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Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2008, nr. 2.
Redaktion: Finn Ferrall (ansvarshavende).

Formanden skriver...
Kære medlemmer
Som formand kan jeg kun fryde mig over det store fremmøde til medlemsmødet den 8. februar. Vi er lige startet på et nyt sted – som så blev flyttet til et andet sted på grund af et
akut behov for at få renoveret fjernvarmeanlægget. Ja, det var ret forvirrende for både deltagerne og for mødeudvalget. Men alt gik fint, vore unge foredragsholdere var gode, og
der var en god stemning.
Bestyrelsen håber også at se mange til vore to forårsmøder, henholdsvis på Nationalmuseet og i Christiansfeld. Emnerne er spændende, så mon ikke vi bliver mange? De to møder er placeret på lørdage, så det skulle være muligt at deltage, selvom man skal rejse til en
anden landsdel for at komme med. Men det burde ikke være noget problem, vi er jo en rejsevant forening.
Sidste år på denne tid, var vi mange, som gik og pakkede. Også i år er der nogle medlemmer, som i slutningen af marts skal en tur til U.S.V.I. Vi er en lille gruppe af slaveefterkommere, som tager ud for at kigge på „rødderne“. Jeg har lige fået at vide, at en meget aktiv
slægtsforskergruppe på St Croix glæder sig til at møde os. Det bliver spændende……
I vores forening er der ”husstandsmedlemskab”. Så når jeg nu skriver, at DVS i løbet af de
sidste måneder har fået to nye medlemmer, så er det jo lidt en tilsnigelse. Men alligevel –
to tidligere formænd, henholdsvis Per Nielsen og Louise Sebro har begge fået en søn.
Tillykke til Per og Eva og til Louise og Henrik.
Godt forår og på gensyn
Anne Walbom
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Medlemsmøde på Nationalmuseet

Lørdag den 12. april 2008 kl. 13:30
Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København
Per Nielsen holder et foredrag for medlemmerne af " Nationalmuseets Vennekreds ", og det har vi fået mulighed for at " hægte os på ".
Foredraget hedder " Vestindere i Danmark "
og vil vare fra kl 14.00 - 15.30 . Det foregår i biografen sammen med deltagerne fra den anden forening. Der er gratis adgang til museet!
Efterfølgende er aftalt med restauranten, at vi får kaffe og kage.
Pris for deltagelse: 60 kr. pr. deltager. Gæster er velkomne.
Tilmelding allersenest mandag den 7. april 2008
E-mail til moedeudvalget@dwis.dk
- eller send nedenstående kupon til Medlemssekretariatet (Erik Marcussen)
- eller ring til enten Marianne Gall, tlf.: 38 86 10 69 eller til Medlemssekretariatet.

—————————————————
Brug stregen på næste side for at holde postvæsenets mindstemål.
Tilmelding til medlemsmødet lørdag den 12. april 2008, kl. 13:30 i Nationalmuseet.
Antal deltagere: _______
Navn:
Telefon:
Sendes til Erik Marcussen - adresse på næste side..........
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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)

—————————————————
Porto
kr. 5,50

til
Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal
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Ny bog: ”Slavernes
Slægt”.

I denne første bog om slavernes familier
skildrer journalist og tv-producent Alex
Frank Larsen udvalgte slavers liv og
skæbner i 1700- og 1800-tallet og vi følger deres efterkommere og familier helt
op til i dag. Dermed tegnes en dansk historisk udvikling set i et ganske anderledes perspektiv og med overrumplende
detaljer i skildringen af hidtil ukendte
krøniker. Der åbenbares en perlerække af
fortællinger fulde af menneskeligt drama,
lidelse, livsvilje og eftertanke. Bogen følger op på forfatterens tv-serier om den
danske slavetid og dens spor i nutiden.
Tusinder af nulevende danskere er efterkommere af slaver fra Afrika – mange uden at vide det. Deres forfædre blev gjort

til danske slaver og lagde krop til udviklingen frem mod det samfund, vi nyder
godt af i dag. Disse danske slaver fik
børn, børnebørn og oldebørn, og gennem disse efterkommere åbenbares fascinerende og højaktuelle beretninger om
kulturmøder, der tilsammen rummer et
vigtigt historisk budskab til nutiden og
især til de nulevende generationer, som
ellers aldrig har fået åbnet for dette kapitel i Danmarks historie.
Godt hjulpet af historikere og eksperter i
slægtsforskning er mange danske efterkommere lige nu i færd med at grave deres historier frem af familiernes private
papirer og af de danske slavearkiver, der
hører til de bedste i verden. Af de familier, som skildres i bogen, har mange engageret sig i gravearbejdet efter deres sorte
rødder og for eksempel søgt og fundet
nulevende, hidtil ukendte slægtninge i
det tidligere Dansk Vestindien. Blandt
disse efterkommere kan nævnes Camilla
Jensen (billedet på forsiden af bogen),
vores formand Anne Walbom, jazzpianisten Ben Besiakov, lærer Marianne Munis
og professor Hugh Zachariae.
Bogen er rigt illustreret med mange
spændende billeder og i en rigtig flot indbinding. Den anbefales på det varmeste.
”Slavernes Slægt ”, af Alex Frank Larsen,
er udgivet af DR, kan købes i boghandlen eller på dr.dk/netbutik, vejl. pris 349 kr
(304 sider).

Finn Ferrall
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REJSEHOLDET.
Af Ulrik Lauridsen
Ovennævnte titel på min lille historie er
meget relevant netop nu, hvor jeg begiver mig ud i min farfars fodspor for tredje
gang.
Ved mit besøg første gang på DWI (2005)
traf jeg på Richard Holst fra Michigan i
USA, som varetog hoteldriften af det lille
hotel Crystal Palace i Charlotte Amalie,
mens ejeren Ronald Lockhardt Petersen
var på ferie.
Richard fortalte mig, at hans farfar var
bankbestyrer Axel Holst for Dansk-vestindisk Nationalbank. Ronald Lockhardts
far og Axel var gode venner, hvorfor
Richard af og til tager til Vestindien og
hjælper farfaderens ven med hoteldriften.
Richard blev under vort besøg interesseret i, at opspore sin familie i Danmark.
Han vidste kun, at hans oldeforældre omkom ved et toguheld i 1896 nord for København. Hans farfar var 16 år gammel
og rejste i 1904 til Dansk Vestindien. Han
blev senere gift med en svensk pige, Ella
Mullgrav. De fik 4 børn (Helga, Greta,
Elin og Henry), hvoraf Henry Holst er
Richards far. Nogle år efter overdragelsen af øerne flyttede de til USA.
Ved min hjemkomst fra øerne søgte jeg
lidt på dette årstal (1896), men kom ikke
videre.
Senere var jeg på biblioteket og hørte tilfældigt en dame spørge bibliotekaren om
hjælp til at opspore et skibsforlis i 1890erne. Det fik mig til at rette samme henvendelse vedr. togulykken. Og ”puff”, så
kom Gentofteulykken frem på skærmen –
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11. juli 1897. Jeg fik en tyk ”bog” med
samtlige Vejle Amts Folkeblade for juli
1897 hentet op fra kælderen.. Og til min
store glæde læste jeg forsiden af 12. juli
om dette største toguheld i Danmarks historie. Og her stod under den 13. juli at
læse over 4 spalter og skrevet med gotisk
skrift:

Danmarks største togkatastrofe.
Søndag den 11. juli kl. 23.00 afventede et
udflugtstog med åbne skovvogne på
Gentofte station et nordgående lokomotivs passage af stationen. Udflugten var
gået til Søllerød skov, og alle var i et fantastisk godt humør. Helsingørtoget drønede for fuld damp af sted sydpå. Lokomotivføreren overså et stopsignal, nødbremsen havde svigtet og toget røg ved
en fejl på det spor, hvor udflugtstoget
med 18 vogne holdt. Det fortsatte med
fuld kraft ind i de bagerste skovvogne og
borede sig henover toget, og det 30 tons
tunge lokomotiv landede 80 meter henne
ovenpå udflugtsvognene. De 5 sidste
vogne var fuldstændig knuste og slået til
pindebrænde.
36 passagerer var øjeblikkelig døde – 6
døde senere af kvæstelserne – 150 blev
indlagt med kvæstelser på de københavnske hospitaler. Blandt de døde var
bl.a. Havneoppeførselskontrollør B.B.
Holst (45 år) og hustru (36 år) samt deres datter Gerda (8½ år). En lidt ældre
søn blev ført på hospitalet med et brækket ben.
Denne dags formiddag var flere Socialdemokratiske vælgerforeninger i København samt Magasin du Nords funktionærer uafhængigt af hinanden taget på udflugt til Søllerød skov. Trafikken gik den-
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gang over Gentofte. Kystbanen blev
først indviet i 1917.
Nogle dage efter var dødslisten offentliggjort og her stod navnene Havneoppeførselskontrollør Peter Victorinus Holst
(45 år), hustru Dagmar Holst (36 år) samt
datteren Gerda 8½ år. Desuden nævntes,
at en ældre unavngiven søn havde brækket benet og var transporteret på hospitalet og derefter ”hjem” mandag formiddag.
I min søgen efter flere oplysninger fik jeg
et par dage senere fra biblioteket 2 filmruller (lysavis) tilsendt til gennemsyn, og
her fandt jeg familien Holst´s adresse,
Tordenskjoldsgade 21 samt, at begravelsen var foregået på Holmens kirkegård.
(se dødsannoncen)

Jeg var i foråret 2006 i København og begav mig hen på Holmens kirkegård ved
Trianglen. Her travede jeg stierne igennem for at håbe på at se en familiegravsten over familien Holst. 1½ times søgen
uden resultat.
Først, da jeg kom hjem til Vejle erfarede
jeg, at jeg var vandret rundt på Garnisionskirkegården, som ligger lige over for

Holmens kirkegård. En person havde
desværre anvist mig denne kirkegård.
Jeg kontaktede en person i København,
som jeg på nettet så holdt en del foredrag om de gamle gravsten m.m. Han
kunne ikke hjælpe mig. Jeg skrev til kirkekontoret og fik ikke svar fra dem. Min beskedenhed og måske også travlhed på
hjemmefronten har bremset mig i at gå
videre.
Jeg kunne jo også tage en tur på den rigtige kirkegård næste gang jeg er i København og håbe på resultat.
Er der læsere af vort blad, som kan hjælpe med opklaringen?
Det næste bliver så at finde ud af denne
families slægtsforhold frem i tiden. Hvem
var den unavngivne søn med brækket
ben? ( Axel Holst??) Eller var der endnu
en søn? I dødsannoncen står ”de efterladte børn”. Richard havde nævnt navnet Dan Holst. Richard har ikke tidligere
haft interessen for denne opsporing, men
på grund af min gode historie om min farfar samt mange andre vestinderes store
iver for at finde deres aner i Danmark, åbnede han pludselig op for dette. Det er
spændende at arbejde med - man gribes
af det.
Fortsættelse følger, når jeg er kommet på
sporet af Richard Holst og hans familie i
Danmark.
Hilsen
Ulrik Lauridsen
Bøgomvej 67,
7100 Vejle.
7582 2530
chrulrik@hotmail.com
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Om Victor Cornelins
Da jeg i nr. 1 (januar 2008) læste om Ulla
Martinsens møde med Cornelins fik jeg
også lyst til at fortælle om mit møde med
denne spændende person.
Som barn kendte jeg Cornelins fra avisen
og fra gadebilledet, og min far havde fortalt, at da han var barn, var Cornelins
som ganske ung i hans skole for at blive
forberedt til seminariet. Det var hos førstelærer Hansen i Højreby Skole på Lolland. Far fortalte bl.a. at det var spændende, når han skulle op til den sorte
mand og have rettet sine regnestykker.
Personligt lærte jeg Cornelins at kende,
da jeg som turistbuschauffør i flere år
kørte for ham, når han i efterårsferien var
på koncertturne i Jylland med sit skoleorkester.
Utallige gange har jeg hørt ham fortælle
om sit liv, enten det så var en sen aften
på hotelværelset eller ved privat indkvartering. Cornelins kom ikke til København
for at blive udstillet i Tivoli, som nogen
hævder. Han kom sammen med en pige
Alberta som et forsøg. Man ville prøve,
med Cornelins´s ord: ”om sådan nogle
sorte abekatte kunne lære noget, så de
kunne få en læreruddannelse i Danmark
og komme tilbage til øerne og undervise
deres landsmænd.”
I sin egen bog ”Fra St.Croix til Nakskov”
skriver han om skoledirektør RübnerPetersen, der var leder af skolevæsenet
på øerne, og som havde udvalgt Alberta
og Victor: ”Da de hvide lærere, som den
danske regering sendte til øerne, ofte
ikke kunne tåle klimaet og for adskilliges
vedkommende ret hurtigt måtte vende
hjem igen, blev det hans kongstanke at
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oplære farvede ved farvede.”
Der skulle samme efterår som Alberta og
Victor kom til København holdes en koloniudstilling, og det var jo ingen sag, at
få københavnske børn til at ligne færinger, islændere og grønlændere, det var
sværere at få dem til at ligne negere. Så
var der en, som kom i tanke om, at man jo
havde 2 rigtige negerbørn på Vajsenhuset. Derfor kom de i Tivoli.
Mine ture i Jylland med Cornelins er nogle af de bedste i mine erindringer. Han
kunne være hård og kontant både over
for mig og børnene, men han var altid retfærdig, og vi elskede ham. Et par episoder står tydeligt i min erindring om ham. I
Strandby nord for Frederikshavn skulle
orkesteret spille i metodistkirken. Hverken Cornelins eller jeg havde været der
før, så jeg holdt ind til fortovskanten og
åbnede fordøren, Cornelins stak sit sorte
hoved ud og spurgte på fejlfrit dansk, om
de ville fortælle os, hvor metodistkirken
lå. Vi fik aldrig svar, de blev så forskrækkede, og løb alt hvad benene kunne bære
dem. Os der kendte Cornelins, tænkte aldrig over at han var sort.
Der er også en god historie fra hans skole i Nakskov. En dag kom en af hans elever forpustet op i klassen og råbte: Hr.
Cornelins, Hr. Cornelins, jeg har set en
neger nede på gaden. Knægten havde ikke tænkt på, at hans egen lærer var sort,
det gjorde de fleste nakskovitter heller ikke – han var jo bare Hr. Cornelins.
Cornelins fortalte, at engang han var på
foredragsrejse i Jylland kom han i toget
til at dele kupe med et par pæne veltalende damer. De kommenterede højlydt den
sorte mand, men han fortrak ikke en mine.
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Da han skulle af toget før damerne, rejste
han sig, og da han forlod kupeen, sagde
han høfligt og på fejlfrit dansk: ”Nu vil
jeg da ønske de damer en fortsat god rejse.” De blev vist lidt lange i ansigtet.
Jo tiden med Cornelins var meget interessant, vi blev da også private venner.
Hans fortælling om sin fødeø St.Croix,
skabte min interesse for de tidligere danske øer. Det var hans fortjeneste, at min
kone og jeg i 1994 besøgte øerne, vi var
endda så heldige at have Erik Kjærsgaard
som rejseleder.
Takket være ugebladet ”Hjemmet” besøgte Cornelins sin fødeø i 1970, hvor
han genoplevede barndommens lokaliteter og hilste på slægtninge.

Erik Petersen.

Fra The Virgin Islands
Daily News.
Turistministeriet i U.S. Virgin Islands
har hyret et dansk handelsfirma til at
reklamere for V.I. i Danmark.
Mere end 8 måneder efter at man havde
udvalgt et dansk firma til at fremme turismen til øerne fra Danmark og resten af
skandinavien, blev der skabt kontakt til
det københavnske firma Atlantic Link
Aps. Firmaet er nu begyndt at tage sig af
annoncering og handelsfremstød i Danmark, Finland, Norge og Sverige.
Danmark sender flere besøgende til USVI
end noget andet land uden for USA, og
turistministeriet mener, at de historiske
bånd fortsat vil tiltrække transatlantiske

rejsende til øerne. Mens amerikanske rejsende oftest højst besøger øerne i en
uge eller en forlænget weekend, så er en
typisk varighed for danske rejsende 14
dage. Dette skyldes nok, at V.I. er en del
af Dansk historie, beliggende på et sted
som for os danskere er et meget eksotisk
sted.
Ifølge statistikken fra V.I.’s kontor for økonomiske forhold, besøgte 6309 danskere Virgin Islands fra januar til november 2007. Det er data som er baseret på
hotellernes registrering af gæster og man
mangler endnu antallet af gæster for december. I 2006 viste statistikken, at antallet af danske besøgende var 7604.
Atlantic Link arbejder på at få flyselskaberne til at øge antallet af flyafgange til
området, sørge for presseomtale om rejsemålet samt informere rejseindustriens
medlem-mer om USVI. For at opnå dette,
vil firma-et etablere kontakt til rejsebureauer, flyselskaber og medierne.
Atlantic Link, som blev startet i 2001, ejes og bestyres af Karin Gert Nielsen, en
24-årig veteran inden for rejsebranchen. I
januar 2008, på udstillingen ”Ferie 08” i
Bellacentret, København, deltog firmaet,
sammen med Monique Sibilly-Hodge og
lokale hotelejere fra V.I., i udstillingen.
At genetablere direkte flyrejser til U.S.
Virgin Islands vil være første prioritet
for Atlantic Link.
Firmaet har en $250.000,- kontrakt som
gælder for 1 år med mulighed for yderligere 1 års fornyelse.

Finn Ferrall
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En sergents erindringer
om sit ophold i Vestindien
Del 5 - af Vibeke Maduro Tuxen.
En gammel Bekjendt dukker op - En afdød Soldat, som aligevel skulde møde ved
Aftenappellen - Min første Feber.

Aar 1860 ankom atter en stor Transport
af Rekrutter hertil, og til min Overraskelse
træffer jeg iblandt disse, min gemytlige
Ven, Vintapper Fristrup fra Grundlovsfesten i Tivoli og hos Sletting den 5. Juni
1858. hans Overraskelse var ikke ringer
end min, thi han vidste ligesaa lidt at jeg
var her, som at jeg skulde see ham ankomme hertil som vestindisk Rekrut. Han
var den samme Spøgefugl som tidligere.
Han sang og spøgede under alt hvad
han foretog sig, baade i Pudsekjælderen,
naar han pudsede sit Gevær og Lædertøi,
som naar han ved Vadskerkardætsken
stod i Vadskerhuset og vadskede sine
Sager og Undertøi. Dertil kom at han var
meget vittig og ironisk, og selv i Kirken
under Gudstjenesten kom han hvidskende frem med sine Vittigheder. Kasernechefen, Kaptain Raupach, yndede ikke
denne „Sangfugl“ som han kaldte ham,
han var for vild, sagde han, og meente at
det vilde gaae ham ilde her. En af de første Dage efter hans Ankomst hertil, traf
Kaptainen ham i Vadskerhaven, hvor han
var ifærd med at rive Cokusnødder ned af
Træerne, ved hjælp af en Negerdreng
som han for en Styver havde faaet til at
klatre derop, og hans „Tralala, tralala!“
lød som sædvanlig under dette hans Arbeide, men da han tilfældig vender sig
om, staaer den „Graae“ - som Kaptainen
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almindeligvis blev kaldt for af Compagniet paa Grund af at han var graahaaret for ham og betragted ham med sit strenge Blik. „uh!“ sagde Kaptainen (dette
„Uh“ brugte han altid naar der var noget
han var utilfreds med) „Uh! der er Du
igjen med din Sang og Trallen. Jeg hører
den støiende Adfærd overalt i Kasernen,
fremfor alle dine andre Kammerater. Du er
en slem Vildkat, og Du skal tage Dig iagt,
og huske paa at Du er Soldat i Vestindien, og jeg siger Dig forud, det vil aldrig
gaae Dig godt, dit Letsind vil føre Dig
paa Afveie.“
Kaptainen kunde aldrig taale at see formegen Munterhed i sit Compagnie hvorimod han blev en Ven af de Soldater der
befattede sig med rolige Sysler i deres
Fritimer, og passede punktlig Tjenesten,
og fremfor Alt, ikke var drikfældig, hvilket
der destoværre er altfor megen Anledning til her, og som har fået mangfoldige,
enten i en tidlig Grav, eller til deres Sogns
Fattighuse i Hjemmet. Det er en Glæde
ogsaa at kunne tilføie, at Mange som er
kommet paa gale Veie, dog i Tide har seet
hvad det førte til, og trukket dem ud af
Fordærvelsen i rette Tid.
Fristrup med sit muntre og gode Sind
fandt snart Venner blandt sine Omgivelser og navnlig sluttede Mortensen og
jeg os til ham, og da vi senere fik os et
særskilt lille Arbeidsværelse i Leutenant
Boyes Qvarteer, opholdt Fristrup sig sin
meste Tid hos os.
Engang skulle Leutnant Boye, som var
Adjudant hos Gouverneuren, have en
Mand udcommandeert som Extraskriver i
det militaire Secretariat, og Leutenanten
kom ned til og spurgte, hvem der i Kasernen var skikket til denne Bestilling, og
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Mortensen omtalte da Fristrup, da han
skrev udmærket og var et virkeligt aandsbegavet Meneske. Han blev stillet paa
Prøve, modtog Pladsen til gode Dage og
megen Frihed, viste sig dygtig i sin Forretning, og vandt snart alles Tillid, ja selv
Kaptain Raupach, som havde spaaet ham
saa ilde, fik meget tilovers for „Vildkatten“ og holdt meget af at faae en lille Pasiar med ham paa Contoret, naar han
havde Ærinde i Secretariatet.
Med samme Transport som Fristrup ankom med, var et ungt net Menneske ved
Navn Ole Hansen. Han var Murer af Profession, og fik strax Kasernearbeidet, da
han strax blev afholdt af Alle for sin gode
Caracteer. Destoværre blev han kort efter
et Offer for den gule Feber, som han paadrog sig ved at arbeide i den stærke Solhede om Dagen ved Kasernens udvendige Reparation. Han døde Juleaften
1860. Ved Aftenappellen nogle Aftener
senere, skete en latter Feiltagelse. En Sergent, som gjerne tog sig en Snaps mer
end nødvendigt var, stillede Appellen
den Aften. Han havde den Vane altid at
tilføie i sin Tale „Smelde mig!“ eller „Forbrække mig!“ hvorfor han aldrig blev
kaldt andet end „Smelde mig“ eller „Forbrække mig“ , og som en Afvexling, af En
og Anden, „Sukkerbonden“, fordi han i
kort Tid havde været Underforvalter paa
en Plantage her paa Øen. Da han ved at
opraabe Mandskabets Numere ved Appellen kom til No. 102, som var den Afdødes Nummer opraabte han dette med og
gjentog det da Ingen svarede til det. Tredie gang lød det: „Nummer Hundrede og
To!“ - „Han er død!“ lød det i Baggrunden af Brandstuen hvor Appellen blev
holdt. „Smelde mig! det er ikke for ham
selv, han skal være her!“ En almindelig
Latter hørtes fra Mandskabet.

„Forbrække mig! Er I gale! hvad leer I af?
Er der ikke commanderet Ret. - Stille siger
jeg! Smelde mig! Nummer Hundrede og
To!“ - „Han er død“ lød det nu høit „Forbrække mig!, ja det er jo rigtig, nei
smelde mig om han saa skal være her ved
Appellen, jeg troede han var i Tjeneste
for en anden Mand.“ Den gode Sergent
som vel sagtens var for dybt i Indstuderingen af Rommens liflige Smag og Kraft,
havde glemt, at Ole Hansen var død, og
troede ham i Vagttjeneste for en Anden.
Aaret efter Ole Hansens Død, og mange
Andres som Feberen bortrev, havde vi
atter den samme Sygdom iblandt os, og
jeg blev alvorlig angrebet af den, og da
den var paa det høieste var den betænkelig for mig, men jeg havde min fulde Samling. Fra Kl. 2 Eftermiddag til Kl. 6, leed
jeg et stort Blodtab, og man maatte stable Puder rundt om mig for at holde mig i
en siddende Stilling i Sengen, da ellers
Blodet vilde have kvalt mig. Henad Aften
kom Doktoren, og tog sine Forholdsregler med Is og Medicin, og ærklærede mig
senere for unden Fare. Den næste Dag
efter at det angrebne Blod var løbet fra
mig, fandt jeg mig allerede bedre, og kunde nyde lidt Føde, og nu kom jeg mig tildeels lidt efter lidt hver Daag. Hvis Læseren nogensinde har været søsyg kan Du
gjøre Dig et Begreb om den gule Feber,
naar Du hertil lægger Smerter i Hoved og
Ryg. I Virkeligheden er det en Sygdom
der ikke medfører store Smerter, nogle
Mennesker har jeg seet lige før Døden
have indfunden sig at befinde dem meget
vel og sovet bort med det samme. Man
kan faae Feberen om Morgenen, være
død om Eftermiddagen og begravet næste Formiddag; thi her følger Begravelsen altid efter Dødsfaldet den følgende
Dag.
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I denne Sygdomsperiode krævede Døden sine Ofre paa alle Sygestuerne, og
Doktor og Sygevogter havde nok at varetage. Midt i denne uhyggelig Situation
forefaldt en næsten morsom Scene. En af
Patienterne døde Kl 8 Morgen, og da det
var den Tid som man altid ventede Doktorens Besøg, meente Sygehussergenten, at det var rigtigst, isteden for som
sædvanligt strax at bringe Liget ned i
Lighuset, da at lade det ligge i Sengen til
Doktoren kom Da Denne, som var tunghør ankom og saae den Døde ligge i Sengen, antog han at han sov, da han endnu
ei haade seet nøie paa ham. „Naa hvordan gaaer det her?“ - spørger Doktoren
og seer hen til den Døde. „Han har lige
nu endt sine Dage Herr Overlæge!“ - siger Sygehussergenten - „Hvad siger
De?“ - svarer den tunghøre Doktor - „Vil
han have en Pandekage?“ - „Nei, Herr
Overlæge! han er død!“ - „Hvad! er han
død, naa saa behøver han Pine og Død
ingen Pandekage. Ha! haha! Ja ja da, lad
ham komme ned i Dødekjælderen.“
Mange saadanne pudsige Feiltagelser
indtraf begrundet paa hans daarlige Hørelse men endte altid med Munterhed
hos den godmodige Doktor. Der laae paa
Hospitalet en Svendsker som gjerne vilde kaseres for Tjenesten, og foregav
Brystsvaghed. Doktoren, som havde
gjennemskuet Patientens Plan, havde
ham til Bedste ved visse Leiligheder, men
aligevel paa en alvorlig Maade, og til forskjellige Tider anordnede Mediciner for
ham som hverken var til Gavn eller Skade. Han spurgte daglig til hans Befindende, og da han en Morgen, ved sit sædvanlige Sygebesøg sagde til ham: - „Naa
min Ven, hvorledes føler De dem i Dag?“
- siger Svenskeren: „Jo Tak Hr Overlæér“
(paa sit Svenske) - „Dog ikke braè vel“. -
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„Har du Appetit?“ - „Takker ygmyget Hr
Overlæér. Mig tykkes at kunne etta lidt
steget Griis og brunede Kartofler!“ - Ha
saadan“ smaagrinte Doktoren - „Ja saa
kommer De dem snart, da deres Appetit
nu indfinder sig. Ja ja da, vil De Sergent,
da sørge for at lade ham faae - lad mig
see - en Dosis af engelsk Salt“.
Dette Aar var Feberen som sagt meget
slem iblandt os, og ryddede op imellem
os fra November til hen i Mai Maaned.
Jeg var bleven, lige som saamange andre
af mine Kammerater, meget mager og afkræftet, og har aldrig senere faaet min
sunde Culør eller mit mere fyldige Udseende igjen.
Forblæseren ved Garnisonens Musikkorps, en Commandeersergent Schmidt,
spurgte mig en Dag kort Tid efter min
Udskrivning af Hospitalet, om jeg ikke
kunde have Lyst til at lære Musik; thi,
meente han, eftersom at jeg nu var blevet
saa „afpillet“ af Sygdommen, vilde det
vist falde mig svært at udføre Garnisonstjeneste. Musikkerne havde det godt, og
gjorde ingen Tjeneste under Gevær. Jeg
gik ind paa hans Forslag. Min gamle Ven
Mortensen var just reist hjem til Danmark, og det var hans vacante Plads i
Musikkorpset der nu skulde besættes.
Jeg fik nu Ordre til at skulde møde i Mu-sikstuen næste Dags Formiddag Kl. 9,
som var den almindelige Prøve, eller
Øvelsestid. Jeg indfandt mig noget før
den fastsatte Tid og traf netop paa første
Althornist, som stod ved Nodestolen og
øvede sig i en vanskeligere Stemme. Han
rakte mig sit Horn, og spurgte mig om jeg
kunde faae en Tone i hans Horn. Jeg satte det for Munden og fik en Tone, ei ulig
den man hører fra Køerne paa Marken,
og de faa Tilstædeværende morede sig
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fortrinligt paa min Bekostning. Althornisten var mere alvorlig, og sagde: „Spids
Munden mere, og blæs lidt mere blødt“.
Jeg fik nu en finere og blødere Tone, som
han navngav „C“ og anmodede mig at tage den samme Tone flere Gange, hvilket
jeg med Held gjorde. „Tag nu den samme
Tone naar Forblæseren kommer“ - sagde
han. Forblæseren kom nu, og nu udbrølte
jeg mit „C“ ud af Hornet, og efter flere
kraftanstrængende Forsøg paa at faae finere Toner ud, afbrød han mig smilende
og sagde: - „Vel min Ven, en Mellemstemme kan der vel nok engang i Tiden laves
ud. Gaae nu flittig ud i Buskene hver
Morgen til Øvelser, og læs med Eftertanke i Musikskolen. Med Opskriften af de
forskjellige Skalaer, og Hornet under Armen, travede jeg nu hver Morgen Kl. 5½,
i de første Morgener ledsaget af en Corporal Lindholm, senere alene, udenfor
Byen i den Saakaldte „lagune“ en Plads
afsondret fra Byens Trummel, og her
stod jeg, eller gik frem og tilbage mellem
Buskene og øvede mig efter bedste Evne. I halvandet AAr gjorde jeg denne
Morgentour, og havde den Glæde af min
Fliid, at see min Forblæser tilfreds med
mig, og jeg kan den Dag i Dag sige, at
ved Selvøvelse og Udholdenhed har jeg
selv erhvervet mig de Musikkundskaber
jeg har.
Gouverneurens Adjudant tog hver Morgen med sine Børn en Promenade derud
omkring for at nyde den friske Morgenstund, og morede sig over at tale med
mig, som han aldrig undlod. Imidlertid
indtraf Kong Frederik den 7.s Død og da
al Musik blev standset, ophørte ogsaa
mine Morgentoure hermed.

Vibeke Maduro Tuxen
Artiklen fortsætter i næste blad.

Tak for godt samarbejde:
Dansk Vestindisk Selskab siger tak til
Esmé Baltzer Knudsen for mange års
flittigt og godt arbejde i bestyrelsen.
Esmé sad i DVS’s mødeudvalg og også
her fik foreningen glæde af hendes kreative evner. På medlemsmøderne var det
gerne Esmé som leverede pynt i form af
grene, gran, blomster, stjerner, hjerter
m.m.
Mødeudvalgets formand Marianne Gall
samt resten af bestyrelsen ønsker at sige
tak til Esmé for de mange år hun har
„hygget“ ved vore medlemsmøder.
På julemødet den 23. november 2007 sagde formanden tak til Esmé for godt samarbejde i bestyrelsen og Esmé fik som afskedsgave 2 stk. „guld“ ophæng fra serien der hedder „Karen Blixen Jul“. De har
form som små ovale rammer, der hænger i
en silkesnor.
Esmé ønsker
herved at
takke mange
gange for
gaven, som
hun blev
meget glad
for.
Esmé med sin afskedsgave

Esmé og familien var for en del år siden
på ferie i Kenya og havde der besøgt
Karen Blixen’s Farm, så gaven gendkaldte dejlige minder. Ellers er der ikke så
langt fra hjemmet i Hørsholm til Karen
Blixen-museet i Rungsted.

Finn Ferrall
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Formandens billeddagbog!
Foto og tekst af Anne Walbom.

Jeg er blevet opfordret til igen at skrive dagbog til medlemsbladet. Og jeg vil selvfølgelig
gerne dele mine vestindiske oplevelser med DVS’s medlemmer. Men denne gang har jeg
ikke ført nogen rigtig ”dagbog”. Derimod har jeg taget en hel masse billeder, hvoraf nogle
af dem sagtens kan klare også at blive set i et mindre format. Nogen gange siger billeder
altså mere end ord. Og når jeg så også skriver lidt billedtekst – ja, så håber jeg, at læserne
kommer tæt på mine oplevelser og de indtryk jeg har fået her i december/januar 2007/08 på
St. Croix.

Som mange af jer ved, så bor
jeg som regel på ”Cottages-bythe-Sea”, når jeg holder ferie på
St. Croix. Hvert år, når jeg ankommer, er jeg spændt på hvilke ”nyheder”, Paul Benedict
har forbedret stedet med. I år
er det bl.a. et spændende vægmaleri med de koraller og havskildpadder, som findes i havet
lige ud for os.

Når man bor på ”Cottages”, så
mødes alle gæster til solnedgang, som er klokken ca. 17.55.
Man kommer selvfølgelig lidt
før, og har gerne en drink i den
ene hånd og et kamera i den
anden. Der må gennem årene
være taget tusinder af fotos,
som ligner dette. Bedst er det
naturligvis, hvis en gruppe pelikaner flyver forbi. Men allerbedst, hvis der er et ”green
flash”. Hermed menes, at den
allersidste synlige del af solen
skifter farve fra orange til grøn.
Den videnskabelige forklaring
evner jeg ikke at gengive, men
jeg har faktisk set det to gange
her i december 2007.

14
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”Sunset
Jazz” finder
sted hver 3.
fredag i måneden. Så kan
man se solnedgang inde i
Frederiksted
akkompagneret af jazzmusik.
Musikelskere
kommer fra
hele øen med
picnickurve
og klapstole. Det er et rigtigt godt sted at mødes, og snakken går da også livligt under koncerten.
Denne gang kom vi rigtig i julestemning, for det var ”Stanley and his ten sleepless knights” der startede med traditionel vestindisk julemusik. Derpå spillede Eddie Russell med sin jazzgruppe. Til
sidst jammede de: Stanley med sin fløjte og Eddie med sin trompet – jeg ville ønske at mit billede
var med lyd!

Udover maden
er det, når det
kommer til
stykket, nok
musikken, som
får folk til på
utroligt dårlige
veje, at tage helt
ud i regnskoven. Et såkaldt
”All-star Band”
med Blinkey
(saxofon) og
King Derby
(banjo) spiller
sammen med
Jamesie, som
her ses med to
andre musikere
(triangel og kalabas) i baggrunden. Jamesie
med tilnavnet
”King of Scratch” kender jeg vældig godt. For omkring 10 år siden var han i Danmark, og boede hos
Ole og mig.
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Nord for Frederiksted ude i regnskoven findes et rigtig
spændende sted,
som kaldes
”Mount Victory
Camp”. Det er
egentlig en campingplads med stationære telte, som
er dobbelte på
grund af moskitoer
etc. Men det er også et serveringssted, og os, som
deltog i forårets
festivalrejse, skulle
have været der,
hvis vi ikke var
strandet i New
York. Nå, men nu tog jeg revanche. Sammen med en masse andre mennesker spiste jeg helstegt pattegris og grillede kyllinger med salat af bl.a. brødfrugt og bananer. Lækkert!

En sejltur ud
fra Christiansted samtidig
med at solen
går ned – ja, det
er den perfekte
måde, at fejre
sin fødselsdag,
når man hedder Ed York og
fylder 95 år.
For når man
har levet så
længe, så kender man en utrolig stor
mængde mennesker. Og når
man er en ældre
herre, så orker
man ikke store fester. Men en lille solnedgangssejllads er helt fin. På billedet ses Nina York, mens
hun holder tale for sin mand. Nina havde også selv lavet al maden.

16
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I foråret 2007 boede Andrea Leland (produceren af dokumentarprogrammet om musikeren Jamesie)
hos mig i København nogle dage. Nu var det min tur til at bo hos hende nogle dage. Hun har et
spændende hus på sydsiden af St. John, og dette er udsigten fra hendes terrasse over den lille bugt,
som hedder Fish Bay. Jeg har både svømmet og ”kajakket” i bugten. Det sidste var sjovt, især da vi
så en lille sort fiskehaj (omkring 1 meter lang). Langs kanten af bugten er der meget mangove, som
er et yndet sted for mindre fisk . Og derfor ligger der ofte en fiskehaj på lur, siger Andrea.
Det var en oplevelse at bo hos
Andrea i hendes spændende hus,
som er bygget på en stejl skrænt.
Især var jeg meget fascineret af mit
badeværelse, hvor halvdelen var
udendørs. Det var lidt svært at
fotografere – den venstre del af
billedet er indendørs (der hænger et
håndklæde på en stang). Den højre
del af billedet er udendørs – bemærk
grenene foroven. Her stod jeg og
brusede mig (bruseren er skjult af
væggen) mens firben løb rundt om
mine fødder og fugle landede på
træet over mig.
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På vej til en usædvanlig tøjbutik,
som ligger helt ude
på St. Johns østlige ende, se selv:
www.sloopjones.com,
var vi pludselig
blevet meget sultne. Så da vi kom til
denne madvogn,
måtte vi bare stoppe op og købe nogle meget lækre
sandwich med grillede fisk indeni. Vi
købte også forskellige frisklavede lokale juicer, både
guava og soursop.

Lige neden for Andreas hus var der
pludselig dette dådyrpar. Mærkværdigvis var de ikke
rigtig bange for bilen. Heldigvis havde
jeg mit kamera parat, og ud af 3 billeder kunne dette bruges. Jeg ved, at der
også findes dådyr
på St. Croix, hvor
de har været i mere
end 200 år. George
Seaman skriver i sin
bog: ”A short history of the DEER OF
ST. CROIX”, at de
menes indført fra
USA’s sydstater af datidens plantageejere, som savnede at kunne gå på jagt. Men i dag her på St.
John er de fredet – dog ikke for mit kamera!

Anne Walbom
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Dansens og musikkens
rødder.
Efter artikel af
Anders Chr. N. Christensen.
De få beskrivelser, der findes af den sorte
befolknings dans og musik på de Vestindiske Øer i 1800-tallet, bærer alle præg af,
at det er folk udefra, der betragter de sortes kultur. Kaptajn Bernhard Petersen
holdt et foredrag i militærforeningen i
København 1867 og nedenstående beskrivelse gengives her i hans egen stil og
ordvalg.

Dette er en scratch-musikgruppe. Instrumenterne var triangel, tamburin, fløjte, squash-skraber,
guitar og tromme. Flere af instrumenterne var
hjemmelavede. Foto: Emilie Langkjær,postkort
fra omkring 1905.

Han fortæller bl.a., at den livligste årstid
blandt den farvede befolkning på St.
Thomas var julen. Det var Negeren, som
fra Afrika havde indført trommedanse og
trommefester, og selvom de sorte havde
meget få penge til den øvrige del af året,
kunne man være overbevist om, at de
havde en lille spareskilling i behold for at
kunne deltage i dansen i juledagene
”The Christmas Time”. Dansen var den
farvede befolknings hovedfornøjelse.
I flere tilfælde slog de farvede fra flere
plantager sig sammen for at afholde dans

i Charlotte Amalie i et større lokale, men
først bad de om lov til at låne huset af
planterne, som almindeligvis også havde
en bolig i byen. Ved juleballet mødte alle
op i ”full dress”. Det var for damerne ikke
kun med én kjole, men to eller tre over
hinanden, vel opheftede, var det mindste. Man var overlæsset med guldstads,
som låntes af de hvide damer og det må
man sige, de var meget samvittighedsfulde – man låner dem alt – og intet bortkommer. Damerne anbragtes i kærrerne
eller i damesaddel på muldyrene. Mændene stod for øvrigt heller ikke tilbage
hvad angår forfængelighed. Til dagligdags var det ganske sædvanligt at se en
neger i pjalter. Men ved sådanne lejligheder har han støvler med sporer, en beklædning, som generer ham overordentlig, da han ellers altid går barbenet, hvide
benklæder, kort kjole og for at vise teinten, ”hvidt” halstørklæde. Dertil hat og
ridepisk, så er en ”gentleman” klar.
Det var et farverigt optog, der bestod af
så mange som muligt tohjulede kærrer
forspændt muldyr og med i optoget var
der en dronning, som var mere udmajet
og opstadset end hendes søstre – hun
indtog den bedste plads. Med sang, spil
og trommeslagning indtog de huset hos
”massa” og ”missis” efter at have fået
tilladelse til at afholde dans.
De sortes dans bestod ikke som i Danmark af stormende galopader, og kun et
par af gangen dansede i et mindre rum,
da gæsterne altid trængte sig nærmere
omkring figurerne. De figurerede virkelig
lige overfor hinanden med groteske
spring, fordrejninger med legemet, hoppen og stillinger, som just ikke altid er så
decente, men man tager det ikke så nøje
med sydens børn.
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I begyndelsen af dette århundrede var
anden juledag og anden påskedag på de
Vestindiske Øer dage man så hen til. De
to dage blev regnet for særlige dansedage. På St. Croix kom alle ind til byerne,
hvor der var dans i gaderne til ”scratch
bands”, der bevægede sig fra gade til gade, og ved ”the Christmas dance” var det
også skik at give penge eller drikkevarer
til musikken. Scratch bands består af instrumenter som fløjte, squash, congas,
banjo, evt. harmonika, saxofon, triangel,
guitar.

Ten Sleepless Knights.

Foto: Finn Ferrall

Der afholdes stadig kvadrilleaftener i Frederiksted på de store dansedage som anden juledag, anden påskedag og helligtrekongersaften, samt enkelte andre gange i årets løb, men ikke nær så ofte som
tidligere, hvor der var kvadrilledans hver
søndag i Frederiksted. I 1995 spillede det
danske orkester ”The original Danish
Polcalypso” en kvadrille helligtrekongersaften i ”Sant Gerald’s Hall” i Frederiksted. Dansen startede kl. 22 og varede
til kl. 5 om morgenen, og der var godt 200
gamle og unge som dansede kvadrille hele den nat.
Ved kvadrilledansen er der altid en
”Floormaster” (caller). Tidligere var han
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ikke kun leder af dansen, men en person
med stor indflydelse og respekt, og i tilfælde af problemer folk imellem klarede
han også det. Enhver ”Floormaster” havde sin egen stil. Derfor er det sådan, at jo
livligere ”the Floormaster” er, desto livligere bliver dansen, og en god ”Floormaster” påvirker også musikken, så den
bliver bedre. På St. Croix huskes flere
kendte ”Floormasters”, bl.a.: Adam Petersen, Vincent Harris og Wilfred McBean
som har videregivet deres kunst på bedste måde til Curris Williams og Bradley
Christian.
Førhen begyndte kvadrilleaftenen altid
med en vals. Dette er ikke tilfældet i dag.
Den egentlige kvadrille starter med at
”the Floormaster” råber: ”Company”.
Alle finder sig nu en partner og stiller op
i to rækker parvis over for hinanden.
Først må ”the Floormaster” sikre sig, at
alle står over for et par, ved at kommandere ”Ladies Hands Across”. Nu går alle
damer over og giver modstående dame
højre hånd. Det kontrollerer ”the Floormaster” nøje, inden den egentlige kvadrilledans går i gang. Efter at han er sikker på, at alle står over for et par, råber
han ”Drawaway” og nu danser alle damerne hjem på plads igen. Herefter kan
der lyde kommandoer som ”Balansay”,
der betyder, at herrerne vender front mod
sin partner og danser balancez, en form
for figurering, der improviseres, og
”Tunea”, der betyder mindst to ting. Det
kan betyde omdansning med egen partner på stedet eller man promenerer i en
retning ved at gå enten med eller mod
uret. Endvidere ”Ladies Change”, Ladies
Alone”, ”Dress back and hold a line”,
o.s.v.
Fortsættes i næste blad!

Finn Ferrall
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Boganmeldelse:
„Rødder i nord og syd”

gebælte arbejdede Ejnar på at ”højne det
åndelige og moralske niveau”.
På St. Croix mødte Ejnar Anne Mette, der
var rejst til troperne på familiebesøg. Hun
endte sit ophold som præstekone i
Kingshill kirke på St. Croix’s midtland.
I starten af 1916 brød den store landarbejderstrejke ud og gjorde det farligt for
det hvide mindretal at opholde sig i midtlandets plantagebælte, hvor de risikerede
at blive overfaldet. Ejnar førte dagbog
under strejken og beskrev den spændte
situation, hvor latente racemodsætninger
lurede lige under overfladen.

Farmor Anne Mette stående og Mary siddende med Grethe på skødet.

Bogen tager os på en rejse tilbage til
bedsteforældrenes tid, uskyldens år
mens den ”gamle” verden stadig ånder
fred og idyl. Året er 1913. Forfatterens to
bedsteforældrepar indgik dette år ægteskab i hver sin danske koloni. Det ene
par blev gift i Grønland i mormors fødeby
Jakobshavn (nu Ilulissat) og det andet
par blev gift langt mod syd under den
brændende tropesol på De vestindiske
Øer i Caribien, hvor farfar var udstationeret som hjælpepræst.
Vi følger forfatterens farfar pastor Ejnar
Olsen i arbejdet med at opbygge en
luthersk-evangelisk menighed på den
danske koloni St. Croix i Vestindien i
Caribien. Blandt hvide danske gendarmer
på Kongshøj kaserne og sorte engelsktalende landarbejdere i midtlandets planta-

Da De vestindiske Øer blev solgt til USA
i 1917, blev Ejnar afskediget som ”tjenestemand med nåde”.
I næste generation rejste Ejnars og Anne
Mettes søn Ole af sted til den grønlandske koloni som udsendt ingeniør. Han
mødte Julie og giftede sig ind i en grønlandsk slægt, der var tæt på kolonihistorien. Oles grønlandske svigerfar Frederik
Lynge deltog aktivt i afviklingen af det
danske kolonistyre under nyordningen i
1950, som førte til, at Grønland blev indlemmet som en del af Danmark i 1953.
Forfatteren beskriver, hvordan barndomshjemmet i forstaden nord for København blev omdannet til et grønlandsk
brohoved i Danmark for Julies slægt og
venner.
Familiens vestindiske minder lå samtidig
stuvet sammen i nogle kasser i kælderen,
men er nu mere end 80 år senere bragt til
live med denne bog, der gennem familiens historie kaster lys over afviklingen af
det danske koloniherredømme i Grønland
og på De vestindiske Øer.
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Denne bog er på mange måder en meget
interessant og velskrevet bog med mange fine detaljer omkring dagliglivet på De
vestindiske Øer omkring årene for salget
af øerne til USA.
Den kan på det varmeste anbefales til alle
som er interesseret i dansk historie i bådeVestindien og Grønland. I flere afsnit i
bogen kommer forfatteren tæt på Ejner
Olsens dagbogsnotater og breve, så har
man selv rødder og slægtsbånd tilbage i
Virgin Islands fra perioden 1912-16, så er
det ikke utænkeligt, at der refereres direkte til ens slægtninge i bogen!
Bogen er trykt i Danmark 2008, udgivet af
Forlaget Underskoven, ISBN 978-8792259-32-5, se mere på hjemmesiden
www.underskoven.dk

OBS! OBS! OBS!
Der er medlemsmøde
den 17. maj
i Sønderjylland!
Vi mødes kl.11.30

v/Hotel Brødremenigheden
Lindegade 25
6070 Christiansfeld.
Ca. kl.12.00 er der en let frokost, kaffe og
hjemmebagt kringle og ca.kl. 14.00-15.30
en guidet byvandring v/ ark. Jørgen Toft
Jessen, som samtidig kæder Brødremenigheden og Herrenhutterne sammen
med U.S. Virgin Islands.

Bogen kan købes gennem foreningen for
kr. 200,eller direkte fra Lensa Gjedde Olsen, tlf.:
33 11 81 41 eller mobil: 20 77 29 08.
Man kan også sende en e-mail til
lensa@post.cybercity.dk som så vil sende dig bogen, og hvis man ønsker det,
kan man få den dedikeret personligt.

Derefter er resten af dagen til fri disposition!

Finn Ferrall

svært at finde hotellet!

Pris 150,- kr pr. person excl., drikkevarer.
Når man først er i Cristiansfeld, som er
en ret lille by, så skulle det ikke være

Tilmelding allersenest søndag
den 11. maj 2008 !!!
E-mail til moedeudvalget@dwis.dk
eller sekretariatet @dwis.dk (Erik Marcussen)
- eller ring til enten Marianne Gall, tlf.:
38 86 10 69 eller til Medlemssekretariatet.

Finn Ferrall
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Sørøverne er vendt tilbage!

Jae Knight, i sørøverudstyr, underholder
passagererne ombord på „Queen Anne’s
Revenge“ under en sejltur gennem St.
Thomas havn.

Charlotte Amalie, St. Thomas, er ved at
undergå en forandring i, hvordan cruisepassagerer kan bevæge sig rundt i byens
historiske havn.
Fra starten af marts måned sejler ”Pirates
Harbour Tours”, (tur-både, hvor man kan
stige af og på mellem Crown Bay og
Yacht Haven Grande) hele dagen, når
man som passagerer på cruiseskibet har
købt en billet til $19.
På sejlturen underholdes passagererne
med historier om Virgin Islands gyldne
tid for sørøverne, fra omkring 1690 til
1730.
Besætningen er skuespillere som er udklædt som sørøvere. De kommer med jokes og fortæller sørøverhistorier mens
der i baggrunden lyder musik fra Disney’s film ”Pirates of the Caribbean”, og

simulerede kanoner skyder med kuldioxyd -”røg”, når der fra højttalerne lyder
et brag.
Direktøren for cruiseskibsagenturet ”Deliver It Inc.”,
Steve Vasaturo, har lavet
et separat firma som sælger billetterne til sejlturene. Han siger, at han omhyggeligt har udviklet
konceptet i løbet af mindst
et år, som følge af at en
undersøgelse havde vist,
at St. Thomas var nødt til
at indføre nye metoder for
at afholde sig fra at blive
”fortærsket” set med cruisepassagerernes øjne.
Hvis vi ønsker at øge antallet af cruisepassagerer eller blot beholde det nuværende antal, så er vi nødt til at forbedre
vores tilbud.
Store anstrengelser er gjort for at gøre
”Pirates Harbour Tours” til et hit. Man
har hyret Disney skribenter og lydeksperter samt lokale teaterspecialister.
Rosary Harper, som er pensioneret dramaprofessor fra ”University of the Virgin Islands”, har instrueret besætningsmedlemmerne i deres sørøverroller i ca.
fem uger.
Fra St. Thomas er de indfødte Jae Knight
og Jason Fahie blandt de 12 besætningsmedlemmer, som er blevet trænet til at
spille efterkommere fra kaperskibet Sir
Francis Drake og berømte sørøvere som
Blackbeard, Calico Jack, Thomas Tew og
Anne Bonny.

Finn Ferrall
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Dansk Vestindien
St. Croix
Frederiksted Hotel
Dobbeltværelse med bad og
minikøkken på havnepromenaden i Frederiksted på
danskejet hotel.
Priser pr. person i dobbeltværelse fra:
14 dage: 3.495 kr.

30 dage: 6.995 kr

www.frederikstedhotel.dk

Fly t/r St. Croix

info@frederikstedhotel.dk
Århusvej 22, 8500 Grenaa, Tlf.: 8758 9507

Fra København eller Hamburg
Kan anvises: Fra 6.200 kr.

Festival 2009
Det kan synes som om, der er „laaang“ tid til juli 2009, mere end et år. Men til den tid løber
Festival 2009 af stabelen, og det er ikke spor for tidligt at starte på planlægningen. Så det
har vi så småt gjort.
På det senest afholdte bestyrelsesmøde og efterfølgende Festivaludvalgsmøde blev det
besluttet, at ”arbejdstitlen” på tidspunktet for Festival 2009 skal hedde uge 31-32. Det er
for tidligt at fastslå, om det bliver sådan, men det vil være det forslag, der vil indgå i den
officielle indbydelse til vore søsterforeninger på øerne.
Vi vil lægge op til, at gæsterne ankommer til festivalstart i København lørdag den 25. juli
2009 og slutter festivalen med Farewell-party lørdag den 8. august og afrejse søndag
den 9. august 2009.
Som ved de seneste festivaler forventes gæsterne transporteret videre til Jylland efter
ankomsten den 25. juli.
Vi håber til septembernummeret af bladet at have en reaktion fra øerne.
På Festivaludvalgets vegne

Walther Damgaard.
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Bogsiden
Dansk Vestindisk Selskabs udgivelser af bøger og
postkort tilbydes medlemmerne til fordelagtige priser.
„I Orkanens Øje“
Af Signe Trolle Gronemann og Rikke
Vindberg: Beretninger fra Orlogsskibet
Valkyriens togt til Dansk Vestindien 19151917, 202 sider, DVS 2005. Pris kr. 200,-

“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

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

4 forskellige. motiver, dobbelte og med
kuverter
Pris pr. sæt
kr. 25, 5 sæt kr.
100, -

“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,-

„TOLDVÆSENET I DANSK VESTINDIEN,
1672-1917"
Poul Erik Olsen, 1988, 261 sider, indbundet m. fotos, billeder og ill. Pris kr. 60,-

“FRA SLAVESANG TIL SOCA”
- Historien om musikken fra de tidligere
Dansk Vestindiske øer. Af Ole Bidstrup
m.fl. 63 sider, 1991.
Pris kr. 40,-

„Rødder i nord og syd“
Af Lensa Gjedde Olsen. Bogen er trykt i
Danmark 2008, udgivet af Forlaget Underskoven, ISBN 978-87-92259-32-5
Pris kr. 200,Pris

“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 VESTINDIEN,
ISLANDS OF BEAUTY AND BOUNTY“
Uddrag fra C. E. Bærentzens værk
DANMARK, udgivet 1856. 94 sider.
Nina York, St. Croix 2003. Pris kr. 70,-

DVS-emblem (kr. 25,-) og bøger kan købes ved møder eller bestilles pr. brev, mail, telefon hos:

Cay Andersen,
E-mail: bogsalg@dwis.dk
Færøvej 15, 4180 Sorø
Tlf.: 57 83 11 27
Priserne er ekskl. porto og forsendelseskuvert. Betales på et vedlagt girokort.
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Dansk Vestindisk Selskab
har eksisteret siden salget af øerne i
1917. Selskabet har den engelske
undertitel „Danish West Indian Society“.
Selskabets protektor er Hendes
Majestæt Dronning Margrethe II.
Selskabet, der er upolitisk, blev stiftet
Valdemarsdag 15. juni 1917 som
klubben „Dansk Vestindien“ og senere
reorganiseret. I 1969 blev navnet
ændret til “Dansk Vestindisk Selskab“,
som er landsdækkende, men har
hjemsted i København.
Selskabets formål er:
a. - at samle alle, der har eller har haft
tilknytning til U.S. Virgin Islands, det tidligere Dansk Vestindien, samt alle andre, der har interesse i at opretholde og
skabe kulturelle og venskabelige forbindelser 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:
300 kr pr. husstand.

(udfyld med tydelige blokbogstaver - sendes til)

Indmeldelsesblanket
Medlemssekretariatet
Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Navn
Gade
Postnr:

Telefon/E-mail:

By:
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Dansk Vestindisk Selskab

Bestyrelse og adresser

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 26 22 41 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
WEB-UDVALG: Webmaster: Ben Säbel,
33 73 13 65, Bredgade 35 B, 2. sal,
1260 København K, e-mail: webudvalget@dwis.dk; Finn Ferrall, Erik Marcussen.
Uden for bestyrelsen: Eva Frellesvig.
MØDEUDVALG: Marianne Gall,
38 86 10 69, Godthåbsvej 223, 2720 Vanløse,
e-mail: mgall@c.dk; Per Dahl,
44 98 71 13, Holmesvinget 15, 2730 Herlev,
e-mail: perd@gf-forsikring.dk; Anna Lykke Jensen; Jonna Skourup Christensen,
36 17 13 05, Rønhaven 4, 2500 Valby, e-mail: jskourup@privat.tele.dk. Uden
for bestyrelsen: Kirsten Christiansen.
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, Marianne Gall, Erik Marcussen, Anne Walbom. Uden for bestyrelsen: Lis Andersen Torpet.
2017-udvalg: Anne Walbom, Erik Marcussen, Walther Damgaard. Uden for bestyrelsen: Louise Sebro, Hans Torpet.

Selskabets kontaktpersoner
Nordjylland:
Bodil Vidarsson, Tulipanvej 2,
9850 Hirshals. 98 94 92 40

Fyn:
Jens Benoni Willumsen, Birkelyvej 52,
Nr. Lyndelse, 5792 Årslev.
65 90 18 12.

Midtjylland:
Edith Christiansen, Hvedevænget 63,
8700 Horsens,
75 64 12 88

Sydjylland:
Lilly Grønborg, Hans Tausens Vej 56,
6100 Haderslev
74 52 74 90
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Billede fra „Little La Grange“, St. Croix
Foto: Finn Ferrall
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