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Kære medlemmer

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2009, nr. 1.
Redaktion: Finn Ferrall (ansvarshavende).

Seasons Greetings som vi siger her på St. Croix. Det svarer sådan nogenlunde til, at jeg
vil udtrykke et håb om, at I alle har haft en god højtid. Længe mente jeg, dette var en no-
get kluntet formulering. Men så hørte jeg på en af de lokale TV-stationer, hvordan man
skulle sige God Jul, først på engelsk, så på hebraisk og dernæst på spansk. Derpå fulgte
ordene ”Happy Kwanzaa”, som er en afrikansk julehilsen. Ja, det er ikke nemt at være
politisk korrekt, så derfor er man gået over til førnævnte, nemmere Seasons Greetings-
hilsen.

Måske kan nogen af jer huske, at jeg sidste år bragte et foto af et ståltrådshegn, som var
dekoreret med plastik-engangskrus? Krusene dannede tilsammen ordene ”Joy to the
world”, som jo er starten på en meget populær julesalme. Havde familien også i år deko-
reret deres hegn? Ja, et par dage ind i december stod der med plastik engangskrus skre-
vet ”Peace on Earth” (fred på jord). Og det kan man jo kun være enig i.

Hvad taler man ellers om herude? Ja, hvis man er medlem af Friends of Denmark, så taler
man om den kommende festivaltur til Danmark. Betyder den finansielle krise mon, at der
denne gang bliver færre festivaldeltagere? Måske, eller måske ikke. Det ved vi først om
en månedstid, siger man.

Til allersidst – den, som alle taler om: OBAMA. Ustandselig er der TV programmer om
ham. Og man kan købe Obama -Tshirt, Obama-krus, Obama-dækkeservietter osv. Når jeg
fortæller, at 80 % af alle danskere ønskede at se ham som præsident, - så lyser folks øjne.
At han også er populær i Danmark betyder faktisk noget.

På gensyn i 2009 - forhåbentlig til det første medlemsmøde den 6. februar i Taastrup.
Anne Walbom

Formanden skriver...
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Medlemsmøde i Taastrup
Fredag den 6. februar 2009 kl. 19:00

  Taastrup Medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup.
Lige over for Taastrup station.  Parkering bag Medborgerhuset.

Der vil blive leveret 2 stk. smørrebrød pr. deltager ved mødet.
Pris for deltagelse: 60 kr. pr. deltager. Gæster er velkomne.

Tilmelding allersenest mandag den 2. februar 2009
E-mail til  moedeudvalget@dwis.dk
  -  eller ring til Marianne Gall, tlf.: 38 86 10 69

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

Tilmelding til medlemsmødet  fredag  den 6. februar 2009, kl. 19:00  i Taastrup.

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

Sendes til Marianne Gall - adresse på næste side..........

Internship eller Indiana Jones fra KBH Uni ... ???
Foredrag ved Casper Toftgaard Nielsen

Uventede overraskelser, eller datidens dagligdag?

Se uddybende materiale på siderne 22-23.

Foredrag ved Andreas Mir Latif og Vibe Maria Martens
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 —————————————————

til

Marianne Gall
Godthåbsvej 223
2720 Vanløse

Porto
kr. 5,50

Tag kontakt til Unique Tours, når De skal planlægge en grupperejse (min. 10 personer) til
det tidligere Dansk Vestindien.

Efter mere end 20 års samarbejde med øerne, kan vi vist roligt sige, vi har det bedst
tænkelige kontaktnet.

Vi ser frem til at høre fra Dem.

HEIDI CHRISTIANSEN
Lyngsø allé 3 C  -  DK-2970 Hørsholm

Tlf:: +45 3990 2040  -  Fax: +45 3990 2080  -  email:  info@uniquetours.dk  -
www.uniquetours.dk

Reg. under Rejsegarantifonden nr. 1026  -  Bank:  Den Danske Bank
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Report of Youth-
Exchange in Denmark.
Indledningsvis undskylder Miguelina
(Valdes), at hun ikke for lang tid siden
har sendt sin rapport. Men hun har haft
travlt med at tilpasse sig et nyt „cam-
pus“, med en noget anderledes kultur
end den, hun har været vant til på St.
Croix. Miguelina skriver:

My trip to Den-
mark was an un-
forgettable experi-
ence and one
which I am very
thankful for. This
program enables
students to view
the world from a

different perspective. Exploring new cul-
tures, new religions, and being able to
share all of this with the distinctive fami-
lies has brought a better understanding
of the country that once governed our
islands. Being able to sit with families,
during breakfast, lunch, coffee time and
dinner, has shown me how Danish view
the importance of taking the time out to
interact amongst family members. I en-
joyed being with the different host fami-
lies and listening to either their political
views or what they think of the Ameri-
can education system compared to the
one existing in Denmark.

The St. Croix  Friends of Denmark Scho-
larship has much strength. Amongst the-
se strengths is the ability to go visit dif-
ferent places in Denmark. Places such as
the Black Diamond, Vikings Museum,
Diary Farm, castles and many churches.
I enjoyed the taste of new food, and
even the cold summer days. The ability
to create a schedule for us was great!

Better yet, being able to enjoy a couple
days with Lotte’s family and relaxing af-
ter jetlag was greater! Both Brandon,
from St. Thomas, and myself had the op-
portunity to enjoy both the city atmos-
phere as well as that of the country. The
scheduling was great, the opportunity
to share with these families was enjoy-
able, and the ability to be in Denmark
was rewarding.

I really did not feel that anything needed
any improvement with this program. Al-
though the timing was a bit early, this
gave us time to relax during the after-
noons and interact with the hosts fami-
lies. One suggestion I do have and - if
possible - I would like to see done, is
keeping all four exchange students to-
gether. Brandon, Lotte, Helle and I really
grew close to one another while in St.
Thomas and while in Denmark. We did
not feel uncomfortable around each ot-
her and we were able to understand each
other’s personality, also this allowed us
to share the acceptable and unacceptab-
le things in both Danish and the Virgin
Islands culture.

Although this report is short, I would
like to once again express my sincere
appreciation for such a wonderful op-
portunity and I truly hope that this pro-
gram continues to grow as time passes
by. To the St. Croix Friends of Denmark I
say THANK YOU and may there be mo-
re economical support so that this pro-
gram expands itself and therefore grant
students in Virgin Islands the opportuni-
ty to visit Denmark and learn more than
what’s placed in a textbook.

Faville,  (Farvel)
Miguelina Valdes.
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I skrivende stund mangler vi desperat værter til Festival 2009. Midt i december havde vi
kun fået tilsagn om det halve af det antal pladser, som vi forventer at få behov for.

Når vi ved, hvor vilde vore medlemmer er for at komme med til festival på øerne, er det
helt uforståeligt, at vi mangler pladser. Man skulle dog tro, at der måtte være samme vilje
og interesse for at kunne gøre gengæld for de mange og store oplevelser, som vore ven-
ner derude altid giver os.

Så hermed en meget kraftig opfordring til vore medlemmer om at melde sig som værter og
dermed også at få del i de mange glæder, der er ved at være værter. Og så har værterne
jo også en fortrinsstilling, når vi i 2011 forhåbentlig igen skal til festival på øerne.

Vi har i skrivende stund tilsagn om 41 pladser i Jylland og på Fyn og 25 pladser på Sjæl-
land. Vi skulle meget gerne kunne tage i mod 70 gæster hvert sted!!, så der er et laaangt
stykke vej endnu!!

Vi vil i Festivaludvalget blive meget glade for hurtige positive tilbagemeldinger om
værtskab.

I medlemsbladet fra september 2008 havde vi indsat tilmeldingskuponen for værter til
Festival 2009. Vi havde sat en rimelig lang frist frem til 15. december for tilmelding. Det
var måske en fejl, at vi var så tidligt ude med tilmeldingskuponen, for desværre er den
nok smuttet i glemmebogen for nogle, så derfor har vi besluttet at genoptrykke den. Så
venligst BRUG den, der er brug for det.

På Festivaludvalgets vegne
Walther Damgaard

Så er det nu!
Vi mangler værter til Festival 2009!
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Navn

Gade

Postnr   By

Tlf. / fax / e-mail

Jeg/vi tilbyder at huse ____ (antal) gæster i  perioden 24-25/7 - 31/7
31/7 - 9/8
Hele perioden

Helst Ægtepar
dame(r)
herre(r)
dame/herre
barn/børn

Jeg/vi er selv
20 - 50
50 - 70
70 +

Gæsters alder
Underordnet
som mig/os

For at kombinere gæster og værter
bedst muligt er det vigtigt at kende til
særlige forhold:

Er vegetar
Er ikke-ryger
Er ryger
Har husdyr
Er allergisk

Egne hovedinteresser:

Yderligere oplysninger kan skrives på
et vedlagt ark.

Medlemmer, der allerede har aftaler med gæster fra Friends of Denmark, USVI,
bedes fortælle Festivaludvalget hvem, så vi ikke arrangerer dobbeltindkvarteringer.
Skriv hvem
og periode

Jeg har planer om at arrangere et party

Jeg regner med at kunne tilbyde gæste-transport i egen bil,
med plads til _____ personer.

Festival 2009

Tilmeldingsskema for værter m.fl.
- send det snarest !!!

      Jeg vil gerne hjælpe til   

  Bor i bolig m. trapper 



8 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar 2009

Markedsdag på Whims græsplæne

Det rigtige navn er ”Starving Artist Day”, men der er ikke meget „sultende
kunstner“ over det marked, som Whim afholder 4 gange om året.

Et mylder af mennesker. Gudskelov var det tørvejr.

Lilly sælger jule-
pynt lavet af
konkylieskaller.
Det er hendes ven,
som har malerierne
til salg.
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Hovedindtrykket
er snarere
kunsthåndværkere
iblandet nogle
enkelte malere
og en mængde
mad-boder.

Den musikalske underholdning blev leveret af det 20 mands store
olietøndeorkester ”Rising Star”. De havde et virkelig godt og varieret
program, som det var en fornøjelse at lytte på.

Og så er der
masser af
musik og
optræden.

Juletid er lig med guavaberry-tid. Disse bær kan selvfølgelig bruges
til marmelade. Dog er en romdrink (ret lig vores gløgg) det aller-
første man på US VI tænker på, når man f.eks. synger den mest kend-
te lokale julesang ”Good morning – I come for my guavaberry”.
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Jeg må dog indrøm-
me, at jeg kun har
været til denne, som
afholdes hvert år på
søndagen efter
Thanksgiving. Det
er den største, siges
der. Her køber man-
ge deres julegaver.
Underholdningen er
forskellig, men der er
altid noget for børne-
ne, - gerne traditio-
nelle folkeeventyr.

En gruppe unge piger fra ”Caribbean Dance Company” dansede en afrikansk dans,
akkompagneret af olietøndeorkestret.

Her er så den stolte vinder af Guavaberry-konkurrencen, som
blev sponsoreret af en af de lokale radiostationer. Hun blev
nummer 1 både blandt publikum og blandt dommerne.
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Tilstrømningen er stor, så det er nødvendigt med en gruppe unge drengespej-
dere til at holde styr på, hvor man kan parkere.

Ved denne spåkone-bod
kunne man få lagt tarok
kort til 20 dollars og blive
spået i hånden for 10.

I år var der tilføjet endnu
en attraktion. Whim hav-
de overgivet et lokale til
”Ancestor Discovery
Group”, øens slægtsfor-
skergruppe, som ledes af
Veronica Phillips. 12 for-
skellige slægtsforskere
havde her lavet en udstil-
ling om hver deres fami-
lie. Der var alle slags
stamtræer og forstørrede
gamle fotografier.

Og der var kort over, hvor på St. Croix familien havde boet, samt enkelte
gamle genstande f.eks. køkkenredskaber og legetøj. Og snakken gik livligt.
Jeg spurgte Veronica og de andre tilstedeværende om hvor mange, som dyrker
slægtsforskning. En yderst højrystet debat fulgte. Omkring 100 mener Veroni-
ca, som var meget glad for at høre, at også DVS har en slægtsforskergruppe.

Anne Walbom

Mary Roebuck viser sin familieudstilling. Hun har en
utrolig stor samling af fotografier.
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Fra The Virgin Islands
Daily News

I 2009 vil en stjernebesat mocko jumbie
drage tusinder af besøgende til V.I.

V.I.’s turistdepartement har lavet et nyt
mocko jumbie logo som første del af
V.I.’s nye markedsføring.

Man besluttede, at det var tid til at til-
passe sig de forandrede markedsfor-
hold og udviklede et nyt logo som vir-
kelig repræsenterer U.S. Virgin Islands
og symboliserer den uskrevne oplevel-
se, som skyldes, at man har 3 særegne
øer og enestående oplevelser at vælge
imellem.

Mocko jumbie figuren symboliserer den
spillevende befolkning og deres kultur,
mens stjernerne repræsenterer den for-
tryllende og individuelle ånd fra St.
Croix, St. Thomas og St. John.

Siden terrorangrebet den 11. september
2001 har turistdepartementet fokuseret

på at lave et logo, som beskrev et stilise-
ret U.S. flag og ordene ”America’s Carib-
bean”.

Turistdepartementet konstaterede efter
måneders markedsundersøgelser, at
mens øernes ”American”-aspekt var vig-
tig for forbrugerne, så var det brede ud-
valg af oplevelser, balancen mellem soci-
ale muligheder kontra afsondrethed og
øernes naturlige skønhed, mere uimod-
ståelig.

Dette nye logo samt andre tiltag vil være
at finde på turistdepartementets nylig
”søsatte” hjemmeside i løbet af januar.

Ligeledes vil det nye logo være at finde
på en del publikationer.

Finn Ferrall
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Virgin Islands ledere hyldede valget af
Barack Obama som USA’s 44. præsident
som et skridt fremad for nationen og for
Virgin Islands.

Formanden for det demokratiske parti,
Cecil Benjamin, havde på valgnatten
svært ved at finde de rigtige ord til at
udtrykke, hvad han følte ved valget af
Obama som præsident. I sin egenskab af
formand for partiet havde han mødt
Barack Obama personligt og han vidste
derfor lige fra begyndelsen, at Obama var
den person, som han mente skulle vinde
det langstrakte kampvalg og være den
næste til at regere nationen.

Lige siden begyndelsen af 2008, da 90 %
af Virgin Islands demokrater på deres
forberedende partimøde stemte på
Obama som deres partis nominerede
kandidat, har Cecil Benjamin været en

ivrig fortaler for Obama. ”Dette er som
en fuldbyrdelse”, sagde Benjamin.
Martin Luther King spåede for ca. 40 år
siden i sin berømte ”I have a dream”
tale, at denne dag ville komme.

Guvernør John deJongh Jr., demokrat og
tilhænger af Obama, sagde, at han glæ-d
de sig sammen med enhver i V.I. over
valget af Obama. Videre sagde han: ”Vi
kan sikkert stå frem for verden og sige,
at Amerika igen vil være en kraft for go-
de og sande overvejelser af vore bedste
principper, ”og her hjemme i Virgin Is-
lands, tror jeg at vi, fra dette øjeblik af,
kan have en følelse af fornyet håb, en
fornyet tro på at ved at arbejde sammen
så kan vi virkelig gøre tingene bedre for
os alle sammen, og specielt for de min-
dre heldige end os selv.

Finn Ferrall

Fra The Virgin Islands Daily News
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Foto af „La Grange“ på St Croix, taget ca. 1905 af Emilie Langkjær

Plantage til salg

Hvis du leder efter en historisk bolig på
St. Croix med en fredelig landlig belig-
genhed, og dog alligevel tæt på en by
(Frederiksted), så har du nu en enestå-
ende mulighed. Den plantage, som G..A.
Hagemann ejede omkring 1905, og som
senere blev solgt til familien Fleming, er
nu til salg.

Det drejer sig om plantagen La Grange, -
ikke at forveksle med Little La Grange,
selvom de ligger i nærheden af hinan-
den.

Midt i et stort parklignende område, med
adskillige bygninger, som er udlejet, lig-
ger den smukke gamle hovedbygning.
Den er af træ og er malet i en støvet grøn

farve. Min værtsfamilie, ejerne af Cotta-
ges by the Sea, hedder, som det måske
er nogle bekendt, nemlig Benedict.  Og
Benedict senior‘s mor er i familie med La
Grange‘s nuværende ejere – familien
Fleming. Derfor fik jeg tilbuddet om at
tage med, da familien Benedict drog af
sted for at se nærmere på huset inden en
eventuel køber overtager det.

Huset har stået tomt i et år eller to, så
der var selvfølgelig lidt af en spøgelses-
agtig stemning over det hele. Men det
var ikke et dystert hus, og ved at bruge
sin fantasi, kan man sagtens forestille
sig et hyggeligt familieliv udfolde sig.

Faktisk synede huset mindre end man
kan forvente af en plantages hovedbyg-
ning. Der var dog bygget en vinkel på
huset, som var et selvstændigt lejemål,
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Billede fra december 2008 af plantage til salg

og som vi derfor
ikke så. Jeg kan
kun håbe for dette
historiske gamle
hus, at det hurtigt
får en køber, som
har råd til at give
det en absolut
”kærlig hånd”

Charme, idyl og forfald er nok de ord som bedst kendetegner haven
på La Grange.

Anne Walbom
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Buy a camera

En begejstret udstillingsgæst besluttede sig for at købe et kamera.

Når man har fået øko-
nomisk støtte til en
kulturel aktivitet på
USVI, så beder man
også deltagerne om at
udfylde et evaluerings-
skema. Jeg ved ikke helt
hvor mange, som del-
tog i receptionen med
efterfølgende foredrag
– først Betsy Rezende‘s
introduktion til årene
1898-1913, derpå mit om
”Emilie Langkjær and
her photography”, af-
sluttende med Andreas

Steve (en af museets frivillige hjælpere) afprøver sammen med Lisa (som er Andreas kone)
den bedste højde for det store billede af Emilie Langkjær.

Andreas Trier Mørch tilbragte timer på en stige, for at give hver
enkelt fotografi det allerbedste lys.
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Trier Mørchs
om ”Photogra-
phy in 1900s”.
Vi gætter på at
over hundrede
mennesker del-
tog, og vi ved
at 50 udfyldte
skemaet.

Kun 3 ud af 50
gav ikke fore-
dragsholderne
topkarakter.
Det var vi selv-
følgelig glade
for.

De besøgende
var i det hele
taget ualmin-
deligt begej-
strede for ud-
stillingen som
sådan. Ud
over at sætte
hakker i ske-
maet, kunne
man også selv
skrive kom-
mentarer. De
allerfleste var
meget positi-
ve. Men den
allerbedste
kommentar
kom ifølge min
mening fra den
deltager, som

Erik Lawaetz følte sig desværre for svag til at deltage i udstillingens åb-
ning. Derfor var Betsy Rezende (yderst til højre) og undertegnede
(yderst til venstre) meget glade for besøget af hans datter Mona og kone
Jenny.  Her fremvises et af Emilie Langkjærs postkort, som er taget på
Little La Grange nogle år inden Erik blev født.

Fotografierne og deres forklarende tekster studeredes ivrigt.
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mente at udstillingen i sig selv var en opfordring til hende, om at købe et kamera og gå
ud og fotografere dagens St. Croix.

Vi, som har stået for udstillingen, var enormt lettede over at alt lykkedes. For undervejs
har der været en del forhindringer, som jeg her har valgt at kalde ”Crucian Confusion”.

Dette postkort solgte Emilie Langkjær rigtig mange af.

Emilie Langkjær fik transporteret sit kamera rundt i Frederiksteds gader, så hun f.eks.
kunne tage et billede, som dette her. Motivet er meget typisk for hende. Hun har taget
adskillige velkomponerede fotografier af byens lokale indbyggerer. Dette foto er blandt
dem, som hun også fik trykt som postkort.
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Andreas Trier Mørch holdt foredrag om, hvordan man fotograferede på
Emilies tid.

Anne Walbom, St. Croix, december 2008.

To ivrige slægtsforskere Karen Thurland og Jerry Doward ser om nogle af deres
forfædre skulle være med på dette foto. Det forestiller nemlig 19 uniformerede
mænd, opstillet foran fortet i Frederiksted.
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Government House, St. Croix
Dets historie og specielle møblering.

Denne lille bog (på engelsk), skrevet af Priscilla G. Watkins, fortæller grundigt om ”Go-
vernment House” og husets specielle møblering. ”Government House” er en stor byg-
ning bestående af 3 bygninger i forskellig stil, forbundet med hinanden af gangstier og
trapper omkring en fredfyldt og blomsterrig gårdsplads. Bygningen af den ældste byg-

ning, Schopen-
fløjen, blev på-
begyndt i 1742
og var færdig-
gjort i 1747.

Bygningen af
Sobotker-fløjen
påbegyndtes i
1794 og var fær-
diggjort i 1797.
Den nye gårds-
pladsbygning
erstattede tid-
ligere konstruk-
tioner i slutnin-
gen af det 19.
århundrede.
Bygningerne
har siden 1771
været tilegnet
guvernøren og
hans admini-
stration.
For yderligere
information,
skriv til Priscilla
G. Watkins,
BOX 207,
Christiansted,
Str. Croix. Virgin
Islands 00821
ISBN
0-9636398-1-1
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Bog: St. Croix alive at
mid 19‘th century
En sand historie af en ung dansk skole-
lærer. som levede på St. Croix i 6 år (1857
-1863).

Gennem sine breve til sine forældre i
Danmark har den danske skolelærer,
John David Schackinger entusiastisk be-
skrevet sine oplevelser i Vestindien. Hel-
digvis er disse breve bevaret af familie-
medlemmer og senere doneret til Natio-
nalmuseet.

John H. Mudie, en efterkommer af gamle
St. Croix familier, og Lotte Alling de Gar-
cia, en dansk dame som lever i Puerto
Rico, indsamlede materialet til denne
bog bestående af breve og mange bil-
leder fra det 19. århundrede på St. Croix.
Publiceret af John H. Mudie, P.O. Box
18484, West Palm Beach, Florida 33416.
ISBN 0-9705284-2-6           Tlf:  40145078

   Tidsbestilling ben@webline.dk

Legacies of Upstreet.

Bogen er skrevet (på engelsk) af Ruth
M. Moolenaar og er til minde om de af-
døde indbyggere fra Upstreet. Upstreet,
det populære navn for ”Kongens Kvar-
ter” som ligger i et af de 3 distrikter i
byen Charlotte Amalie på St. Thomas.

Først trykt  i 2005.
ISBN 0-974 9430-0-2

Din Optiker
Howitzvej 75 B, 2000 Frederiksberg

20 % til alle DVS medlemmer
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Foredrag ved Casper Toftgaard Nielsen

I april 2008 drog undertegnede til DWI
på en måneds Internship ved USVI
National Park Service på St.Jan. Men
oplevelsen skulle blive noget helt an-
derledes end det at være arkæolog og
historiker i Danmark: Det blev således
til daglige ekspeditioner ind i Hassel
Islands jungle, dykninger efter gamle
ankre og skibsvrag og landgange på
øde strande for at lede efter gamle og
forladte plantager fra danskertiden.

Endelig blev det også til en opmåling
og udforskning af et af hverdagens
glemte maritime arbejdsheste: En for-
ladt lægter i St. Thomas Havn, der sat
ind i sin rette sammenhæng, fortæller
historien om den gang Charlotte Ama-
lie var Danmarks trediestørste by og
en travl og pulserende cosmopolitisk
handelsmetropol.
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Festivalmøde i Jylland

Ved mødet i Horsens i oktober blev det
nævnt, at vi i foråret 2009 ville holde et
Festivalmøde i Horsens.

Vi har nu tilsagn om lokaler i Horsens:

Lørdag, 18. april 2009

så den dato vil vi foreslå, at I afsætter til
bl.a. at tale om Festival 2009.

Vi håber,  det lykkes for os at få Dorte
Paaske til at tage med til Horsens og for-
tælle om Tante Lat og hendes kuffert.

Festivaludvalget

Foredrag ved Vibe Maria Martens & Andreas Mir Latif

Vores Praktikforløb var et samarbejde
mellem Københavns Universitet (histo-
rie) og National Park Service vedr. Has-
sel Island, den lille ø ved indsejlingen til
Charlotte Amalie på St. Thomas. Det o-
verordnede formål med projektet var at
kombinere det historiske kildemateriale
fra de Dansk Vestindiske Øer og de evt.
arkæologiske fund på Hassel Island. Pro-
jektet begyndte i feb. 08 og sluttede i ju-
ni 08, hvor vi i løbet af praktikforløbet
boede 5 uger på the U.S. Virgin Islands.

Vi havde på forhånd regnet med at vores
plantage på Hassel Island ville være en
traditionel plantage med plantageejer af
prominent familie, produktion af sukker
eller bomuld med de dertil hørende pro-
duktionsredskaber.

Efter tre måneder i Rigsarkivet havde vi
fundet en helt anden historie; historien
om en plantage, der fungerede som be-
siddelse for forskellige familier over ca.
110 år, men ikke som noget, der lignede
en traditionel plantage: Øen fungerede i
løbet af de godt 110 år (fra 1688 til 1801)
som produktionsted for mad, slavepro-

duktion, hvor de såkaldte salt-
vandsslaver blev bragt ind og
gjort raske nok til at blive solgt
for en højere pris end de var købt
for. Et uventet mord på en promi-
nent mand og hans kone, Kiøl-
haling (dvs. tætning af skibe).

Det blev mere og mere tydeligt, at
til trods for den utraditionelle
brug af øen, indgik den på flere
punkter som et essentielt led i den
interationale handel mellem Cari-
bien/Amerika/Europa og den ver-

denstidsånd, som de Danske Vestindiske
Øer var en del af.

Mere  i martsnummeret af medlemsbladet.
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Nye medlemmer i DVS
En varm velkomst til følgende nye medlemmer:

Velkommen i Dansk Vestindisk Selskab.

4926    25/1/2008     Allan Andreasen. 5230  Odense M.
4954    10/8/2008      Anette Bech.  4000 Roskilde.

4959    28/10/2008    Bent Ostermann. 2630 Taastrup.
4932    4/02/2008      Bente Stokholm Thomsen.  4970  Rødby.

4931    29/1/2008      Claes Moth.  3050  Humlebæk.
4941    29/1/2008     Erling Vester Jacobsen. 8340 Malling.
4963    30/12/2008     Erna Møller. 6760 Ribe.

4923    16/5/2008     Ida & Mogens Marker.  2690  Karlslunde.
4939    3/4/2008       Jacqueline Leonore Tuxen Wissing.  2830 Virum.

4940    3/5/2008        Johs. Kjærgård.  6900 Skjern.
4927    25/1/2008     Karin & Henning Jans.  2942  Skodsborg.

4943    17/6/2008     Kirsten Koch & Finn Prætorius.  2990 Nivaa.
4947    8/8/2008        Ludvig Dittmann.  5871 Frørup.

4935    8/3/2008        Marie K Skaldborg.   9480 Løkken.
4962    1/12/2008     Martin Berggreen.   6000 Kolding.

4946    17/6/2008     Niels Christian Nielsen.  6720 Fanø.
4928    27/1/2008     Niels-Erik Pedersen.  2800  Lyngby.

4955    17/9/2008     Rannveig Reumert.  1902 Frederiksberg C.
4952    28/7/2008     Sarah Wyke Rudolph. 2000 Frederiksberg.

4953    28/7/2008     Sigurd Trolle. 6000 Kolding.
4960    28/10/2008  Solveig Hedegaard Olesen.  9560 Hadsund.

Norge
4929    27/1/2008    Eva Lis Anthony. N-1811 Askim.

Sverige
4951    4/9/2008      Michael Lind. S-19140 Sollentuna
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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 eksklusiv 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,-

Cay Andersen,
Færøvej 15, 4180  Sorø E-mail: bogsalg@dwis.dk Tlf.: 57 83 11 27

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

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

„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 2003                         Pris kr. 70,-

DVD: Danish Artist: Hugo Larsen.
Om kunstneren og hans ophold i Dansk
Vestindien 1904 – 07. DVD udgivet af St.
Croix Friends of Denmark ved Nina York,
St. Croix, 1 time. (På engelsk). 2008.

Pris kr. 120,-
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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:
300 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

FESTIVALUDVALG: Walther Damgaard, Marianne Gall, Erik Marcussen,  Anne Wal-
bom. 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,
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,Jonas Møller
Pedersen

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.

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.

2017-udvalg: Anne Walbom, Erik Marcussen, Walther Damgaard. Uden for be-
styrelsen: Louise Sebro, Hans Torpet.

KULTURHISTORISK UDVALG: Anne Walbom, e-mail: kulturudvalget@dwis.dk, Jonna
Skourup Christensen, Jonas Møller Pedersen,  22 43 81 18, Frederiksborgvej 29,
2. tv, 24oo KBH, NV, e-mail: jompemail@gmail.com. Uden for bestyrelsen: Louise
Sebro,  Niklas Thode Jensen, Finn Bagger, Laura Thatt.
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Sukkermøllen på Estate Whim, St. Croix
Foto: Finn Ferrall

Husk medlemsmøderne, 6. februar 2009 i Taastrup og 18. april 2009 i Horsens
- og glem endelig ikke kontingentet for 2009 - senest 15. februar 2009.


