde
tjent her som Soldat, viste mig omkring
og for-klarede mig hvad jeg saae. Vi var
oppe paa en af de høie Bakker, hvor Plan-
tagen „Bülows Minde“ ligger, som tidli-
gere eiedes af Gouverneur Scholten.
Herfra var en skjøn Udsigt over Land og
Hav. Man viste mig herfra Militairstatio-
nen. Kingshill (Kongebakken) en Station
for Cavalerie som besørger Ordonantstje-
neste paa Øen og danner en Mellemsta-
tion for Christiansted og Frederiksted.
Denne min første Udflugt paa denne for
mig fremmede Øe, interesserede mig
særdeles og det har altid været mig en
sand Glæde at gjøre Udflugter paa St.
Croix. Jeg kom hjem med en ypperlig
Appetit til Aftenspisen, og nød en tryg
Nattesøvn oven paa denne Landtour.

Som sagt, bestod min første Tjeneste af
at være Kasernekokkens Hjelper i Kjøk-
kenet, som af Compagniet daglig fik tre
Mand til Arbeide i Kjøkkenet. Tjenesten
bestod i at gaae til Slagteren for at paa-
see at Kjødet var godt og at Vægten var
den rigtige, samt til Bageren og undersø-
ge Brødets Bonnitet, samt hjælpe til med
Maden, men det bedste af Alt denne
Dag, var ganske afgjort Frokosten, som
bestod af en fiin Beuf med Øl og Kaffe til.

Denne og lignende Kasernetjeneste
maatte vi tre sidstankomne Mand nu
daglig udføre i en Ugestid, da der ikke
fandtes Mundering til os, og da vi ende-
lig fik denne kom vi da til at udrette al-
mindelig Tjeneste. Den omtalte Munde-
ring bestod af mørkeblaae Frakker, blaae
Beenklæder til Nattetjeneste og Hvide til
Dagtjeneste, et meget høit Halsbind og
en lyseblaee Felthue som gik meget høit
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og spids op i en ganske smal og grim Pul.
Endvidere gode stærke hvide Halvlær-
reds Skjorter og hvide BomuldsStrømper.

Den første Vagttjeneste jeg kom i, deltog
ogsaa mine to Reisekammerater i, og jeg
blev inddeelt som tredie Mand for Kaser-
neposten. Vi maatte, som Skik og Brug
var, give „RekrutBrændevin“, hvilket var
en sand Fornøielse for det øvrige Vagt-
mandskab.

Med lidt Ængstelse stod jeg de første Ti-
mers Post, thi det var jo noget fremmed
for mig, og jeg følte mig generet af at bli-
ve overgloet af de forbigaaende sorte
Negere, der vistnok til deels kunde see
paa mit dengang rødmussede og fyldige
Ansigt, at jeg var en af de tre sidstan-
komne Rekrutter, men Dagtjenesten gik
dog temmelig godt, værre blev det deri-
mod med Nattetjenesten mellem Kl. 12 og
2. Jeg fandt det ligefrem uhyggeligt at vi-
de mig alene i de øde mørke Gader. Un-
dertiden hørte jeg en raslende Lyd bag-
ved mig, og naar jeg vendte mig om stod
jeg pludselig ligefor et sort Hoved med
skinnende Øine og grinende fremvisende
to Rade snehvide Tænder hvorigjennem
fremhvisledes Negernes sædvanlige Hil-
sen: „God night Massa“.

I den lige overfor min ost, værende Ka-
sernen tilhørende Vadskerhave, hørte jeg
pludselig en Lyd, som om et Væddeløb
fandt Sted, derefter Hundeglam og Svi-
nesnøften. Havde jeg troet paa Spøgerie,
kunde det have været slemt nok for mig,
men da jeg koldblodig undersøgte Sa-
gen, fandt jeg en Hund der havde sneget
sig derind, og nu morede sig med at jage
nogle uskyldige Griise. Kort sagt disse to
Timer fandt jeg meget uhyggelige i Ud-
kanten af denne mig fremmede By i disse

Nattetimer.

Klokken henved to, kom just en af de i
Vestindien saa almindelige stærke Regn-
byger, hvorfor jeg trak min Skilderkappe
over mig, og gik ind i Galleriet for at af-
vente Regnens Ophør. Jeg satte mig ned
paa et Trappetrin med Geværet imellem
mine Fødder. Uden selv at mærke noget
til at være søvnig faldt jeg dog imod min
Vilie i en let Slummer. Pludselig bliver jeg
vækket ved at føle noget Varmt i mit An-
sigt. Jeg springer op i en Fart, og seer i
det Samme en stor sort Hund flygte fra
mig med et vældigt Hyl. Det blev mig
klart, at Hunden havde søgt Ly for Reg-
nen hos mig, thi Hundene søger gjerne
Skildvagterne om Natten og den har da
været saa venlig at kysse mig i Ansigtet
hvorover jeg angstfuld er vækket af min
..... (mangler her noget - en side?)
firbenede trofaste Ven giver Hals, naar
Nogen i lang Afstand nærmer sig Posten.
Med sin skarpe Lugt og sine Øren udret-
ter han Skildvagtens Tjeneste medens
Denne ofte tager sig en Luur, da han
kjender sin Vens Aarvaagenhed. Hunden
ligger sig da ved Skildvagtens Fødder og
lurer, og er der en mistænkelig Lyd, knur-
rer og bjæffer den, som om den vil sige:
„Giv Agt! her er Fare“.

Straf omtalte jeg før at man meget skal
vogte sig for. I det første Aar bliver en
Rekrut i Vestindien straffet for en Baga-
tel, og har han først faaet en Straf, følger
der næsten altid færre eller mange efter,
enten fordi at Underofficererne da be-
tragter Manden med mere strenge Blikke,
eller ogsaa ofte ved at Manden selv er
bleven ligegyldig og tænker: „Jeg har al-
lerede havt en Straf, og det er ikke saa
farligt, jeg kan tage Een mere“. Kan han
derimod gaae frie for Straf i et à to Aar da
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skal han forsee sig meget for at blive dik-
teret Straf; thi man har da lært at kjende
ham som en ærekjær og paapasselig Sol-
dat, og vil da nødig straffe ham for en
Ubetydelighed.

Den første Tid jeg tilbragte i Tjenesten,
benyttede jeg altid min Fritid til at repare-
re mine Klædningsstykker, og puslede
med mine private Sager, og reparerede li-
geledes Klædningsstykker for mine Kam-
merater, som altid betalte mig ordentligt
for mit Arbeide. Man saae mig altid sidde
flittig ved mit Arbeide, som bestod i at
fuske i den ædle Skrædderprofession, og
man kom stadig til mig, sigende: „Hør min
Kammerat! Du kan vel ikke gjøre lidt ved
dette Tøi for mig, naar det er færdig er
Betalingen der!“ „Jo min Ven, jeg skal
gjøre mit Bedste.“ hed det da, og jeg ar-
beidede rask, og tjente mange Styvere og
Daler til Hjælp til min lille Lønning. Naar
Tøiet var færdig hed det da: „Det var dei-
ligt min Ven. Nu kan jeg da gaae med det
en Tid igjen. Jeg kan sku ikke selv sye.
Hvad koster det?“ „Ti Styver? Er Du til-
freds?“ „Ti Styver? Er Du gal? Her er
Femten. Mindre kan Du ikke have for det
Arbeide“. At have med saadanne Kunder
at gjøre opmuntrede naturligviis mig sær-
deles, og snart drev jeg nu Skrædder-
haandværket som en mig vant Bestilling,
og fik god Færdighed heri og sparede
mig Penge sammen. Lønningen var jo
kun lille, da Alt var meget Dyrt i Forhold
til de kjøbenhavnske Priser.

Vi fik i Lønning 7 Realer 4 Styver og 3
Cent hver 5. Dag, eller 8 Styver daglig
(der gik 75 Styver paa en Dollars eller 100
Cent efter de nu der brugelige Penge paa
en Dollars) Da der ved denne Lønnings
Uddeling altid med de omtalte 3 Cent var
en Brøk i Regningen som kun kunde gjø-

res ret ved at gjemme  og samle disse om-
talte Cents igjennem flere gange Løn-
nings Uddeling, fandt jeg paa at opkjøbe
disse 3 Cents imod at give 2 Styver for
dem, og naar jeg da havde opkjøbt for
min Lønning havde jeg tjent 5 à 6 Styver
paa denne handel. Senere blev der flere
Soldater der ogsaa drev samme Fif, og
blev da spoleert som alting naar Mange
vil Spekulere i en Ting. Man saae nu en
halv Snees staae ved Brandstuedøren og
raabe: „Hvem vil sælge Kobbercents?“
Ofte har jeg paa en Lønningsdag opkjøbt
for flere Dollars. Disse „Kobberhjul“ som
de almindeligviis blev kaldet, fordi de var
af Størrelse som gamle danske 2 Skilling-
stykker, var egentlig amerikansk Mynt,
og blev kun som Vexelmønt brugt i Ka-
sernen, og kunde ogsaa kun gives ud der
igjen. Naar jeg i flere Dage havde gjemt
disse „Kobberhjul“ i en dertil indrettet
Pose, maatte jeg aflevere dem til Rom-
skabsmesteren til næste Lønningsdag,
for at uddeles paany, og jeg fik da mit
Beløb i vestindisk Mønt.

Vibeke Maduro Tuxen
Artiklen fortsætter i næste blad
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En rejsebeskrivelse:

Denne beskrivelse om en rejse med fre-
gatten Jylland er blevet overdraget den
selvejende institution ”Fregatten Jyl-
land” af fru Lilly Knudsen, Ballen, Sam-
sø, som har nedskrevet historien som 12-
årig.

Fortælleren var Lars Olsen, født 6. marts
1852 i Nakkehoved. Da beskrivelsen blev
nedskrevet var han smedemester i Øve-
rup ved Esrum:

Den 27. oktober 1874 gik vi ombord på
fregatten ”Jylland” og der fik vi udleve-
ret vore skytssedler, så vi kunne se hvil-
ken plads og arbejde vi skulle have om-
bord på togtet til Vestindien. Jeg for mit
vedkommende var heldig, fordi jeg blev
helt fri for at gå til vejrs i rigningen, eller
have noget med sejlene at gøre. Jeg kom
derimod til at arbejde på dækket under

sejladsen og sejlmanøvrene. Og når vi lå
for anker de forskellige steder vi anløb,
blev jeg udtaget til skansevagt. Det er en
slags ærespost.

Kursen går nu mod Madeira, og nu har vi
rigtig god vind. Vi sejler nu uden at kryd-
se. Det er i dag den 3. søndag ombord.
Efter at vi har skuret og pudset alt om-
bord og vi selv er iført rent tøj, og har
været til parade og andagt, som går me-
get højtideligt til, spiller musikken. Søn-
dagen former sig som en søndag der-
hjemme, når man har været i kirke. Vi er
nu langt ude i Atlanterhavet og har 150
miles til Madeira, hvortil vi snart håber at
komme. Dertil nåede vi dog først den 21.
november. For hver dag der gik blev det
varmere, så vi kunne undgå at fryse på
dækket om natten. Da vi begynder at se
land blev der stor glæde. Den første ø vi
kom til hedder Porto Santo og er meget
høj så vi kunne se den i flere mils af-
stand. Og derefter kommer Madeira. I fra-
stand så den ud som en meget høj mørk
skyvæg på himlen. Men efterhånden som
vi kom nærmere lignede det land med
nøgne blå klipper.

Den 25. november afsejlede vi igen fra
Madeira, for at sejle til St. Thomas i Vest-
indien. Det var rigtig godt vejr, da vi for-
lod øen om morgenen, og som tidligere
fortalt er øen meget høj, så vi kunne se
den hele dagen, og det meste af natten
derefter. Vi vidste at nu fik vi ikke land at
se for det første. Der var ca. 750 mil til St.
Thomas. Vi havde så god vind at vi var i
Vestindien efter 21 dages sejlads. Vi var
næsten ved at blive kede af den lange
sejltur, for der var jo meget ringe afveks-
ling. Det skete dog vi mødte en sejler, og
af og til blev vi omringet af hajer som
fulgte alt, hvad vi smed ud til dem lige fra
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rugbrød til bukseknapper. Flyvefisk så vi
en del af, de bruger finnerne som vinger,
og når de fløj mod vandet, lignede de
svalerne derhjemme, når de mod regnvejr
flyver langs jorden. Hvalerne var det kun
småt med, vi så kun en på hele rejsen,
men jeg husker det så tydeligt endnu, at
jeg så to vandstråler gå til vejrs. Nu går
den ned på dybet sagde en erfaren mand,
og meget rigtigt, få øjeblikke efter så vi
den kløftede hale i luften og forsvandt.

Den 15. december fik vi St. Thomas i sig-
te, land kunne vi se længe, men nogen
by kunne vi ikke se, før vi var lige ud for
den. Den ligger langt inde i en natur-
havn. Der er høje bakker eller bjerge på
tre sider og på den fjerde er indsejlingen,
længst inde ligger byen på tre høje. Den
hedder Charlotte Amalie og tager sig rig-
tig smuk ud. Lørdag den 19. havde jeg
landlov sammen med det hold jeg hørte
til. Turen i land varede 4 timer, det hele så
jo noget fremmedartet ud. Ved toldboden
var det smukkeste af byen, der boede
forretningsfolkene og den finere del af
befolkningen. Der var købsmands- og
manufakturforretninger. Byen lå højt op
ad en skråning og deroppe boede negre-
ne i små usle rønner, hvori der hverken
var vinduer eller døre. Vindusruder fand-
tes ikke i byen. Vinduerne var forsynet
med grønne rammer og jalousier. Brolagte
gader fandtes heller ikke, kun almindelige
veje med store skærver ved siderne. De
tjente som fortov. Køretøjerne så også
fattige ud, de bestod af tohjulede kærrer
med en lille mager hest for eller et par
stude. Et torv var der dog, hvor negerko-
ner og piger sad og solgte frugt såsom
appelsiner, bananer og meget andet.
Nogle solgte kager og brød der var helt
godt og velsmagende, alle sad de med en
lille pibe eller cigar i munden. Alle vi

mødte, store og små, hilste med ”God-
dag, danske landsmænd”, hvad de alle
kunne sige, og flere talte rigtig godt
dansk. Jeg gik sammen med et par kam-
merater rundt omkring i butikker, for at se
hvorledes de så ud. Vi kunne godt gå ud
og ind uden at blive opfordret til at købe
noget. Et sted drak vi guavaren, men vi
holdt god måde, så vi ikke blev offer for
Bacus. Vi huskede Ismaels ord, at profe-
ten har ikke forbudt vinen, men dens mis-
brug, og derefter sank Ismael under bor-
de.

Den 20. havde vi en rigtig morsom dag,
en dag jeg altid vil mindes. Vi var alle, vi
som hørte til batterimandskabet i land
med vort hornmusikkorps, og holdt vort
indtog i byen. Musikken spillede, og vi
marcherede gennem byen og vakte
vældig opsigt og glæde mellem disse
sorte og halvvilde mennesker. Vi marche-
rede op foran guvernørens bolig, musik-
ken spillede og vi præsenterede ge-
vær.Guvernøren hed Garde (var en bro-
der til præsten i Søborg). Medens vi stod
opstillet der, begyndte det at regne, og vi
kom alle ind i forhallen og fik romgrog.
Hans bolig ligger meget højt, så vi kunne
derfra se ud over hele havnen og byen.
Selve hallen var meget smuk, den var
prydet med malerier fra øverst til nederst,
blandt andet et der forestillede Danmarks
gudinde med Dannebrog slynget om
skulderen. Derefter sejlede vi igen om-
bord, alle med indtrykket af, at det havde
været en god dag, en dag vi alle ville
mindes.

Julemorgen blev vi vækket ved at musik-
ken spillede julesalmemelodier, og det
vakte juleglæde. Efter at have gjort mor-
genrengøring og spulet dæk, drukket the,
og omklædt os, kom en dansk præst om-
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bord og forrettede gudstjeneste for hele
mandskaben. Da den var forbi, skulle vi
spise til middag, igen steg og ovenpå ris
kogt i vand, den var rigtig god, skønt min
livret aldrig har været risengrød. Det var
første gang vi fik den slags spise. Anden
juledag sejlede vi en tur til St. Jan. Guver-
nøren var med, og det var vist nærmest
en lysttur de herrer foretog. For mand-
skabets vedkommende var det langt fra
nogen lysttur, men en streng dag. Vi let-
tede anker 3 gange og følgelig også lod
det falde 3 gange, og det arbejde koster
sved. S¨fik vi dog set og været ved St.
Jan, og det må man da også regne for no-
get. Dagene mellem jul og nytår benytte-
de vi til at skyde til skive med en smuk
lille firpundig kanon. Den blev sat i for-
stavnen på en stor robarkas. 50 mand,
foruden befalingsmanden, sejlede ud
mellem nogle småøer, og skød til skive
efter en tønde som blev lagt i 900 alens
afstand. Gennemsnitlig skød vi godt og
fik ros. Vi nåede så nytårsaften, men der
var ingen forskel på den og de andre af-
tener. Vi ventede forgæves på et lille glas.
Nytårsdag fik vi punch og hver en cigar,
som vi nød i fulde drag, det var den før-
ste cigar vi fik ombord. Punchen fik vi i et
krus. Så kom musikken på dækket, og
dansen gik lystigt, ja der var rigtig gang i
støvlerne. Det var jo også årets første
dag. Jeg var særlig glad den dag, fordi
jeg om natten havde haft en dejlig drøm,
som jeg betragtede som et varsel om et
godt og glædeligt nytår. Hele skolemand-
skaber var i land, og med fuld musik drog
vi gennem byen til guvernøren for at øn-
ske godt nytår. Musikken spillede, og
han kom ud på altanen og ønskede os
alle et godt nytår. Han holdt derpå en tale
og sluttelig udbragte han et leve for Dan-
mark og Chr. Den Niende, og vi svarede
med ni hurraråb. Så marcherede vi med

musikken i spidsen ned til Toldboden,
gik ombord og sejlede ud til fregatten.

Tredje nytårsdag kom guvernøren og
hans datter, en rigtig køn pige ombord, vi
lettede anker, stod ud af St. Thomas
havn for at sejle til St, Croix, hvortil der er
ti mil. Vi var ca. 4 timer om turen. Vi gik
for fuld kraft, det blæste hårdt, og vinden
var os imod. St. Croix er meget smuk og
tillige frugtbar, modsat St. Thomas, der
nærmest er en klippeø. St. Croix er en
lavtliggende ø, midt igennemgår en høj-
deryg, hvorfra landet falder fladt ud til
begge sider. Vi lagde til ankers ved byen
Frederiksstad. Der er ingen havn som
ved St. Thomas. Byen ligger lavt mod
stranden, ligesom vore fiskelejer hjemme.
På disse flade enge eller agre vokser suk-
kerrørene i store plantager, og imellem
disse er der pløjede arealer ligesom brak-
markerne hjemme. Træerne havde en ret
anselig højde. Vi l¨der i fire dage, uden at
komme i land, men måtte nøjes med at lig-
ge på rheden og se ind på den smukke
by. Den 7. januar kom guvernøren igen
ombord, og sejlede så igen med ham til
St. Thomas, datteren blev på St. Croix.

Søndag den 7. februar var det fastelavn,
og der skulle være stort bal ombord om
aftenen, da det var sidste søndag vi lå i
Vestindien. Der var meget travlt med at få
pudset og bragt alt i orden. Agterskibet
skulle være balsal, og den skulle over-
spændes med sejl, og solsejlet ud som
loft. Indvendig blev der prydet med
grønt og forskellige nationers flag, og i
loftet blev der ophængt tre store lyse-
kroner, hvori der brændte ca. 100 lys. Da
de var tændt så det meget smukt ud, man
kunne knapt tro det var på et skibsdæk.
Henad aften blev de fra land, som skulle
deltage i ballet, hentet i skibets fartøjer.
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Gæsterne bestod selvfølgelig af Charlot-
te Amalies flotteste folk, deriblandt gu-
vernøren, hans frue, datteren og domme-
ren. Da alle var kommet ombord begynd-
te dansen, og selv vor gamle chef danse-
de raskt med, og det blev ved til langt o-
ver midnat. Gæsterne blev så sejlet i land
igen. Onsdag den 10. februar lettede vi
og tog afsked med Vestindien, gav af-
skedssalut for fæstningen og stod ud af
St. Thomas havn. Vi havde da opholdt os
næsten 2 måneder i Vestindien. Det var
næsten blevet til et hjem for os, men jeg
tror ikke nogen af os alligevel havde lyst
til at bo her bestandig, for vort rette hjem
er dog det lille Danmark, og dog det kæ-
reste, hvor i verden man end kommer
hen. Syden kan være nok s¨smuk og
naturskøn den vil være, men sommeren i
Danmark er dog den skønneste, og selv
vinteren, når den hvode sne ligger på
jorden, og isen dækker vandene, kan væ-
re smuk. Afveksling fryder jo. Hvis jeg
skulle opholde mig hernede ville jeg
snart komme til at længes efter de klare
frostdage hjemme. Nu er vi altså på hjem-
vejen, og der er stadig afveksling, foran-
dring fryder jo. Snart nedbør og snart
modvind, så vi sommetider sejler 12 mil i
vagten, ogtil andre tider kun 1-2. Men
det gik dog fremad indtil den 22., såblev
søen oprørt af nogle strenge hagl og
regnbyer, som førte hård kuling med. Så
nu fik vi travlt med at rebe sejlene, og vi
måtte blive ved at mindske dem. Henad
aften var det blevet storm, så sejlene
måtte bjerges, men stormen vedblev at
tage til, så vi ud på natten kun havde
gaffelsejlene løs, resten var gjort fast.
Det var et meget stort arbejde at få bjer-
get det sidste store merssejl, det tog
halvanden time. For de befarne folk var
det en meget streng nat, og var det for
øvrigt for os alle. Gennemblødte af regn,

for søerne slog ind over os, måtte vi bli-
ve ved at arbejde og hale i tovenderne,
for at brase rigningen imod vinden. Det
var første gang vi havde så strengt vejr.
Stormen tiltog og der gik meget høje bøl-
ger, jeg havde aldrig troet, at vor stolte
fregat kunne skvulpe som en nøddeskal i
en balje vand. Vi havde stort besvær med
at holde os fast, så vi ikke faldt hen ad
dækket. Der var flere som fik svære
skrammer, deriblandt en bådsmand som
slog sig så slemt, at han måtte til køjs og
under lægebehandling. Styrbords slup
slog sig løs og blev slået i stykker. Den
ene luge ved falderebstrappen blev slået
ind, så vandet styrtede ind på dlkket ned
gennem lugerne og ned på batteriet og
maskinerne. Værst var der, når vi skulle
spise, for dertil skulle vi bruge hænderne,
og man skulle jo stadig holde sig fast i et
eller andet. Det var heller ikke sjældent
når vi spiste, at vi skulle ned under bor-
det med hele borddækningen. Stormen
vedblev til den 25. februar om aftenen, så
sagtnede den betydelig af og vi fik god
vind, så der kunne holdes kurs. Det gik
da også rask fremad med gennemsnits-
hastighed af 10 mil i vagten,men vi
trængte også til at få skub på, for vi hav-
de 500 mil til England.

Søndag den 21. marts var det igen fint
vejr og det gik fremad med en fart af 8 mil
i vagten. Over alles ansigt lagde sig et
festligt skær, for vi vidste, at nu skulle vi
til Danmark igen. Så skulle vi jo afmøn-
stres og hjemsendes, men der gik dog
næsten 8 dage. Vi lå længe og krydsede i
Nordsøen, men endelig passerede vi Ska-
gen, og stod ind i Kattegat. De skibe vi
traf her var overisede, og vidnede om at
de kom fra nordlige breddegrader. Vi som
kom fra det solrige syden havde jo nu
haft to somre, og var godt på vej til den
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tredje. Den 28. passerede vi Kullen og
sejlede ned gennem Øresund. Nu kunne
vi se Nakkehoved Fyr og Kronborg, med

hvem vi vekslede salut. Få timer efter lå
vi for anker på Københavns Rhed. Det
var lørdag, og dagen efter, søndag mor-
gen, lettede vi og lagde ind i flådens leje,
hvor vor stolte fregat blev lagt til bol-
værk,forsvarlig fortøjet og bundet. Og
efter at vi havde spist til middag, fik vi al-
le landlov, undtagen dem der skulle have
vagttjeneste.

Næste morgen mødte vi igen ombord og
arbejdede alle med at aftakle skibet. Den
1. april blev vi afmønstrede og hjem-
sendt. Vor chef Kommandør Schønhey-
der holdt tale og takkede os for god op-
førsel under hele togtet, og tog dermed
afsked med os. Ja, det er jo kun nogle
træk af min militærtjeneste og rejse, som
jeg senere i livet har været glad for, da
jeg på denne måde slog to fluer i et
smæk, både aftjene værnepligt og rejse
udenlands, og har aldrig været indkaldt
siden.

Lars Olsen

Endnu en lille rapport
fra festivalturen.

Jeg har lyst til at fortælle om nogle af vo-
re oplevelser på St. Croix, fordi vi havde
nogle lidt anderledes oplevelser end fler-
tallet af deltagerne.

Vi boede hos Barbara og Hans Lawaetz,
som har en kvægfarm. Hans og Barbara
har kun været gift siden 2005, efter at
Hans’s første kone var død.

Der har været 1500 stykker kvæg, men nu
er der kun 120 stykker. De har også en
forretning som hedder Annaly farms,
som handler med bl.a. oksekød, som im-
porteres hovedsagelig fra stater i USA,
et firma som Hans og hans far oprettede
sammen. Hans’s gård hedder derimod
ikke Annaly, som vi troede. Annaly er
navnet på Frits Lawaetz’s farm, Hans
Lawaetz’s fars farm, som ligger ud mod
vandet på nordøen.

Hans og Barbaras hjem lå på det skønne-
ste sted man kan tænke sig, så flot natur
til alle sider, bakker og træer og kvæget
som gik på markerne langt ude. Huset var
hegnet ind, så kvæget ikke kunne komme
ind i haven, ellers kunne de bare gå over
det hele. Selv når vi lå i vores seng kun-
ne vi nyde den smukkeste udsigt til pal-
metræer og en gammel sukkermølle.
I haven var der mange spændende træer
og buske, bl.a. en busk med store lyserø-
de blomster hvor der hele tiden fløj koli-
brier og sukkerfugle rundt.

Da vi kom til farmen, hvor vi boede i et
lille annex med myggenet for alle vinduer
og terrassedøren, sagde Hans, at vi bare
kunne lade døren stå åben om natten, for
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var færdige med kvæget kørte Hans og
Barbara os til Little la Grange, hvor vi
mødtes med de andre festivaldeltagere,
det er jo den farm som Hans’s bedstefar
havde.

Bagefter kørte Hans os en tur gennem
regnskoven og op til Nordøen og ad
Scenery road, en meget flot køretur, og vi
så Hans’s forældres hjem, der står som
det var da de boede der, og den gamle
sukkermølle der ved, som er indrettet til
beboelse, og hvor hans datter bor. Han
fortalte at hans forældre havde haft be-
søg af både præsident Truman og Dron-
ning Margrethe og prins Henrik i sukker-
møllen.

Hans fortalte en aften om, hvordan han
og hans kone i 89 havde oplevet orkanen
Hugo, som vi hele tiden hørte om på St.
Croix. Orkanen startede rigtigt kl. 22, og
de stod inde på badeværelset midt i hu-
set og holdt i døren mens hele huset ry-
stede indtil kl. 2 om natten. Så kom stil-
heden, orkanens øje, og så tog det atter
fat til kl. 6 morgen. Da var hele taget rø-
get af huset og alle vinduer blæst ud,
men selve huset holdt. For at beskytte de
store vinduer havde Hans stillet 4-hjuls-
trækkeren hen foran vinduerne, men om
morgenen var den blæst 50 m. væk.

Vi havde alle tiders dejlige værter og en
pragtfuld uge på St. Croix. Det havde vi
iøvrigt også på St. Thomas, men det er
en anden historie.

Hilsen til alle festivaldeltagere.

Elisabeth og Herman
Sørensen.

der var jo kun marker udenfor, så vi be-
høvede ikke at låse, så det gjorde vi ikke,
og faldt i søvn til cikadernes sang.
På farmen havde de Senepol kvæg, en ra-
ce som var udviklet fra kvæg, indført om-
kring 1850 fra Senegal, som var gode til
at modstå varmen, og som blev krydset
med kvæg som oprindelig kom fra Trini-
dad og var pollet, dvs. at de ikke havde
horn. 10% af afkommet fik ikke horn, og
man avlede så videre på dem. Da Hans’s
bed-stefar, Carl, kom til øerne i 1894,
fortsatte han med at videreudvikle racen,
så det nu er en rigtig god kødrace som
bliver født uden horn og tåler varmen
godt.

Hans eksporterer avlsdyr til store dele af
verden, og desuden embryoner (befrug-
tede æg, som lægges ind i en anden mo-
derko).

Den dag de andre festivaldeltagere skulle
til Little Princess m.m., skulle Hans have
kvæget drevet sammen, fordi de skulle
igennem et kemikaliebad for at slå para-
sitter ihjel, det var et dybt bassin i en
smal gennemgang, som dyrene var nødt
til at passere, når de skulle ud fra folden.
Han spurgte om vi havde lyst til at se når
de drev kvæget sammen, eller vi hellere
ville med på turen, men vi ville jo gerne
have den oplevelse at se det.
Kvæget skulle samles sammen  i en fold,
og de gik over et kæmpe areal, så det fo-
regik på hesteryg på rigtig cowboymaner.
De to cowboyer var en mand som havde
været hos Hans i 40 år og en ung mand
som havde været der siden han var
dreng, og så var Hans’s barnebarn Mat-
thew på 8 år også med, og han var også
god til at sidde fast på en hest, det gik
bare i vild fart op og ned ad de høje og
stejle bakker, så det var sjovt at se. Da de
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Den vestindiske historie-
kavalkade.

Denne gang vil Gunvor Simonsen fortæl-
le en historie om et ”frikulørt fruentim-
mer”, som for små 200 år siden talte sin
sag i retten i Christiansted.

Det er den tredje artikel i vores kavalkade
af historiske portrætter, som på en anden
måde vil skildre det tidligere Dansk
Vestindiens historie.

Ingen børnepenge i
Dansk Vestindien

Af Gunvor Simonsen, Ph.d., ekstern
lektor ved Saxo Instituttet, Afd. for
Historie, Københavns Universitet.

I 1700-tallets slutning reformerede den
danske enevælde den lovgivning om u-
tugt og løsagtighed, som havde karakte-
riseret Danmark siden reformationen i
1530’erne. Hvor man tidligere havde rets-
forfulgt utugt for at undgå, at Guds straf
ramte hele landets befolkning, mente man
i 1700-tallets slutning, at det var vigtigt
at regulere illegitim seksualitet af sam-
fundsmæssige årsager. Nu drejede det
sig om at undgå forargelse og opretholde
ærbarhed og gode sæder. De forandrin-
ger, som prægede 1700-tallets tanker om
seksualitet, hang blandt andet sammen
med, den såkaldt merkantilistiske forestil-
lingen om at en stats rigdom blev afspej-
let i dens befolkning. Jo flere produktive
mennesker Danmark havde jo rigere var
landet, og derfor var det vigtigt at også
uægte børn blev opfostret til at blive pro-
duktive borgere.

I Danmark reformeres sædelighedslov-
givningen i overensstemmelse med ti-
dens nye tanker. Det var stadig menin-
gen, at seksualitet skulle udøves i ægte-
skabet, og derfor opretholdt man straf-
fene for utugt, men det skulle ikke længe-
re lægges børn til last, at deres forældre
ikke var gift. Det var, mente man, natur-
ligt at forældre tog sig af deres børn, og-
så hvis de var uægte. I tråd hermed blev
det i 1763 slået fast ved lov at fædre skul-
le betale til deres uægte børns opfos-
tring, og i 1771 blev det bestemt at stille
ægte og uægtebørn lige.

Men der var langt fra Danmark til Vestin-
dien. I de vestindiske kolonier faldt tan-
ken om at understøtte mødrene til uægte
børn til jorden, allerede inden den havde
fået afsæt, og der var heller ikke noget ø-
nske om, at retsforfølge udenomsægte-
skabelig sex. Det kan blandt andet ses i
den lov, et såkaldt reskript, som i 1784
blev udstedt til den vestindiske general-
guvernør og regering. Reskriptet handle-
de om, hvordan den vestindiske koloni-
administration skulle forholde sig, hvis
en sort eller farvet kvinde udlagde en
hvid mand som far til sit barn. Reskriptet
var foranlediget af en henvendelse fra
koloniadministrationen til Danske Kan-
celli, og her godtog man den argumenta-
tion, man havde modtaget fra Vestindien.
Kancelliet udstedte et reskript, som slog
fast, at:

”ved uægtebørns Daab, hvor Mødrene
ere Couleurte, hvad enten de er Frie eller
Slavinder, maa Præsterne ey spørger om
Barne Faderen, ej heller om ham giøres
nogen Angivelse til Byefogderne, hvilke
derefter ey heller maae kræve Leyrmaals
Bøder af Slavinder, da det i ovenanførte
Tilfælde, naar Couleurte udlægge Blanke
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Havnepladsen i Christiansted vrimler
med mennesker. Forrest ses en frikulørt
kvinde. Udsnit af maleri af Beenfeldt.

til Barnefader, skal have sit forblivende
ved disses Simple Benægtelse”

Lejrmål var samtidens juridiske betegnel-
se for seksuel omgang mellem ugifte. I re-
skriptet fik embedsmændene i Kancelliet
slået fast, at der ikke kunne være tale om
at opkræve lejrmålsbøder af slavinder. Så
langt var man endnu ikke kommet i Dan-
mark, hvor lejrmålsbøderne først blev op-
hævet i 1812, og da kun første og anden
gang forbrydelsen blev begået. Men re-
skriptet drejede sig ikke kun om bøder og
straf. Det fratog også sorte og farvede
kvinder muligheden for at kunne udlæg-
ge en fri mand som far til deres barn. Det
betød, at man fjernede disse kvinders
mulighed for ad lovgivningens vej at få
børnepenge.

Embedsmændene i Danske Kancelli var
formentlig godt var klar over, at de med
1784 reskriptet introducerede et princip,
som stred fuldstændigt med tidens dan-
ske tanker om, hvad en kristen regerings-
førelse indebar. I Vestindien lå det ikke
statsmagten på sinde, at sikre de uægte
børn sådan som de skulle sikres i Dan-
mark. I kolonierne gjaldt det i stedet om
at bevare de ”Blankes Ære og Familiers
Roelighed”, som der stod i reskriptet. Der
var med andre ord meget stor forskel på
dansk og dansk-vestindisk retspleje, når
det gjaldt uægtebørn og illegitim seksua-
litet. Forskellen var så stor, at reskriptet
blev ikke offentligt bekendtgjort, selvom
det ellers var normalt for kongelige re-
skripter i perioden. De enevældige em-
bedsmænd mente, at indholdet var an-
stødeligt, og kunne forårsage forargelse
blandt kongens undersåtter i Danmark.
Det havde de sikkert ret i, for det kan ikke
have været svært for datidens køben-
havnske borgerskab, at læse reskriptet,
som en accept af utugt og løsagtighed.

Alt i alt havde reskriptet fra 1784 ikke
nogen særlig indflydelse i Dansk Vest-
indien. Det legaliserede bare den hidtidi-
ge retspraksis, og det var en praksis som
bestod i, at dommere undgik at bringe sa-
ger til doms, som på den ene eller anden
måde berørte seksuelt samkvem mellem
frie mænd og sorte eller farvede kvinder.
Denne praksis skyldtes formodentlig, at
dommerne ikke var helt sikre på, at de i
sådanne sager kunne dømme retfærdigt,
og derfor foretrak de slet ikke at dømme.
Det var lige præcis det, der skete for sla-
ven Barnes i 1815. Hans historie illustre-
rer fint, hvordan koloniembedsmænd
undgik at tage stilling til konflikter angå-
ende seksualitet. I 1815 gik Barnes til
Christiansted politimester for at klage
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over sin forvalter. Forvalteren havde, i-
følge Barnes, ”frataget ham hans kone
Salmy”. Sagen blev sendt videre til gene-
ralguvernøren med følgende kommentar:
”Tingen er denne: at forvalteren skal ha-
ve omgang med Barnes kone. Denne for-
brydelse er vel stor, dog er den ikke let at
bevise”. Politimesteren foreslog derfor at
sagen blev afgjort ved en ” redelig
mand”, og det betød, at den aldrig kom
for retten.

I perioden fra 1780’erne og frem til 1820’-
erne var der kun en enkelt kvinde af afri-
kansk herkomst, som fik prøvet en fader-
skabs sag i Christiansted Byret. Kvinden
var det ”frikulørte fruentimmer” Jane Har-
well, og for hende fik reskriptet fra 1784
betydning. Det skete da hun i årene 1818
og 1819 i Christiansted Byret forsøgte at
få David Levy Jr. til at bidrage økonomisk
til deres fælles datters underholdning.
Pigens navn var Adelani. Hun blev født
1810 og var altså 8 år, da sagen startede.
Hvad hun tænkte om hele forløbet, får vi
aldrig at vide, men hendes mor, Jane
Hartwell, var en kvinde, der nok kendte
sit værd. I retten lagde hun hårdt ud og
krævede, at David Levy betalte et beløb
på godt totusind rigsdaler for at dække
de udgifter, hun havde haft ved at opfos-
tre Adelani. Måske vidste Hartwell godt,
at det var et stort krav. I hvert fald under-
stregede hun, at hun ønskede at retten
fastsatte et beløb, der kunne dække ”bar-
nets nødtørftige underholdning”, hvis
kravet ikke blev imødekommet.

Sandsynligvis havde Jane Hartwell ikke
særlig mange penge at føre sag for. I
hvert fald havde hun fået lov til at anlæg-
ge sagen uden at skulle betale dens om-
kostninger. Det var sjældent, at denne
mulighed blev brugt ved de vestindiske

domstole, og hun må på en eller anden
måde have overbevist dommeren om, at
lige præcis hun havde fortjent det. Den
anden part i sagen, den udlagte barnefa-
der David Levy Jr., var købmand i Christi-
ansted. Levy havde netop året før fået
stjålet varer fra sin butik til en værdi af
411 dollar, og derfor kan vi nok antage, at
han havde midler til at bidrage til et barns
underhold, hvis han ville. Men Levy var
ikke interesseret i at betale børnepenge. I
retten forsøgte han først at få sagen af-
vist, og dernæst nægtede han at være fa-
der til barnet. Han påpegede, at Hartwell
ikke kunne anses for et være et ”uberyg-
tet fruentimmer” og henviste til den store
lovsamling Danske Lov fra 1683 og dens
bestemmelser om, at det kun var uberyg-
tede kvinder, som kunne kræve, at en
mand skulle aflægge en ed på, at han tal-
te sandt, når han nægtede faderskab.
Han mente bestemt ikke, at Jane Hartwell
var uberygtet.

Desværre for Jane Hartwell var hun ikke
helt inde i det dansk vestindiske retsvæ-
sens kringelkroge. I sin stævning havde
hun ønsket at få børnepenge, men hun
havde ikke gjort det klart, at spørgsmålet
om faderskab også skulle afgøres. Den
lille uklarhed greb dommeren, og han be-
lærte hende om, at de love som hjalp
”uden ægteskab besvangrede fruentim-
mere til bidrag fra fædrene […] forudsæt-
ter at barnefaderen er vis”. Det var, ifølge
dommeren, ikke tilfældet i denne sag,
hvor den anklagede barnefader jo nægte-
de sig skyldig.

Det stoppede ikke Jane Hartwell. Knapt
et år senere stod hun igen i Christiansted
Byret. Nu gjaldt det om at få fastslået, at
David Levy Jr. var far til hendes barn. For
at bevise sin sag fremlagde Jane Hartwell
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sin datters dåbsattest, og her var Levy
var angivet som fader. Men lige lidt hjalp
det. Denne gang blev tonen i dommen
skærpet. Hartwell var nu ikke bare beryg-
tet, hun var også et ”liderligt og rygges-
løst fruentimmer”. Levy ville ikke aflægge
ed på ikke at være barnefader, og han øn-
skede også, at Jane Hartwell blev straffet
som løgner på grund af hendes falske
udlægning. For at styrke sin påstand
fremlagde David Levy Jr. det kongelige
reskript fra 1784. Heri stod der udtrykke-
ligt, at når ”kulørte” udlagde ”blanke til
barnefader”, skulle det være nok med en
simpel benægtelse. Dommeren ræsonne-
rede i overensstemmelse med 1784 re-
skriptet og erklærede, at dåbsattesten var
et ”ulovligt dokument, da det udtrykke-
ligt er forbudt at faderens navn til et ku-
lørt barn, må af præsten inquireres”. At-
testen kunne altså ikke fungere som be-
vis på Levys faderskab, og Jane Hartwell
tabte for anden gang sin sag.

På trods af hendes ihærdige forsøg lyk-
kedes det ikke Jane Hartwell, at få David
Levy til økonomisk at bidrage til datte-
rens opvækst. Reskriptet fra 1784, som
aldrig tidligere havde været brugt i Chri-
stiansted Byret, blev endelig, 35 år efter
det blev udstedt, taget i brug og sikrede,
at David Levy ikke behøvede at betale
børnepenge. Roen i de hvide familier
blev bevaret.

Eller måske er historien i virkeligheden en
helt anden. Der er mange spørgsmål, som
vi aldrig får svar på. Hvorfor besluttede
Jane Hartwell fx at bringe sin sag for
Christiansted Byret to gange? Hun vid-
ste vel, at sager som hendes var ganske
sjældne, og at hun havde dårlige odds
mod en hvid mand. Som historien oven-
for viser, vandt Jane Hartwell ikke i ret-

ten, men måske vandt hun uden for ret-
ten. Med retssagen var det lykkedes
hende at gøre faderskabet offentligt, og
derfor fik hun nok pillet lidt ved David
Levys rygte. Lige meget hvor meget
Levy nægtede, har det ikke været ære-
fuldt for ham, at en farvet kvinde to gan-
ge fik tvunget ham til at stille op i Christi-
ansted Byret og trak ham gennem den
lange retlige procedure. Måske var folk i
Christiansted begyndt at tro på Hartwell,
for da sagen for anden gang kom for ret-
ten var han i hvert fald bekymret for sit
rygte. Han gjorde sit for at sværte Hart-
well til, og han ønskede som nævnt, at
hun blev straffet for sine løgne. Levy har
sikkert også måttet høre på vittigheder
fra venner og forretningsforbindelser,
fordi han blev trukket rundt i manegen af
en farvet kvinde. Ja, der er ikke megen
tvivl om, at en sag af så enestående en
karakter som sagen Hartwell vs. Levy er
blevet bemærket og diskuteret blandt bå-
de slaver, frikulørte og hvide i Christian-
steds butikker og romboder, på markedet
og rundt omkring i de skyggefulde galle-
rier. Så selvom Hartwell ikke fik nogen
børnepenge i retten, fik hun formodentlig
sået tvivl om David Levys ære og an-
stændighed, og selvom det ikke hjalp
hende økonomisk, har det nok været et
lille plaster på såret.

Jane Hartwells sag var, som sagt, helt u-
nik. Det vestindiske retsvæsen beskæfti-
gede sig normalt ikke med sager om sorte
og farvede kvinder og deres frie hvide
partnere. I Vestindien måtte hensynet til
de gode sæder, som prægede den danske
lovgivning, vige, og det betød, at der in-
gen børnepenge var. I stedet gjaldt det
om, at sørge for at opretholde skellet sor-
te og hvide, slaver og frie.

Gunvor Simonsen
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Budget 2007-2008  –  Dansk Vestindisk Selskab

Selskabet:
Indtægter:
Kontingent. 400 helårsmedlemmer á kr. 225,00                      90.000
Finansielt afkast, diverse salg m.v.                                         12.000
Indtægter i alt                                                                        102.000
Udgifter:
Medlemsblad                                                                              40.000
Tryksager                                                                                      5.000
Porto, gebyrer                                                                             20.000
Kontorhold                                                                                   6.000
Arkiv-leje                                                                                     10.000
Vest-møde, generalforsamling, bestyrelsesmøder                  6.000
Diverse                                                                                        10.000
Udgifter i alt                                                                             97.000
Nettoresultat, Dansk Vestindisk Selskab + 5.000

Festivaludvalget:
Indtægter:
Festivalkontingentbidrag, 400 helårsmedlemmer á kr. 75     30.000
Finansielt afkast                                                                         15.000
Udgifter:
Diverse                                                                                          2.000
Nettoresultat, Festivaludvalget       + 43.000

Kulturudvalget:
Indtægter:
Salg af bøger                                                                               15.000
Finansielt afkast                                                                         12.000
Udgifter:
Ungdomsudveksling                                                                 30.000
Diverse, herunder bogproduktionstilskud                             20.000

       Nettoresultat, Kulturudvalget - 23.000

Samlet resultat, Dansk Vestindisk Selskab                                                         + 25.000

Forventet ultimokapital, 30. juni 2008:
DVS                                                                                         271 t.kr.

       Festivaludvalget                                                                    417 t.kr.
Kulturudvalget                                                                      245 t.kr.

Mødeudvalget: Der planlægges balance mellem mødeudgifter og mødeindtægter
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Fra Virgin Islands
Daily News

St. Croix: Hver dag, undtagen søndag,
kan man finde Susana Santana-Ocasio i
Altona Lagoon skubbende en slidt trille-
bør indeholdende en rive, en skovl og af-
faldsposer.

Hun begynder sin dag med at indsamle
dåser og flasker som strandgæster har ef-
terladt. Derefter ser hun efter de hun-
dredvis af planter og blomster og træer
som hun ofte vander ved håndkraft.

Siden 1993, har den 70-årige Crusian
egenhændigt formeret og plantet hun-
dredvis af træer, buske og blomster for at
gøre Altona Lagoon smuk. Parken var
førhen en usoigneret 22 acre (ca. 9 hek-
tar) park øst for Christiansted.

Hendes arbejde har resulteret i mindre af-
fald i lagunen, rigere fugleliv og mere re-
kreativ brug af parken. Hun arbejder ikke
for noget regeringskontor eller nogen

privat organisation og modtager ingen
penge for sit meget anstrængende arbej-
de. Selv siger hun, at hun føler sig lykke-
lig ved arbejdet og er glad for at andre får
fornøjelse af hendes arbejde.

Virgin Islands bolig, park og restaure-
rings afdeling har derfor, til ære for hen-
de, omdøbt Altona Lagoon Park til:
Susana Santana-Ocasio Park.

Afdelingslederen St. Claire Williams
sagde, at der er planer om at nedrive en
forladt bygning i parken og opbygge et
rekreeringscenter i stedet for og udstyre
det med en pool. I slutningen af 2007 vil
man vide om der er penge til disse for-
bedringer. St. Croix Lions Club blev også
anerkendt for at have afgivet en afdeling
af parken og for deres samarbejde med
Ms. Ocasio.

Ms. Ocasio er blevet anerkendt gennem
mange år af adskillige regeringskontorer
og private organisationer samt blevet
udnævnt til St. Croix Environmentel
Association’s Environmentalist of the
Year (årets miljøforkæmper).

Under ceremonien, hvor bl.a. Ocasio’s
familie, venner, afdelingens medarbejdere
og regeringsmedlemmer deltog, modtog
Ocasio hædersbevisningen med tårer i
øjnene. Senere stod hun sammen med sin
familie og overværede afsløringen af skil-
tet som bar hendes navn. Ocasio sagde
med et stort smil:
Jeg vil fortsætte med at arbejde indtil jeg
kreperer!

Finn Ferrall

Administrator Pedro Encarnacion og
Susana Santana-Ocasio
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En varm velkomst fra selskabet til følgende nye medlemmer:

4843 21-07-2006 Ann Anthony N-1816 Skiptvet, Norge
4849 29-08-2006 Tea og Carl Wilhelm Kallenbach 2840 Holte
4850 29-08-2006 Dan & Bente Sylvest Larsen 4700 Næstved
4853 29-08-2006 Henrik Funder Hornbek 2670 Greve Strand
4854 29-08-2006 Hanne & Finn Rasmussen 4600 Køge

4855 29-08-2006 Birgit Anna Graversen 2730 Herlev
4864 02-10-2006 Sindre W. Aarsbog N-7018Trondheim, Norge
4865 09-11-2006 Kirsten Scherer, CH 3628 Uttigen, Schweiz
4866 22-11-2006 Susan Mackensie og Poul Højmose 8270 Højbjerg
4867 11-12-2006 Tove & Finn Løkkegaard 3500 Værløse

4868 02-01-2007 Gunnar M. Loshamn N-4551Farsund, Norge
4869 02-01-2007 Brita & Torben Alminde 6270 Tønder
4870 03-01-2007 Lone og Jørgen Krogsgaard 2770 Kastrup
4872 12-01-2007 Ulla Larsen 2980 Kokkedal
4873 13-01-2007 Helen og Bjørn Rasmussen 2720 Vanløse

4874 13-01-2007 Birthe Brehmer 2700 Brønshøj
4876 25-01-2007 Kjeld Nørgaard og Hanne Eriksen 8240 Risskov
4877 31-01-2007 Carsten Egø Nielsen 4200 Slagelse
4885 14-02-2007 Christian Keldsen 3900 Nuuk
4886 14-02-2007 Lars Boye Petersen & Hanne Riis 4983 Dannemare

4887 14-02-2007 Charlotte Lorenzen & Allan B. Clemmensen 2900 Hellerup
4888 19-03-2007 Jan Maxen 4690 Haslev
4889 19-03-2007 Eva Davidsen 5000 Odense C
4890 19-03-2007 Steen Nyland 8320 Mårslet
4891 19-03-2007 Jørn Meinertsen 5953 Tranekær

4892 22-03-2007 Ingerlis og Ture Andersen 9800 Hjørring
4893 10-04-2007 Per Laursen 2100 København Ø
4894 10-04-2007 Susan Højstrup & Erik Pedersen 2625 Vallensbæk
4895 18-04-2007 Lillean Bidstrup 2750 Ballerup
4896 19-04-2007 Michael Keldsen 2840 Holte

4898 07-05-2007 Niels Mark 8370 Hadsten
4899 07-05-2007 Annette & Viggo Sturlurson 2635 Ishøj
4901 08-06-2007 Allan & Marianne Bergfort 2690 Karlslunde

Nye medlemmer i DVS

Velkommen i Dansk Vestindisk Selskab.
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Bogsiden

“DE FRIFARVEDE”
 - af Henrik Hertz i anledning af 150 året
for slaveriets ophævelse i Vestindien. 81
sider,1998. Pris kr. 90,-

“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.
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Palms/Pelican Cove på St. Croix

Foto Finn Ferrall


