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Kære medlemmer

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2009, nr. 4.
Redaktion: Finn Ferrall (ansvarshavende).

Formanden skriver...

En super fest som afslutningen på to ugers festival. Jeg hørte flere bruge ordet
”Succes”!!! Sådan et udsagn glæder en bestyrelse og et festivaludvalg, som har
arbejdet i månedsvis på denne festival, som er den 11. i rækken.

Men jeg vil her på denne plads helt ekstraordinært overlade ordet til andre,
nemlig vores gæster. Her er nogle citater: The trip was both informative as
well as entertaining.  Hats off to the Danish West Indian Society (Karen
Thurland). We appreciate all that you and the other kind members of the
Society did to make our visit with you a pure delight (Robert og Maresa
Evans). Most importantly, we wish to thank you for the opportunity to
meet and establish (in some cases) and rekindle (in others) the warm ties
with the members of your organization. We heartedly believe that the en-
thusiasm and good will that the trip sparked will be with us for a lifetime.
Thank you! (Betsy Rezende)

Til sidst vil jeg gerne gøre opmærksom på den nye bog, som DVS nu udgiver. I
I skrivende stund er den ved at blive trykt. Disse formandsord slutter derfor
med en stor opfordring til at komme til næste medlemsmøde og se denne flotte
nye bog! (Se nærmere på side 27 og 32)

Nu starter en ny sæson. Jeg håber vi ses
Anne Walbom
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Der vil blive serveret 2 stk. smørebrød pr. deltager ved mødet.
Pris for deltagelse: 60 kr. pr. deltager. Gæster er velkomne.

Medlemsmøde i Taastrup
Fredag den 2. oktober 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 Marianne Gall
  -  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 Marianne Gall - adresse på næste side..........

Fredag  den 2. oktober 2009, kl. 19:00  i Taastrup               Mandag den 28. september

Søndag  den 27. september 2009, kl. 14 i Horsens             Mandag den 21. september

Tilmelding til medlemsmøde(r): Antal
deltagere

Seneste
tilmelding

Tilmelding til medlemsmøder:

Tilmelding - se nedenfor!

An African Venus on St. Croix.
George Tyson vil demonstrere et nyt system til slægtsforskning:

The St. Croix Population Database 1734-1917 (se side 9)

Derefter vil Anne Walbom præsentere selskabets nye bog:
"St. Croix historiske fotos" (se nærmere side 27)
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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
(minimum 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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Ordinær generalforsamling
Dansk Vestindisk Selskab

Tordag den 15. oktober 2009 kl. 19.00
 Taastrup Medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup.

(over for Taastrup station.)  Parkering bag Medborgerhuset.
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

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

3. Forelæggelse af regnskab 2008-2009 (Erik Marcussen). Se siderne 24 og 25.

4. Forelæggelse af budget 2009-2010, herunder fastlæggelse af medlemskontingent
(Erik Marcussen). Se side 26.

5. Behandling af fremsatte forslag.

6. Valg  til bestyrelsen. På valg er: Walther Damgaard,  Finn Ferrall (genopstiller ikke),
Erik Marcussen, Ben Säbel (genopstiller ikke),  Per Dahl  og Anne Walbom.

7. Valg af revisorer
Flemming Bergqvist og Henrik Teileskov foreslås genvalgt.

8. Valg af revisorsuppleant.  Jens Benoni Willumsen foreslås genvalgt.

9. Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på, at forslag til sager, der ønskes optaget på general-
forsamlingen skal være formanden i hænde senest fredag den 1. oktober 2009.

Vel mødt til generalforsamling i Taastrup!
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Kære medlemmer!

Den „gamle“ redaktør vil ved den nært forestående ordinære generalforsamling
ikke genopstille til bestyrelsen.

Derfor hermed en kraftig opfordring til medlemmer og venner af Dansk Vest-
indisk Selskab om at overveje, om der er en person, som kunne tænke sig at
overtage den „gamle“ redaktørs arbejde.

Jeg har tilbudt bestyrelsen, at jeg kan være en kommende ny redaktør behjæl-
pelig med bladet (hvis denne ønsker dette).

Så kære medlemmer, nu håber jeg inderligt, at der blandt vore medlemmer og
venner, er en person som vil påtage sig denne opgave som er en væsentlig del
af foreningens „ansigt“ udadtil. Tag kontakt til mig eller til foreningens formand,
Anne Walbom (adresse, se side 31).

Jeg vil her gerne takke de mange medlemmer, som har ydet bidrag til redaktio-
nen i form af mange gode artikler. Samtidig opfordrer jeg medlemmerne til at
fortsætte med at levere billeder og artikler til de kommende blade, idet aktive
medlemmer/venner er en stor hjælp for en redaktør - og en forudsætning for et
godt blad.
Finn Ferrall
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Medlemsmøde i Jylland
Søndag den 27. september 2009 kl. 14:00

i Horsens Firmaidræts lokaler, Hattingvej 14, 8700 Horsens

   Velkomst v/ Anne Walbom, formand for DVS

Der er følgendende punkt på dagsordenen:

Foredrag ved Anne Walbom og Andreas Trier Mørch -se omtalen i
DVS-blad-2009-2:

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

Der er sørget for lidt til ganen i form af kaffe og brød.
Øvrige drikkevarer kan købes.
Gæster er velkomne.

Tilmelding til medlemsmødet: 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
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Fra The Virgin Islands
Daily News

St. Thomas - Mandag aften, omkring
klokken 20, den 4. maj 2009  udbrød der
brand i Mountain Top.

Det meget populære turiststed brændte
næsten ned til grunden, hvilket blandt
andet skyldes, at Mountain Top var en
stor trækonstruktion uden et sprinkler-
anlæg. Yderligere blæste det kraftigt den
aften, og da der ikke er nogen offentlig
vandforsyning på Crown Mountain,
gjorde det brandmændenes arbejde me-
get vanskeligt. Desuden betød bygnin-
gens placering på bjerget, at det var me-
get vanskeligt at få brandmateriellet frem
til brandstedet.

Mountain Top (som vi kendte det).

Da branden var på sit højeste, erkendte
man, at det ikke var muligt at redde
Mountain Top, så derfor koncentrerede
man sig om at forhindre ilden i at sprede
sig til en stor 2.000,- gallon propan tank
som var placeret tæt på branden samt to
hjem, der lå lige nedenfor Mountain Top.
Da vandet i brandbilerne var ved at slip-
pe op, bad man private om at komme
med vand, hvilket de gjorde i stort om-
fang.

Omkring klokken 1:30 tirsdag morgen var
ilden under kontrol og ca. klokken 3 kun-
ne de fleste brandfolk sendes hjem,
mens nogle få forblev på stedet til den
lyse morgen. Onsdag  kunne man stadig
se stakittet langs parkeringspladsen med
teksten ”Home of the World-Famous
Banana Daiquiri”, men stedet, engang
fyldt med taxis og turister, var nu helt
tomt.

Mountain Top og mere end et dusin sæl-
gere havde omkring 30 mennesker ansat.
De har nu mistet deres arbejde. Ejerne af
Mountain Top, Eyal Barazany og Abe
Franco, sagde, at de var glade for at in-
gen mennesker var kommet til skade,
men de vidste endnu ikke hvad der her-
efter skulle ske med Mountain Top.

Mountain
Top har i
over 60 år
været en af
de mest be-
søgte turist-
steder på St.

Thomas. I løbet af årene har milioner af
besøgende nydt den flotte udsigt og
nydt de berømte ”banana daiquiries”, så
det er et kæmpe tab for området.

Mountain Top, efter branden Finn Ferrall
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St. Croix – Mere end 100 embedsfolk, hi-
storikere og lokale beboere var lørdag
den 18. juli 2009 samlet for at høre om
indvielsen af en computerdatabase, som
skal hjælpe med at klarlægge næsten 200
års St. Croix historie.

”The St. Croix Population Database 1734
til 1917” blev skabt i løbet af 7 år af ”The
Virgin Islands Social History Associa-
tes” som er en almennyttig organisation
med hovedkvarter på St. Croix. Forman-
den for denne organisation er

George Tyson.

Selskabet blev etableret i 2002 for at vir-
keliggøre St. Croix African Roots Projekt,
som gik ud på at forstærke kendskabet
og forståelsen af forholdene for de fami-
lier og personer, som levede på St. Croix
under danskernes herredømme. Til brug
for dette projekt har man benyttet histo-
riske dokumentationer, computer tekno-
logi og grundig forskning.

SCARP’s (St. Croix African Roots Pro-
jekt) primære formål er at hjælpe med at
afklare folks afstamning. Databasen er et
brugervenligt arkiv bestående af næsten

Fra The Virgin Islands
Daily News

1,84 millioner biografiske opslagsord
som er etableret ud fra optegnelser fun-
det i U.S.-, danske- og V.I.-arkiver.

Databasen
er et kraft-
fuldt værk-
tøj ,som vil
forsyne
skoleelever,
undervisere,
studenter,

slægtsforskere og andre interesserede
med let adgang til ellers utilgængelig hi-
storisk dokumentation med tilknytning
til St. Croix historie og dets multinationa-
le og multietniske befolkning. Databasen
vil give Virgin Islands befolkning, euro-
pæere, amerikanere og afrikanere mulig-
hed for at rekonstruere hvorfra de oprin-
delig var hjemmehørende.

Dataspecialister fra henholdsvis St.
Croix, Danmark og U.S. har medvirket til
at lave databasen ud fra materiale som
kommer fra Rigsarkivet i Danmark og U.S
National Archives samt forskellige op-
tegnelser fra St. Croix. Databasen kan
benyttes gratis og kan tilgås på følgen-
de adresse: www.visharoots.org

V.I.’s delegerede i kongressen, Donna
Christensen, sagde, at alle i Virgin Is-
lands kunne være stolte over fuldendel-
sen af projektet. Det drejer sig om for-
bindelser til  St. Croix - som det var
engang og som det er nu.

Guvernør John deJongh Jr. sagde, at han
havde besluttet at støtte projektet, da
han erfarede hvilke personer der var in-
volveret i projektet.

Finn Ferrall

Foto: Finn Ferrall
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Usædvanlig mulighed
for DVS’s medlemmer.

I martsnummeret af medlemsbladet for-
talte vi om det fælles køb af Jørgen Bjer-
regaards samling af fotos, bøger, artikler,
manuskripter etc. Vi annoncerede også
dengang, at den del af bogsamlingen
som tilfaldt foreningen senere ville blive
sat til salg blandt medlemmerne til rime-
lige priser. Vi er nu nået dertil, at bøgerne
i samlingen er registreret og vi er klar til
at sælge dem. De allerfleste bøger er
vestindiske, men enkelte andre har også
sneget sig ind. Nedenfor er listen, som
er ordnet alfabetisk efter forfatteren.
Hver bog har et nummer og derefter en
pris. Prisen er ca. 20 % lavere, end hvad
man normalt vil kunne finde bogen til
hos antikvarboghandleren.

Hvis du kunne tænke dig at købe en eller
flere bøger fra listen, så gør du følgende.
Skriv et brev til vores boghandler Cay
Andersen eller send en mail inden den
22. september til bogsalg@dwis.dk og
beskriv, hvilket nummer og titel du øn-
sker. Hvis du agter selv at hente bogen
på et medlemsmøde, så skal dette frem-
gå, ellers vil vi sende på samme måde,
og med de samme betingelser, som vores
normale bogsalg.

Hvis samme bog ønskes af flere medlem-
mer trækker vi lod blandt disse. Og skul-
le der blandt disse være jyske eller fyn-
ske medlemmer vil lodtrækningen ske på
medlemsmødet i Horsens den 27. sep-
tember og ellers vil lodtrækningen ske
på medlemsmødet i Taastrup den 2. okto-
ber. Er der til gengæld ingen, som via
brev eller mail har ønsket at købe bogen
inden udgangen af oktober 2009, vil den

senere blive søgt solgt sammen med vo-
res andre bøger på sædvanlig vis.

Vi håber på denne måde, at have tilgo-
deset alle vores bogglade medlemmer. Så
hvor de end bor, vil alle kunne få del i
dette helt specielle bog-tilbud.

Anne Walbom

Bogsalgs liste

Vestindiske bøger:

01.  50 kr. Ib Andersen: Vinter-
søvn, Paa Øerne (med tegninger).
Selskabet Bogvennerne, 1968

02.  50 kr. Inge Mejer Antonsen:
Bevarede arbejder af Peter Bentzon &
H.P. Garde (1910-1992) in memoriam.
Personalhistorisk Tidsskrift 1993

03.  1.000 kr. Johannes Brøndsted:
Vore gamle Tropekolonier (bind 1-2).
Westermanns Forlag 1952

04.  30 kr. Diane Butler: St. Croix,
2007 calendar. St. Croix Explorer, 2006

05.  400 kr. Henrik Cavling: Det
danske Vestindien. Det Reitzelske For-
lag, 1894

06.  150 kr. Chapman & Taylor:
Historic Churches of the Virgin Islands.
SCLS, 1986

07.  100 kr. Clarice Clarke: Native
Recipes. University of the Virgin Is-
lands, 1998
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08.  30 kr. William Cissel: The
Mapping of St. Croix 1500-1922. V.I.
Humanities Council, 1990

09.  350 kr. Thorkel Dahl & Kjeld
de Fine Licht: St. Croix & St. Thomas.
K.A’s Forlag, 2004

10.  160 kr. Isaac Dookhan: A hi-
story of the Virgin Islands of the United
States. Caribbean University Press, 1974

11.  100 kr. Bodil & Heino Døy-
gaard: Dansk Vestindien. Skarv, Høst &
Søn, 1995

12.  50 kr. Robert Fisker: Mere
Regn på Sct. Croix. Skandinavisk Bog-
forlag, 1960

13.  100 kr. H.F. Garde: Paa Or-
logstogt til Vestindien for 100 Aar siden.
Schultz Forlag, 1962

14.  50 kr. H.F. Garde: Paa Station
i Vestindien for 100 Aar siden. Personal-
hist. tidsskrift, 1952

15.  160 kr. Pamela Gosner: Histo-
ric Architecture of the U.S. Virgin Is-
lands. Moore Publ. 1971

16.  50. kr S.H. Guldmann: Fire År
i Dansk Vestindien (fhv. gendarm nr. 16).
DVS 1967

17.  40 kr. Erik Gøbel: Sankt Tho-
mas havn i det 19. og tidlige 20. århun-
drede. Handels- og Søfartsmuseets År-
bog 2001

18.  100 kr. Reimert Haaagensen:
Description of the Island of St. Croix. V.I.
Humant. Cnl, 1995

19.  60 kr. Thorkild Hansen: Sla-
vernes Kyst. Gyldendals Bogklub, 1967

20.  120 kr. Thorkild Hansen: Sla-
vernes Skibe. Gyldendal, 1968

21.  60 kr. Thorkild Hansen: Sla-
vernes Skibe. Gyldendals bogklub, 1968

22.  60 kr. Thorkild Hansen: Sla-
vernes Øer. Gyldendals Bogklub, 1970

23.  40 kr. Hans W. Hannau: The
U.S. Virgin Islands in full color. Argos
Inc. ca 1980

24.  50 kr. Henning Henningsen:
Hello til det tidligere Dansk Vestindien.
DVS, 1968

25.  60 kr. Arnold Highfield &
George Tyson: Slavery in the Danish
West Indies, A Bibliography. V.I. Huma-
nities Council, 1994

26.  240 kr. H. Hoffmeyer: Vor Kir-
ke i Vestindien. Bethesdas Boghandel,
1905

27.  80 kr. Lucie Hørlyk: Den
gamle plantage, Tropefortællinger fra
Dansk Vestindien. Det Schønbergske
Forlag, 1913

28.  55 kr.  Lucie Hørlyk: In Da-
nish Times. Tiden-Barnängen, 1969

29.  100 kr. L. Koch: Lucie Hørlyk,
en Levnetstegning delvis i  Selvbiografi.
Det Schønbergske Forlag, 1913
(forsiden laset)

30.  120 kr. Palle Lauring: Dansk
Vestindien. Forum, 1978
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31.  240 kr. Erik Lawaetz: St. Croix,
500 years. Poul Kristensen, 1991 (1.
udgave)

32.  100 kr. Eva Lawaetz: Black
Education in the Danish West Indies
from 1732 to 1853. St. Croix FOD, 1980

33.  75 kr. Eva Lawaetz: Free co-
loured in St. Croix, 1744-1816. Lawaetz,
1979

34.  75 kr. Eva Lawaetz: The Da-
nish Heritage of the U.S. Virgin Islands.
St. Croix FOD 1977

35.  700 kr. Florence Lewisohn: St.
Croix under Seven Flags. The Dukane
Press, 1970

36.  80 kr. Ernst Mentze: Dan-
marks sidste Tropeland. Det Berlingske
Bogtrykkeri, 1965

37.  70 kr. Ernst Mentze: Dansk
Vestindien. Carit Andersens Forlag, 1966

38.  50 kr Hakon Mielcche: Tre
smaa Øer. Steen Hasselbalchs Forlag,
1939

39.  180 kr Henry Morton: Skitse-
bog og dagbog fra Dansk Vestindien
1843-1844

40.  180 kr Henry Morton: Skitse-
bog og dagbog fra Dansk Vestindien
1843-1844

41.  140 kr. Isidor Paiewonsky:
Eyewitness Accounts of Slavert in the
Danish West Indies. Fordham Universi-
ty, 1989

42.  140 kr. Rosemary Parkinson:
Culinaria, The Caribbean. Könemann,
1999

43.  40 kr. Palle Petersen: Her er
historien – Danskerne og Kolonierne.
Borgens Forlag, 1980

44.  75 kr. Sophie Petersen: Vore
Gamle Danske Kolonier. Faglig Læsning,
1941

45.  100 kr. Xenia Rostock: Hugo
Larsen. Dansk Nutidskunst’s Forlag,
1950

46.  120 kr.  Dr. C. Rothe: Lidt om
Vestindien. Det Nordiske Forlag, 1900

47.  150 kr. Hans Rühmann: Von
Flensburg nach Westindien. Flensburg
1997

48.  150 kr. Ole Svensson: Three
Towns. DVS, 1980

49.  200 kr. Priscilla Watkins: Frits
E. Lawaetz, The Bull of Annaly. Annaly
Farm, 2000

50.  105 kr. William E. Wiinstedt:
En Marinelæges dagbog i Vestindien og
ved Østersøescadren. Lademann, 1979

51.  120 kr. Ingeborg Vollquartz: Et
Eventyr paa St. Thomas. E. Jespersens
Forlag, ca. 1910

52.  50 kr. Nina York: Islands of
Beauty and Bounty (engelsk udgave).
Nina York, 1986



13Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 4 - September 2009

 Andre bøger:

53.  50 kr. Kjeld Elfelt: 103 Eng-
ström Tegninger. Rasmus Navers Forlag,
1958

54.  120 kr. Thorkild Hansen: Jens
Munk, Gyldendal 1965

55.  120 kr. Sven Henningsen: Det
20. århundrede, 1900 til 1933 (bind 1-2).
Thanning & Appels Forlag, 1966

56.  180 kr. Gerhard Munthe: Nor-
ske Folkeviser. Dreyers Forlag, Oslo,
1943

57.  200 kr. Harald Nielsen: Byg-
mesterbogen, Bedre byggeskik. Nyt Nor-
disk Forlag, 1932

58.  200 kr. Hans Edvard Nørre-
gård-Nielsen: Fuglefri (bind 1-2). Kunst-
centret Silkeborg Bad, 1998

59.  75 kr. A. Rosenkilde: Anders
Tikøb, En jydsk Degns Reiseerindringer.
Ill. Tidende 1881

60.  80 kr. Suno Scharling: Min
Slægt, Hvordan – Hvornår – Hvorfor?
Clausen bøger, 1989

Andet:

61.  80 kr. DVD: 200 skatte i det
kgl. Bibliotek. 2004

Anne Walbom

Den vestindiske
historiekavalkade:

Uretfærdigheder oplevet af frikulørte
Karen Theresa 1815-1819
Af Elizabeth Rezende

Mens hun ventede på, at hendes kvin-
delige slave kom tilbage med nyt om
retssagen, kunne Karen Theresa Heyli-
ger Curtis, mulat(1), ikke forestille sig
hvad rettens dom ville blive. Til rækken
af høringer ledet af en særkommission i
Dansk Vestindien tillod man ikke obser-
vatører. Kun de øverste politichefer, an-
klageren, statens sagførere og forsvare-
re var til stede foran dommeren. Der var
ingen jury(2). Høringerne havde til for-
mål at undersøge urolighederne i Water
Gut, Christiansted, den 26 december
1816. Ved afslutningen af de årlange un-
dersøgelser måtte familiemedlemmer høre
om dommen enten ved at vente uden for
under de store mahognitræer i Fort Chri-
stiansværns indkørsel eller ved at sende

tjenestefolk for at bringe nyhederne med
tilbage. Karen Theresa ventede på en af-
gørelse, men havde ingen anelse om, at
den ville være så forskellig fra, hvad bå-
de hun og hendes omgivelser havde for-
ventet.
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Karen Theresas selvstændige liv var be-
gyndt efter hendes mors, Elizabeth Cha-
berts død i 1815. Karen, som da var 16 år,
havde sikret sig et lån for at skabe nyt
liv i det bageri og konditori, der lå i Willi-
am Heyligers butik/bolig, Prinsensgade
8, beliggende ved den travle tværgade
mellem Kongensgade og Kompagnigade
i Christiansted. Hun og hendes mor hav-
de hjulpet Heyliger i hans forretning. I
hendes mors testamente var der gjort
opmærksom på  husets forfaldne tilstand
og det beskadigede værktøj. For at op-
fylde de lovmæssige krav vedr. lånet
havde Heyliger erklæret, at Karen var
hans datter og hun tog herefter hans ef-
ternavn. Han underskrev admodningen
som hendes værge, da det kun var enker,
der selvstændigt kunne varetage deres
egne forretninger(3).

I løbet af sørgeperioden for moderen var
William Heyliger kommet på kant med
myndighederne ved at nægte at bære
den kokarde, der var det ydre tegn, der
adskilte frikulørte fra slaver. Karen hav-
de overværet, at soldater havde truet
med at arrestere ham med henblik på de-
portering for hans modstand. Det var al-
mindeligt, at de danske kolonimyndig-
heder deporterede fremmede, der ansås
som ballademagere. Heyliger var født på
St. Eustatius.

Med en kvindelig slaves hjælp kunne
Karen bage og sælge nok til at være i
stand til at betale den gæld, moderen
havde efterladt og til at forsørge sin al-
drende far. Karen måtte ikke alene klare
forretningen, stå op tidligt for at bage
morgenbrødet og lave kager til eftermid-
dagens te, men også overvåge sin hjæl-
pers gadehandel. Hun måtte registrere
sin hjæper som autoriseret gadesælger,

og hvis der skulle opstå stridsspørgsmål
omkring salget, måtte Karen selv afgøre
sagen. Hun havde kun koloniloven i ryg-
gen, hvis gerningsmanden var enten fri-
kulørt eller slave. I tilfælde af en sådan
tvist kunne hun henvende sig til kaptaj-
nen for det frikulørte korps.

I august 1816 giftede hun sig med Tho-
mas Curtis, kontorist i et handelshus i
Kongensgade. Curtis’ arbejdsgivere er-
klærede for retten, at de havde kendt
ham siden hans barndom(4) og at han
var kendt som ”fredelig og velvilligt ind-
stillet”. Nu, i maj 1817, var Thomas Cur-
tis og syv andre unge frikulørte mænd
stillet for retten for at have anstiftet uro-
ligheder i Water Gut anden juledag, den
26. december 1816.

Karen huskede tydeligt, at hun havde
været meget opbragt den 2. januar 1817,
et par dage efter episoden, hvor solda-
terne arresterede hendes mand. De var
kommet til hoveddøren på hesteryg og
havde snoet et reb omkring hans hals og
hænder og tvunget ham til at gå bag
hesten til Christiansværn, hvor han ville
blive anklaget. Han var blevet transpor-
teret til fængslet, som om han var en sla-
ve. Senere samme dag havde hun fået at
vide, at 20 andre unge frikulørte mænd
også var blevet arresteret og ligeledes
underkastet forhør for samme episode.
Anklagen lød på forstyrrelse af lov og
orden. De blev idømt tre dage på vand
og brød og derefter løsladt(5).

Hun vidste, at konflikten var begyndt da
Arthur Potter, en kreolsk sømand der
sejlede mellem sin fødeø St. Martin og
St. Croix, arrangerede et selskab 2. jule-
dag i sit hjem Water Gut Street 6. Under
selskabelighederne var en uindbuden
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gæst, en frikulørt mand, dukket op og
havde startet et slagsmål med værten.
Slagsmålet bredte sig ud på gaden, hvor
nogle frikulørte mænd sloges med Potter
og hans to kreolske venner. En af dem
blev slået ud, og kreolerne slæbte deref-
ter det bevidstløse offer, Francis Usher,
til fortets dør og flygtede. Francis Usher
døde næste dag.

Karen tænkte tilbage på de frikulørte
mænds uro gennem de seneste år. I maj
1815 var en gruppe frikulørte blevet arre-
steret for at nægte at gøre tjeneste i det
obligatoriske frikorps efter at danskerne
havde fået de vestindiske øer tilbage fra
briterne. Under besættelsen 1807-1815
var den danske lov, der påbød de friku-
lørte at tjene i paramilitæret, blevet sus-
penderet af briterne, som brugte deres
egne tropper. Da danskerne vendte tilba-
ge i april 1815, forordnede fungerende
guvernør Oxholm imidlertid at  det friku-
lørte korps blev indsat i nattepatruljerne
og eftersøgningerne af bortløbne slaver.
De unge frikulørte mænd, som var op-
vokset under den britiske besættelse u-
den at skulle tjene i dette korps, nægte-
de derfor nu at gøre dette. 15. maj 1815
gjorde de oprør, blev arresteret og frigi-
vet med en alvorlig advarsel, der gjorde
dem opmærksom på deres borgerlige
pligter.

De frikulørte mænd var ikke tilfreds med
resultatet af deres offentlige protest og
arbejdede sammen på at udfærdige et an-
dragende til kongen. De forsikrede kro-
nen om deres troskab og anførte, at de
ønskede at opnå borgerlige rettigheder
som frie mænd og som loyale undersåt-
ter. De ønskede at ligestilles med de kre-
olske indbyggere. I deres andragende
klagede de over, hvordan deres kvinder

og børn led under krænkelser begået af
kreolske borgere og at de, de frikulørte
mænd, ikke havde nogen retsmæssige
beføjelser til at sikre beskyttelse mod
disse fornærmelser og krænkelser. De
klagede over, at mænd af deres klasse
blev straffet af de koloniale myndighe-
der, som om de var medlemmer af slave-
klassen. Desuden ønskede de at komme i
betragtning til borgerbreve (en slags
næringsbreve) på lige fod med plantere
og handlende. Med sådanne tilladelser
fulgte medlemskab af borgerkorpset, en
paradeenhed. Derimod afskyede de fri-
kulørte deres påtvungne tjeneste i fri-
korpset. De anså sig selv som produkti-
ve borgere, der bidrog til byens handel,
og mente ikke at de skulle tvinges til at
jagte bortløbne slaver. Endelig ønskede
de frikulørte mænd at drive traktørsteder
og kroer for rejsende frikulørte.

I andragendet af 1. april 1816 havde den
frikulørte klasse udtrykt ønsket om egne
borgerlige rettigheder. Men de foreslog
ingen politiske rettigheder for denne
klasse. Over 300 mænd fra alle tre øer
havde underskrevet andragendet, men
mærkelig nok ikke Thomas Curtis6. De
stolede ikke på nogen og sendte hemme-
ligt to prominente frikulørte mænd til Kø-
benhavn, for personligt at overrække
dokumenterne til det danske hof. Da de
koloniale myndigheder fik nys om dette,
blev de oprørte og tilbagekaldte de to
mænd under henvisning til den forord-
ning, der bød beboere at skaffe en tilla-
delse fra politichefen til at forlade øerne.

Havde de synspunkter, der blev fremført
i andragendet, sat fokus på uroen mel-
lem kreoler and de frikulørte mænd? De
danske koloniale myndigheder var ra-
sende over urolighederne, demonstratio-
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nerne og de frikulørtes udfærdigelse af
andragendet  både i Christiansted og St.
Thomas. Myndighederne holdt også
nøje øje med udviklingen i de frikulørtes
oprør på de britiske øer.

Hvad angår Karens ægtefælle og de an-
dre mænds fængsling fra januar til maj
1817 havde den dansk vestindiske Kom-
mission studeret de uroligheder, der var
anstiftet af denne middelklasse, og det
andragende, der var sendt til kongen. Af
de opringelige 20 mænd, der blev taget
ind til forhør i januar 1817 ved Water Gut
episoden, var Thomas Curtis og seks an-
dre udpeget som hovedmænd og var
blevet fængslet igen mens de afventede
dommen. Nyheden om dommen kom i
maj 1817 og gik fra mund til mund.

På dette tidspunkt blev detaljerne i Kom-
missionens procedurer forklaret Karen af
frikulørte mænd med juridisk uddannel-
se. Sagen blev ført som kriminalsag og
ikke som som civil sag. I januar 1817 var
de 7 mænd formelt blevet anklaget for
forstyrrelse af  lov og orden og havde
afsonet deres domme på tre dages vand
og brød. Nu blev de derimod betragtet
som kriminelle ”mod kongen”. Følgelig
anklagedes de nu for statsforrædderi.

Karen kunne ikke fatte hverken ændrin-
gen i forbrydelsens art eller dommens al-
vorlighed. Efter hendes mening havde
hendes mand allerede afsonet sin dom
og havde været i fængsel i mange måne-
der. Bitter og overraskende hørte hun, at
mændene allerede var sendt med skib til
København.

I København tilbragte mændene to år
1817-1819, mens deres sag blev appelle-
ret til Højesteret. I den tid var de ankla-

gede mænd på fri fod mod kaution. De
dansk vestindiske koloniale myndighe-
der må have været blevet meget forbitre-
de, da de hørte, at deres kriminelle gik
frit rundt i hovedstaden. Men Højeste-
rets dommere fandt, at den oprindelige
dom på 3 dage på vand og brød for for-
styrrelse af lov og orden var passende i
sagen. Følgelig blev mændene sendt til-
bage til øerne.

Karen Theresa Curtis havde været vidne
til den modstand hendes far, ægtefælle
og de frikulørte mænd i samfundet havde
udvist mod hvad de følte var utallige ret-
mæssige krænkelser mod dem. Hun var
helt bevidst om, at uanset hvilke kræn-
kelser mændene havde lidt, så havde og-
så kvinderne lidt dem. Som forretnings-
drivende havde hun haft sine egne slag
at udkæmpe i driften af forretningen og
opsynet med en gadehandlende slave.
Men, til forskel fra mændene, havde hun
ikke muligheden for at deltage i kollekti-
ve demonstrationer i gaderne eller for at
underskrive andragender, selv om hun
følte dybt inde, at hun havde intelligen-
sen og modet til at gøre det. Hun mente
selv, at hvis hun havde haft mulighe-
den,ville hun have haft gnisten til at ar-
bejde for at råde bod på uretfærdighe-
derne mod hendes klasse.

(1) Karen (Carren) Theresa Hoppock (Hassi-
cot)  fødtes i 1799 af slaven Elizabeth Cha-
bert, som var migreret til St. Croix fra St.
Martin. I 1801 havde Elizabeth fra E. Chabert
købt frihed for sig selv og i 1804 for sit spæd-
barn. Moder og datter fik først deres friheds-
brev i 1810. (Rigsarkivet  Mandtal over De
Friefarvede,  Christiansted, St. Croix, 1816).
En mulat er efterkommer af en fader af euro-
pæisk slægt og en moder, der er efterkommer
af en afrikaner. En kreol er en person af euro-
pæisk slægt, der er født på øerne.
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(1) Siden grundlæggelsen af Christiansted i
1733 var der en middelklasse bestående af en
racemæssig blanding af kreolske handlende,
plantere og forvaltere samt deres slaver.  I et
plantersamfund blev denne klasse middelklas-
sen, de frikulørte eller frifarvede. Der eksiste-
rede mere end 40 forordninger, som denne
klasse skulle rette sig efter. Efterhånden som
antallet af den frikulørte klasse steg, udstedtes
der et stigende antal love for at begrænse de-
res liv.

(2) William Heyliger, født 1771 i St. Eustati-
us, var flyttet til St. Croix da situationen i
Hollandsk Vestindien blev problematisk p.g.a.
de mange europæiske kriges følgevirkninger. I
tidsrummet 1730-1815 oplevede hollandske
beboere plyndring af deres plantager, tilfange-
tagelse af afrikanske slaver og en embargo på
fragtgods. Danmark og  Dansk Vestindien var i
den periode neutral.

(3) Thomas Curtis blev født i 1797 i New
York og flyttede til øerne som ganske lille.
Mandtal 1816.

(4) En politivedtægt forbød frikulørte at del-
tage i kreolske selskaber og kreolere i at del-
tage i frikulørte selskaber. Overtrædelse blev
normalt straffet med bøde.

(5) En William Heyliger underskrev, men da
der var 7 mænd af samme navn, ved vi ikke
hvilken af dem der underskrev.

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

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

Elizabeth Rezende
- oversat af Vibeke Tuxen.

Festival 2009
i billeder og ord:

Festival 2009 er nu vel overstået
og forhåbentlig har alle haft en
god oplevelse.

Der var lidt problemer med gæsternes an-
komst til Danmark. Nogle få gæster hav-
de valgt at komme til Danmark før den 24.
juli, nogle kom den 24. om morgenen, an-
dre ved 11-tiden og et par om eftermidda-
gen (Walther Damgaard sørgede for, at
de  blev så sendt afsted til Jylland med
tog). Nu manglede der stadig et par gæs-
ter, så Lis og Hans Torpet mødte op i
Kastrup Lufthavn for at se om de skulle
dukke op om søndagen. De var der ikke,
for det viste sig, efter en telefonsamtale
med Ronnie Lockhart, at de slet ikke øn-
skede at komme.

Lørdag den 24. juli klokken ca. 12:45 blev
gæsterne installeret i turistbussen og
sendt afsted mod Fyn/Jylland. Desværre
var „kvalerne“ ikke helt overstået endnu.

Efterfølgende notits fik redaktøren
tilsendt af Helle Christensen fra Vejle:
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Denne lille notits fra Fyn forklarer,
hvorfor vore gæster var en del forsinke-
de i deres rejse fra Kastrup til Fyn og
Jylland.

„Uheld lukker den fynske
motorvej“

25. jul. 2009 13.09 Fyn og øerne

En ulykke ved Kildebjerg på Nordvest-
fyn har lukket den fynske motorvej i
vestgående retning.

Ifølge Jesper Pedersen fra Fyns Politi
var tre biler involveret i ulykken, der ske-
te ved middagstid. Der er tilskadekom-
ne, men ikke nogen alvorligt.

Motorvejen er lige nu lukket for trafik,
og politi og redningsmandskab arbejder
på ulykkesstedet.“

Heldigvis kom alle (efterhånden) frem
til deres respektive værter i god behold.

Lørdagen gik med at få installeret gæ-
sterne og de fleste af dem var ret trætte
oven på den forholdsvis lange køretur,
så man fik sludret lidt og derefter gik de
fleste den aften tidligt i seng.

Gæster på Fyn med værter besøger Horne
rundkirke

Eva Frellesvig viser gæsterne på Fyn og
deres værter rundt i Den gamle Gård i
Faaborg

H.C. Andersen

I „trekantsområdet“ havde man arrange-
ret en udflugt til Odense hvor man selv-
følgelig skulle besøge H.C. Andersens
Hus.
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Vejlefjord Hotel, startede som sanatorium i 1900 på initiativ af overlæge Saugman til be-
handling af tuberkuløse. I 1956 overdroges det til Jysk Nervesanatorium. I dag drives det
som et topmoderne hotel med alle moderne bekvemmeligheder.

Gobeliner på Gl. Estrup (udført i 1690). De
blev bestilt af den daværende ejer Jør-gen
Scheel og forestiller hans besiddelser
netop på dette tidspunkt.

Gl. Estrup er en af Danmarks bedst beva-
rede renæssanceherregårde. Dens histo-
rie kan føres tilbage til 1300-tallet og to
adelsslægter knytter sig til stedet, Brok
og Scheel. Den sidste ejer var lensgreve
Christian Scheel, der døde i 1926.

Arvingerne, der var 11 i alt, solgte her-
regården. Et par år senere købte grevens
svigersøn, Valdemar Uttental, hoved-
bygningen og haven, og det er hans
fortjeneste, at den i dag fungerer som
museum.
Haven omkring herregården er ubeskri-
velig flot og er bestemt et besøg værd.

Der kom en Soldat marcherende henad
Landeveien: een, to! een, to! han havde
sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved
Siden, for han havde været i Krigen, og
nu skulde han hjem. Saa mødte han en
gammel Hex paa Landeveien; hun var
saa ækel, hendes Underlæbe hang hende
lige ned paa Brystet. Hun sagde: »god
Aften, Soldat! hvor Du har en pæn Sabel
og et stort Tornister, Du er en rigtig
Soldat! Nu skal Du faae saa mange

Penge, Du vil eie!«

Citat fra H.C. Andersens eventyr
„Fyrtøjet“.
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Hatte party.

Mange værter og gæster
var samlet i Horsens Fir-
ma Idræts lokalerhvor der
først var spisning og der-
efter var der opvisning af
folkedansere fra en dan-
segruppe, der hedder Fan-
dango.Bagefter deltog
både gæster og værter i
dansen.

Avisudklip fra Aalestrup Avis
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Gæsterne fra V.I. ankommer til
Sjælland efter en dejlig uge vest for
Storebælt.

Besøg på Amalienborg - i regnvejr.

Party i Vingehuset i Bal-
lerup.
Der var først en rundvis-
ning i Egebjerg og deref-
ter spisning.

Senere var der
underholdning
med linedance i
Vingehuset i
Ballerup.
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Finn Ferrall

Danish Polcalypso Orchestra spiller op
til dans ved Farewell Party, Festival 2009

Henrik Lockhart i nationaldragt

Farewell Party i Arbejdermuseet i Køben-
havn

Noris Clark (Hap), Vibeke Tuxen, Ellen og
Henrik Lockhart

Anne Wal-
bom viser
gaven fra
V.I. frem,
„The Virgin
Islands
March“.

Og der blev danset helt til midnat.
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Anmeldelse af: „Skoler
i palmernes skygge“

Redaktion: Julie Fryd Johansen, Jesper
Eckhardt Larsen og Vagn Skovgaard-
Petersen.

Skoler i
palmer-
nes
skygge
er en ny
udgivel-
se, der
omhand-
ler sko-
ler, sko-
levæsen
og for-
søg på
at ind-
føre en
eller an-

den grad af struktureret læring i datidens
Dansk Vestindien. Bogen består af en
række artikler af forskellige forfattere,
opstillet i kronologisk rækkefølge. Imel-
lem flere af artiklerne forefindes forskel-
lige faktabokse, som forsyner læseren
med en mere generel viden om forhold i
Dansk Vestindien. Som læser inviteres
man således med på en rejse, der starter
ved brødremenighedens missionsskoler
og ender ved den allersidste danske tid
på øerne.

Bogen er velskrevet og alle bidrag synes
vedkommende i forhold til emnet. Ind-
holdsmæssigt falder bogen på et tørt
sted, idet der ikke rigtigt tidligere er ud-
givet noget på området. I artiklerne fin-
des nærstudier af enkeltpersoner, em-
bedspositioner og institutioner. Fokus

og stil varierer i de forskellige forfatteres
bidrag, hvilket nu engang er antologiens
form. F.eks. varierer bredden af de for-
skellige studier en del: Nogle af bidrage-
ne forbliver lokalhistoriske, hvor andre i
varierende grad sætter den Dansk Vest-
indiske virkelighed ind i andre og større
sammenhænge.

I bogen kan man nyde flere gode bille-
der, hvoraf mange kommer fra Jørgen O.
Bjerregaards privatsamling, som Dansk
Vestindisk Selskab for nylig har været
med til at sikre forblev i Danmark. Lige-
ledes kan vi glæde os over at flere af for-
fatterne har en eller anden tilknytning til
selskabet.

Alt i alt er bogen en velkommen udgivel-
se, som uden tvivl vil udgøre en referen-
ceramme for fremtidige studier af dati-
dens skolevæsen og skolepolitik i Dansk
Vestindien. Bogen er læseværdig for alle
med interesse for området.

Jonas Møller Pedersen
Stud.mag i Historie.
Medlem af Bestyrelsen og kulturhisto-
risk udvalg.

Peter Rest Skole
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Indtægter:
Kontingenter, excl. Festivalkontingent 83.130 81.521
Annoncer, salg af medlemsblade, distributionstilskud 8.568 7.879

91.698 89.400
Udgifter:

Tryk af medlemsbladet 22.250 28.837
Porto 15.706 12..774
Kontorhold, service m.v. 10.737 5.980
Jyllandsmøder 1.583 2.605
Bestyrelsesmøder & generalforsamling 4.601 5.795
Diverse 581 1.317

55.458 57.308

Resultat af ordinær drift: 36.240  32.092
Netto-resultat, finansielle aktiver 15.515 12.517
Samlet resultat, DVS: 51.755 44.609

Festivaludvalg:
Indtægter:

Festivalkontingent 27.710 27.174
Festivalbidrag, tilskud. 51.540 1.560

79.250 28.734
Udgifter:

Aconto betalinger, afholdte udgifter 27.750

Resultat af ordinær aktivitet, Festivaludvalget: 51.500 28.734
Netto-resultat, finansielle aktiver 20.258 17.514
Samlet resultat, Festivaludvalget: 71.758 46.24

Kulturudvalg:
Indtægter:

Salg af bøger 4.591 12.301
4.591 12.301

Udgifter:
Porto m.v.                                                                                     645 1.416
Bogkøb, diverse anskaffelser, køb af billeder                              15.171 1.590
Støtte til ungdomsudveksling, bogudgivelse, diverse køb m.v.        8.208 32.806

24.024 35.81

Resultat af ordinær aktivitet, Kulturudvalget: - 19.433 - 23.511
Netto-resultat, finansielle aktiver 12.339 12.517
Samlet resultat, Kulturudvalget: - 7.094 - 10.994

Mødeudvalg:
Netto-resultat af ordinær aktivitet, Mødeudvalget: - 366 - 69
Netto-resultat, finansielle aktiver 185 171
Samlet resultat, Mødeudvalget: - 181 102

Samlet resultat, inkl. udvalg                                                            116.238 79.965

Dansk Vestindisk Selskab
Regnskab 2008-2009          2008-2009        2007-2008
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Aktiver:

Kontant 471 938
Bankkonti 108.787 960
Tilgodehavende udlæg Nationalmuseet 20.000
Obligationsbeholdning, RD. nom. 474.547 kr , købspris 457.375 458.894
Obligationsbeholdning, BRF. nom. 454.880 kr., købspris 412.743 421.913
Obligationsbeholdning, RD, nom. 101.619 kr., købspris 95.243 96.803
Renter, periodiserede 11.751 11.877
Tilgodehavender 3.346 2.093

Ialt 1.109.716 993.478

Passiver:

DVS kapitalkonto:
Saldo pr. 30. juni 2008                                     312.128
Nettoresultat 2008-2009                                   51.755 363.883 312.128

Festival kapitalkonto:
Saldo pr. 30. juni 2008                                     420.271
Nettoresultat 2008-2009                                   71.758 492.029 420.271

Mødeudvalg, kapitalkonto:
Saldo pr. 30. juni 2008                                         3.929
Nettoresultat 2008-2009                                       -181 3.748 3.929

Kulturudvalg, kapitalkonto:
Saldo pr. 30. juni 2008                                     257.150
Nettoresultat 2008-2009                                   - 7.094 250.056 257.150

Ialt 1.109.716 993.478

Kokkedal, 19. august 2009

Erik Marcussen                        Flemming Bergqvist            Henrik Teileskov
kasserer                                   revisor revisor

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overens-
stemmelse med selskabets bogføring. Endvidere har vi af-
stemt selskabets kasse-, bank- og obligationsbeholdninger.
Sidstnævnte er telefonisk afstemt.

Dansk Vestindisk Selskab
Regnskab 2008-2009          2008-2009        2007-2008
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Budget 2009-2010  –  Dansk Vestindisk Selskab

Selskabet:
Indtægter:
Kontingent. 380 helårsmedlemmer á kr. 225,00                         85.500
Finansielt afkast, diverse salg m.v.                                             12.000
Indtægter i alt                                                                         97.500
Udgifter:
Medlemsblad                                                                             30.000
Tryksager                                                                                    5.000
Porto, gebyrer                                                                            20.000
Kontorhold                                                                                  6.000
Arkiv-leje                                                                                  10.000
Vest-møde, generalforsamling, bestyrelsesmøder                        6.000
Diverse                                                                                      10.000
Udgifter i alt                                                                            87.000
Nettoresultat, Dansk Vestindisk Selskab + 10.500

Festivaludvalget:
Indtægter:
Festivalkontingentbidrag, 380 helårsmedlemmer á kr. 75          28.500
Finansielt afkast                                                                        12.500
Udgifter:
Underskud Festival 2009                                                        120.000
Nettoresultat, Festivaludvalget - 79.000

Kulturudvalget:
Indtægter:
Salg af bøger                                                                              15.000
Finansielt afkast                                                                        10.000
Udgifter:
Ungdomsudveksling                                                                  30.000
Diverse, herunder skanning og bogproduktionstilskud              60.000

       Nettoresultat, Kulturudvalget - 65.000

Samlet resultat, Dansk Vestindisk Selskab                                                       - 133.500

Forventet ultimokapital, 30. juni 2010:
DVS                                                                                       375 t.kr.
Festivaludvalget                                                                   415 t.kr.
Kulturudvalget                                                                     185 t.kr.

Kokkedal, 7. september 2009

Mødeudvalget:
       Der planlægges balance mellem mødeudgifter og mødeindtægter
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Bogen koster kr. 200,-  og kan købes
ved medlemsmøder eller hos Cay Ander-
sen,  bogsalg@dwis.dk

Et billed af bogens forside ses på side 32.

Ny bog: Historiske
fotos fra St. Croix.
Af Anne Walbom

Denne bog har været mange år under-
vejs. Det startede i 1967, hvor det var 50
år siden, de tidligere Dansk Vestindiske
Øer blev til U.S. Virgin Islands. Det blev
markeret på mange måder, og en af dem
var en udstilling med en tilhørende lille
bog ”Dansk Vestindien i gamle billeder”.
Indholdet var malerier, fotografier, aviser,
landkort og mange forskellige slags do-
kumenter. Teksten var både på dansk og
engelsk, men holdt på et minimum.

På vore rejser til Vestindien var Ole Bid-
strup og jeg flere gange blevet spurgt,
om DVS ville genoptrykke bogen. Men
det mente vi ikke var en god ide, for set
med nutidens øjne er bogen trykt alt for
gnidret og udelukkende i sort/hvid. Så
kom ideen om at lave en bog kun bestå-
ende af fotografier. Den skulle indeholde
det bedste af de ”gamle kendte”, men
samtidig suppleres med nye fund fra pri-
vatejede samlinger. Alle fotografierne
skulle være i dansk besiddelse.

Vi var næsten færdige med bogen, da Ole
døde. Jeg pakkede det hele væk og
tænkte, at en dag ville jeg færdiggøre
vores fælles projekt. Hver gang jeg mød-
tes med Betsy Rezende, spurgte hun for-
sigtigt, hvornår jeg mon ville kunne gøre
bogen færdig? En decemberdag i året
2005 ude på St. Croix, mens vi svømmede
sammen i de caribiske bølger, spurgte
hun igen til bogen. Jeg husker, at jeg
svarede hende meget afvisende. Men da
jeg vågnede næste morgen, stod det mig
pludseligt klart, at Betsy og jeg skulle la-
ve en fotobog sammen – dog skulle den

kun bestå af fotos fra St. Croix. Heldig-
vis var Betsy slet ikke svær at overtale.

Til daglig befinder Betsy og jeg os på
hver sin side af Atlanterhavet. Men hel-
digvis findes der noget som hedder e-
mail. Og så tilskynder et sådant bogpro-
jekt jo heldigvis til en rejse i ny og næ!

Bogens bagsidetekst:

St. Croix - Historiske fotos tager os med
tilbage til tiden fra 1860’ erne, hvor St.
Croix var en del af Dansk Vestindien, og
frem til salget af De Dansk Vestindiske
Øer i 1917. I tekst og billeder fortælles
historien om de store forandringer, der
skete i befolkningens liv på St. Croix.

Billederne giver et unikt indblik i et sam-
fund og en tid med store spændinger
mellem arbejdere og plantageejere, sorte
og hvide, og mellem gammel plantage-
kultur og moderne landbrugsproduktion.
Motiverne spænder fra krads realisme
blandt arbejderne i sukkermarken til
planterfamiliernes magelige og idylliske
liv.

Bogen er skrevet på dansk og engelsk
og dokumenterer et stykke glemt dan-
markshistorie på en nærværende og
vedkommende måde. De mange fotos,
hvoraf hovedparten aldrig tidligere har
været publiceret, fører læseren tilbage i
tiden; dog kan dagens St. Croix tydeligt
genkendes.
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Nye medlemmer i DVS

En varm velkomst fra selskabet til følgende nye medlemmer:

Velkommen i Dansk Vestindisk Selskab.

4964    28/01/2009    Else Hvam,             4070 Kirke Hyllinge
4966    28/01/2009    John Brown                             2100 København N

4965    28/01/2009    Aage og Elly Hansen             6760 Ribe
4967    22/02/2009    Vibe Maria Martens             2200 København N

4968    07/03/2009    Vagn og Vivi Lindblad             6760 Ribe
4971    12/04/2009   Claus Marquart Jørgensen             8660 Skanderborg

4974    14/06/2009    Dan Hellum og Helle von Nordheim             3520 Farum
4977    11/08/2009   Peter Stakemann             1306 København K

4978    11/08/2009    Birgith og Jens Kristian Pedersen             9620 Aalestrup

Generalforsamling den 15. oktober

Som det fremgår af bladet her - tidligere - er der generalforsamling i selskabet den 15. ok-
tober. Bestyrelsen har gennem årene taget diverse initiativer til at fremme fremmødet til
generalforsamlingen - bl.a. prøvet at „lokke“ vore medlemmer fra vestdanmark til „djævle-
øen“. I år prøver vi at gøre det traditionelt - med generalforsamling en torsdag og en fri øl/
sodavand til de fremmødte. I år er der en ekstra gulerod: Af de nuværende bestyrelses-
medlemmer er der 2, som har valgt ikke at genopstille. Så der er masser af mulighed for
kampvalg.

Deltagelse i generalforsamlingen kræver ikke tilmelding - så bare mød op i Taastrup den
15. oktober 2009 kl. 19.00.

Det er disse 2 medlemmer af bestyrelsen, som vi
desværre siger farvel til. Ben Säbel - som via sin
edb-faglige viden har bidraget til selskabets
tekniske udvikling - og Finn Ferrall, der som
redaktør af medlemsbladet har sørget for megen
god læsning.
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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 motiver, dobbelte og med kuverter
Pris pr. sæt kr. 25, -

5 sæt   kr.
100, -

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

Priserne er ekskl. porto og forsendelseskuvert. Betales på et vedlagt girokort.

„I Orkanens Øje“
Af Signe Trolle Gronemann og Rikke
Vindberg: Beretninger fra Orlogsskibet
Valkyriens togt til Dansk Vestindien 1915-
1917, 202 sider, DVS 2005.  Pris kr. 200,-

Cay Andersen,
Færøvej 15, 4180  Sorø

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

„DANSK VESTINDIEN,
ISLANDS OF BEAUTY AND BOUNTY“
Uddrag fra C. E. Bærentzens værk
DANMARK, udgivet 1856, Oversat til
engelsk og genudgivet med både dansk
og engelsk tekst. 94 sider. Nina York, St.
Croix 2003                                Pris kr. 70,-

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:

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 Widarsson, 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, , Jonna
Skourup Christensen. Uden for bestyrelsen: Louise   Sebro,  Niklas Thode
Jensen.

FESTIVALUDVALG: Walther Damgaard, Anne Walbom, Marianne Gall, Erik Marcus-
sen og Per Dahl. 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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Ny bog udgivet af Dansk Vestindisk Selskab. Pris kr. 200,-


