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Kære medlemmer

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2009, nr. 2.
Redaktion: Finn Ferrall (ansvarshavende).

Formanden skriver...

Endnu engang vil jeg starte med at konstatere, at vores første medlemsmøde i det nye år
var en stor succes. Fremmødet var flot – over 70 gæster kom for at høre Vibe Maria Mar-
tens, Andreas Mir Latif og Casper Toftgaard Nielsen fortælle om deres oplevelser på
Hassel Island i maj 2008. Året før var der 2 studerende fra Københavns Universitet, som
var i praktik på St. John. Og til maj 2009 rejser 5 studerende (2 arkæologer, 2 historikere
og 1 etnolog) til St. John. Så selve baggrunden for  foredragene, nemlig samarbejdet mel-
lem Københavns Universitet og National Park Service, vidner om et vellykket dansk-
vestindisk samarbejde. Og det er jo super……

I det hele taget synes der at være en voksende interesse for de tidligere Dansk Vestindi-
ske Øer. Når man står ved den vestindiske stand på rejsemesserne i Bella Centret eller på
Herningmessen, så  fornemmer man det tydeligt. Her skal samtidig også lyde en stor tak
til de, der brugte weekend-timer på at repræsentere foreningen.

Efter en henvendelse fra Waage Sandø, som er direktør for  Det Danske Teater / Folke-
teatret, har DVS lovet at støtte et spændende teater-projekt. En ny musical er nemlig
blevet skrevet, og handlingen baserer sig på Peter von Scholtens dilemma, - hans kærlig-
hed til de to kvinder i hans liv: Anna Heegaard og hans hustru Elisabeth. Forestillingen
har premiere til næste vinter, hvor den dels skal spilles på Folketeatret, dels skal på turne
rundt i Danmark.

Tillykke til Elizabeth ”Betsy” Rezende som er den nye formand for St. Croix Friends of
Denmark. Hun glæder sig meget til at deltage i sommerens festival. Men hvor skal hun
bo? Hvem vil være værter for Betsy og vores andre gæster fra St. Croix og St. Thomas?
Vi mangler værter - især fra københavnsområdet. Giv jer selv en enestående oplevelse!
På gensyn – vi ses vel til et af de kommende møder eller til sommerens festival?

Anne Walbom
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Medlemsmøde i Taastrup
Fredag den 17. april 2009 kl. 19:00 (store sal)

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

 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, mobil: 30288069
  -  eller til Medlemssekretariatet tlf.: 49 18 14 34

Navn:

Telefon:

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

1) Fredag  den 17. april 2009, kl. 19:00  i Taastrup

3) Lørdag  den 23. maj 2009, kl. 11:30  på Tåsinge          

Brug stregen på næste side for at holde postvæsenets mindstemål.

 

2) Lørdag  den 18. april 2009, kl. 14:00  i Horsens.

Tilmelding til medlemsmøde(r): Antal
deltagere

Seneste
tilmelding

Mandag d. 13-4

Mandag d. 13-4 

Mandag d. 18-5

Foredrag ved Anne Walbom og Andreas Trier Mørch -se mere side 10

På mødet vil vi endvidere orientere yderligere om Festival 2009

St. Croix set med Emilie Langkjærs kamera - 1898 til 1913

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

Tilmelding til medlemsmøder:

Tilmelding - se nedenfor!



4 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2009

 —————————————————

til

Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

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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Medlemsmøde i Jylland
Lørdag den 18. april 2009 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, pris kr. 30,-, øvrige drikkevarer kan
købes. Gæster er velkomne.
Der er følgende punkter på dagsordenen:

1)        Foredrag ved Dorte Paaske:
Tante Lat – beretningen om Alma Latimer, født uden for ægteskab den 13. maj 1887 i Fre-
deriksted. Alma møder i 1908 min oldemors bror, journalist Holger Gotfredsen, på Sprat
Hall, Frederiksted. De forelsker sig og rejser sammen til Danmark i 1908. Gennem breve,
dagbøger og samtaler med personer, som har kendt Alma, er jeg ved at stykke Almas
livsforløb sammen – en spændende historie om en „lyskulørt“ piges møde med Danmark,
uddannelse til jordemoder og sygeplejerske og meget meget mere …..

2)         Festival 2009. Detailplanlægningen skal laves i den nærmeste fremtid. Arbejds-
grupperne fra de forskellige områder skal bringes sammen og aftaler om eventuelle fælles
arrangementer drøftes. Anne og Walther orienterer om fælles praktiske forhold.

Tilmelding senest mandag den 13. april 2009: Se side 3

Dansk Vestindien
     St. Croix
 Frederiksted

Hotel
Dobbeltværelse med bad og
minikøkken på havnepro-
menaden i Frederiksted på

danskejet hotel.

Pris pr. person i dobbeltværelse fra     14 dage: 3.495 kr.   30 dage: 6.995 kr

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

„Alma Latima‘s kuffert“
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Fællesmøde på Tåsinge,
Valdemar Slot

Lørdag den 23. maj 2009 kl.11:30-ca.16:00

Program:

kl. 11:30 mødes vi ved Valdemar Slot.
kl. 12 til 13 serveres en let frokost, kaffe og kage, ‚
kl. 13:30 guided rundvisning på Slots- og Herregårdsmuseet samt

Jagt- og Trofæmuseet.

Ca. kl. 15:00 Slut for det officielle arrangement

Tilmelding senest mandag den 17. maj 2009: Se side 3

Herefter er der mulighed for at se Legetøjsmuseet. Ligeledes er der
mulighed for på egen hånd at gå rundt og se de smukke omgivelser ved
Valdemar Slot.

Alt dette er inkluderet i prisen: Kr. 175,- pr. person

Vestindiske ordsprog

Ofte handler vestindiske ordsprog om
dyr. Her er et par eksempler. Først den
originale version, så i dansk ”oversæt-
telse”.

Barkin’ saves bitin’.  Hvis hunden gør,
kan den ikke bide.

Alligators lay eggs, but him no fowl.
Fordi en aligator lægger æg, så er den
ikke fjerkræ.

Big words catch no birds. Store ord
fanger ingen fugle.

If you want fe ride far, spare de harse.
Hvis du vil ride langt, så skån hesten.

Og så til allersidst et uden dyr:
No rain, no rainbow. Ingen regnbue
uden regn.

Anne Walbom
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Dødsfald:

Eulalie Rivera blev 101 år

Hvis du er en af DVS ældre medlemmer,
så kan du garanteret godt huske Eulalia.
Hun var et meget aktivt medlem af St.
Croix  Friends of Denmark. Hun var med
i Danmark til den allerførste Festival i
1969 og også de efterfølgende festivals i
årene 1973, 1977, 1981, 1985 og 1989.

Hendes baggrund var ellers ikke særlig
strålende, idet hendes mor døde kort ef-
ter hun blev født den 2. august 1907.
Hun voksede derfor op på Ebenezer bør-
nehjemmet, som blev drevet af danske
diakonisser. Sin opvækst har hun be-
skrevet i bogen: ”Growing up in St.
Croix”.

Allerede tidligt skilte hun sig ud fra de
andre børn, og kun 14 år gammel under-
viste hun de små på hjemmet. Senere
blev hun rigtig lærer og snart efter sko-
leleder. En skole nær Christiansted bærer
hendes navn ”Eulalie R. Rivera Elemen-
tary School”.  Hun var også en stor mu-
sikelsker, hvilket hun bl.a. viste ved i
årevis, at være organist i den lutheran-
ske kirke i Frederiksted.

Eulalie Rivera på talerstolen ved Little
La Granges Transfer ceremoni i 1997.
Foto: Anne Walbom.

Hun deltog aktivt i mange organisatio-
ner – især religiøse og kvindepolitiske.
Men det var uddannelse, som havde
hendes store interesse. I den nekrolog,
som St. Croix Avis skrev den 4. januar
2009, blev der omhyggeligt noteret, at
begge hendes børn samt hendes utallige
børnebørn og oldebørn, alle har fået en
virkelig god uddannelse.

Jeg selv husker hende tydeligt, fra de
gange jeg har talt med hende. Selvom
det er mange år siden, så kan jeg nemt
genkalde mig et gennemtrængende blik,
et meget levende ansigt og en hjertelig
latter.

Anne Walbom

Boganmeldelse.

I slutningen af 2008 blev bogen: ”Jens
Larsen Photo Collection, St. Croix 1935-
37” udgivet og når den kan have interes-
se for nærværende blads læsere må det
skyldes hans danske far, gendarmen

Bogens forside
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Festival 2009

Den er stadig helt gal på
Sjælland:Vi mangler værter
til Festival 2009

I januar bad vi om hjælp til at skaffe de
resterende værter. Der dukkede nogle
stykker op efter  januar nummeret af
medlemsbladet var udsendt. Det er næ-
sten lykkedes vest for Storebælt, her
mangler der nogle få stykker for at få tin-
gene til at gå op. Men på Sjælland er
den helt gal. Der mangler vi fortsat 20
pladser for, at få tingene til at gå op i en
højere enhed. Det er lidt overraskende,
at der her ikke er kommet flere, i betragt-
ning af, at ca. 2/3 af medlemmerne er bo-
siddende på Sjælland. Som foreningen
protektor måske ville have udtrykt det.
”Det kan vi ikke være bekendt”. Vi ap-
pellerer derfor kraftigt til medlemmerne
øst for Storebælt om at finde tilmel-
dingsblanketten frem og sende den af
sted. Vi har indtil nu tilsagn om 58 plad-
ser i Jylland og på Fyn, mod kun 43 på
Sjælland.

Gotfred Larsen, som var udstationeret i
Christiansted og som blev gift med en af
byens indbyggere – Josephine Mc Gre-
gor. Jens Larsen blev født som det mid-
terste af tre børn i 1919 – dvs. to år efter
overdragelsen af øerne til Amerika.

Baggrunden for bogen er lidt trist, idet
Jens Larsen døde allerede i 1937,  i en al-
der af kun 18 år. Han havde en dag spil-
let på et vindende baseballhold, hvor en
af modstanderne i irritation over at have
tabt, kastede et baseballbat efter ham,
der uheldigvis ramte hans brystkasse.
Efter et 14 dage langt ophold på hospi-
talet døde han – samme dag hvor den
penicillin, der måske kunne have reddet
hans liv, ankom med skib fra Amerika.

Som 14. årig havde Jens Larsen købt et
Kodak bokskamera på postordre fra fast-
landet og det var med dette meget sim-
ple apparat alle bogens fotografier blev
optaget. Den tekniske kvalitet er ikke im-
ponerende. En medvirkende årsag til
dette kan også være bogens ringe papir-
kvalitet og reproteknik. Dette kompense-
res af, at han i den grad har været opta-
get af fotograferingens muligheder og
må have bragt apparatet med sig rundt –
tidligt som silde.

Ca. halvdelen af bogens billeder viser
mennesker – mange af hans jævnaldren-
de, familien og venner og hvor billedtek-
sten omhyggeligt angiver alle navne.

Den anden halvdel viser Christiansted,
panoramaer over byen og havnen med
skibene. Også stranden og the Cay er
med, samt nogle få skud af sukkerpro-
duktionen. Dette er bogens mest inter-
essante billeder – i hvert tilfælde set fra
en dansk, fotohistorisk synsvinkel.

Bogens tilblivelse skyldes Anne L.
Thurland, Jens Larsens niece, som tyde-
ligvis hermed har ønsket at ridse en rune
for sin alt for tidligt afdøde onkel. Det er
hende, der har scannet bogens billeder
og skrevet indledningen og den tilhø-
rende billedtekst uden hvilke bogen ikke
kunne have været udgivet.

Så tak for endnu et interessant bidrag til
øernes lange og omskiftelige historie.

Andreas Trier Mørch
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Vi ved i skrivende stund ikke præcis,
hvor mange gæster der kommer, det kan
bl.a. komme til at hænge sammen med,
hvor mange værter vi kan fremskaffe. Vi
påregner, at der kommer 60 gæster, 25 fra
St. Croix og 35 fra St. Thomas. Fra kom-
munikation med øerne ved vi, at der på
St. Thomas er mere end 50, der har ud-
trykt ønske om at komme med, men vi
har indtil nu ikke turdet åbne op for mere
end 60 gæster.

Vi har endnu ikke modtaget information
om ankomsttidspunkter, men planen ind-
til videre er at køre med bus fra Kastrup
Lufthavn ikke senere end kl. 13.00. Det
betyder, at gæsterne vil ankomme til
værterne vest for Storebælt fra sidst på
eftermiddagen lørdag til ud på aftenen.
Vi mangler endnu detaljerne.

Der er planlagt to medlemsmøder i Taa-
strup og Horsens. Vi håber til de møder
at have de ”færdige” lister med gæster
og værter, så færdige, som vi nu kan. Der
kan jo altid indløbe ændringer.

Farewell-partiet, som vi håber at se rigtig
mange værter til - både dem fra øst og
dem fra vest - er planlagt til fredag den 7.
august og vil blive afviklet på Arbejder-
museet i Rømersgade i København. Så
husk at sætte krydse ved den aften.

   Casa Optica
                 Din Optiker
    Howitzvej 75 B, 2000 Fr.berg

 20 % til alle DVS medlemmer
            Tlf:  40145078
   Tidsbestilling ben@webline.dk

UNGDOMSUDVEKSLING
2009
Her havde vi håbet at kunne skrive en
hel masse om spændende tiltag i forbin-
delse med selskabets nye satsning, pro-
jekt Ungdomsudveksling. Men det er ik-
ke altid, det går, som præsten spår.

Desværre kom der „en slæde“ i vejen på
de vestindiske øer. Her er man så travlt
optaget af at få den forestående tur til
Danmark - Festival 2009 selvfølgelig - sat
på skinner, at man ikke samtidig har kun-
net håndtere det, der jo også følger med
ungdomsudvekslingen: Rejser til og fra
Danmark, indkvartering af danske unge
på øerne, etablering af et meningsfuldt
ophold på øerne. Og meget mere.

Derfor blev det besluttet at springe 2009
over. Det håber vi alle er en enlig svale,
og at vi til næste år vender tilbage med
fornyet styrke. Vi må samtidig også er-
kende, at den finansielle krise kradser i
virksomhederne: Vi har i hvert fald ikke
kunnet opnå tilsagn om støtte til projek-
tet. Kulturministeriet støttede projektet
det første år, men mente, at det herefter
skulle finansieres af andre instanser.

Så Kulturudvalget sparer selvfølgelig og-
så nogle penge i år - men de er jo så til
gengæld (delvis) brugt til andre formål.
Andetsteds (side 15)  kan i se,  at selska-
bet har haft mulighed for at sikre, at en
betydningsfuld dokumentation af vores
tilstedeværelse på øerne i fordums tid, nu
forbliver i Danmark.

Erik Marcussen
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St. Croix set med Emilie
Langkjærs kamera.

Man kan godt sige, at de moderne tider
kom til Vestindien omkring 1902. Efter at
Landstinget havde nedstemt planen om
at sælge øerne til USA, blev der taget
initiativer til en række moderniseringer af
det vestindiske samfund. Emilie Lang-
kjær boede dengang i Frederiksted med
sin mand og sine børn, og hun var ikke
kun politifuldmægtig Anders Langkjærs
hustru, - men også en ivrig fotograf. Hun
skød – ikke kun de ”nemme” fotografier i
sit atelier, - men tog sit kamera med ud i
Frederiksteds gader for at finde motiver,
som egnede sig til postkort.

Hun fotograferede den nye telegrafsta-
tion, og når der skete noget i havnen,
var hun der med sit kamera. Og når man
på de omliggende plantager gerne ville
have taget et smukt billede af sine børn,
hund eller sin hestevogn, - ja, så sendte
man bud efter fru Langkjær.

For 2 år siden mødte jeg tilfældigvis Lisa
Bang og Andreas Trier Mørch på St.
Thomas. Vi boede samme sted (Crystal
Palace) og var alle medlem af DVS. Det
var jo rigtigt hyggeligt, og snart fandt
Andreas og jeg ud af, at vi også havde
en fælles interesse – nemlig gamle foto-
grafier. Det satte gang i en masse snak
om fortidens motiver (mig) og fortidens
tekniske muligheder (Andreas).  For at
gøre en lang historie kort, så resulterede
det i en netop overstået fotoudstilling i
Frederiksted.

Det er Emilie Langkjærs vestindiske fo-
tografier, som Andreas Trier Mørch og
jeg vil fortælle om på medlemsmødet den
17. april i Tåstrup.

Anne Walbom

Her er baggården til Strandgade 10 i Fre-
deriksted hvor familien Langkjær boede.
Datteren Ellen synes at være parat til at
køre en tur med sin lillebror Asger, mens
deres tjenestepige ser på. Mon Ellen vir-
kelig var gammel nok til selv at være
kusk? Men en ting er sikkert, - for at
kunne transportere det store kamera,
fotostati-et og kassen med glaspladerne
ud i byen eller helt ud på landet, var
Emilie Langkjær nødt til at bruge en
vogn som denne.

Fra Virgin Islands Daily
News har vi „sakset“ følgende:

Belysning i Frederiksted og
Christiansted.

For at højne stemningen og øge sikker-
heden har man installeret 50 nye gade-
lamper i centrum af byerne Frederiksted
og Christiansted, St. Croix.
Gadelamperne sidder ikke på lygtepæle,
men er ophængt mellem bygninger i nog-
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le af de gader med arkader, som er i  St.
Croix’s 2 store byer. Det er energispa-
rende lamper af typen fluorescerende
lamper. Lamperne er monteret på bygnin-
ger på King Street, i Strand Street og i
Company Street i Christiansted og på
King Street og i Strand Street i Frederik-
sted.

De er monteret således, at de sender ly-
set opad for derefter at blive reflekteret
nedad, hvilket bevirker, at man næsten
ikke bemærker befæstelsen på bygnin-
gerne. Lanperne blænder ikke, de nær-
mest illuminerer alt.

Den ledende direktør for St. Croix fon-
den, Roger Dewey, siger at man i første
omgang valgte kun at fokusere på få ga-
der. Projektet, anført af St. Croix fonden,
startede næsten 4 år tidligere, da arkitekt
og ingeniør Ray Grenald kom med ideen
til Dewey.

Dette er kun et af en lang række af sam-
funds initiativer som vi håber vil forbed-
re vores byområder siger Roger Dewey.

Da jeg skrev denne artikel syntes jeg der
skulle være et billede af denne nye gade-
belysning. Jeg kontaktede derfor en ven
på St. Croix og spurgte om det var mu-
ligt, at få taget et billede af lamperne. Til
min store overraskelse fik jeg en email
med følgende besked: „Man talte om i
september måned at starte projektet
med at grave elektriske kabler ned i jor-
den. Der er sat federal-penge til side til
projektet. Men som altid sker der ikke
noget. Hvornår der sker noget, kan vi
gætte på de næste 30 år. Det er ofte den
tid det tager endelig at komme i gang.“

Finn Ferrall

Ny DVD om
kunstmaleren Hugo
Larsen

Boghandleren har nu en DVD om kunst-
maleren Hugo Larsen på lager.

Den er udgivet af St. Croix Friends of
Denmark ved Nina York. Og den er på
engelsk og varer 1 time. Prisen hos DVS
Boghandel er 120 kr..

Der vises dels adskillige eksempler på
Hugo Larsen’s malerier fra hans ophold
på Øerne i årene 1904 – 07. Desuden er
der en del om baggrunden for hans rej-
se, og forholdet mellem Dansk Vestindi-
en og Danmark i den periode.

Det er historikere og kunstkendere, som
fortæller på DVD’en.

Den kan bestilles på E-mail:
bogsalg@dwis.dk eller tlf. 57 83 11 27.

Cay Andersen
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Fotografi af brudepar i Christiansted, 5. juli 1856. Det er den kulørte Anna Emma Wittrog
(1833-1868), der blev gift med plantageforvalter Gerhard Tetens (1831-1878). Emma var en
af Anna Heegaards niecer og oldebarn af den frikøbte slavinde Charlotte Amalie Bernard
(1753-1856).
Emma og Gerhard nåede at få 6 børn.

Fotografi af brudepar på St. Croix i 1856 – og
deres historie.
ved Jens Benoni Willumsen
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Den 5. juli 1856 blev den 22-årige Anna
Emma Elisabeth Wittrog viet i Christian-
sted til den 25-årige plantageforvalter på
Constitution Hill, Gerhard Tetens.
Gerhard var dansk præstesøn, mens Em-
ma stammede fra øens farvede familier,
idet begge hendes forældre var farvede.
Hendes far var den velhavende og fore-
tagsomme købmand Johannes Ludvig
Wittrog (1803-1851), der ejede landstedet
og kvægplantagen Aldershvile lige uden
for Christiansted. Han var kvægavler og
slagter, løjtnant i militsen og bestyrer af
”Menagen og Bageriet for de militaire i
Christiansted og Frederiksted samt Hos-
pitalsøkonomien paa sidstnævnte Sted”.
Da Emma blev gift, var faderen død fem
år tidligere. Det samme var moderen, An-
na Marie E. Cuming, der døde blot en
uge før sin mand. Det må have været en
stor sorg for den da kun 17-årige Emma.
Emmas far var i øvrigt halvbror til Anna
Heegaard. Både Emmas netop afdøde ol-
demor, Charlotte Amalie Bernard (1753-
1856) og hendes farmor, Susanna Uyten-
dahl (1774-1847) havde været slaver, men
det var længe før, at Emma blev født.
I 1858 døde Anna Heegaard. Emma var
som Anna Heegaards niece en af arvin-
gerne, men det var en stor familie, og der
var mange arvinger. Emma arvede 300
dollars, hvilket dengang var et pænt be-
løb.

Hvordan gik det så for Emma og hendes
tilkomne ægtemand?
Emma og Gerhard blev boende på St.
Croix, hvor de fik seks børn, fire drenge
og to piger. Den yngste, en pige, blev
født 27. marts 1868, men fødslen gik ikke
godt. Moderen døde dagen efter. Og den
lille pige, der senere blev opkaldt efter
sin mor og fik navnet Emma Agnes Eliza
Tetens, blev kun godt 3 måneder gammel.

En af Emmas og Gerhards sønner, Peter
Eduard Tetens (1866-1956) blev mange år
senere optiker i U.S.A. Han fortæller i
1937 i et privat brev til en af sine slægt-
ninge i Danmark blandt andet følgende:
”Min mor Emma døde, da jeg var ét år.
Fire år senere, i 1872 forlod jeg St. Tho-
mas og de vestindiske øer med sejlskib
for at rejse til Danmark sammen med min
ældre bror Malthe (1860-1922) og tante
Susanne Knudsen. Meningen var, at vi
skulle gå i skole i Danmark. Det blev en
hård og lang rejse. I en skrækkelig storm
nær den spanske kyst brækkede den sto-
re midtermast halvt over og forsvandt i
bølgerne. Efter en måneds reparation i
Plymouth sejlede vi videre, og efter end-
nu en storm i Nordøen nåede vi til sidst
frem til Danmark.
Min tante Cathrine Heyliger, der var min
mors søster og boede i København, hun
opdrog mig og blev en mor for mig. Jeg
kom i marinens realskole ved Holmens
Kanal.
Da mor døde, og vi drenge var sendt til
Danmark, rejste min far [Gerhard Tetens]
til U.S.A. Der giftede han sig igen, i
Utah, hvor han drev sukkerplantager.
Han døde i 1878 af gul feber i New Or-
leans, Lousiana. Der ligger han og min
ældste bror Henrik begravet”.
Denne bror, Henrik Wederkinch Tetens
(1857-1891) blev opdraget hos farfade-
ren i Danmark, men rejste i 1875 ud til fa-
deren i Amerika.

Ovennævnte Susanne Knudsens sviger-
søn, søofficeren Hans Georg Friboe Gar-
de (1825-1885) var i 1867-68 på togt med
korvetten ”Dagmar” til Dansk Vestindi-
en. Han skrev en række breve hjem til sin
hustru Anna i København. I et af dem,
dateret 6. april 1868, omtaler han Emmas
død:
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”Medens vi vare på St. Jan, døde stak-
kels Emma Tetens efter at have født et
Barn – hun var i dybeste Armod og hav-
de næppe det tørre Brød – nu har hun
fået Fred. Din Fader og pastor Villemoes
lod en Subskription gå rundt, der vel ik-
ke har indbragt saa lidt; Børnene, der
hidtil har været på Bakken [dvs. Bülows-
minde, hvor familien Knudsen boede ef-
ter at have arvet stedet efter Anna Hee-
gaard], skulle nu i huset hos de Silva
[kordegn ved den danske kirke i Christi-
ansted] – det vil sige de 2 ældste – den
mindste lille Dreng, som hedder Peter og
er på vor lille Mands Alder, beholder
Mutter [Susanne Knudsen] – baby [den
nyfødte] er hos Emmas tidligere Værtin-
de. Din far har skrevet til Ludvig [bror til
Emma Tetens] om at gjøre Anstalter for
at tage sig af dem, som han siger, for ik-
ke at hæmme Tetens i hans Virksomhed
her. Stakkels Ludvig Wittrog  (1829-
1887) har vel Nød nok med at skaffe sig
selv det nødvendige og jeg synes at det
er Synd at bebyrde ham med Børn; hvor-
for ikke lade hans [Gerhard Tetens’] Fa-
milie tage dem. Tetens selv er jo en grue-
lig Børste og kan som Underforvalter ik-
ke gjøre store Ting; han er nok lige glad
hvor i Verden de komme. Vi maae takke
Gud at han dog har ladet os finde Evne
til hidtil at føde og lære vore Børn no-
genlunde.”
- Dette brev sætter unægtelig Emma og
Gerhard Tetens forhold i et anderledes
lys og giver noget af forklaringen på,
hvorfor børnene blev spredt for alle vin-
de.
Emmas og Gerhards ældste datter Anna
Tetens (1858-1907) kom også til Dan-
mark. Her blev hun gift med en slægt-
ning fra St. Croix, farmaceut Hans P.W.
Petersen, senere apoteker i Ulfborg og i
Fuglebjerg, med hvem hun fik tre børn..

Navnet Tetens lever i dag videre blandt
sidstnævntes efterkommere i Danmark. -
Måske også i U.S.A., men kontakten
med den gren af Tetens-familien er gået
tabt med årene.

Litteratur:
H.F. Garde (1962): Paa Orlogstogt til
Vestindien for 100 Aar siden. J.H. Schultz
Forlag, København, 146 sider.
H.F. Garde (1971): Samboinden Charlotte
Amalie Bernard og hendes efterkommere
indtil 5. led. Personalh. Tidsskr. 1971: 211-
227.

CRUZAN PINA COLADA
1½ oz. = 45 ml Cruzan White Rum
1 oz. = 30 ml kokus krem (i dåse)
3 oz. = 90 ml afkølet ananasjuce
1/3 kop knust is

Hæld ingredienserne over i en blender
og blend til man har en passende masse.
Derefter hældes det i høje afkølede glas

Finn Ferrall
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Museumsleder Jørgen
O. Bjerregaards sam-
ling

1. kapitel.

Mange af foreningens medlemmer så må-
ske tv-udsendelsen ”Hvad er det værd”
onsdag den 21. januar og hørte pludse-
lig, at Dansk Vestindisk Selskab havde
erhvervet en større samling af vestindi-
ske arkivalier for ikke mindre end 60.000
kr. Hvordan kan en lille ikke særlig velha-
vende forening pludselig give så mange
penge for gamle ting? Som så ofte er der
en fornuftig forklaring på tingene.
Men det hele startede godt et par måne-
der tidligere.

Traditionen tro drog vores formand An-
ne Walbom midt i november 2008 af sted
på sin årlige juletur til St. Croix, men nåe-
de dog lige forinden at fortælle, at hun
via nettet havde erfaret, at Jørgen O.
Bjerregaards samling af fotos, bøger og
andre arkivalier ville komme til salg på
Bruun Rasmussens auktioner i begyn-
delsen af december. Anne, og for så vidt
også alle vi andre, så meget gerne, at
samlingen blev i Danmark og helst of-
fentlig tilgængelig. Så på falderebet
meddelte Anne, at hun havde talt med
foreningens tidligere formand Per Niel-
sen om Nationalmuseet eventuelt kunne
være interesseret og om undertegnede
ikke sammen med Per kunne finde ud af,
hvad der var i samlingen, og om museet
havde råd til at købe. Samlingen var vur-
deret til 30-40.000 kr. Måske kunne
Dansk Vestindisk Selskab støtte sagen
med et beløb. Eftersynsperioden hos
Bruun Rasmussen var forbi, men med
stor velvilje fra auktionshuset fik jeg

alligevel lov til at se samlingen, som var
ret omfangsrig, 4 flyttekasser med man-
ge spændende ting gamle originalfotos
fra de gamle skoler - som var et af Jørgen
O. Bjerregaards hjertebørn – gamle avi-
ser, årsberetninger fra sukkerfabrikker,
en del gamle bøger om øerne, og en
masse andre spændende ting. Jeg følte
mig langt fra kvalificeret til at vurdere om
prisen var rigtig, men til alt held lykke-
des det også for Per Nielsen inden auk-
tionen at få adgang til materialet. Og det
var nok så væsentligt for, Per var begej-
stret, for det han havde set og ville an-
befale Nationalmuseet at investere i
samlingen; men det var ikke hele samlin-
gen museet ville være interesseret i. Ud
over de gamle fotos var det materiale om
Dansk Vestindisk skolehistorie, hæfter
fra Plantageselskabet, og en båndopta-
gelse med en diakonissesøster. Men der
var jo meget mere i samlingen.

Og her kommer Anne ind igen. Ude i var-
men havde hun gået og spekuleret og ef-
ter at have hørt først min og siden Pers
beretning om samlingens indhold, steg
Annes interesse for samlingen. Efter
korrespondance frem og tilbage mellem
St. Croix, Køge og Faaborg  (Per bor i
Faaborg) lykkedes det at skrue en kon-
struktion sammen, så Nationalmuseet,
Anne og DVS hver skulle have noget af
samlingen. Men så var der lige økonomi-
en. Nationalmuseet kunne mønstre
20.000 kr., og DVS bestyrelse bevillige-
de10.000 kr., men det var næppe nok. Det
er tidligere set, at den slags materiale,
specielt fotos, er gået til udlandet for
meget høje priser. Som sagt var Anne
meget interesseret i dele af samlingen.
Jeg ved ikke om temperaturen på øerne i
den periode var stigende, men det var
helt klart, at for hver gang jeg talte med
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Anne om samlingen, steg interessen et
par grader. Og dagen før auktionen hav-
de interessen nået kogepunktet. Anne
besluttede selv at ville investere op til
50.000 kr., så der nu var 80.000 kr. til rå-
dighed for købet.

Der blev lavet en skriftlig aftale med Na-
tionalmuseet om deres andel og beta-
ling, og så var det ellers bare at gå til
auktion tirsdag den 2. december. Jeg tal-
te med såvel Per som lederen på museet
og håbede, at de som rutinerede aukti-
onsgængere ville foretage købet, men de
var begge forhindrede. Altså måtte ama-
tøren af sted. Det var til gengæld så en
fornøjelig og underholdende seance,
som absolut kan anbefales, hvis man har
muligheden. Og ”vi” fik samlingen. Den
økonomiske ramme kunne strække til
hammerslag på kr. 69.500 kr., men vi fik
hammerslag på 60.000 kr., så den samle-
de pris inkl. omkostninger blev 75.000 kr.
Så ikke mindst takket være formandens
personlige indskud på 45.000 kr. lykke-
des det at holde samlingen i Danmark.

Jeg afhentede godset et par dage senere
og fik det skyndsomst opmagasineret på
Nationalmuseet, så delingen kunne gen-
nemføres når Anne igen var hjemme.

Dog blev alle de gamle fotos udtaget og
bragt til indscanning. Vi havde nemlig en
aftale med nationalmuseet om, at DVS
måtte scanne alle de gamle fotos og si-
denhen bruge dem til egne formål, så
foreningen råder i dag over en stor sam-
ling af gamle fotos. Hvad der skal ske
med dem og den del af samlingen, som
tilfalder foreningen vil Anne selv fortæl-
le om i 2. Kapitel.

Walther Damgaard

2. kapitel

Den 2. december var dagen for auktio-
nen. Der var afsat et tidspunkt for, hvor-
når Jørgens samling ville  komme på. Jeg
havde slet ingen aftaler den dag, så jeg
syntes, at tiden gik uendelig langsomt.
Der er jo 5 timers tidsforskel plus Wal-
thers tur tilbage til Køge, før jeg kunne
regne med at høre fra ham. Derfor var
det blevet en smuk tropenat med stjer-
ner, før jeg fik en telefonopringning, der
fortalte, at jeg var blevet fattigere på
penge, men rigere på vestindiske bøger,
papirer etc.

Efter min hjemkomst var det ligesom ju-
leaften, da jeg fik overdraget en stor po-
se med fotografier og postkort. De var
mere interessante, end jeg havde regnet
med. Især synes jeg, at skolebillederne
er noget særligt. De allerfleste er meget
sjældne, ja nogle er helt unikke. Alle dis-
se fotos var nu blevet scannet, men det
ene albums fotografier havde en tekst
bag på hvert enkelt foto, så inden billed-
materialet blev sendt videre  til National-
museet, indtastede jeg alle oplysninger-
ne.

DVS har nemlig den plan, at vi vil ud-
bygge vores hjemmeside med gode og
interessante historiske fotografier.

Skolebillede fra samlingen
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Derpå tog jeg den store pose med alt bil-
ledmaterialet med ind til Nationalmuseet.
Sammen med Overinspektør Vibeke An-
dersson Møller gennemgik Per Nielsen
(Nationalmuseets ekspert udi det vestin-
diske) og jeg hele samlingen. Den inde-
holder en mængde store ringbind og rig-
tig mange hængemapper med indhold,
som væsentligst er papirer om øernes
skolehistorie – lovgivningen, skolebyg-
ningerne, lærerne og den slags. Men
selvfølgelig også materiale, som dækker
alle de andre områder af de tidligere dan-
sk vestindiske øer. Som ældre medlem-
mer af DVS vil vide fra læsningen af  vo-
res medlemsblade gennem tiderne, så
havde Jørgen Bjerregaards store brede
interesse for Vestindien jo afspejlet sig i
mange forskellige artikler.

Enkelte dele af samlingen er ”udstillings-
egnet”, og de gik til Nationalmuseet. Det
drejede sig om de trykte regnskaber fra
Plantageselskabet over en 20 års periode
og forskellige former for ”agitation” op
til afstemningen om salget og overdra-
gelsen. Jeg frydede mig over, at alt dette
materiale nu er sikret et blivende sted,
hvor forskere kan få adgang til det, og
hvor det forhåbentlig vil kunne udstilles
til gavn og glæde for os alle.

Alt hvad Museet ikke fik, det slæbte jeg
selv hjem og op ad trapperne til 4. sal.
Denne proces foregik over 3 dage!!!! -
for det var altså temmelig tungt. Forkla-
ringer er nemlig, at der i Jørgens samling
også er en hel del bøger. Det er sikkert
en del bekendt, at jeg er en stor bogsam-
ler, så derfor har bestyrelsen og jeg delt
bøgerne således, at jeg får de bøger, som
jeg ikke har i forvejen. Til gengæld vil vi
sætte de andre bøger til salg for forenin-
gens medlemmer til en fordelagtig pris.

Det vil ske i det kommende efterår, og
præcis hvordan det skal foregå, vil I hø-
re nærmere om til den tid.

Den sidste del af Jørgen Bjerregaards
samling er en stor portion vestindiske
aviser, især fra perioden 1915-1917. Der
er aviser både fra St. Croix og fra St.
Thomas, og de indeholder en masse bå-
de interessant og sjovt stof. Man kan
læse om den fjerne krig i Europa, se nav-
nene på de ankomne skibes passagerer
og muntre sig over annoncerne. Men
aviserne er ret skrøbelige, så vores plan
er, at også de skal scannes og gøres til-
gængelig via vores hjemmeside.

Som man kan forstå, har det heldige re-
sultat af auktionen hos Bruun Rasmus-
sen den 2. december, ført til, at en væ-
sentlig samling af vestindisk materiale er
blevet bevaret i Danmark og vil blive
gjort tilgængelig for dem, som er interes-
seret i de tidligere Dansk Vestindiske
Øers historie.

Anne Walbom

Kollage af gamle aviser fra Vestindien
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Europæiske og danske
fortielser: Erindring,
minder og identitet hos
Danskere med afro-
vestindisk baggrund

FORSKNINGSPROJEKT I
FORBINDELSE MED DET
EU-FINANSIEREDE FORSK-
NINGS – OG FORMIDLINGS-
INITIATIV EURESCL

EU Programmet: EURESCL
(Slave Trade, Slavery, Aboli-
tions and their Legacies in
European Histories and Iden-
tities) Programmet består af
Frankrig, Danmark (under-
tegnede), England, Spanien,
Portugal, Senegal, Haiti, Me-
xico og Canada.

Bernhard Bierlich
Rigsarkivet & Wilberforce
Institute for the study of
Slavery and Emancipation,
University of Hull
bbierlich@gmail.com

Indledning

Mit navn er Bernhard Bierlich. Jeg bi-
drog med en artikel i januarnummeret
2008, „Slaverne Får Stemmer“.

Jeg er antropolog med bl.a. historiske in-
teresser og deltog i den seneste Gala-
thea 3 ekspedition i 2007 til bl.a. det tidl.
Dansk Vestindien. Efter min deltagelse i
denne ekspedition - og på baggrund af
mit mangeårige forskningsarbejde vedrø-
rende slavehandlen - fik jeg sidste år
sammen med en række andre forskere en
rammebevilling fra EU om slavehandlen,
identitet og historie. Inden for denne
ramme vil jeg gerne helt konkret gen-
nemføre et 2-årigt projekt for at undersø-
ge identitet blandt især danske slaveef-
terkommere. For at dette kan lade sig gø-
re, vil jeg gerne i kontakt med så mange
som muligt, der kan tænkes at være in-
teresserede i at deltage i dette projekt.
Jeg forestiller mig (alt efter, hvor reali-
stisk det vil vise sig at være) at intervie-
we en række personer (cirka 10) vedrø-
rende deres hverdagsliv, livshistorie,
(afro-danske) rødder og forhold til
Dansk Vestindien (Afrika), deltage i
Dansk Vestindisk Selskabs møder og
festligheder og følge en række menne-

Bernhard Bierlich forsker på Rigsarkivet
i Vestindisk Landsarkiv
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sker/familier over en længere (18 måne-
der) periode, for derved at kunne beskri-
ve menneskers identitet/identiteter. Jeg
håber det også vil være muligt at gen-
nemføre en spørgeskemaundersøgelse
blandt 100-200 personer. Endelig vil jeg
gerne kunne følge i menneskers fodspor,
når de tager til Vestindien.

Baggrunden

Sammen med andre europæiske forskere
og formidlere, især fra Frankrig, Storbri-
tannien og Portugal har jeg som den
danske forsker – og med Rigsarkivet
som institutionel ramme - modtaget en
bevilling fra EU’s 7. rammeprogram til et
spændende og banebrydende samar-
bejdsprogram om europæisk identitet,
slavehandel og globalisering, som er
kendt under betegnelsen EURESCL.

Programmet skal løbe over 4 år, marts
2008-marts 2012. Programmet sigter mod
europæiske landestudier og formidling
af resultaterne ikke kun som artikler og
en bog, men også via en spændende film
og en tankevækkende vandreudstilling
om identitet, historie og fortielser, forhå-
bentlig med start på Nationalmuseet,
som der allerede forhandles med.

Jeg har søgt om støtte hos det danske
Forskningsråd for Kultur og Kommuni-
kation til et 2-årigt forskningsprojekt om
danske efterkommere af slaver og deres
identitet, ’Europæiske og Danske Forti-
elser: Erindring, Minder og Identitet hos
Danskere med Afro-vestindisk Bag-
grund’. Planlagt start på projektet er
april 2009.

Forskningsprojektet

Det europæiske program relaterer for-
tielsen af slavehandlen i de europæiske
nationers historieskrivning til diverse
former for global og lokal identitet hos
europæere, især hos danskere, englæn-
dere, franskmænd, portugisere og spani-
ere (Bierlich et al., 2007). Den europæi-
ske debat vedrørende Europas slave-
handel har naturligvis taget forskellige
former i de forskellige medlemslande,
men har generelt været karakteriseret af
fortielse vedrørende dette pinlige kapitel
(slavehandlen) i Europas historie.

Dette projekt sætter fokus på de lokale
og globale processer ved vores identitet
som europæere og danskere, især hos ef-
terkommere af danske slaver, samtidig
med at vi ønsker at relatere denne iden-
titet til hvad projektet ser som europæer-
nes fortielse af de mørke kapitler i Euro-
pas historie, blandt andet dets handel
med slaver.

Projektet er således et studie af kulturel
identitet i slavehandlens globale kon-
tekst (Europa, Afrika, Caribien) ud fra et
antropologisk og historisk perspektiv.
Givet at Europa indeholder mange for-
skellige lande med mange diverse histo-
rier, hukommelser og identiteter beder
den tyske engelsk - og litteraturprofes-
sor Aleida Assmann os at overveje om
Europa og det europæiske fællesskab
ikke har (bør have) det til fælles, at det
anerkender fortidens synder og forbry-
delser og ofrenes minder derom. I for-
længelse heraf vil dette projekt under-
strege dette perspektiv i sin kommende
undersøgelse i Danmark.
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Formålet

Formålet med projektet er således:

At undersøge danske fortielser i forbin-
delse med slavehandlen og deres ind-
flydelse på identitet og historie hos dan-
ske efterkommere af slaver - med referen-
ce til de europæiske fortielser mere gene-
relt og omtalt ovenfor.

At give de danske slaveefterkommere en
fremtrædende rolle i definitionen af det
globale og europæiske felt.

De ovenstående 2 punkter fører os frem
til en bestemmelse af en fællesskabsfø-
lelse eller et tilhørsforhold (eller manglen
på samme) og en lokal historie, der defi-
nerer både den sociale (den danske) og
kulturelle (den afro-vestindiske) identitet
hos efterkommerne.

Konklusion

Den ovenfor beskrevne danske forsk-
ning ser de danske slaveefterkommere
som en prisme for en analyse af forhol-
det mellem lokale og globale processer
ved europæisk identitet og historie i for-
bindelse med slavehandlen, og sociale
former for uretfærdigheder mere gene-
relt. På tværs af fortielserne er de både
danskere og europæere knyttet sammen i
et fællesskab karakteriseret af deres min-
der og kulturelle identitet.

Den store gevinst jeg ser i dette arbejde
er at kunne fremhæve den særlige grup-
pe danskere, som jeg antager både føler
sig som danskere og har særlige bånd til
Vestindien og Afrika (selv har jeg arbej-

det mange år i Ghana før jeg fortsatte mit
arbejde på den anden side af Atlanten
og begyndte at udforske slavehandlen).
Europa og Danmark er min store interes-
se og jeg mener, at der er meget der taler
for at kunne fremhæve den danske grup-
pe og dets særlige identitet (inden for
den store EU ramme, vil mine franske
kollegaer søge at gøre det samme for
Frankrig og England og portugiserne vil
se på Portugal). I den sidste ende vil det
danske materiale blive sammenlignet
med det europæiske og forskelle og lig-
heder vil blive diskuteret. Mit og mine
EU-kollegaers intention er at studiet af
identitet vil munde ud i bl.a. en kolonihi-
storisk udstilling.

Jeg ser frem til at komme i kontakt med
så mange som muligt. Ud over en stor
spørgeskemaundersøgelse vil jeg, som
sagt, gerne lære cirka 10 mennesker at
kende nøjere, følge dem her i Danmark
og også følge dem i deres søgen efter
deres rødder i Vestindien.

Min e-mail adresse er:
bbierlich@gmail.com.

Reference:

Bierlich, Bernhard M. et al. (partners
from Denmark [Danish National Archi-
ves], France, Great Britain, Spain, Por-
tugal, Senegal, Haiti, Mexico and Cana-
da) – EURESCL: Slave Trade, Slavery
and Abolition and their Legacies in Eu-
ropean Histories and Identities, 41 pa-
ges. EURESCL Programme 2008-2012
(EU’s 7. rammeprogram), 2007 –
Finansieret af EU Kommissionen.

Bernhard Bierlich
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Jens Martiny fra St.
Thomas Apotek -
oplysninger efterlyses.

Jens Harald Martiny var ansat på St.
Thomæ Apothek, dvs. på A.H. Riises
Apotek i Dronningensgade i Charlotte
Amalie, i årene fra omkring 1912 til ind i
1920’erne. Han var døbt Hansen, men
havde ligesom sin familie på Fyn taget
navneforandring til Martiny. Hvornår
han var taget ud til Dansk Vestindien, og
om han rejste tilbage til Danmark, melder
historien ikke noget om.

Jens Martiny har efterladt sig et fotoal-
bum med billeder fra sit mangeårige op-
hold på St. Thomas, først under det dan-
ske styre og fra 1917 under det ameri-

kansk flag. Derudover findes en samling
postkort med motiver fra St. Thomas.
De er alle afsendt af Jens Martiny og
adresseret til hans mor og søster på Fyn.

De mange billeder og postkort har i næ-
sten 100 år været gemt bort i slægtnin-

Jens Martiny på St. Thomas Apotek

Jens Martiny i gendarmeriuniform

En kulbærer holder hvil. Hendes gryde
med mad står ved siden af
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ges varetægt og er først nu i 2008 kom-
met frem i dagens lys.

Dansk Vestindisk Selskab fik ved et til-
fælde tilbud om at låne de gamle billeder
og postkort til kopiering. Nogle originale
farvetryk af officerer og menige i det
vestindiske gendarmerikorps og et par
bøger om Dansk Vestindien kunne vi be-
holde. Knapt 50 fotografier og postkort
er blevet scannet og indgår nu i selska-
bets samling af historiske fotos. Mange
af fotografierne er antagelig taget af
Jens Martiny.

Den nuværende danske ejer af billed-
samlingen ved desværre meget lidt om
Martiny, kun at han vist var en nevø til
ejerens farmor. Og i fotoalbummet er der
næsten ingen oplysninger om de enkelte
billeder. Motiverne er mange: Familien,
venner, lokalbefolkningen, karneval eller
fastelavn, orkanskader og interiørbille-
der fra apoteket.

Ved at sammenholde de få oplysninger
med de forskellige motiver, og hvad vi
kender til motiverne fra anden side, kan
vi slutte, at Jens Martiny var ansat på
A.H.Riises Apotek. Han ser ud til at ha-
ve stiftet familie på St. Thomas - blev
gift og fik en datter og en søn. Han blev
også medlem af det vestindiske gendar-
merikorps. En uniform derfra opbevares
sammen med billedsamlingen.

Ifølge et vedlagt dokument blev Jens
Martiny i oktober 1921 udnævnt til
norsk konsul på the Virgin Islands.
Hvordan det videre gik ham og hans fa-
milie, ved vi ikke. Måske nogle af bla-
dets læsere kan hjælpe os?

Jens Benoni Willumsen

Vibe og Andreas’ indtog
på Hassel Island
En rejse i arkiver og Caribien

Introduktion
I februar måned 2008 startede vi på et
samarbejdsprojekt mellem Københavns
Universitet, Rigsarkivet og National Park
Service US Virgin Islands (den amerikan-
ske Skov- og Naturstyrelse). En rejse,
som skulle bringe os, de to historiestu-
derende, fra Rigsarkivets skatkammer til
Vestindiens tropiske klima og tilbage
igen.

Allerede i januar 2008 lå det fast, at Has-
sel Island, den ca. 1,5 km lange ø ved
indsejlingen til Charlotte Amalie på St.
Thomas (der dog indtil 1860’erne var

Luftfoto af Hassel Island fra omkring 1930

Gammelt kort over Hassel Island
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landfast med St. Thomas), skulle være
kernen i vores projekt. Størstedelen af
øens areal overgik i 1970’erne til Natio-
nal Park Service, men det er først nu  der
har været mulighed for at afsætte res-
sourcer til at finde ud af mere om Hassel
Island’s historie. Planen er, at øen skal
bruges som turistattraktion for de mange
turister, som hver dag besøger Charlotte
Amalie.

National Park Service har allerede kend-
skab til øens nyere historie, dvs. fra 1801
og frem til i dag, men fordi kildemateria-
let er skrevet på dansk og med gotisk
håndskrift, er den tidligste periode af
den danske kolonisering ikke blevet af-
dækket før nu. Vores forskningsprojekt
endte derfor med at omhandle Hassel
Islands tidlige historie fra 1688 til 1801.
Efter fire måneders kildestudier på Rigs-
arkivet og det Kongelige bibliotek ven-
tede fem uger på de tidligere dansk-vest-
indiske øer, hvor vi skulle undersøge
hvorvidt kilderne i Rigsarkivet kunne af-
dække Hassel Island’s historie ved hjælp
af arkæologiske udgravninger på øen.

Vi forventede at finde beviser på den ty-
piske Vestindiske plantage med sukker
eller bomuldsproduktion, men fandt i

stedet, at Hassel Island var blevet brugt
til noget helt andet. De spørgsmål vi un-
dersøgte handlede således om hvorfor
plantagen ikke var en ”typisk” plantage;
om hvem der boede på/ejede øen, og om
hvordan disse indgik i det økonomiske
og sociale liv på øerne. Det handlede for
så vidt både om slaver og plantere.

Fund fra Rigsarkivet
Fra landlisterne (og senere matrikelop-
tegnelserne) for St. Thomas fik vi lokali-
seret plantagen på Hassel Island og
dens ejere:
1688 – 1698: John Hatch
1698 – 1710: John Hatch’s enke, Arantje
Hatch
1711 – 1723: Daniel Jansen (søn af
Arantje Hatch)
1724 - 1726: Erik Bredal, (tidl. Guvernør)
1726 - 1728: Frederik Moth, ( -do- )
1728 – 1749: Willem Berentz og enke
1750 – 1754: Johannes Balthazar
Uÿtendahl
1755 - 1773: Jacob Magens Senior
1774 – 1783: Agent Wood (Kongelig
agent)
1784 – 1797: James Hazzel Sen.
1798- 1801: James Hazzel Jr.

Flere interessante historier kom frem i ly-
set fra arkivet, bl.a. historien om Willem
Berentz, der under sit ejerskab af Hassel
Island brugte øen til et såkaldt ”Slave-
opdræt”. Dette noget makabre begreb
dækker over, at Berentz købte en masse
”bosal” eller ”saltvandsslaver”, altså
slaver direkte fra skibene fra Afrika, for
derefter at ”fede dem op” (man kaldte
det ”seasoning” dengang); for efter no-
get tid på plantagen at sælge dem videre
med høj avance. Dette giver et indblik i
endnu en måde, hvormed planterne for-
søgte at skabe sig en formue.

Øen set fra Crystal Palace i Charlotte
Amalie
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Derudover blev plantagen på Hassel
Island brugt til kølhaling og kalfatring af
skibe. Den lille naturhavn ved navn
Kiølhale hullet, gjorde, at skibe let kun-
ne sejle op på stranden og blive repare-
ret.

På Rigsarkivet fandt vi ud af, at Jacob
Magens i midten af 1760erne havde pri-
vilegium til at kølhale skibe. Endvidere
fandt vi optegnelser over håndværks-
negere, som arbejdede på plantagen i
1790erne; sandsynligvis med reparation
af skibe.

Det mest spektakulære fund fra Rigsarki-
vet var dog mordet på Jacob Magens
Senior (født i Helsingør i 1688) og hans
hustru i 1773. Dette fandt vi særdeles
spændende, fordi det var interessant at
se, hvordan dette blev håndteret af myn-
dighederne på øen. Først og fremmest
blev der indført spærretid for handels-

skibene i Charlotte Amalie havn i dagene
efter dobbeltmordet. Myndighederne
lovede også en dusør på 200 Rigsdaler
til dén, der kunne komme med oplysnin-
ger der kunne opklare sagen; men også
det, at hvis disse oplysninger skulle
komme fra en slave ville denne blive fri-
givet. Om dusøren (og dens størrelse) er
et enkeltstående tilfælde tør vi ikke sige,
men det er påfaldende at myndighederne
vil tage disse tiltag for at forsøge at fin-
de morderen. Kommandant Høst (nuti-
dens politimester) beskrev mordet som
”skrækkeligt” og mente afslutningsvist,
at det nok var puertoricanere eller bort--
løbne slaver som havde myrdet parret.
At planterne var afhængige af at indgå i
et socialt fællesskab med andre plantere,
viste sig tydeligt i kilderne fra Rigsarki-
vet. Planteren Willem Berentz blev såle-
des udpeget som formynder til nabo-
plantageejerens datter, efter hendes far
var død. Datteren havde brug for at der
var nogen der kunne varetage hendes
forretningsinteresser. Den pligt fik Be-
rentz betaling for, men det var interes-
sant for os at opdage, hvordan der tyde-
ligvis havde været en afhængighed plan-
terne imellem. At forretningsnetværket
også involverede andre end de dansk-
vestindiske øer, blev tydeligt, da vi op-
dagede at en af de tidlige ejere, Arantje
Hatch, anlagde sag mod personer på øen
Nevis, som ifølge anklageskriftet skyldte
hendes afdøde mand penge. Altså var
der en gensidig afhængighed mellem
planterne for at arbejde sammen, samti-
dig med, at alle også var sin ”egen lyk-
kes smed”. En international forbindelse
kunne også spores fra andre af Hassel
Islands ejere: Anklagen mod personerne
på Nevis, men også det, at i hvert fald èn
ejer havde et eller to skibe der jævnligt
sejlede til New York med handelsvarer.

Kiølhalehullet/Careening Cove i dag
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På Hassel Island forsøgte vi at finde ar-
kæologiske beviser for, at der havde bo-
et mennesker på øen. Ud fra søkort fra
1718, 1779 og 1802 kunne vi konstatere,
at eventuelle bygningsrester enten skul-
le findes på det højeste punkt på øen el-
ler langs øens højderyg.

Vi valgte at ”angribe” øen to steder fra:
naturhavnen ved Kølhale hullet og fra
nord ved the Creque Marine Slip, tæt-
test på Charlotte Amalie. Hele Hassel
Island er i dag dækket af tæt jungle, så vi
måtte hugge os igennem tykt buskads
for at komme frem.

En af de største farer ved denne frem-
gangsmåde var den konstante risiko for
at gå ind i den giftige ”Christmas bush”,
hvis gift på bladene svarer til en bjørne-
klo x to. Derfor måtte vi indtil flere gange
indstille ekspeditionen, grundet faren for
at have fået giften på huden – kortvarig
kontant med bladene, eller overførsel fra
tøj som har været i berøring med Christ-
mas Bush’en resultere i en slem kløen
der kan vare i flere dage!

Jorden på Hassel Island kan mest af alt
sammenlignes med kattegrus. Jorden var
knastør og stenet. Måske en af grunde-

I gang med macheten i junglen på Hassel
Island

ne til, at egentlig plantagebrug aldrig
blev en realitet. Fra kilderne vidste vi, at
de fleste af ejerne ikke boede på Hassel
Island, derfor var det mest sandsynligt,
at vi ville finde andre former for histori-
ske levn, f.eks. ville fornemt porcelæn
være usandsynligt. Resultat af vores ud-
gravninger skulle vises sig at være no-
get beskedne. Vi fandt med andre ord
ikke det vi ønskede at finde. Men i den

11. time
var vi så
heldige at
finde no-
get, der
muligvis
kunne

stamme fra vores periode: en gammel
mur, potteskår og porcelænsskår der
blev fremstillet I 1700-tallet (hhv. led
glazed red earthenware & English soft
paste porcelæn).
Denne enestående mulighed for at få
indsigt i et anderledes stykke dansk
historie er vi meget taknemmelige for –
og oplevelsen af at være på øerne er no-
get, vi aldrig kommer til at glemme! Den
store gæstfrihed, generelle nysgerrighed
og interesse for Danmark vi oplevede på
øerne er inspirerende.

Hjemme i Danmark igen har det været
sjovt at observere, hvor meget Vestindi-
en der er at ”finde” i København: Her
kan nævnes et gravsted på Assistens
Kirkegård, hvor en stor del af familien
Magens ligger begravet (tæt på Søren
Kierkegaards grav). For de flestes ved-
kommende er de født og døde på St.
Thomas. Så forbindelsen til den tid-
ligere koloni – den er der stadigvæk.

Porcelæns-fundet!

Vibe Maria Martens og
Andreas Mir Latif
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„Rustbunken“ i bunden af
Careening Cove på Hassel
Island …. Et stykke glemt
dansk handels- og
søfartshistorie.

Når man sejler ind eller ud af Charlotte
Amalie havn, afgrænses havnen i vest af
øen Hassel Island, der i mange år stort
set har været overladt til sig selv, hvor-
for en vildtvoksende lav urskov har o-
vertaget det meste af øen, så det ligner
noget ud af Stevensons Skatteøen. Men
i det tidlige forår 2008, begyndte US Vir-
gin Islands National Park , som har ejet
det meste af Hassel Islands (men ikke
alt), at rydde bevoksningen rundt om
flere gamle og glemte forter, kanonbatte-
rier og „værfter“. I dag ville vi nok kalde
det sidste for kajer og beddinger. Men i
slutningen af 1800-tallet og i starten af
1900-tallet blev dette altså kaldt „værf-
ter“, hvorfor denne betegnelse vil blive
bibeholdt i denne artikel. Og det er net-
op imellem 2 sådanne „værfter“, Ham-
burg America Lines og Brøndsted &
Co’s tidligere „værfter“, at hovedemnet
for denne artikel ligger endnu den dag i
dag.

Nemlig en „rustbunke“ af en gammel
pram, der har oplevet både at sejle Char-
lotte Amalia Havn tynd under Hamburg
America Lines blå og hvide rederiflag i
danskertiden og senere at tjene under
The Star Spangled Banner i den ameri-
kanske flåde frem til tiden efter 2 ver-
denskrig. I dag er prammen i midlertidigt
langt fra fordums storhedstid hvad der
tydeligt kan ses på figur nr. 1. Også selv
om den er delvis kamufleret af mangro-
ven, der er vokset op både rundt om og

indeni prammen, hvorfor den er langt fra
sine velmagtsdage.
Prammens velmagtsdage kan ses på
figur nr. 2. hvor man til venstre i billedet
kan se prammen, som den så ud i sin
ungdom.

Billedet er fra ca. 1916 og viser udover
prammen en masse detaljer fra hverdags-
livet i Charlotte Amalie, som i dag er
længst forsvundet, men som i århundre-
de var essentielle for St. Thomas eksi-
stens. Nemlig de, joller, robåde, sorte og
hvide bådsmænd, sorte kullemper kvin-
der, pramme og lagerbygninger på hav-
nen, som i den hede tropiske sol fragte-
de varer og vand frem og tilbage imellem
handelsskibene i havnebassinet og St.
Thomas „Wharehouses“ (lagerbygning

Figur nr. 1.

Figur nr. 2.
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på dansk) på havnefronten i selv Char-
lotte Amalie, eller i kullemper kvindernes
tilfælde bar kul ombord på dampskibene
i flettede kurve, som de bar på hovedet.

Derfor betragter USVI National Park Ser-
vice også prammen som en vigtig brik i
deres satsning på at åbne Hassel Island
op for publikum i den nærmeste fremtid.
Prammen er en af de sidste brikker, der
stadigvæk findes tilbage på øerne, der
direkte viser noget af den ikke så fjerne
fortid, hvor der kunne ligge over hun-
drede handelsskibe i St. Thomas havne-
bassin, hvor imellem robåde med toldere,
lodser, agenter fra købmændene i Char-
lotte Amalie pilede på kryds og tværs af
havnebassinet. Alt imens lidt større ro-
både med svedende sorte og hvide
bådsmænd langsomt og slidsomt trak
tungtlastede pramme frem og tilbage
imellem handelsskibene og købmænde-
nes skibsbroer. Sådan var hverdagslivet
fra de første danske og hollandske kolo-
nister langsomt fik gang i handlen på St.
Thomas i slutningen af 1600-tallet og op
til i hvert fald tiden omkring 2 verdens-
krig, hvor man stadigvæk kan se på bil-
leder fra den tid, at pramme blev slæbt
rundt i havnen af robåde, selvom enkelte
dampjoller dog dukker op i billederne fra
tiden omkring 1. verdenskrig1. Dette er
en næsten fuldstændigt forsvundet ver-
den, bortset fra netop prammen i Caree-
ning Cove, fundamenterne fra „værfter-
ne“ på Hassel Island og de tilbageblev-
ne „wharehouses“ i Charlotte Amalie
gamle bydele.

Derfor har det også været fantastisk at
man i et samarbejde imellem USVI Natio-
nal Park Service og Københavns Univer-
sitet igennem de seneste par har genop-
daget flere glemte ting i arkiverne og i

felten på både Hassel Island og St. Tho-
mas og St. Jan/John. Således har de ar-
kæologiske feltstudier af prammen vist,
at den efter al sandsynlig er blevet de-
signet og bygget på øerne efter 1898, i
det dengang nyligt indførte metriske sy-
stem. Denne konklusion er fremkommet
ved, at opmålinger har vist, at prammen
er bygget i længder og bredder mv. der
næsten udelukkende er i hele cm eller
meter og ikke tommer og fod, som tidli-
gere blev benyttet både i Danmark og
Tyskland, og endnu benyttes i USA og
England. Desuden indikere manglen på
ror beslag og ror, at den ikke er blevet
bygget flodsejlads, hvor et ror selv på
en pram er essentiel, hvorfor den enten
må være blevet designet til meget korte
distancer, som f.eks. i havne, eller som
ekstra stabelplads, hvad der også er en
ganske logisk mulighed. Idet billeder af
Careening Cove næsten altid viser en el-
ler flere pramme både med eller uden o-
verdækning liggende i Careening Cove
bugten.

Figur nr. 3 er et af de mange eksempler
på dette. Man ser således tydeligt
mindst 3 pramme nederst til venstre i bil-
ledet, der er taget fra Hamburg America
Lines „værft“ over imod Brøndsted & Co
kul kaj. Men selvom prammen i Caree-
ning Cove, Hamburg America Line rede-

Figur nr. 3.
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riet og Brøndsted & Co kulfirmaet er de
fartøjer og firmaer, der er blevet mest
fremholdt i denne artikel, skal det ikke
glemmes at de bare er eksempler på en
mere generel og meget større mængde-
mæssig benyttelse af St. Thomas havn
op igennem de sidste 400 år.

Omkring år 1900 var der således mindst
6-7 større transatlantiske rederi og „vær-
fter“ der havde hovedbase i St. Thomas,
heraf var kun Brøndsted & Co og ØK re-
deriet danske og langt fra blandt de al-
lerstørste. Derudover fandtes der utalli-
ge mindre rederier og handelshuse, der
enten anløb St Thomas havn regelmæs-
sigt eller havde permanente kontorer el-
ler agenter i Charlotte Amalie. Disse re-
derier, firmaer, handels-huse etc. Var des-
uden i helt overvejende grad udenland-
ske, hvorfor St. Thomas sammen med
København formentlig var vores aller-
første multikulturelle danske samfund,
endnu før dette begreb blev moderne.

Så derfor vil jeg afslutte med at opfordre
alle der kommer til St. Thomas til at be-
søge „fremtidens“ National Park på Has-
sel Islands, hvor fundamenterne fra de
gamle „værfter“ fra Hamburg America Li-
ne, Brøndsted & Co, St. Thomas Floa-
ting Dock Company, Østasiatisk Kom-
pagni, Royal Mail Steam Packet Compa-
ny og Creque Marine Railway og pram-
men i Careening Cove ligger frit fremme
til individuel fortolkning og gætteri på,
hvordan livet i Charlotte Amalie måske
var for 100-150 år siden.

Men selvfølgelig kun hvis man har tid
og lyst, til at tage noget gammelt Dan-
marks Historie ind, samtidig med at man
får en herlig og måske strabadserende
vandretur. Men hvis det bliver for stra-

badserende, kan man jo altid standse op
og nyde udsigten ind imod smukke
Charlotte Amalie og tænke på den læs-
kende kolde drik, man evt. vil nyde sene-
re samme dag/aften.

(Footnotes)
1 Det er formentlig en hvid dampjolle
til passagerer, der kan ses til højre i
billedet på figur nr. 2.

Casper Toftgaard Nielsen

Øerne drager....
De fleste er vel bekendt med, hvor meget
formandens hjerte og hjerne er knyttet til
de vestindiske øer. Det har Nyhavn Rej-
ser også fået øjnene op for - og Forman-
den så her en chance for et ekstra besøg
på sine kære øer. De har i hvert fald fået
lavet en aftale om, at Anne Walbom er
rejseleder på en af Nyhavn Rejsers først-
kommende rejser til øerne. Og så er Anne
ovenikøbet på øerne igen til Transfer
Day.

Vi er ikke spor misundelige.....
men vi satser på, at Anne samtidig får
skaffet Selskabet et par nye medlemmer...
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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 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

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 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,
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, 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.
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Cathrineberg på St. Thomas
Benyttes i dag af guvernøren som receptionssted når der er offecielle besøg m.m.

Foto: Finn Ferrall


