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Redaktion: Vibeke Tuxen (ansvarshavende).
Teknisk assistance: Finn Ferrall og Erik Marcussen.

Formanden skriver...

For nogle måneder siden fortalte bladets redaktør Finn Ferrall mig, at han ønskede at
stoppe i bestyrelsen og gradvis trække sig som redaktør. Den beslutning brød jeg mig
slet ikke om. At være vores medlemsblads redaktør, synes jeg er en af de vigtigste poster
i DVS, og jeg har været meget glad for Finns arbejde.Stor blev derfor min lettelse, da
Vibeke Tuxen sagde ja til at overtage redaktørrollen. Samtidig overdrog vores web-redak-
tør sin bestyrelsespost til Dorte Paaske Rasmussen.

Jeg vil her takke Ben Säbel og Finn Ferrall for det store og flotte arbejde, som de gennem
mange år har gjort for DVS. Og samtidig glæde mig over, at de begge har lovet, at vi
fortsat kan trække på deres viden og kræfter.

Hvis I blader om til side 30 kan I se billeder af hele bestyrelsen incl. de nye medlemmer.
Mange af jer vil genkende Dorte Paaske, som har holdt foredrag om Tante Lat og hen-
des kuffert. Men Vibeke Tuxen er nok mindre kendt, dog har hun været medlem i adskil-
lige år. Men først for nylig er Vibeke flyttet tilbage til DK efter mange år i Bruxelles.
Velkommen til Dorte og Vibeke.

Som bekendt var der den 17. og 18. oktober rejsemesse i Øksnehallen. Jeg var der begge
dagene ved U.S. Virgin Islands stand. Utroligt mange mennesker brugte denne solrige
weekend på at mase sig rundt mellem de forskellige stande eller være tilhørere til et af de
utallige rejseforedrag. Og da jeg om søndagen fik fortalt, at der sammenlignet med sidste
år var 40% flere solgte adgangsbilletter, blev jeg slet ikke forbløffet. En anden flot pro-
centstigning kan man læse på det nye web-sted www.danskvestindiskeoer.dk. Antallet af
danske rejsende til det tidligere Dansk Vestindien er steget med 62% i første kvartal 2009.

God jul og godt nytår til alle

Anne Walbom
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Julemedlemsmøde i Taastrup
Fredag den 11. december 2009 kl. 19:00 (store sal)
  Taastrup Medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup.

Lige over for Taastrup station.  Parkering bag Medborgerhuset.

Pris for deltagelse: 60 kr. pr. deltager. Gæster er velkomne.

Tilmelding allersenest mandag den 7. december 2009
 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

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

Tilmelding til medlemsmødet  fredag  den 11. december 2009, kl. 19:00  i Taastrup.

Antal deltagere:    _______

Tilmelding til medlemsarrangement Von Scholten fredag den 19. februar 2010.

Antal deltagere:    _______

Navn:

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

Louise Sebro fortæller om:
Madlena‘s rejse:
En bemærkelsesværdig kvinde, som var født i Popo i Afrika, blev slave for J.L. Carstens
på St. Thomas og endte som frigiven og ældste i Brødremenigheden samme sted.

Efter Louises foredrag vil der blive serveret 2 stk. smørrebrød pr. deltager
og lidt senere vil der være gløg og æbleskiver samt lotteri!
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 —————————————————

til

Marianne Gall
Godthåbsvej 223
2720 Vanløse

Porto
kr. 5,50

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

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

 tænkelige kontaktnet.

Vi ser frem til at høre fra Dem.

HEIDI CHRISTIANSEN

Lyngsø allé 3 C  -  DK-2970 Hørsholm

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

Reg. under Rejsegarantifonden nr. 1026  -  Bank:  Den Danske Bank
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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

Fly t/r til St. Croix: fra København eller Hamburg fra: 6.200 kr.

www.frederikstedhotel.dk     info@frederikstedhotel.dk

Århusvej 22, 8500 Grenaa, Tlf.: 8758 9507

Kårdeduel og mord i
Dansk Vestindien

William Vessup levede i Dansk Vestindi-
en i første halvdel af 1700-tallet, og be-
retningen om hans tid på øerne indehol-
der stort set alle de dramatiske begiven-
heder, man kan forestille sig: Drabeligt
mord, hektisk flugt, stærke familieforbin-
delser, retssagsdrama med en grusom
dom til følge og sidst men ikke mindst
stort vovemod i forsøget på at vinde sin
gamle position tilbage.

Vessups ankomst og etablering
Første gang man støder på William Ves-
sup i ejendomsopgørelser, er i landlisten
for 1722. Her er Vessup anført som boen-
de hos familien Delicat i byen Charlotte
Amalie. Vessup var gift ind i familien
med Anna Delicat, datter af husets ejer,

Cornelius Delicat.1 Vessup kom formo-
dentligt til øen som kaptajn, og giftede
sig ind i familien. Vessup og Anna blev
boende hos svigerfamilien indtil de i
1725 fik huset for sig selv, idet Cornelius
og hans kone flyttede til deres plantage
på St. Jan. Ifølge skattelisterne ernærede
Vessup sig i denne periode som kaptajn.
I 1726 havde han formået at anskaffe sig
en plantage på St. Jan, efter Lucas van
Beeverhoudts enke.2 På plantagen, som
lå lige op ad svigerfamiliens plantager,
dyrkedes sukker ved hjælp af arbejds-
kraft fra 13 arbejdsdygtige slaver.
Plantagen var usædvanlig stor: Hele
4040 fod bred og 4700 fod lang, hvor
standardplantagen på St. Jan var 2000
fod bred og 3000 lang. Eftersom Vessup
boede i Charlotte Amalie, havde han en
såkaldt mesterknægt til at varetage den
daglige drift. Plantagen lå ved Maho
bugten, på den frodige og frugtbare
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nordside af øen, der egnede sig godt til
sukkerproduktion.

Konsolidering og ekspansion
Vessup købte en ny plantage enten i
1727 eller ’28. Den lå i Frands mands
Bay kvarteret på sydsiden af St. Tho-
mas. Det er meget svært at afgøre præ-
cist hvor inden for denne administrative
inddeling plantagen lå, idet beskrivelser-
ne i landlisterne mildest talt er mangel-
fulde og uden entydig tolkningsmulig-
hed.

Den nye plantage dyrkede Vessup ved
hjælp af sine slaver indtil 1732. Den hav-
de et cattunværk, hvilket betyder, at
plantagen producerede bomuld, og hav-
de nogle af de faciliteter, der skal til i for-
bindelse med behandlingen af dette pro-
dukt. Vessups slavebundne arbejdsstyr-
ke forblev i omegnen af 30 arbejdsdygti-
ge individer.3 Der er dog meget lidt at
finde om Vessups slaver i kilderne. Den
eneste information består af nogle en-
kelte navne, der i løbet af årene er blevet
noteret i forbindelse med køb og samtli-
ge navne i forbindelse med hans bosop-
gørelse i  1732.4

I 1731 tilkøbte Vessup sig endnu en
plantage på St. Thomas. Eller rettere:
Han købte to tredjedele af en plantage,
som lå op ad den allerede eksisterende.5

William Vessup blev i løbet af 1720erne
og de tidlige 30‘ere en relativt holden
plantageejer, og igennem ægteskabet og
netværket i hans tilgiftede familie formå-
ede han at sikre sig en gunstig position
på de to små Caribiske øer. Vessup boe-
de fra slutningen af 1720erne på sin ud-
videde plantage på St. Thomas i French-
mans bay med sin kone og sine to døtre.

Mord og landflygtighed
Den 17. april 1732, hen under den sene
aften, ændredes Vessup og hans families
liv sig markant. Vessup var sammen med
sin kone på besøg på en af naboernes
plantage. Her kom Vessup og Carl Hen-
rich Cuhlman, som naboen hed, i så
voldsomt skænderi, at Vessup sendte sin
kone hjem for at få mesterknægten til at
bringe ham sine pistoler og kårde. Da
mesterknægten ankom med våbnene,
ville han ikke give dem til Vessup, da
han mente, at denne var for ophidset.
Vessup fik dog alligevel fat i våbnene
ved hjælp af en slavedreng, der også var
til stede. Med våbnene lagt frem på bor-
det foran Cuhlman, forsøgte Vessup at
tvinge Cuhlman til vælge hvilket våben,
de to skulle duellere med. Cuhlman af-
viste, og bad Vessup komme tilbage da-
gen efter. Blodet kom dog alligevel til at
flyde, idet Vessup på groveste vis for-
nærmede Cuhlman ved at kalde ham en
Canallie, hvorefter „ginge de da begge
med deres kaarder ud af huset imod
hverandre, og ieen tiid af eet minute
seer Vidned, derefter at Vessuup gaar
fra Kuhlman af, … Kuhlman var stuken
i brøstet, og blodet udløb, hvorpaa
Kuhlman af sin Negere blev baared i
huuset, lagt paa sengen, og efter om-
trent én half times tiids forløb døde.“6

Allerede inden Cuhlman var afgået ved
døden, havde Vessup i hast forladt plan-
tagen, og noget tyder på, at han var klar
over gerningens alvor. Han flygtede i al
hast - ikke bare fra gerningsstedet, men
også fra Dansk Vestindien, og da byfo-
geden og to ’gode mænd’ næste morgen
ankom til Vessups plantage, var kun
Vessups kone og hans nye sted-sviger-
far, Johannes Uytendahl, at finde.



7Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 5 - November 2009

Cuhlmans lig var om morgenen blevet
bragt til byen, hvorfor byfogeden tog af-
fære.7

Ved samme lejlighed opgjorde byfoge-
den Vessups plantages værdier, hvilket
allerede der kunne tyde på, at man i for-
bindelse med en kommende retssag hav-
de tanker om at fordele disse værdier til
andre ejere. Under den indledende regi-
strering kommenterede byfogeden, at
plantagen var forladt af alle slaverne.
Ifølge Johannes Uytendahl var en del af
dem for nylig blevet transporteret til St.
Jan, og resten var flygtet af frygt for re-
pressalier på grund af Vessups handling.
Uytendahl mente dog, at de snarest ville
komme igen. Som en midlertidig løsning
fik byfogeden Johannes Uytendahl til at
tage plantagen under sin direktion.8

Dom in absentia
Den 4. august samme år blev William
Vessup dømt for mordet på Carl Henrich
Cuhlman. Vessup var stadig ikke blevet
pågrebet, idet han havde forladt koloni-
en. Dommen blev således afsagt in ab-
sentia. I retssagen forklarede Vessups
forsvarer at det var Cuhlman der var ag-
gressoren og at Vessup altså handlede i
nødværge. Dette afviste retten ved
hjælp af vidneudsagn fra Cuhlmans enke
og Vessups mesterknægt. Selve gernin-
gen afviste Vessup dog ikke - kun om-
stændighederne, hvorunder han havde
taget Cuhlmans liv.9

Dommen over Vessup lød derfor således:
at miste sit liv ved Bødelens haan, og
hans hoved lod at være forbrudt.10

Vessup blev dog aldrig pågrebet.

Slaveoprør
Under det voldsomme slaveoprør på St.
Jan i 1733-1734, blev hele øen vristet fra

kompagniets hænder.11 Mange af de der-
boende plantere omkom, hvis de da ikke
nåede at flygte i tide. De rebellerende
slaver slog stort set alle de hvide ihjel,
som de kunne komme i nærheden af, og
de brændte adskillige plantager ned.
Vessups tidligere plantage tog voldsom
skade under oprøret. På Vessups planta-
ge blev beboelseshuset, kogehuset og
magasinet totalskadet i brand. Destilleri-
et blev delvist beskadiget, mens en møl-
le forblev ubeskadiget. Ibland de slaver
der senere blev angivet som de konspi-
rerende i oprøret, var der ikke en eneste
af Vessups.12

Spørgsmålet er dog, hvad fraværet af
Vessups slaver iblandt de oprørende kan
ses som et udtryk for? For det første vil
jeg mene, at en sådan liste er baseret på
så tyndt et grundlag - altså vidneudsagn
fra enten tilfangetagne slaver udsat for
grum behandling eller vidneudsagn fra
de våbenføre mænd, der nedkæmpede
oprøret - at listen kan siges at være nær
ubrugelig til at identificere oprørerne.
Listen indeholder givetvis en masse
oprørere, men formodentligt også en
masse forkert angivne samt slaver, som
blev holdt som slaver af oprørerne. For
det andet mener jeg, at fraværet af
Vessups slaver ikke bør tages som ud-
tryk for, at han behandlede sine slaver
godt. Det kunne lige så vel være, at
ingen af dem stod i interessefællesskab
med den oprørende gruppe af nyankom-
ne vestafrikanske slaver, som var den
primære drivkraft i oprøret. Slaver fra
modstridende stammer havde udsyn til
blot at blive slaver for oprørerne, hvis de
vandt, og så var de lige vidt.13

Der verserer flere historier om, at Vessup
i tiden efter mordet på Carl Henrich
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Cuhlman besøgte St. Jan for at ’stjæle’
sine egne slaver tilbage.14

Det har dog ikke været muligt at konfir-
mere dette i mine arkivstudier, så denne
påstand må stå hen i det uvisse. Det sid-
ste, vi hører om Vessup selv, handler om
en dramatisk begivenhed: Han gjorde et
desperat og farligt forsøg på at blive fri-
taget fra sin straf ved at forsøge at til-
fangetage oprørets ledere ved list.15

Vessup skulle simulere at ville sælge
krudt til oprørene fra en båd, og lokke de
forhandlende oprørere ombord og stikke
af med dem. Det lykkedes dog ikke Ves-
sup at gennemføre noget, der imponere-
de administrationen på St. Thomas,
hvorfor Vessup forblev udenlands og al-
drig igen kom tilbage til Dansk Vestindi-
en som plantageejer.

Andre historikeres udlægning
En af de underfundigheder man oplever
ved nærstudiet af et konkret handlings-
forløb, er ofte hvor grovkornet de store
brede historiske værker om emnet er.
Dette gælder også i denne sag.

F.eks. skrev Waldemar Westergaard i
The Danish West Indies at mordet blev
begået ganske få måneder før slaveoprø-
ret I 1733. Det er altså halvandet år sene-
re end hvad det originale kildemateriale
oplyser.
Denne noget upræcise datering af mor-
det, bliver desværre ukritisk gengivet af
både Kay Larsen i Dansk Vestindien
1666-1917 og Palle Lauring i Dansk
Vestindien. Et andet godt eksempel er
hvordan Bro-Jørgensen i Vore gamle
tropekolonier skriver at Vessup havde
stukket sin nabo ned. Dette ligger en del
fra at have udkæmpet en duel.

(Footnotes)
1 St. Thomas Landliste for år 1722-23
2 St. Thomas Landliste 1726-27; St. Jan
Landliste 1728
3  St. Thomas Landliste 1732;
4 St. Thomas Landliste 1726-1727; Vessups
Skiftebrev s. 13.
5 St. Thomas Landliste 1731
6 Vessups Skiftebrev s. 19-23
7 Vessups Skiftebrev s. 1-2
8Vessups Skiftebrev s. 2-3
9 Vessups Skiftebrev s. 21-25
10 Vessups Skiftebrev, s. 25-26
11 Hornby, Ove: Kolonierne i Vestindien
. 1980, s. 91-96
12 Det Vestindisk-Guineiske Kompagni.
Direktionen.
Breve og dokumenter fra Vestindien 1733-
34
13 Hornby, Ove:
Kolonierne i Vestindien. 1980, s. 91-96
14 Bro-Jørgensen, J. O.:
Vore gamle tropekolonier. Bd. 1. 1966, s. 227
15 Pannet, Pierre J.:
 Report on the execrable conspiracy carried out…
 1984, s. 16

Jonas Møller Pedersen

Nyt fra Polcalypso
Orkestret.

Kazio har fortalt
os, at de skal spille
fredag den 18.
december  kl 21 på
det spillested, som
hedder Global
(tidligere Etnora-
ma), Nørre alle 7,
København N.

Det koster 80 kr. at komme ind.
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Et kik til starten på
enden

Anmeldelse: St. Croix Historiske Fotos
- 1860-1917. Forfattere: Elizabeth
Rezende og Anne Walbom.
Dansk Vestindisk Selskab 2009

Af Kenneth Bo Jørgensen

Et billede siger
mere end tu-
sind ord, siger
man - men An-
ne Walbom og
Elizabeth Re-
zende skal alli-
gevel have tak
for ordene i
deres nye bog
med historiske
fotografier fra

St. Croix. Ord og billeder spiller nemlig
sammen, så historien kommer så levende
frem, at man næsten vandrer rundt i
1800-tallets vestindiske gader. Vi bliver
suget tilbage til en tid, som vi i dag ved
var begyndelsen på enden.

For fotografiets historie på St. Croix be-
gynder netop i 1860´erne, hvorefter det
stort set kun går ned ad bakke. Billeder-
ne viser det. Fattigdom. Forfaldne byg-
ninger. Velmagtsdage, der er slut.

H.C. Andersen blev første gang fotogra-
feret i 1848, og det første reportagefoto
blev taget i 1848 på Christiansborg Slot,
da Frederik 7 blev udråbt til konge.

Bogens første foto er af Peter von
Scholten fra 1850, så vi er virkelig med
fra fotografiets spæde start. Men først i

1860´erne kommer kameraerne til øerne.
De første billeder er fra plantagerne, ret
livløse, for dengang var det vigtigere at
stå musestille end at smile til fotografen.
Senere kommer der liv og virkelighed
igennem linserne, som scenen fra Vaske-
riet, en bæk, hvor tøjet tørrede i solen på
en sten, så det også blev bleget.

Det store foto-boom kommer, da man fra
1902 udskifter soldater med gendarmer,
som har behov for at skrive hjem til fami-
lien og fortælle om deres nye eventyr.
De valgte den lette løsning: Send et
postkort. Men her var det ikke bygnin-
ger, der prydede postkortene, næ, her
var det beboerne, man gerne ville vise
den undrende familie derhjemme. Så vi
har postkort med den lille, hvide Jytte og
hendes store, sorte Nanny. En grønt-
handler. Pottesælgere ved stranden. Ja,
sågar scener fra børnehjemmet fandt
man egnede til foto-souvenirs.

Meget kan genkendes, og sjovt er det at
gå på opdagelse i bogen og se, hvordan
det hele så ud dengang. Guvernements-
huset omslynget af klatrende vinplanter
(og med kun én flagstang). Og balsalen,
der dengang var fyldt med kolonirådets
mødemøbler.

Man er dog aldrig i tvivl om, at billeder-
ne er fra en anden tid. De mangler nemlig
noget, som i dag fylder alt for meget: bi-
ler.

Bogen er dedikeret Ole Bidstrup (1938-
2003), mangeårig ildsjæl for Dansk
Vestindisk Selskab.

Kenneth Bo Jørgensen er forfatter til
rejsebogen ”Turen går til Dansk
Vestindien” (Politikens Forlag).

 
 



10 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 5 - November 2009

EN UGE I ”PARADIS”
Skrevet af Mette Lindberg Hansen
Klasselærer

Mandag morgen, den 20. april 2009 steg
7 glade, spændte og forventningsfulde,
store drenge med lærere på et fly i Ka-
strup Lufthavn. Flyet der lettede, satte i
første omgang kursen mod Miami, hvor
vi skulle overnatte 2 gange, inden vi
kunne stige ombord på ”det rigtige” fly,
som skulle bringe os til det, som vi i næ-
sten 2 år havde arbejdet på at realisere,
nemlig St. Croix på De Vestindiske Øer.

Ideen til denne rejse, var afslutningen på
et større socialt og historisk projekt, der
startede en tilfældig dag to år forinden i
et S-tog på vej mod København. Som al-
tid lå Metro-Express og flød på sæderne.
Men, min opmærksomhed blev fanget af
en overskrift der lød: ”Danske børn ved
for lidt om deres fortid”. Artiklen handle-
de om slaveri. Det måtte jeg læse. Jeg er
jo lærer!

Inden aften, den samme dag, var ideen
undfanget: Mine elever skulle i hvert
fald vide noget om deres fortid! De skul-
le naturligvis have en teoretisk viden om
emnet, og kunne de opleve noget i prak-

sis, ville det kun styrke deres forståelse.
De skulle til De Vestindiske Øer.

For at forklare intentionen med netop
dette projekt, og hvilke elever det hand-
ler om, vil jeg herunder citere uddrag fra
vores ansøgning til fondene:

Generelt:
”Vi er 3 lærere og 7 elever, der går på
Gamle Hjortespringskole, et udviklings-
center for specialundervisning. Vore ele-
ver er tilknyttet afdelingen for elever
med vidtgående specialundervisning.
Ud over at have ADHD, som den mest
dominerende diagnose, er eleverne be-
lastede med forskellige andre handicaps
som f.eks. autisme/Aspergers Syndrom
og/eller Tourettes Syndrom”.
”Mennesker med ADHD oplever ofte
verden kaotisk og uforudsigelig. De har
store koncentrationsvanskeligheder og
kan have svært ved at aflæse andres
kropssignaler.”
 ”Sprogforstyrrelser, indlæringsvanske-
ligheder, adfærdsafvigelser og kontakt-
besvær kan ligeledes præge børnene.”
”Vores elever er alle handicappede i de-
res evne til at forstå sociale fænomener.
De må lære de sociale regler trin for trin.”
”de vil på trods af dette målrettede ar-
bejde, altid være mere eller mindre af-
hængige af pædagogisk støtte på et
større eller mindre plan.”
”Følgerne for denne gruppe, vil ofte væ-
re social ensomhed.”
”De lærer bedst, hvis teori og praksis
går hånd i hånd.”

Vores projekt:
”Vi vil gå tilbage i historien og se på
menneskehandel og Danmarks rolle i
forbindelse med slavetransporten fra
Afrika til De Vestindiske Øer.”

Lærer og elever på „COTTAGES by the
SEA“ i Frederiksted, St. Croix
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”vi vil trække tråde til nutidens handel
med mennesker. Her kan nævnes:
Børnesoldater - Børnearbejdere –
Børneprostitution.”

Som en sidegevinst, men absolut ikke
mindre væsentlig, skulle eleverne selv
tage ansvar for at skaffe penge, klare sig
når de var væk fra forældrenes beskyt-
tende omsorg, planlægge indkøb (natur-
ligvis på engelsk), lave mad m.m.

Rejsen mål og indhold:
• Oplevelser af fællesskab
• Mulighed for at styrke

selvværd
• Fælles forventninger og fælles

glæde
• Naturoplevelser
• Sprogoplevelser
• Kort sagt: En oplevelse for livet

Og det blev det i overmål!

Først og fremmest skulle vi have tilladel-
se til at sætte dette projekt i gang. Tilla-
delsen blev givet. Derefter var der kun
én ting at gøre. Vi skulle søge penge og
vi skulle spare penge op. Mange penge!
Forældrene blev involveret og syntes, at
ideen var god. De gik straks i gang, på
eget initiativ, med en privat opsparing.
Hver familie blev enige om, at de hver
især skulle lægge 10 kr. til side om dagen
i godt og vel et år. Jeg lavede en ansøg-
ning til fonde og virksomheder, som blev
sendt ud. Og det var mange. Rigtig man-
ge. Desværre fik vi kun negative svar re-
tur. Projektet var, skrev nogle, for ambiti-
øst og ekstravagant. Efter knapt et år var
der endnu ikke kommet en eneste positiv
respons. Det nærmede sig en gyser!
Men vi opgav ikke. Drengene var top
motiverede. De brændte for sagen. Ele-

verne udførte forskellige typer arbejde.
De lavede havearbejde for forældre, de
fejede blade på skolens område i hele
efterårs sæsonen uanset vejret, de ryd-
dede et stort område med bure, kasser
og meget andet skrammel, hvor der igen-
nem mange år havde været holdt kaniner,
fugle o.a. De lagde et utal af breve i ku-
verter for kontoret, med deres store
pubertetsfingrede lavede de små fikse
juledekorationer , som de solgte på sko-
len til overpris og meget meget mere.
Opfindsomheden var stor, og det var
faktisk rørende at være ”tilskuer” til al
den aktivitet og det engagement de
udviste. Og så netop disse drenge!

En dag havde en forælder til en af dren-
gene sendt et medlemsblad fra ”Dansk
Vestindisk Selskab” med i skole. Spæn-
dende læsning. Og så var der jo adresse
og telefonnummer til formanden Anne
Walbom. Kunne vi få hjælp her? Ansøg-
ningen blev sendt til Anne Walbom, som
næsten omgående reagerede. Hun ville
gerne hjælpe os. Ikke med penge, men
hun kunne skabe kontakter og hun kun-
ne give os informationer om mangt og
meget.

Vi aftalte at mødes med hende (jeg tror vi
lige skulle ses an, og det var jo forståe-
ligt efter den beskrivelse). Det var væl-
dig positivt. Vi fik mange gode ideer og
informationer af både teoretisk og prak-
tisk karakter. Anne Walbom gav os mod
på at arbejde videre! Og - så kendte hun
et fantastisk sted ”Cottage by the Sea”
på  St. Croix.

Umiddelbart før skolernes sommerferie,
¾ år inden vi håbede på at kunne fuld-
ende vores ”drøm”, modtog vi penge for
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første gang fra en fond. Det var fanta-
stisk! Nu havde vi da et lille håb om, at
projektet kunne realiseres. Der var nogle
der ville støtte os!
Da vi startede igen efter sommerferien,
gik det pludselig stærkt. På een dag
modtog vi f.eks. 30.000 kr. fra to forskel-
lige fonde, og da vi nåede slutningen af
november, var vi sikre på, at vores rejse
var en realitet.

Derefter blev forskellige rejsebureauer
for alvor kontaktet. Det tikkede ind med
forskellige tilbud. Nogle horribelt dyre i
forhold til vores budget, andre mere ri-
melige; men alligevel overskred de bud-
gettet. Men – så endelig kom der et fan-
tastisk godt tilbud. Jeg slog til, og vi

kunne alle gå på juleferie med en dejlig
forventningsfuld fornemmelse i maven.
Vi skulle afsted den 20. april!

Efter to overnatninger i Miami, der også
var en stor oplevelse for disse drenge,
fortsatte vores rejse til det endelige mål.
Da vi landede på St. Croix slog en sjæl-
den varme eleverne i møde. En af dren-
gene mente, som en trøst til de andre, at
det bare var jetmotorerne, der var årsag
til denne utrolige hede. Men de blev
klogere, og de nød det i fulde drag.

Hjemmefra havde vi lejet en minibus,
som transporterede os til Cottage by the
Sea. Vi blev budt velkommen af Paul der
ejer stedet, og drengene blev sat i en

pavillon, under en slags halvtag med en
kold cola, mens de voksne så på ind-
kvarteringsmuligheder og blev vist
rundt. Vi fik tildelt 5 huse, alle med køk-
ken og bad. Området vi skulle bo i, lå lidt
for sig selv og samtidig i forlængelse af
det hele, omkring en slags gård med
smukke blomster, bananpalmer, liggesto-
le, grill og ikke mindst udsigt over et fan-
tastisk lysende turkisblåt hav og krid-
hvidt sand. Det lignede en reklame, og vi
måtte da også knibe os selv og hinanden
i armene, for at sikre os at det ikke var en
drøm. Som en af drengene sagde: ”HvisHygge ved morgenbordet
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der findes et Paradis, så må det da være
her?”

Dette blev starten på en fantastisk, lære-
rig og uforglemmelig uge, som vi nød i
fulde drag. Vi fik set alle de mange spæn-
dende historiske steder, vi havde læst
om. Især fortet i Christianssted gjorde
indtryk på drengene. En kæmpe udstil-
ling. Vi fik alle udleveret en slags rute-
plan, en skriftlig guide, som man kunne
følge og samtidig kunne man læse om,
hvad man så.

Vi fik talt med mange forskellige menne-
sker i Frederikssted. Der var Mr. Jack-
son, en gadefejer, to kvinder fra Baptist-
kirken i Frederikssted, som inviterede os
til gudstjeneste. Og det var spændende!
En helt anden måde at opleve en guds-
tjeneste på. Halleluja! En politibetjent,
der advarede os mod at gå op i de små
gader og mange, mange flere.

I vores lille ”Paradis”, mødte vi udeluk-
kende positive og hjælpsomme menne-
sker. Husene fungerede fantastisk. Der
var plads omkring drengene, så de også
kunne få ro, når de havde behov for det.
Her sov de, lavede mad og arbejdede
med skolearbejde. Stranden og vandet
var som taget ud af et eventyr. De svøm-
mede, dykkede, solede sig, legede, sejle-

de i havkajakker. En aften, hvor vi sad
nede ved stranden, sagde en af drenge-
ne: ”Når jeg engang får en kæreste eller
kone, så vil jeg tage hende med her til!”
Det var et fantastisk sted!

Efter syv uforglemmelige dage sagde vi
farvel til St. Croix, til Cottage by the Sea,
til  Paul og hans personale, og kørte til
lufthavnen, hvor vi gik ombord i flyet.
Vores eventyr var til ende og rejsen mod
Danmark begyndt.

Den 30. april 2009 landede et fly i Ka-
strup Lufthavn efter en laaaang flyvetur.
Ud af flyet steg en masse mennesker.
Men blandt disse var en helt særlig
gruppe. Ikke 7 store drenge; men 7 unge
mænd.

Inden rejsen sagde vi til hinanden:
VI KAN – VI TØR – VI VIL!

Bagefter kunne vi med rette sige:
VI KUNNE  – VI TURDE

–  VI GJORDE DET
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Ta’ i teatret med Dansk Vestindisk Selskab –
fredag den
19. februar 2010.

Oplev Peter Von Scholtens dramatiske liv på St. Croix
Folketeateret med Waage Sandø i spidsen inviterer nu alle teatergængere på et af
Danmarkshistoriens største dramaer; et drama, der udspillede sig på De Dansk
Vestindiske Øer i 1848. Og som medlem  af Dansk Vestindisk Selskab får du her et helt
specielt tilbud, som vi har fået strikket sammen med Folketeatret: Du kommer med til
forpremieren på Von Scholten, du får en rundvisning på teatret og en introduktion til
stykket – og en teatertallerken med kræs til smagsløgene. Alt sammen sker det den 19.
februar 2010. Og til særprisen 360 kr. pr. næse – alt inklusive bortset fra drikkevarer.
Vi har reserveret Snoreloftet – med i alt 80 pladser. Og hvis vi kommer over 80 tilmel-
dinger bliver det ud fra princippet først til mølle. Så derfor meld til allerede nu. Og til jer,
der har tilkendegivet forhåndsinteresse for forestillingen – ud fra den email vi tidligere
har sendt ud – beder vi om en bekræftelse på jeres forhåndstilkendegivelse. Brug
kuponen her i bladet eller send en mail til moedeudvalget@dwis.dk. Og vil I være helt
sikre på at komme med, så betal allerede nu, via vores bankkonto, Lån & Spar Bank,
reg.nr. 0400, kontonummer 117 00 79724. Og så kan I jo ved samme lejlighed betale
kontingentet for 2010 på 300 kr.

Vi har sakset følgende fra Folketeatrets hjemmeside:

Vi er i 1848. Den danske generalguvernør, Peter Von Scholten står i en krigslignende
situation med slavernes oprør i Dansk Vestindien.
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Von Scholten er splittet mellem sin loyalitet overfor konge, kone og fædreland og sin
erotiske besættelse af mulatten Anna Heegaard og hendes krav om slavernes frigivelse.
Von Scholten er historien om det danske koloniriges sammenbrud, om kampen mellem
sorte og hvide og magtglæde, idealisme, storhed og fald – og ikke mindst om
lidenskabelig kærlighed fortalt gennem musik og sang og med en billedscenografi, der
tager os med til det gamle Vestindien.

Instruktion: Waage Sandø
Scenografi: Søren Glad
Koreografi/Staging: Birgitte Næss-Schmidt
Kapelmester/Arrangør: Stig Christensen
Musik: Lasse Aagaard
Sangtekster: Thomas Høg
Dialog: Sune Svanekier 
Dramaturg: Hanna Lundblad
Kostumier: Pernille Christensen

Medvirkende:
Anders Gjellerup Koch
Donald Andersen
Kristian Boland
Birgitte Raaberg
David Owe
Carl Christian Rasmussen
Nicoline Siff Møller
Louisa Yaa Aisin
Max-Emil Nissen
Mark Ivan
Michel Sian
Sara Jordan
Julienne Doko
Anna Jansson
Jean-Hugues Miredin

Meld
til
med
det
samme.....
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Jeannette Ehlers
Atlantic, Århus Kunstbygning
13/11 2009 - 24/1 2010

ATLANTIC tager udgangspunkt i historien om trekantshandlen, der eksisterede i mere
end 200 år og som har haft stor betydning for verden af i dag. Gennem den
omspændende handel over Atlanterhavet, fra København til Guldkysten (Ghana) til
Vestindien og retur, er trekantshandlen fundament for industrialiseringen og det
globaliserede samfund.

Udstillingen vil præsentere en videoinstallation bestående af nye digitalt bearbejdede
fotos og video fra de begivenhedsrige områder, hvorigennem Jeannette Ehlers vil
dokumentere, fortolke og relatere fortiden til i dag.

Atlanterhavet spiller en signifikant rolle i trekantshandlen og  derfor lader Jeannette
Ehlers det også fylde en væsentlig del i sit projekt. Hun planlægger en videoinstallation
til det ene af rummene i Århus Kunstbygning (sal D), med  digitalt bearbejdede
videooptagelser af oprørske bølger fra Atlanterhavet.

I  sal C vil Jeannette Ehlers installere 3 store digitalt bearbejdede videoprojektioner på
transparent projektionslærred. De skal placeres så de danner en trekant i rummet. På den
måde fremstår de umiddelbart som enkelt projektioner for beskueren, men danner

Atlantic, Ballroom
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samtidig helhed via formen. Hensigten er at man skal kunne gå ind i trekanten, så man
omsluttes og bombarderes af billederne fra alle 3 projektioner på én gang.

Jeannette Ehlers vil ligeledes producere nogle panorama fotos, som modspil til de
levende billeder.

 

For yderligere information om ATLANTIC, er man velkommen til at kontakte mig, eller
Jeannette Ehlers på jeannette.ehlers@gmail.com.
  
Camilla Rohde Madsen
cam@rohdecontemporary.com

Atlantic, Cam

         Din Optiker

    Howitzvej 75 B, 2000 Fr.berg

  20 % til alle DVS medlemmer
            Tlf:  40145078
   Tidsbestilling ben@webline.dk
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Referat af den ordinære
generalforsamling afholdt i
Taastrup Medborgerhus
torsdag den 15. oktober
2009 kl. 19:00
Foreningens formand, Anne Walbom
(AW), bød velkommen til de 13 medlem-
mer, der havde valgt at deltage i general-
forsamlingen (udover 7 bestyrelsesmed-
lemmer).

Ad 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Stig Fremming (SF)
valgt som dirigent. SF blev enstemmigt
valgt. SF konstaterede at generalforsam-
lingen var lovligt indkaldt. Herefter gav
SF ordet til formanden.

Ad 2. Selskabets virksomhed:

2a. Formandens beretning (AW)
Dette år blev ganske som jeg havde fo-
restillet mig: Et travlt år. Både bestyrel-
sen og vores forskellige udvalg har
holdt rigtig mange møder. Den stor mø-
deaktivitet skyldes dels at det har været
et Festivalår og dels, at vi generelt øn-
sker, at være en aktiv forening (og det
kræver en aktiv bestyrelse).

Bestyrelsen har nedsat nogle udvalg,
hvis formand altid er medlem af bestyrel-
sen, men ellers kan medlemmerne sag-
tens komme udenfor bestyrelsen.

Derfor vil I i dag høre beretninger fra føl-
gende udvalg: Festivaludvalget  (med
Walther Damgaard som formand), Møde-
udvalget (med Marianne Gall som for-
mand) og Bladudvalget (med Finn Ferrall
som formand). Vi har også et kulturhi-
storisk udvalg og et 2017-udvalg (her er
jeg selv formand).

Desuden har vi et Webudvalg og et Med-
lemssekretariat (ved Erik Marcussen)
og et Arkiv (ved Walther Damgaard).

Som mange gange før, tilbragte jeg de-
cember måned 2008 på St Croix. Denne
gang var det for at sætte en udstilling op
i Strandgade 10 i Frederiksted med Emilie
Langkjærs fotografier. Udstilling blev set
af mange, og alt var såre godt  – dog fik
jeg ”klager” fra St Thomas: de følte at de
gik glip af noget! Derfor fik jeg og Wal-
ther Damgaard den tanke, at vi ville for-
søge at få det arrangeret således, at vi
kunne åbne en lignende udstilling i den
uge Festivalen var på Sjælland. Walther
talte med Køge Museum (Emilie Lang-
kjær kom fra Køge). De syntes at ideen
var god, men vi var bare for sent ude –
nu arbejdes der med udstillingsplaner i
det tidlige forår.

Ligeledes i december måned mens jeg
var på St Croix, var der auktion hos
Bruun Rasmussen og vi (Nationalmuse-
et, DVS og jeg) erhvervede 4 spændende
flyttekasser fra Jørgen Bjerregaards bo.
Denne erhvervelse har der jo stået en
del om i årets medlemsblade, så det vil
jeg ikke gå i detaljer med. Men jeg vil
kort sige, at indholdet vil vi på forskel-
lige måder gøre tilgængeligt (mere om
det fra det kulturhistoriske udvalg). En
del af bøgerne har vi solgt til interesse-
rede medlemmer (så vidt jeg husker var
det 14 medlemmer, som har købt spæn-
dende gamle bøger til en favorabel med-
lemspris).

Det sidste, som jeg vil nævne, med til-
knytning til december på St. Croix, er at
Waage Sandø og jeg spiste middag nyt-
års aften på samme restaurant. Da jeg så
ham, besluttede jeg, at han nok gerne
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ville nyde sin middag med sin familie –
så jeg lod ham være i fred. Da jeg senere
kom hjem til DK og lyttede på de beske-
der, som var indtalt på min telefonsvarer,
- ja, så var der en henvendelse fra Waa-
ge Sandø, som fortalte om sine Peter
von Scholten musical planer, og gerne
ville et samarbejde. Dette har bl.a. ført til,
at jeg har haft besøg af teatrets kostumi-
er, og nok mere vigtigt - at vi er i gang
med at lave et medlemsarrangement til
forestillingens forpremiere den 19. febru-
ar.

Bestyrelsen har i årets løb haft et fint
samarbejde med Karin Gert Nielsen
(turistinformationschef for US Virgin
Islands). På adskillige punkter kan vi
”hjælpe” hinanden. Hendes mål er, at få
antallet af danske turister til US VI til at
stige, - og det kan vi i DVS kun bakke op
om. For jo flere danskere, som rejser der-
ud, jo større er sandsynligheden for at få
flere medlemmer til Dansk Vestindisk Sel-
skab.

Ligesom de foregående år får jeg som
formand mange henvendelser, både fra
folk, som allerede er medlemmer, men og-
så fra måske kommende.  Og hvad drejer
disse henvendelser sig om? Mange af
dem handler om det at rejse ud til øerne,
hvilken årstid er den bedste osv.  Der er
også mange, som handler om slægts-
forskning. Så er der studerende, som en-
ten har fundet os via nettet, eller som er
blevet henvist til mig, fordi nogen men-
te, at dette emne ville jeg sikkert have
nogen bøger om eller måske nogle fotos
af.

En anden type henvendelser er f.eks. 40
danske elite-folkedansere, der ønskede
et par foredrag inden deres rejser ud til

US Virgin Islands. Eller en klasselærer fra
Gl. Hjortespringskolen (det er en special-
skole for børn med ADHD) som bad om
gode råd med hensyn til at planlægge en
tur for en 9. klasse bestående af 7 dren-
ge.

Så har vi også fået en lidt anden type
henvendelse – nemlig fra Vejle kommu-
nes skolevæsen. Det er en gruppe skole-
folk, som gerne vil starte et samarbejde
med skoler ude på øerne. Vi syntes at
projektet lød spændende, så vi beslutte-
de at arrangere et møde midt under Fes-
tivalen med Vejle-lærerne og de skole-
folk, som deltog i Festivalen. Det er ikke
et projekt, som DVS direkte er involveret
i, men vi vil gerne støtte og skabe kon-
takt.

Jeg vil slutte af med at sige tak til besty-
relsen samt til alle dem, som hjulpet både
under Festivalen, men også i andre sam-
menhænge. Tak til dem, som har været
aktive i udvalgene, som har været kon-
taktpersoner og så til sidst til vores bog-
handler.

2b. Kulturhistorisk udvalg (AW)
Kulturudvalget har siden sidste general-
forsamling holdt 6 møder.

Vi er et flittigt udvalg, som består af mig
som formand samt Jonna Skourup Chri-
stensen og Jonas Møller Pedersen – vi 3
er medlemmer af bestyrelsen. Så er der
medlemmerne uden for bestyrelsen: Lau-
ra Thatt Jensen og Louise Sebro (som i
løbet af året vendte tilbage efter endt
barsel) og Niklas Thode Jensen (som det
sidste halve år har opholdt sig i Firenze
på et EU-studielegat, men faktisk delta-
ger i møderne alligevel). Vores nyeste
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medlem er Vibe Maria Martens ( ligesom
Laura, Louise, Niklas og Jonas er Vibe
historiker). Vibe Maria Martens vil blive
vores tovholder for ungdomsudvekslin-
gen. Hun afløser Finn Bagger, som jo er
flyttet til Jylland og har meldt sig ud af
DVS.

Vi holdt en pause i år med ungdomsud-
vekslingen, fordi tidspunktet ville have
faldet sammen med Festivalen. Men til
sommer genoptager vi det, så hvis der er
nogen af vores medlemmer, som kunne
tænke sig at have 2 unge vestindere bo-
ende, så må I endelig sige til.

Det kulturhistoriske udvalg beskæftiger
sig med mange emner. Generelt kan man
sige, at vi i udvalget ”fodrer” bladet med
historisk stof, og at vi kommer med for-
slag til indholdet på medlemsmøderne.
Blandt andet serien med historiske por-
trætter kommer fra udvalget.

Den største enkeltopgave vi har beskæf-
tiget os med i år har været fotobogen
”St. Croix – historic photos/historiske
fotos”. Her har specielt Louise (til trods
for fødsel og barsel) læst med de kritiske
øjne og kommet med gode forslag, og
gennem hendes mand Henrik Sebro fik vi
forbindelse til redaktør Gitte Lyngs. I
samme åndedrag skal nævnes det store
arbejde, som Niklas har gjort med at skri-
ve ansøgninger. Vi fik tilsammen 105.000
kr.

Også i år har der været studerende fra
Københavns Universitet på St. John.
Hele fem, - 2 historikere, 2 arkæologer og
1 etnolog. Det er jo et samarbejde med
arkæologen Ken Wilde fra St. Johns Na-
tional Park Service, og det er NPS som fi-
nancierer det. Denne fortsatte kontakt

og samarbejde mellem Ken Wilde og Nik-
las Thode Jensen, giver ikke alene unge
studerende interessante muligheder, men
giver også os i DVS spændende fore-
drag, samt unge historikere, som bliver
interesseret i Vestindien. Det er på alle
måder godt for DVS.

Jørgen Bjerregaards samling bestod af 4
flyttekasser, hvoraf de 2 af kasserne  in-
deholdt papirer, notater m.m. samt en
samling vestindiske aviser fra 1915, 16
og 17. Alle aviserne er blevet scannet af
Jonas og Laura. Vores plan er at de skal
ligge på vores hjemmeside og gøres søg-
bare elektronisk – af flere grunde. Avi-
serne (som er to-sprogede) er en spæn-
dende historisk kilde til stort set alle a-
spekter af livet på øerne, og kunne der-
for være af stor interesse og være an-
vendelige for en bredere offentlighed
end de få, som i dag forsøger at læse
dem på de ret uskarpe mikrofilm på det
Kgl. Bibliotek.  Vi – DVS – vil på den må-
de hjælpe med til at få digitaliseret vores
kulturarv.

Nu bevæger vi os så småt over i fremti-
den! Og spørgsmålet om fremtidige pro-
jekter – Skal et projekt nødvendigvis en-
de i en bog eller måske en udstilling?
Eller skal den findes på nettet? Fremti-
den er fuld af spændende muligheder.

Til sidst vil jeg gerne rette en tak til hele
udvalget for dets store arbejdsindsats.

2c. Webudvalget (EM)
Webudvalgets formand - Ben Säbel - var
sygdomsramt af influenza og lungebe-
tændelse. I stedet orienterede  Erik Mar-
cussen om, hvordan hjemmesiden havde
det. Hjemmesiden var bestyrelsens smer-
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tensbarn: Man havde mange og høje am-
bitioner men måtte samtidig erkende, at
det at holde en hjemmeside up to date
kræver både tid og omhu. Den nye be-
styrelse vil se, hvad der byder sig af mu-
ligheder på dette felt - hvordan skal det
organiseres, så der er nogen, der rappor-
terer, hvad der skal på nettet, og hvad
der skal pilles af osv..   Samtidig er det
vigtigt, at medlemmerne holder selskabet
up-to-date med deres egne mailadresser,
så selskabet kan orientere med nye og
spændende oplysninger - som for ek-
sempel Atlantic Links invitationer til rej-
semessen i Øksnehallen.

2d. Festivaludvalget Walther Damgaard
(WD)
Da Walther Damgaard var fraværende
(ferie), var det Anne Walbom som frem-
lagde Walthers tilsendte referat:

Pudsigt nok har der i det forløbne år væ-
ret rimeligt om ikke hektisk så i hvert fald
stor aktivitet i festivaludvalget. Det er
blevet til knapt en halv snes møder om-
kring planlægning af festival 2009.

Som for 4 år siden havde vi meldt ud, at
vi kunne tage imod 60 gæster. Fra STT
var beskeden, at vi bare kunne fortælle,
hvor mange vi kunne tage imod, så skul-
le de nok fylde rammen op, der var rigtig
mange, som havde udtrykt interesse for
turen. Men den økonomiske nedtur i
USA og resten af verden kunne også
mærkes på USVI. Da vi ved ankomsten i
lufthavnen gjorde antallet op var det re-
duceret til 34 gæster, det laveste antal
nogen sinde ved en festival. Og det en-
delige tal kunne vi faktisk først gøre op
dagen efter ankomsten, hvor det sidste
afbud indløb.

Det plejer at være svært at få de forskel-
lige informationer trukket ud af arrangø-
rerne på USVI. Denne gang var ikke helt
forskellig fra plejer. Der er et forbilledligt
samarbejde med tovholderen Jeanne
Blackwood på STX. Vi fik gæsteoversig-
ten til tiden og alt vi ønskede af informa-
tioner om gæsterne kom, som vi kunne
ønske det. At der så var gæster, som me-
get sent meldte fra, kunne tovholderen
ikke gøre for, og det gav plads til de sid-
ste, som meldte til i ugen før ankomsten.
I nogen grad var det måske krisen i an-
dre tilfælde sygdom og dødsfald i famili-
en. Men fra STT gik det ikke helt så godt
med at få noget frem. Vi fik en gæsteliste
med navne, og det var det. Derfor kunne
vi heller ikke som vi gerne vil, fortælle
værterne noget om de gæster, der ville
komme og bo hos dem. Det er en af de
ting, som flere værter har været mindre
tilfredse med.

Også ved denne festival så det på et
tidspunkt ret sort ud med tilsagn om
værtskaber på Sjælland, men det lykke-
des til sidst lidt hjulpet af det reducerede
gæsteantal at få alle indkvarteret, og
desværre også at skuffe nogle, som ikke
nåede at få gæster. I Jylland var der in-
gen problemer, her måtte vi også skuffe
en del medlemmer, som altså ikke nåede
at få gæster.

Med erfaringerne fra for 4 år siden, in
mente, havde vi valgt at bede alle om at
møde i Kastrup og derfra tage med bus-
sen til Jylland. Det fungerede godt, også
på returrejsen til Sjælland en uge senere.
Men ja, det er en lang tur for gæsterne.

I Jylland og på Fyn var der dannet 4
grupper til at stå for de lokale arrange-
menter og efter tilbagemeldingerne fra
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såvel gæster som værter har alt i det sto-
re hele forløbet meget fint.

På Sjælland gik det også godt. Mine kol-
leger i Festivaludvalget har gjort et stort
arbejde med at planlægge alle arrange-
menter til mindste detalje og det lykke-
des på udmærket vis. Også vejret var der
tænkt på, dog med et par mindre smutte-
re. Men heldagsturen til Møns Klint
kunne gennemføres med flot solskin på
klinten.

Der har ikke været mange kritikpunkter
til Festival 2009. Et af den vi har hørt
mest, har været de manglende informa-
tioner om gæsterne og ikke mindst deres
måske specielle spisevaner. Men der har
ikke været alvorlige kritikpunkter til det
arbejde mine kolleger og jeg har lavet.
Fra gæsternes side har vi efterfølgende
modtaget endog meget positive tilkende-
givelser om Festival 2009.

Vi fik i år god økonomisk støtte til Festi-
valen, dels af Solarfonden med 50.000 kr.
dels fra U.S. Virgin Island Turisme’s dan-
ske repræsentation med 14.000 kr.

Så meget fra Festivaludvalget, hvor jeg
gerne til de øvrige medlemmer vil sige
tak for en stor indsats og et godt samar-
bejde.

2e. Mødeudvalget Marianne Gall (MG)
En kort opsummering af diverse med-
lemsmøder siden sidste års generalfor-
samling den 24/10-08.

Julemødet var den 28/11-08 i Taastrup
hvor Dorte Paaske fortalte om Alma
Latima’s kuffert (også kaldet Tante Lat),
en fjern slægtning fra Frederiksted, som i

1908 rejser til Danmark og uddanner sig
til jordemoder, sygeplejerske m.m.. Vi så
også nogle af hendes ejendele fra kuffer-
ten. En fantastisk historie. Bagefter ame-
rikansk lotteri.

Næste møde i Taastrup var den 6/2-09,
hvor 3 unge mennesker fortalte om deres
ophold på Hassel Island, en lille ø i St.
Thomas  Havn. Det var Casper Toft-
gaard Nielsen fra Københavns Universi-
tet med foredraget ”Internship eller In-
diana Jones” og  Andreas Mir Latif og
Vibe Maria Martens  med foredraget
”Uventede overraskelser, eller datidens
dagligdag”.  De tilbragte 5 uger derude
med bl.a. arkæologiske udgravninger,
dykninger og opmålinger m.m.. En spæn-
dende og anderledes beretning  af et op-
hold.

Det 3. møde i Taastrup den 17/4-09 hav-
de vi besøg af Andreas Trier Mørch,
som sammen med Anne Walbom fortalte
om Emilie Langkjærs fotografier fra St.
Croix omkring år 1900. De gav os et ind-
blik i, en for tiden, usædvanlig kvindes
liv. Efterfølgende var der lidt orientering
omkring Festivalen. Dagen efter var der
møde i Horsens, hvor Dorte Paaske
gentog sit foredrag om Alma Latima’s
kuffert. Også her var der festivalsnak på
programmet.

Lørdag den 23/5-09 var der fællesmøde
på Valdemar Slot, Tåsinge, med rundvis-
ning på Slots- og Herregårdsmuseet og
på egen hånd i Jagt- og Trofæ- samt Le-
getøjsmuseet. Vi var heldige med vejret
og jeg synes vi havde en hyggelig efter-
middag.

Den 27/9-09 var der igen møde i Horsens
og endnu engang fortalte Andreas Trier
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Mørch og Anne Walbom om Emilie
Langkjær og hendes billeder.

Senest her den 2/10-09 i Taastrup havde
vi besøg af George Tyson, ”An African
Venus on St. Croix” kaldte han sit fore-
drag omkring slægtsforskning. Bagefter
præsenterede Anne Walbom selskabets
nye bog ”St. Croix historiske fotos”.

Alt i alt en række møder meget forskelli-
ge, men, synes vi, spændende og inter-
essante på hver sin måde!

Desværre er der kun planlagt 1 møde fo-
reløbig, nemlig julemødet fredag den 11/
12-09 i Taastrup.

Til slut vil jeg sige tak til alle vores med-
lemmer som har mødt så flittigt op i årets
løb, men der er plads til flere! Og til vo-
res foredragsholdere, og de flittige hjæl-
pende hænder til afvikling af møderne,
skal der også lyde en stor tak. Vi sætter
rammerne, men det er jer der skaber den
gode stemning!

2f. Medlemsbladet Finn Ferrall (FF)
Som det fremgår af sidste udsendte
medlemsblad genopstiller jeg ikke til
bestyrelsen, så dette er min sidste
beretning om bladet.
Jeg har siden efteråret 2004 været an-
svarshavende redaktør af bladet og har
været meget glad for jobbet. Det har gi-
vet mig megen information om øerne at
lave de mange blade som det efterhån-
den er blevet til. De mange artikler jeg
har modtaget fra medlemmer har været
en stor informationskilde om forhold på
øerne som jeg ikke kendte til. En kom-
mende ny redaktør vil sikkert også
nyde godt af denne informationskilde.

Siden sidste generalforsamling er det i-
gen lykkedes at få udsendt 5 blade,
hvoraf det ene var Festivalbladet, hvor
vi for første gang fik trykt bladet helt i
farver. Det har jo, som nævnt ved sidste
generalforsamling, længe været mit øn-
ske, at det fremover kunne lade sig gøre
at få trykt bladene i farver, men den øge-
de udgift til trykningen vil nok fortsat
være for stor i forhold til vores budget.
Fremover vil flere og flere medlemmer
nok også være i stand til at se bladet
med billederne i farver på Internettet.

Jeg vil til sidst benytte lejligheden til at
sige tak til bestyrelsen for godt samar-
bejde i de forløbne år og en særlig tak til
mine medarbejdere i bladudvalget: Erik
Marcussen,  Anne Walbom og Jonas
Møller Pedersen.

Og så vil jeg også gerne ønske den kom-
mende ny redaktør af bladet held og lyk-
ke med jobbet og samtidig bemærke, at
jeg gerne hjælper vedkommende godt i
gang med jobbet (hvis det ønskes).

2g. Medlemssekretariatet (EM)
Der er egentlig ikke så meget at fortælle:
Det har været business as usual – regi-
strering af nye medlemmer, udsendelse
af blade – og så desværre også medlem-
mer vi har måttet sige farvel til af den e-
ne eller den anden grund. Heldigvis har
der dog samtidig været en pæn tilgang
af nye medlemmer, så alt i alt ligger med-
lemstallet ret konstant i intervallet 350 –
400 husstande. I dag er vi 361 medlem-
mer.

En lille opfordring: Husk at meddele a-
dresseændringer til sekretariatet – lige-
som vi gerne vil have oplyst jeres even-



24 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 5 - November 2009

tuelle mailadresse – hvis vi ikke allerede
har den. Så kan vi bedre orientere jer om
aktuelle tiltag – bladene har jo en vis for-
beredelsestid og regularitet i forhold til
afholdelsen af medlemsmøderne.
Tilbuddet fra Atlantic Link om adgang til
rejsemessen i weekenden er bare et en-
kelt eksempel.

2h. Arkivet (WD), fremlagt af (AW) i
(WD)’s fravær.
Der er ikke så heftig aktivitet i arkivet. Vi
har det fortsat for varmt i arkivet og hol-
der øjne og øren åbne for eventuelt at
løbe ind i et billigt og godt arkivlokale.

Vi har også i det forløbne år modtaget
forskellige effekter bl.a. nogle fotos og
et fotoalbum fra festivallen i 1981. Men
skulle nogen høre om eller kende til et
godt og billigt lokale vil vi meget gerne
have et tip.

2i. 2017 udvalget  (AW)
Udvalgets medlemmer er: 3 fra bestyre-
sen: Walther Damgaard, Erik Marcussen
og mig (som også er formand). 2 uden
for bestyrelsen: Louise Sebro og Hans
Torpet. Vi har holdt 2 møder.

Udvalgets opgave er helt konkret, at fo-
reslå aktiviteter, som skal finde sted i
2017, som er 100-året for overdragelsen
af De Dansk Vestindiske Øer til USA.
Det vil være ønskværdigt, at det ikke
blot bliver et lille PUFFFF, men at der he-
le året overalt i Danmark vil finde aktivi-
teter sted, som ikke blot er til glæde for
selskabets medlemmer. Nej, vi forestiller
os noget større. Visionen er, at det gerne
skulle blive et år, hvor alle danskere u-

standselig vil blive mindet om det tidli-
gere Dansk Vestindien.

Se en sådan vision kræver jo store for-
beredelser og økonomi og samarbejds-
partnere.

Vi har diskuteret mange – ja, rigtig man-
ge ideer. Og disse ideer har vi så linet op
og forsøgt at systematisere. Er dette no-
get DVS kan gøre alene – eller kræver
det samarbejdspartnere? Dernæst kigge-
de vi på tidshorisonten. I de allerfleste
tilfælde var vi i overordentlig god tid.

Men noget er startet – og det er den lille
slægtsforsker gruppe, som allerede er
mødtes de første 4 gange.

Med andre ord, så tænker vi ikke kun i
bøger og udstillinger. Nej vi vil f.eks. me-
get gerne udvikle vores hjemmeside, så
den kommer til at indeholde en masse
spændende stof.

Ved vores sidste møde i 6. marts beslut-
tede vi, at vi ikke behøvede at mødes i-
gen før om et lille årstid. Måske skal vi
så holde et møde med nogle samarbejds-
partnere. Men det vil den nye bestyrelse
tage stilling til.

Bemærkninger til beretningerne:

Tonny Andersen spurgte hvilke planer
man har for de kommende festivaller
frem til 100 året for transfer i 2017.
(AW) oplyste, at man fra V.I.‘s side øn-
skede at videreføre festivallerne med de
sædvanlige 2 år, så i 2017 skulle festival-
gæsterne fra V.I. komme her og man ville
så lave et udvidet festarrangement. Man
kan evt. selv rejse til V.I. det år (for egen
regning), måske med arrangementer fra
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søsterforeningerne derude. Intet er end-
nu låst fast, så 3 års intervallet er stadig
„in“.

Eric Berner forhørte sig om arkivloka-
lets størrelse m.m. Kan måske arrangere
noget?

Beretningerne blev herefter alle en-
stemmigt godkendt

Ad3. Forelæggelse af regnskab (EM)
Regnskabet blev forelagt, ledsaget af
følgende gennemgang af regnskabet:
Jeg har ikke fornemmelse af, at der er
den store interesse her for en detaljeret
gennemgang af regnskabet. Hvis jeg ta-
ger fejl, må I råbe op – ellers er der jo
masser af mulighed for spørgsmål.

Selskabets resultat – altså uden hensyn-
tagen til festivalfonden og kulturudval-
get – er på niveau med sidste år – faktisk
en anelse bedre – med et positivt resul-
tat på knap 52 t.kr.

Festivalfonden har fået tilført knap 72.
t.kr – primært fordi vi i det afsluttede
regnskabsår har indtægtsført festival-
kontingentet  på 75 kr. pr husstand og
det tilskud til festival 2009, som vi har få-
et fra solarfonden på 50 t.kr. Til gengæld
har vi også udgiftsført de udgifter, der
allerede var påløbet festivalen – bl.a. be-
talingen af diverse deposita.

Kulturudvalget ender med et regnskabs-
mæssigt underskud på 7 t.kr. Salget af
bøger har været mindre end året før,
hvor vi havde en større engangsindtægt
i forbindelse med at selskabet leverede
filmmateriale til en historisk dvd. På ud-
giftssiden tæller, at vi har været med til
at sikre at det vestindienmateriale, vores

tidligere medlem Jørgen Bjerregård ef-
terlod, forbliver i dansk besiddelse. Det
var et projekt, hvor Nationalmuseet,
Dansk Vestindisk Selskab og vores for-
mand arbejdede sammen.

Mødeudvalget er der ikke så meget at si-
ge om – rent regnskabsmæssigt – det
ender næsten neutralt - hvilket også er
målsætningen.

Hvis man sammenlægger alle aktiviteter i
selskabet ender vi med et overskud på
116 t.kr og en formue ved regnskabså-
rets slutning på 1.1 million kroner. Men
som det også fremgår af det efterfølgen-
de dagsordenspunkt budgettet, gør Fes-
tival 2009 sit til, at træerne ikke vokser
ind i himlen. Men alt i alt må selskabets
økonomi siges at være god.

Bemærkninger til regnskabet:
Eric Berner spurgte om man fik tilskud
til bladet.
(EM) svarede, at man fik et lille tilskud
på ca. 6.000 kr

Regnskabet blev herefter enstemmigt
godkendt.

Ad4. Forelæggelse af budget, herunder
fastlæggelse af kontingent (EM)
Budgettet blev fremlagt med følgende
ledsagende kommentarer fra kasseren:

I dagsordenen er vi nu nået til punkt 4.
Her er det min fornemmelse, at det er ef-
tersætningen i dagsordenen, der interes-
serer mest: Fastsættelse af kontingent.
Her kan jeg så glæde med, at bestyrelsen
indstiller, at vi fastholder kontingentet
på de 300 kr. årligt pr. husstand, fordelt
med 225 kr. til selskabet og 75 kr. til festi-
valfonden.
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Regnskabet for festival 2009 er nu gjort
op. Det blev ikke så slemt, som vi havde
frygtet. Et underskud på 120 t.kr. endte
vi med – takket være tilskud til Festiva-
len fra Solar-fonden og fra Atlantic link.
Stor tak herfra. En anden del af forklarin-
gen på, at vi slap nogenlunde rimeligt fra
festivalen – økonomisk – var at vi jo ikke
fik de 70 gæster, som vi havde imødeset:
Der kom jo kun knapt det halve antal.

Da der allerede var udgiftsført festival-
udgifter i det netop afsluttede regnskab,
ender vi med en regnskabsmæssig udgift
i 2009-2010 på knap 80 t.kr. i Festivalfon-
den. Det fører frem til, at vi forventer, at
der ved regnskabsårets afslutning er me-
re end 400 t.kr til rådighed for fremtidige
festivaler.

Kulturudvalget har i budgettet en netto-
udgift på 65 t.kr – så galt regner vi dog
ikke med, det går: På det tidspunkt, hvor
budgettet blev lagt var fotobogen under
udarbejdelse – vi havde et budget for
bogens produktion, men ikke for hvad
den skulle sælges til – og til hvem. Der-
for er der kun indregnet en minimal ind-
tægt ved bogsal – resultatet vil i virke-
lighedens verden formentlig være bety-
deligt bedre.

Det er i budgettet forudsat, at ungdoms-
udvekslingen kommer i gang igen. Vi kan
håbe på, at øerne nu igen kan overskue
også at have denne bold i luften.

Kulturudvalget ender med en samlet for-
mue ved regnskabsårets afslutning på
knap 200 t.kr.

Budgettet blev herefter enstemmigt
godkendt.

Ad5. Behandling af fremsatte forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.

Ad6. Valg af bestyrelse
Walther Damgaard, Erik Marcussen, Per
Dahl, Anne Walbom, Finn Ferrall og Ben
Säbel var på valg og villige til genvalg
undtagen Finn Ferrall og Ben Säbel. I
stedet blev foreslået Vibeke Maduro
Tuxen og Dorte Paaske Rasmussen.
Vibeke og Dorte blev enstemmigt valgt.
 Eric Berner og Finn Ferrall oplyste at de
gerne ville deltage som medlemmer af
bladudvalget, uden for bestyrelsen.

Ad7. Valg af revisorer
Flemming Bergqvist og Henrik Teileskov
foreslås genvalgt. Begge blev genvalgt.

Ad8. Valg af revisorsuppleant
Jens Benoni Willumsen foreslås gen-
valgt. Jens blev genvalgt.

Ad9. Eventuelt
Eric Berner nævnte, at han måske kun-
ne  trykke bladet i farver! Han har ad-
gang til en trykkemaskine!
Bestyrelsen ser på sagen når der dukker
noget op.

Anne Walbom sluttede af med at takke
de fremmødte medlemmer og overrakte
den afgåede redaktør, Finn Ferrall, en fla-
ske 12 år gammel rom og takkede diri-
genten for godt arbejde og overragte
ham foreningens nye fotobog.

Finn Ferrall

Referatet er  gennemset og godkendt af
dirigenten,
Stig Fremming.
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Vestindiske bøger
Følgende bøger er der stadig mulighed
for at erhverve...

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

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

 15.  160 kr.           Pamela Gosner: Historic
Architecture of the U.S. Virgin Islands.
Moore Publ. 1971

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

 31.  240 kr.           Erik Lawaetz: St. Croix,
500 years. Poul Kristensen, 1991 (1.
udgave)

 34.  75 kr.             Eva Lawaetz: The
Danish 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

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

 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

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

 Andre bøger:

 53.  50 kr.             Kjeld Elfelt: 103
Engström 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:
Norske Folkeviser. Dreyers Forlag, Oslo,
1943

 57.  200 kr.           Harald Nielsen:
Bygmesterbogen, Bedre byggeskik. Nyt
Nordisk Forlag, 1932

 58.  200 kr.           Hans Edvard
Nørregård-Nielsen: Fuglefri (bind 1-2).
Kunstcentret 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               
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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,-

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

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,-

„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,-

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

„ST. CROIX“  Historiske  Fotos

Anne Walbom og
Elizabeth Rezende, 2009,
137 sider.        Pris kr. 200,-
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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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DVS‘s bestyrelse:

Anne Walbom Walther Damgaard

Erik Marcussen

Anna Lykke Jensen

Jonna Skourup ChristensenMarianne Gall

Per Dahl

Jonas Møller Pedersen

Vibeke MaduroTuxen Dorte Paaske Rasmussen
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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, Jonas
Møller Pedersen, Vibeke Tuxen og Dorthe Paaske Rasmussen. Uden for bestyrel-
sen: Louise Sebro, Niklas Thode Jensen, Laura Thatt Jensen og Vibe Maria
Martens.

FESTIVALUDVALG: Anne Walbom, Marianne Gall, Erik Marcussen, Per Dahl og
Jonna Skourup Christensen.

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: w-damgaard@get2net.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:  Vibeke Maduro Tuxen,  22 83 72 33, Spinderigade 16, 1.th.,
2500 Valby . e-mail: medlemsbladet@dwis.dk, Erik Marcussen, Anne Walbom,
Jonas Møller Pedersen, Fr.borgvej 29, 2. th., KBH NV, e-mail:
jompemail@gmail.com. Uden for bestyrelsen: Eric Berner og Finn Ferrall.

WEB-UDVALG:  Dorte Paaske Rasmussen,  33 22 11 05, Halls Allé 7, st. th.,  e-
mail: webudvalget@dwis.dk; Erik Marcussen. Uden for bestyrelsen: Ben Säbel,
Andreas Trier Mørch.

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; Jonna Skourup Christensen,  36 17 13 05,
Rønhaven 4, 2500 Valby, e-mail: jskourup@privat.tele.dk. Uden for bestyrelsen:
Kirsten Christiansen.
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Efter besøget  på Amalienborg overværer gæster og værter ved Festival 2009 at livgar-
den har vagtskifte på  Amalienborg Slotsplads.
Foto: Finn Ferrall


