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Kære medlemmer

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2010, nr. 1
Redaktion: Vibeke Maduro Tuxen (ansvarshavende).

Formanden skriver...

Teknisk assistance: Finn Ferrall og Erik Marcussen.

Tak for alt det i det gamle år, - især tak til jer, som deltog i vore møder, som var værter for
vore vestindiske gæster eller på anden måde var aktive i 2009, - måske blot som læsere af
dette blad! En forening som vores er totalt afhængig af sine medlemmer. Derfor håber jeg
også, at vi ses i det nye år. I hvert fald planlægger bestyrelsen forskellige arrangementer,
og nogle af dem, kan I læse om i dette blad. Men måske ses vi også på feriemessen i
Bella-centret den sidste weekend i januar.

Også i 2009 har jeg tilbragt jul og nytår på St. Croix. Andetsteds i bladet kan I læse om
fotobogen og mine oplevelser i den retning. Personligt har det for mig været nogle glæ-
delige uger, og nu er folk begyndt at spørge efter vores næste projekt! På nuværende
tidspunkt (næstsidste dag i 2009) er bogen fuldstændigt udsolgt her på St. Croix. Jeg er
selvfølgelig spændt på, om de ca. 50 eksemplarer, som er på St. Thomas også bliver solgt
ud. Ellers tager vi dem med tilbage til St. Croix, for her er der nemlig en venteliste.

Dette nummer af bladet er blevet til på en anden måde end ellers. Bladet har fået en ny
redaktør, nemlig Vibeke Maduro Tuxen. Dog er den gamle redaktør Finn Ferrall ikke helt
trådt af endnu. Vor nye redaktør får nemlig en blød start på grund af nogle øjenproble-
mer. Jeg siger stor tak til begge - ikke kun på egne vegne, for jeg tænker at bladets læsere
er enige med mig i, at medlemsbladet er en vigtig del af denne forening.

Godt nytår og på gensyn
Anne Walbom
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Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød pr. deltager ved mødet.
Pris for deltagelse: 60 kr. pr. deltager. Gæster er velkomne.

Tilmelding allersenest mandag den 15. marts 2010
 E-mail til  moedeudvalget@dwis.dk
  -  eller send nedenstående kupon til Marianne Gall
  -  eller ring til Marianne på tlf.: 38 86 10 69 eller på hendes mobiltelefon: 30 28 80 69.

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

Tilmelding til medlemsmødet  fredag  den 19. marts 2010, kl. 19:00  i Taastrup.

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

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

Medlemsmøde i Taastrup
Fredag den 19. marts 2010 kl. 19:00 (store sal)

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

Agnes Elbæk Wraae og Marie Veisegaard Olsen: "Brown Bay, St. Jan".

Galit Peleg:  "Mellem papirer, potteskår og skidne klæder"

Andreas Bonde Hansen og Nikolaj: ”Historisk arkæologi på St. Jan”
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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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En skæbnehistorie fra da-
tabasen ”The St. Croix Po-
pulation Database 1734 –
1917”

I september 2009 bragte DVS-bladet ny-
heden om en ny, omfattende database,
”The St. Croix Population Database 1734
– 1917”, der netop var blevet gjort of-
fentlig tilgængelig.

På Rigsarkivet i København blev databa-
sen præsenteret af  historikeren George
F. Tyson, St. Croix, Antropolog Dr.
Svend E. Holsoe, Philadelphia, histori-
ker/arkivar Poul Olsen, København og
Roland Roebuck, St. Croix og Washing-
ton. De udgør tilsammen ledelsen  af St.
Croix African Roots Project Team. Den
udleverede dokumentation omfattede -
ud over information om selve databasen
– flere skæbnehistorier, stykket sammen
af dokumentation fra databasen. Venus
Johannes’ historie nedenfor er en af
dem. George Tyson fortalte om databa-
sen på medlemsmødet 2. oktober 2009 og
nævnte en af historierne, nemlig den om
Venus Johannes.

Venus Johannes – fra Senegal til
St. Croix
Venus blev efter eget udsagn født ved
Saloum-floden i det nuværende Senegal.
Som ung pige blev hun fanget og ført til
øen Gorée, der var en travl udskibnings-
havn i den transatlantiske slavehandel.
Der blev hun solgt til Anne Rouissine
Pepin, en prominent frikulørt kvinde, gift
med mustee Nicholas Pepin, der ejede
det berygtede ”Slavehus”. Venus arbej-
dede som tjenestepige i den pepinske
husholdning indtil år 1800, hvor John
George Maddock ankom. John George

Maddock var kaptajn på et slaveskib fra
St. Croix. Han indlogerede sig hos Pepin
familien og blev der så betaget af tjene-
stepigen Venus, at han tilbød at købe
hende. Anne Roussine afslog at sælge
Venus, men indvilligede i at bytte hende
med en anden slave på betingelse af, at
Maddock ville give Venus hendes ube-
tingede frihed og gifte sig med hende.
Den følgende morgen fik arrangementet
officiel gyldighed ved en traditionel
Gorée vielsesceremoni.

Venus levede sammen med kaptajn Mad-
dock på Gorée i et par måneder. Da Mad-
dock skulle tilbage til St. Croix, indvilli-
gede hun i at tage med ham på betingel-
se af, at han ville give hende løfte om
senere at tage hende tilbage til Gorée.
Men da hun ankom til Frederiksted,
solgte Maddock hende til Jehodan
Yates, der var datter af hans ven kaptajn
John Yates. Venus boede hos og arbejde
for Jehodan Yates i Frederiksted fra 1800
til 1815 og fik i den tid 4 børn – Charlot-
te, Elvira, John Frederick og Rosalina. I
1815 bragte hun sit illegale slaveri for
den danske dommer og denne indledte
en omhyggelig undersøgelse af sagen.
Ifølge dommen blev Venus og hendes
yngste datter, Rosalina erklæret frie, men
hendes 3 andre børn skulle forblive sla-
ver indtil de blev frikøbt af enten Venus
eller Jehodan Yates. De blev frie i 1820.

Så snart Venus var frigiven, giftede hun
sig med John Johannes, der var barber,
og de fik sammen tre børn – Perla, Mary
Ann og John Richard. Venus boede med
sin familie i et lille hus, der tilhørte John
Johannes, beliggende 36B Hospital
Street i Frederiksted. John Johannes dø-
de i august 1825. Før sin død gav han og
Venus deres tre børn et gavebrev til ej-
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Gorée er en lille ø ud for Dakar i Sene-
gal. Den var strategisk placeret i trekant-
handelen og spillede derfor en central
rolle. Den er mest kendt for "Slavernes
Hus", den største omlastningsplads for
slaver under slavehandelen fra 1400-
1800-tallet.

Artiklen er sammenfattet af George Tyson, oversat af Vibeke Maduro Tuxen

endommen i Hospital Street. Medlemmer
af Venus’ familie ejede denne ejendom
indtil tidligt i det 20. århundrede.

Som de fleste frikulørte på St. Croix kæm-
pede Venus for at forsørge sig selv og
sine børn. Men det var ikke let. Hun var
så fattig i 1839, at hun blev fritaget fra at
betale ejendomsskat af ejendommen i
Hospital Street. I de sidste tiår af sit liv
blev hun forsørget af sine børn. Venus
døde af  svindsot (lungetuberkulose) i
marts 1851. Hendes nøjagtige alder ken-
des ikke, men flere kilder mener, hun da
var over 80 år gammel.Venus Johannes
havde adskillige børnebørn og oldebørn,
hvoraf mange døde uden efterkommere
eller emigrerede fra St. Croix. Men via
hendes søn John Richard Johannes
(1823-1876), hans barnebarn Rosabel
Johannes (født 1871) og dennes søn Jo-

seph Franklin (født 1893) er der i dag
mange nulevende efterkommere på St.
Croix og i USA.

Dansk Vestindien
    St. Croix
    Frederiksted
          Hotel
        Dobbeltværelse med bad og
        minikøkken på havneprome-
           naden i Frederiksted på

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

danskejet hotel.
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Ny US Virgin Islands Quarter Dollar

Den 28. September 2009 blev en ny speciel US Virgin Islands quarter dollar sendt i
cirkulation. Mønten er den 5. i en række på i alt 6 erindringsmønter der hædrer District of
Columbia og 5 U.S. Territories: Puerto Rico, Guam, amerikansk Samoa, U.S. Virgin Islands
og de nordlige Marianere.

Forsiden er ens på alle mønterne, nemlig George Washingstons portræt, på bagsiden af
U.S. Virgin Islands mønt ses, foruden de tre øer, den officielle fugl, blomst og træ
(banansmutten, Yellow Cedar eller Yellow Elder og Tyre Palm Tree).

Mønten blev af vicedirektøren for den amerikanske Mønt og U.S. Virgin Islands’
guvernør, John P. DeJongh Jr. officielt præsenteret ved en ceremoni i Charlotte Amalie,
St. Thomas den 9. oktober 2009.

Enkelte af DVS’ medlemmer vandt et eksemplar af den nye mønt i lotteriet ved DVS’
medlemsmøde i december.

Vibeke Maduro Tuxen

Så er der rejsemesse igen.... - i BellaCentret og i Jylland.
Den vestindiske turistrepræsentation og Dansk Vestindisk Selskab optræ-
der igen sammen på rejsemesserne i Bella Centret og i Herning.
I BellaCentret er det i dagene 29.-31. januar, i Herning er det i  dagene
26.-28. februar.
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Betydningen af ordet
”Booksigning”

Som det nok vil være dette blads læsere
bekendt, har jeg sammen med Betsy Re-
zende skrevet bogen: St. Croix – historic
photos. Det er DVS selv, som er udgive-
ren, og da vi jo ikke er et stort forlag, så
holdt vi ikke nogen særlig lanceringsfest
eller lignende.

Den slags fo-
regår anderle-
des i Vestindi-
en. Her havde
Betsy i god tid
arrangeret hele
3 ”booksig-
nings”.

Den første var på øens største boghan-
del kaldet ”Undercover”.  Med annoncer
og avisartikler i St. Croix Avis, med e-
mails og plakater var alle øens mulige
bogkøbere blevet gjort opmærksom på,
at nu udkom årets mest interessante
bog! Kun 40 dollars!!!

Og interessen og antallet af forudbestil-
linger var stor, så Kathy Bennett (Under-
covers indehaver) bad os komme i god
tid, for der var mange (omkring 50 så
vidt jeg husker), som havde detaljerede
ønsker om, hvilke navne bogen skulle
dedikeres til. Heldigvis ønskede flertallet

blot ”Best wishes” samt dato og under-
skrifter. Vi stod i 3 timer og skrev og talte
med folk, som kom for at købe bogen og
for at få forfatterne til at sætte deres un-
derskrifter på side 3. Det var en rigtig
spændende dag syntes jeg  - men hvor
var jeg dog træt – især af at skrive min
underskrift så mange gange.

Kathy fortalte os senere, at der var ble-
vet solgt tæt på 200 bøger, og det var
den bedste ”booksigning” hun nogen-
sinde havde haft!!!!!!  Begivenheden
fandt sted fredagen efter Thanksgiving.
Den dag kaldes ”Black Friday”, for det
er den dag, som er starten på julehand-
len. Mange har fri på den dag, og butiks-
handlen har ofte specielle tilbud i håbet
om, at der på den måde vil være sort af
mennesker – deraf navnet.

Det er også i den samme Thanksgiving-
weekend, at det store julemarked på

Billedet på side 53 er min
bedstefars bror - hvor fan-
tastisk!

Forudbestilling i stakkevis - alle skal for-
synes med vores underskrift.

Indehaveren af boghandlen Undercover,
Kathy Bennett mellem de forfattere Betsy
Rezende og Anne Walbom
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Betsy kæmper med pløkkerne i Botanical
Garden.

Guvernørparret sammen med de to forfat-
tere.

Whims græsplæne finder sted. Det mar-
ked beskrev jeg sidste år i medlemsbla-
det. Nu skulle jeg selv være del af det.

Under et kæmpestort solsejl, havde vi
vores stadeplads. – Det var alt, hvad jeg
vidste. Betsy kom og hentede mig tid-
ligt. Jeg var selvfølgelig i pænt tøj, men
da jeg så hende i shorts, og hun spurg-
te, om jeg var parat til at slæbe bord og
stole – så kan det nok være at jeg fik
skiftet tøj i en fart. Bordet var tungt at
bakse med, men alt lykkedes, og det så
fint ud med en dug af små dannebrogs-
flag. Salget gik meget langsommere her
end i boghandelen. Mange var osere og
ville blot snakke. Og så var der utroligt
varmt under solsejlet. Aldrig har jeg
drukket så meget vand på én dag. Sidst
på dagen kom Guvernøren, og Betsy og
jeg blev straks enige om at forære ham
bogen. Han tog glad imod den med be-
mærkningen om, hvorfor jeg ikke snart
flyttede herud, og nu ville han straks
finde sin kone, så vi kunne tage et bil-
lede.

Så havde vi en uge til at komme os i, for
næste søndag var det i Botanical Gar-
den, at der var julemarked. Dette arran-
gement hedder ”Christmas spoken here”
og det har jeg også skildret i tidligere

medlemsblade. Opskriften var lidt den
samme som på Whim. Dog var der ikke
noget fælles solsejl. Alle sælgerne med-
bragte derfor eget telt. Betsy havde lånt
Nina Yorks telt. Og med en hel del be-
svær fandt vi ud af, at slå det op. En
venlig sjæl lånte os en hammer, men det
var virkelig et problem med pløkkene.
Enten ramte vi klippe eller også grus!

Vores store held var, at vejret opførte sig
virkelig pænt. Blæsten var meget mode-
rat, og der var kun støvregn i 3 minutter.
Så vores skrøbelige telt blev flot ståen-
de fra kl. 11 til 17. Hvad der ellers foregik
af optræden, hørte vi kun svagt i bag-
grunden. Men det var uden betydning,
for grunden til jeg var her - det, jeg var
kommet for, var jo at få solgt denne bog,
som Betsy og jeg havde arbejdet på i
adskillige år: At formidle fortidens St.
Croix til øens nuværende befolkning.

PS. Faktisk har jeg løjet lidt, for der er
også arrangeret en fjerde booksigning –
selvfølgelig på St. Thomas. Den skal fin-
de sted den 9. januar i Dockside Book-
shop, som er øens største boghandel –
eller rettere sagt den største på alle øer-
ne.
Anne Walbom
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Guldsmedene på De
Vestindiske Øer

Jeg har for Forskningsministeriet fået til
opgave at lave en undersøgelse af guld-
smedene på De vestindiske Øer i tiden
op til 1917. Jeg har lavet en fortegnelse
over guldsmedene på Sct. Croix og ar-
bejder nu med at skaffe oversigt over de
guldsmede, der har været på Sct. Tho-
mas og Sct. Jan (hvor der formentlig ikke
har været nogen).

I modsætning til min oprindelige anta-
gelse er kun få guldsmede kommet fra
Danmark eller Norge. Enkelte af disse
som soldater. De fleste er født lokalt eller
på de øvrige øer i Caribien. Disse er ud-
dannet lokalt eller i USA.

Det er hensigten at lave en kort biografi
over hver guldsmed med vedkommendes
stempel og gerne med billeder af arbej-
der, den pågældende har udført. Der fin-
des kun et begrænset antal genstande
på de danske museer, der har kunnet
henføres til øerne.

Jeg vil derfor være taknemmelig hvis jeg
må blive kontaktet af personer, der har
kendskab til genstande, der er fremstillet
på øerne eller til oplysninger om de
guldsmede, der har arbejdet der.

Genstandene vil jeg gerne fotografere
med henblik på anvendelse som illustra-
tion i den bog, der skulle blive resultatet
af arbejdet.

Jeg har tidligere skrevet bogen ”Hor-
sens – købstaden og guldsmedene 1500-
1900”, udgivet af Horsens Museum og
”Guldsmede og guldsmedelaug i Dan-
mark 1429-1900”, udgivet af Nationalmu-
seet.

Ph.d. Bent Knie-Andersen
Holmegårdsvej 36
2920 Charlottenlund; Tlf. 3963 0100
e-mail: knie-andersen@mail.dk

En del genstande udført af guldsmedene på De Vestindiske Øer befinder sig på museer el-
ler i privateje i Danmark. Her en ske, i dag i privateje i Danmark, udført af Georg Thur-
land, der virkede som guldsmed på St. Croix, samt forstørret skeens stempel G. Thurland.
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VORE GAMLE TROPEKOLONIER
Forelæsningsrække ved cand.mag. Erik Gøbel på Folkeuniversitetet

I tre hundrede år fra 1618 til 1917 vajede Dannebrog over små kolonier i troperne.
I Asien fik Christian IV etableret en dansk enklave i byen Trankebar, senere udvidet med
handelsstøttepunkter langs Indiens kyster og en vigtig by, Frederiksnagore, i Bengalen.

I Afrika var der tale om en kyststrækning i vore dages Ghana, hvor fortet Christiansborg
stadig ligger. Fra Indien hentede man bomuldsstoffer hjem, som bl.a. anvendtes i den
danske slavehandel i Afrika. Derfra sendtes negerslaverne til De Dansk Vestindiske Øer,
indtil vi som de første besluttede at ophæve denne skrækkelige trafik. Dansk Vestindien
oplevede en stærk blomstring forårsaget af sukkerproduktion på St. Croix og internatio-
nal handel og søfart på St. Thomas.

I 1848 ophævede Peter von Scholten slaveriet i Dansk Vestindien. De tre små øer forblev
dog danske indtil salget i 1917 til USA.

Forelæsningsrækken gennemgår tropekoloniernes almindelige historie, handelen,søfar-
ten, slaveriet, arkitekturen, missionen samt danskernes møde med de fremmede kulturer.

1. Kolonierne i Indien.
2. Kolonien i Afrika.
3. Vestindien: Kolonisering.
4. Vestindien: Blomstringstid.
5. Vestindien: Nedgangstid og salg.

Hold 1012: 5 tirsdage 19.15-21 (16/3-20/4)  Pris:450 kr.
Folkeuniversitetet er åbent for alle uanset forudsætninger.
Tilmelding til forelæsningsrækken „Vore Gamle Tropekolonier“ kan ske fra 4. januar 2010
og via Folkeuniversitetets hjemmeside www.fukbh.dk

Fortet Christiansborg i Ghana, Afrika.
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Nogle af deltagerne til St Croix Friends of Denmarks juleparty.

Nina og Ed York var blandt deltagerne i julefesten. Dagen før var det Eds 97 års fødselsdag.

Også i år holdt Friends of Denmark på St Croix et
vellykket juleparty
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En del af deltagerne ved St. Croix Friends of Denmarks Christmas party. Et mode show fra
"Crucian Creations" i Frederiksted. Designeren hedder Millie, og det er hende, som har
lavet de bordløbere, som vi fik som gave til Festival 2009. Det ternede stof hedder herude
"Madras".

Et julefoto fra Whim.
Sådan ser et traditio-
nelt træ ud - det er
det såkaldte inkberry
træ, som blev brugt
herude før i tiden.
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Baby-skildpadder
reddet
December er turtle-watch tid

Torsdag den 10. december 2009: Her til
formiddag var der pludselig opstandelse
lige foran min dør. Med ”min dør” mener
jeg indgangen til den hotelhytte, som
jeg bebor på Cottages-by-the-Sea lige
syd for Frederiksted.

En af mine medgæster, som hedder Ste-
ve, stod med en balje i favnen og et me-
get tilfreds udtryk i ansigtet. Ivrigt bøjet
over baljen var også en dame, som jeg
vidste hed Beth. Hvad jeg ikke vidste,
var at hun er volunteer i organisationen
Earthwatch, og hun bor p.t. her på ste-
det, fordi hun er en del af turtle-watch
gruppe, og vores strand er registreret,
som skildpadde-strand.

Jeg havde godt nok et par dage inden
hørt, at der var blevet reddet 31 baby
skildpadder på området ved vores nabo-
hotel. De havde været på vej væk fra
stranden, men var blevet fanget og der-
efter sat ud i vandet fra en kajak samme
aften.

Men nu kunne jeg med egne øjne se de
små, som lå i baljen. Der var 11 skildpad-
der af den slags, som hedder Hawksbill.
De har været fredet i en del år, for de var
tæt på at uddø. Hvis man læser fortidens
skildringer af skønne vestindiske målti-
der, så var ægte skildpadde suppe en
populær forret. Derfor blev Hawksbill
samt Leatherback og Green turtles fre-
det.

For 65 dage siden havde den kommende
Hawksbill-moder lagt en stor portion æg
(kan være helt op til 150 æg) i en nedgra-
vet rede på vores strand. Og i løbet af
natten var æggene blevet udklækket og
babyerne havde gravet sig op af sandet.
Uden nogen havde set det, var i hvert
fald 11 kravlet den gale vej. De var kom-
met væk fra stranden og op imellem vo-
res hotel-hytter. Nogen enkelte var nået
helt op på vejen og var blevet kørt ihjel,
hørte jeg senere. Deres instinkt siger
dem, at de skal gå efter bølgernes lyse
brænding, som man kan se, selvom det
er mørkt. Men alt det menneskeskabte
lys forvirrer dem, så de kravler ofte væk
fra stranden, og derfor er det nødven-
digt med turtlewatch frivillige.

Det er Steve med baljen og Beth i døren

Hawksbill-skildpadder
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Carol, som bor to hytter væk fra mig
skulle ud og køre, men fandt lige under
sin parkerede bil tre små skildpadder,
som lå helt stille. Tilfældigvis kom min
nabo Steve forbi, og hurtigt gik det op
for ham, at han nu skulle træde i karakter
som skildpadde-redningsmand. Derfor
hentede han hurtigt en af de fodbaljer
med vand i, som vi alle har stående ud
for vores hytte. Så snart de tre små var
nede i vandet livede de op, og Carol var
nødt til at finde et håndklæde som låg,
for ungerne forsøgte hele tiden at kom-
me ud af baljen og videre ud i verden.
Samtidig blev der råbt højt i en hytte lidt
længere væk, for her var der mange små
skildpadder under en strandstol. Så nu
var der 11 små padder i baljen.

Derefter tog Beth over. Hun har netop
låst ungerne inde i et mørkt køkkenskab
og venter på, at det bliver nat. Så vil ka-
jakken komme, og sætte dem ud i havet,
således at de om nogle år kan vende til-
bage til stranden syd for Frederiksted og
lægge nogle nye æg.

Tekst og foto
Anne Walbom

Von Scholten på
Folketeatret

For nogen tid søsatte vi en mulighed for
at komme i teatret med Dansk Vestindisk
Selskab - til forpremieren på von Schol-
ten, Folketeatrets nye musical.

Interessen har været overvældende - 100
har meldt sig og vi har desværre kun
plads til 80 spisende gæster på Snore-
loftet. I skrivende stund ved vi ikke, om
de resterende 20 interesserede kan delta-
ge i det øvrige program.

På den vedlagte opkrævning har vi op-
krævet betaling hos de 80, der står på
deltagerlisten. Ved frafald blandt de 80 vil
pladserne blive tilbudt til ventelisten. I
vil så blive kontaktet direkte fra Mødeud-
valget eller Medlemssekretariatet.

De af jer, der allerede har betalt billetter
og/eller kontingent skulle gerne være
godskrevet herfor på den vedlagte op-
krævning. Er der fejl eller udeladelser her,
så kontakt omgående Medlemssekreta-
riatet.

Husk nu at betale kontingent til DVS
Vedlagt dette brev er der en opkrævning . For de fleste lyder den på 300 kr. - de, der skal i
teatret har en opkrævning på et andet beløb. Husk at betale kontingentet i rette tid -
senest 15. februar 2010. Kasseren er helst fri for at rykke og vi har sat fristen til den 15.
februar, så vi ved om der er nogen af de teatertilmeldte, som alligevel ikke kommer med i
teatret.

Den nemmeste måde at indbetale på er via en bankoverførsel til
Lån & Spar Bank, reg.nr. 0400, konto 117 00 79724.
Husk at anføre navn/medlemsnummer (se adresseringen til jer)
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Dr. William Stedmann
og hans søn Dr. George
William. Stedmann –
to praktiserende læ-
gers liv på St. Croix.

Dr. William Stedmann  var en meget
anerkendt læge på de danske vestindi-
ske øer. Dr. William Stedmann beskrives
af de Nordamerikanske turister der kom
til øerne i 1800-tallet i jagten på et
bedre helbred. Han var efter sigende
deres foretrukne læge på de dansk
vestindiske øer. Men hvem var denne
Dr. William Stedmann ?

Sundhedskollegiet i København foretog
i år 1815 en undersøgelse om lægerne på
de dansk vestindiske øer. Undersøgel-
sens resultater fremgår af en liste over
samtlige praktiserende læger på de
dansk vestindiske øer i året 1816.(1)  I
denne liste er Dr. William Stedmann regi-
streret, og listen giver nogle generelle
informationer om, hvem han var. Læge-
listen beskriver, at Dr. William Stedmann
i 1816 var 51 år gammel, og at han på
dette tidspunkt havde fungeret som
praktiserende læge i Dansk Vestindien i
30 år. Ydermere fortæller listen at han
havde tilset både patienter i byen og på
landet, heriblandt 1660 afrikanske slaver.
Dr. William Stedmann blev født i Skot-
land i år 1765 og blev i en alder af 20 år
uddannet fra Glasgow Universitet i au-
gust 1785. Eftersom Stedmann havde
fungeret som praktiserende læge i Dansk
Vestindien i 30 år i 1816, må han være
kommet til St. Croix i 1786, det vil sige
direkte efter endt uddannelse. Slutteligt
fortæller listen at Stedmann var bosat på
plantagen Sprat Hall, der den dag i dag

er placeret små toenhalv kilometer nord
for Frederiksted på St. Croix. Men læge-
listen fra 1816 er ikke den eneste kilde
der omtaler Dr. William Stedmann. I de
Almindelige medicinalberetninger fra
den konstituerede landphysicus på St.
Croix i 1839 beskrives det at Dr. William
Stedmann var Ridder af Dannebrog.(2)

I medicinalberetningerne start, i de Al-
mindelige medicinalberetninger for aaret
1823 fra den konstituerede landfysicus
på St. Croix (Schlegel) var der ingen re-
gistrerede læger. Men i år 1824 registre-
rede Schlegel, Dr. William Stedmann,
som værende praktiserende læge i Frede-
riksted.(3) I år 1825 registrerer Schlegel i
sin Almindelige Medicinalberetning, at
Doktorerne Stedmann, Fader og søn i
Fællesskab, praktiserede i Frederik-
sted.(4) Fader og søn fortsætter deres
fælles praksis i årene 1826 og 1827. Men
i år 1828 stopper samarbejdet og Dr. Wil-
liam Stedmann fortsætter sin praksis ale-
ne i Frederikssted.(5) Her optager søn-
nen Dr. G. William Stedmann et samarbej-
de med en ny partner, Dr. Stevens, en
prominent læge på St. Croix. Dr. G. Wil-
liam Stedmann var kommet i fint selskab.
Dr. Stevens underskriver sine dokumen-
ter med titlen „Member of the Royal Me-
dical Society of Edinburgh; Correspon-
ding member of the medicosurgical
Society of Edinburgh, and a member of
the Royal International Society of Bava-
ria“.(6) Altså en højt dekoreret læge. Selv
fortæller Dr. G. William Stedmann om sin
nye partner, at “My partner Dr. Stevens
is now absent: he accompanied his Ex-
cellencey Chamberlain Von Scholten to
Europe in the summer of the year 1829,
and subsequently on his Excellencys
mission to the United States of Ameri-
ca“.(7) Her et bevis på at begge de to læ-
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ger Dr. William Stedmann og Dr. G. Willi-
am Stedmann var blandt den absolutte
elite på øen. Men at dette nye samarbej-
de fungerer, skal der ikke herske tvivl
om. For det berettes, at der i år 1828 hav-
de været en epidemi af feber, der var
kommet med skibene, og at Dr. Stevens
og især hans partner, Dr. G. William Sted-
mann, havde været utrolig gode til at ku-
rere de syge mennesker.(8) Dette samar-
bejde holdt dog kun indtil år 1830, hvor
Dr. G. William Stedmann åbnede sin egen
praksis på St. Thomas. Denne praksis
havde han dog kun frem til år 1834. Efter
dette år var han ikke længere registreret i
de Almindelige medicinalberetninger fra
den konstituerede landphysicus på St.
Croix.(9)

I år 1844 dør Dr. William Stedmann, 80 år
gammel, efter at have været praktiseren-
de læge på St. Croix i 57 år.(10) Efterføl-
gende kommer sønnen tilbage til St.
Croix og overtager faderens praksis i
Frederikssted. Landfysicus på St. Croix,
Dr. Aagaard registrerede en Dr. Sted-
mann under praktiserende læger i Frede-
rikssted. Han skriver: Stedmann, - en
søn af den i 1844 afdøde Dr. William
Stedmann – kom til øen i oktober. Har
opholdt sig i Kiel.(11) Der findes derfor
ingen medicinsk beretning fra Dr. Sted-
mann i år 1844. Dr. G. William Stedmann
skriver i sin medicinalberetning fra år
1845: „Arrived in St. Croix in the month
of October and cannot therefore have
much to report“.  Han giver selv ingen
forklaring på, hvor han har opholdt sig
de sidste ti år. Fra dette tidspunkt kalder
Dr. G. William Stedmann sig kun for Dr.
William Stedmann.
En nekrolog, skrevet af Landfysicus på
St. Croix, Dr. Aagaard, over Dr. William
Stedmann, giver en fornemmelse af,

hvad han var for en mand.(12) Aagaard
fortæller i rosende vendinger om en læ-
ge, der levede og åndede for sit fag. Som
formåede at holde sig opdateret på de
nyeste tendenser inden for lægefaget og
som Dr. Aaagaard fortæller,var det svært
i et tropiske klima. En læge, der hjalp de
nye læger på øen og aldrig havde brug
for at hævde sig selv. Hele dette forløb
kunne altså tyde på, at sønnen Dr. Willi-
am Stedmann blev uddannet som læge
højst sandsynligt fra universitetet i
Edinburgh, omkring år 1823. I 1824 kom
han tilbage til de dansk vestindiske øer
for at blive yderligere oplært inden for
faget i sin faders praksis i små tre år. I de
efterfølgende to år oplærdes Dr. G. Willi-
am Stedmann af en anden prominent læ-
ge på øen, Dr. Stevens. For så endelig i
1830 at have nok erfaring til at åbne sin
egen praksis på naboøen St. Thomas.
Dette var sandsynligvis et helt normalt
forløb for datidens nyudlærte læger, der
efter endt uddannelse kom under vingen
hos en eller flere erfarne læger, der kun-
ne videregive deres specifikke viden om
de tropiske problemstillinger, hvorefter
lægen var udrustet til at stå på egne ben.

 Efter kun at have haft sin praksis i ti år,
tog Dr. G. William Stedmann væk fra øen,
højest sandsynligt til Kiel. Men kom til-
bage straks efter faderens død i 1844, for
at videreføre familiepraksisen. Dr. G. Wil-
liam Stedmann praktiserede i Frederik-
sted på St. Croix indtil han blev meget
syg. Aagaard skriver i sin Almindelige
medicinalberetninger for året 1851: Dr.
Stedmann har i længere tid været syg,
og derfor affatter han ingen medicinal-
beretning.(13) Samme melding kommer
årligt fra Aagaard indtil han i år 1863
skriver, at Dr. Stedmann paa grund af
sygdom har opgivet at praktisere.(14)
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Det er det sidste, der står skrevet om Dr.
G. William Stedmann i Medicinalberet-
ningerne fra Vestindien.

1 RA, Indlæg til Danske Kancellis 3.
departements registrant 1818, nr. 930. Se
bilag A.

2 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kon-
gelige Sundhedskollegium, Medicinalbe-
retninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke
1 og pakke 2, 1839: De Almindelige medi-
cinalberetninger fra den constituerede
landphysicus på St. Croix(Schlegel)

3 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kon-
gelige Sundhedskollegium, Medicinalberet-
ninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 1,
År. 1824: De Almindelige medicinalberet-
ninger for aaret 1831 fra den constituerede
landphysicus på St. Croix(Schlegel).

4 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kon-
gelige Sundhedskollegium, Medicinalberet-
ninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 1,
År. 1825: De Almindelige medicinalberet-
ninger for aaret 1825 fra den constituerede
landphysicus på St. Croix(Schlegel).

5 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kon-
gelige Sundhedskollegium, Medicinalberet-
ninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 1,
År. 1826-28: De Almindelige medicinalbe-
retningerfor aaret 1826-28 fra den consti-
tuerede landphysicus på St. Croix
(Schlegel).

6 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kon-
gelige Sundhedskollegium, Medicinalberet-
ninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 1,
År. 1830: Medicinalberetning fra Dr. G.
Wm. Stedmann, St. Thomas.

7 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kon-
gelige Sundhedskollegium, Medicinalberet-
ninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 1,

År. 1830: Medicinalberetning fra Dr. G.
Wm. Stedmann, St. Thomas.

8 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kon-
gelige Sundhedskollegium, Medicinalberet-
ninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 1,
År. 1828: Medicinalberetninger fra Dr.
Stevns.

9 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kon-
gelige Sundhedskollegium, Medicinalberet-
ninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 1
og pakke 2, De Almindelige medicinalbe-
retninger fra den constituerede landphysi-
cus på St. Croix(Schlegel og senere Aa-
gaard).

10 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kon-
gelige Sundhedskollegium, Medicinalberet-
ninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 2,
År. 1844: De Almindelige meicinalberet-
ninger for aaret 1844 fra den constituerede
landphysicus på St. Croix(Aagaard).

11 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kon-
gelige Sundhedskollegium, Medicinalberet-
ninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 3,
År. 1845: De Almindelige meicinalberet-
ninger for aaret 1845 fra den constituerede
landphysicus på St. Croix(Aagaard).

12 Nekrolog over Dr. Wm. Stedmann.

13 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kon-
gelige Sundhedskollegium, Medicinalberet-
ninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 3,
År. 1851: De Almindelige medicinalberet-
ninger for aaret 1851 fra den constituerede

   landphysicus på St. Croix(Aagaard).

14 RA, Sundhedsstyrelsens Arkiv, Det Kon-
gelige Sundhedskollegium, Medicinalberet-
ninger fra Vestindien, 1823-1910, pakke 4,
År. 1863: De Almindelige medicinalberet-
ninger for aaret 1863 fra den constituerede
landphysicus på St. Croix(Aagaard).
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De Vestindiske Øer virkeliggør drømmen om et tropisk paradis! Alle sanser bliver vakt af
de mørkegrønne bjerge, de kridhvide sandstrande, det turkisklare vand, de ukendte dyre-
lyde, de frodige regnskovsområder og calypsorytmerne, der byder op til dans!  Nyd na-
turens smukke farver, begrav fødderne i det bløde sand, lad dig forkæle af den hjertelige
og varme gæstfrihed og glid ind i det rolige caribiske tempo.

Dette jordiske paradis har alle ingredienserne til en uforglemmelig ferie.
Om ferien er for globetrotteren, brudeparret, børnefamilien eller generationerne på tværs,
som ønsker et eventyr sammen kan alle drømmene opfyldes. Den folkelige caribiske sjæl

gør, at du hurtigt føler dig hjemme, og øerne byder på
et hav af oplevelser for store som små. Bliv forenet
med naturen når du indtager de frodige regnskovs-
områder på hesteryg og svøm mellem havskildpadder
og farvestrålende fisk. Føl dig hensat til en anden tid,
når du går på opdagelse blandt historiske mindes-
mærker, hvor det danske islæt fra en svunden koloni-
tid møder dig rundt omkring på øerne med danske ga-
denavne og bygningsværker. Nyd en friskgrillet hum-

mer i vandkanten, dans under den tropiske nattehimmel og lad dig lulle i søvn til lyden af
havets bølger.

Profil Rejser rådgiver og hjælper dig med at planlægge din drømmerejse til de Vestindiske
øer. Ring og hør vores rejsespecialister, hvordan øerne kan kombineres og få et spæn-
dende rejsetilbud !

Kontakt en Vestindien-Specialist på 77 33 56 32 eller på
usa@profilrejser.dk

eller bliv inspireret på www.profilrejser.dk



20 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - januar 2010

Anmeldelse af fotobo-
gen St. Croix – Historic
photos / Historiske
fotos 1860-1917

af  Poul Ulrich Jensen

På side 8 og 9 kan du læse om Betzy og
Annes signering af fotobogen.

Bogen er blevet anmeldt af bl.a. Poul
Ulrich Jensen og – ud over at bogen fik
en god kritik – var anmeldelsen i sig
selv oplysende og spændende læsning.
Derfor bringes denne anmeldelse ne-
denfor:

Den 31. marts 1917 blev De Dansk Vest-
indiske Øer overdraget til USA, og et
væsentligt kapitel i dansk kolonihistorie
var hermed endegyldigt forbi. Efter sal-
get gik de solrige tropeøer mere eller
mindre i glemmebogen, men i de senere
år er denne holdning i historikerkredse

og i befolkningen, både i Danmark og US
Virgin Islands, som øerne hedder i dag,
blevet afløst af et stadigt voksende be-
hov for at se fortiden i øjnene. Dansk
Vestindisk Selskabs udgivelse af bogen
om St. Croix med fotos fra perioden 1860
til 1917 er et godt bidrag til denne histo-
rieskrivning.

I 1860’erne, da de første fotografer fandt
vej til St. Croix med deres store uhånd-
terlige apparater, var det et samfund i
hastig forandring, der mødte dem. Øens
altdominerende indtægtskilde, de store
sukkerrørsplantager, havde efterhånden
alvorlige problemer - ramt af tørke og eu-
ropæisk konkurrence fra sukkerroerne.
Og selv om slaveriets ophævelse havde
bragt en afgørende ændring i forholdet
mellem den hvide overklasse af plantere
og embedsmænd og den farvede arbej-
derbefolkning, var det også en tid med
uro og stadig mere presserende krav om
bedre forhold for de dårligst stillede. Bo-
gens mange fotografier giver et godt
indtryk af de fysiske rammer for og det
brogede liv i en dansk tropekoloni, der
stod overfor store tekniske, sociale og
samfundsmæssige udfordringer frem
mod salget i 1917.

De visuelle indtryk bliver fint understøt-
tet af de tilhørende tekster, forfattet af
Elizabeth Rezende, der er antropolog
med speciale i Dansk Vestindien, bosid-
dende på St. Croix, og Anne Walbom,
der er mangeårig formand for Dansk
Vestindisk Selskab. Teksten er på både
engelsk og dansk. Der indledes med en
kort og informativ historisk redegørelse
for perioden, og fotografier og tekst er
herefter grupperet efter temaer. Der læg-
ges ud med byen Christiansted, øernes
hovedstad fra 1755 til 1867, og derfor
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midtpunkt for handel og administration.
Her får man et indtryk af de statelige hu-
se – opført af plantageejere eller højtstå-
ende embedsmænd, samt kolonistyrets
offentlige bygninger, deriblandt Guver-
nementshuset, der anses for den mest
imposante regeringsbygning i Caribien.
Men fotograferne har også bevæget sig
ud til de beskedne kvarterers træhuse,
hvor mange tidligere plantagearbejdere
forsøgte at skabe en tilværelse, efterhån-
den som sukkerrørsavlen tabte terræn.

Øens anden by, Frederiksted i den vest-
lige ende, var først og fremmest centre-
ret om havnen, men har også en særlig
plads i historien som „Freedom City“,
dels på grund af de begivenheder, der i
begyndelsen af juli 1848 her førte til sla-
veriets ophævelse, men også fordi byen
var centrum for den opstand, der den 1.
oktober 1878 endte med, at vrede land-
arbejdere nedbrændte en del af husene
og de omliggende plantager i protest
mod de dårlige arbejdsforhold. Uden for
de to byer var St. Croix dækket af planta-
ger, i den østlige ende dyrkedes bomuld,
og i den centrale og vestlige del sukker-
rør. En dag i 1860’erne besøgte en foto-
graf plantagen Mt. Pleasant, og det blev
til et tidstypisk billede, hvor de farvede
arbejdere er opstillet på begge sider af
forvalteren, en hvid mand til hest, og i
baggrunden på den store hovedbyg-
nings balkon står plantageejeren med
hustru og tjenestepige. Motivet illustre-
rer med al ønskelig tydelighed, at det var
begrænset, hvor langt man var nået si-
den slaveriets ophævelse.

Det var også yderst begrænset, hvad
den danske stat ofrede på øernes udvik-
ling, Dansk Vestindien befandt sig lige-
som i en tidslomme. Billederne i afsnittet

om arbejdslivet kan da også mest frem-
vise hårdt slid med et minimum af meka-
niske hjælpemidler. Der pløjes med okse-
forspand, og markarbejderne går krum-
ryggede med deres lange sække under
bomuldshøsten. De mest omfattende for-
søg på indførelse af ny teknologi var de
fælles sukkerkogerier, hvoraf det første
kom i drift i 1877. Plantagearbejderne
supplerede den sparsomme løn ved at
tage til en af de to byer og sælge grøn-
sager fra deres køkkenhaver, og der er
fotos både fra en sådan lørdagsmarkeds-
dag i Frederiksted og af de gadehandle-
re, der levede af et handle med det be-
skedne vareudbud, de kunne bære om-
kring på en bakke. Men der var jo også
fritid og fest, hvor man kunne slå sig løs
med musik fra scratchbands og med op-
træden af „mocko jumbies“, udklædt som
figurer hentet fra den afrikanske folklore.
Den hvide overklasse i tropetøjet kunne
fordrive tiden med køreture, eller måske
som tilskuere til en cricket- eller bokse-
kamp.

Bogen kommer langt omkring i sin be-
skrivelse af livet på St. Croix. I kapitlet
om social- og sundhedsvæsen ser vi
bl.a. indenfor i Dronning Louises Børne-
hjem og er med  til en operation på Fre-
driksteds hospital. De dårlige sanitære
forhold og især den høje børnedødelig-
hed voldte sundhedsvæsenet store pro-
blemer, og befolkningstallet faldt på
grund af en markant overdødelighed.
Særligt indtryk gør de spedalske patien-
ter, der er fotograferet i 1906. De næsten
100, der led af denne uhelbredelige syg-
dom, var anbragt under kummerlige for-
hold i faldefærdige huse på Richmond-
plantagen. Det bedrede sig i 1909, men
karakteristisk nok ikke på grund af den
danske stats indgriben – det var den kø-
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benhavnske Odd Fellow Loge, der done-
rede byggematerialer og inventar.

Efterhånden som fotograferne fik bedre
udstyr, blev det muligt at gå fra de rene
opstillingsbilleder til mere reportagepræ-
gede, der kunne indfange forskellige be-
tydningsfulde begivenheder, som fx
landarbejdernes fagforenings formand,
David Hamilton Jackson, der i 1915 hol-
der tale for en større forsamling. Således
er de sidste godt 50 år af Dansk Vestin-
diens historie gjort levende, og bogens
fotos er udvalgt med omhu, så de alle
har noget at fortælle. En del stammer fra
private samlinger og har aldrig været of-
fentliggjort før. I øjeblikket er en databa-
se med oplysninger om St. Croix befolk-
ning i kolonitiden, samlet i danske og
amerikanske arkiver af „The Virgin Is-
lands Social History Associates“, ved at
være klar til brug på internettet - endnu
et vidnesbyrd om den store interesse for
at bruge det omfattende kildemateriale,
der er bevaret. Og i Dansk Vestindisk
Selskabs bog kan man få et ret enestå-
ende indblik i et kolonisamfund, der nok
er fortid, men som på godt og ondt er en
væsentlig del af både US Virgin Islands
og Danmarks historie.

Krydstogtskibe

De findes i mange forskellige størrelser –
men de er vigtige for øernes økonomi.

For nogle måneder siden sejlede verdens
største krydstogtskib på sin jomfrurejse
fra Finland ud i verden. En del af turen
blev dækket af dansk TV, for det var kun
lige akkurat, at skibet kunne passere un-
der Storebæltsbroen. Skibet, som tilhører

Royal Caribbean, hedder ”Oasis of the
Seas” og sejler nu rundt i Caribien.

Det er planlagt at anløbe St. Thomas
hver tirsdag indtil maj, og 8. december
var første gang skibet lagde til ude i
Crown Bay, den nye vestlige del af St.
Thomas Havn. Det var dagens samtale-
emne - især var man optaget af, at man i
radioen havde fået at vide, at politiet
havde afspærret dele af byens gader, og
at ingen lokale kunne køre til Crown Bay,
for selv at se mastodontskibet.

Næste tirsdag var der endnu flere trafik-
reguleringer, fordi der samtidig var flere
andre store skibe ude ved Vestindisk
Kompagnis kajplads. I alt var der 15.000
krydstogtsturister i Charlotte Amalie.

Anderledes stilfærdigt går det for sig på
St. Croix. Her glæder man sig over, at der
nu kommer et eller to krydstogtskibe om
ugen til molen i Frederiksted. Her i de-
cember var der i alt 11 skibe af størrelsen
omkring 2.000 passagerer. De fleste kører
i specielle busser til Christiansted, men
enkelte laver noget andet, som f.eks at
tilbringe nogle timer på stranden.

Anne Walbom
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Politisk kulturnyt

Danmark

I Danmark blev finansloven for 2010
vedtaget den 17. december 2009.

Regeringen og Dansk Folkeparti var i fi-
nanslovsforslaget enige om at afsætte 5
½  millioner kroner om året til bevarelse
af danske kulturminder i udlandet i årene
2010-2013. Anvendelse af puljemidlerne
skal ske efter indstilling fra en styre-
gruppe med repræsentater fra Kulturmi-
nisteriet og Udenrigsministeriet.  Det fo-
resloges, at de danske ambassader i ud-
landet samarbejder med de lokale myn-
digheder om bevarelsen.

Hvor Dannebrog faldt ned fra himlen i
Letland foreslås en større markering af
stedet og anlæggelse af  stier, så det er
lettere at besøge lokaliteten. I Ghana
skal det gamle fort Christiansborg have
penge til renovering, og der skulle også
være  penge til De Vestindiske Øer.

Under debatten mente flere politikere og
debattører, at det som udgangspunkt var
et godt forslag, men man påpegede, at
det var vigtigt, at det ikke blev sat ind i
en nationalistisk ramme og at selv om
det er vigtigt, at vi værner om vores kul-
turarv, er vi også ”nødt til at huske på, at
de mindesmærker, der er i udlandet, nu
også tilhører en anden regional og natio-
nal kultur”.

USVI

Virgin Islands Humanities Council
(VIHC) sendte i december 2009 presse-
meddelelse ud om indkaldelse af oplæg

om kulturel mangfoldighed i US  Virgin
Islands – inden for rammerne af temaet
”Building Community, Celebrating Diver-
sity”.

”Building Commuity, Celebrating Divers-
ity” er et VIHC  initiativ med det formål
at skabe et forum for dialog mellem
USVIs forskelligartede befolkning om,
hvordan disciplinerne inden for de hu-
manistiske og sociale videnskaber kan
hjælpe med til at samle og genopbygge
samfundet, fremme engagement grupper
imellem og lette kulturel udveksling, øge
den almindelig forståelse samt styrke
båndene  mellem folk på øerne.

Oplægget skal omhandle den komplekse
måde, hvorpå  kulturelle forskelle påvir-
ker en række områder, med emner som for
eksempel:
- kultur, tradition og identitet
- opbygning af en samlet kulturelbe-
  vidsthed i US Virgin Islands
- amerikanisering af øerne: pro og kontra
- etnicitet og social status
- respekt for forskellighed
- Kulturel mangfoldighed og det offent-
  lige rum

En komite vil udvælge de 5 bedste oplæg
som vil blive præsenteret ved en panel-
diskussion den 8. maj 2010 på UVI Admi-
nistration and Conference Center på St.
Thomas. Præsentationen vil blive filmet
og senere sendt ud til et bredere tv-pu-
blikum.

”Building Community, Celebrating Diver-
sity” finansieres af  ‘We the People’ mid-
ler fra National Endowment for the Hu-
manities, som er et uafhængigt US rege-
ringsorgan (agency of the United States
government)
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Nye medlemmer i DVS
En varm velkomst fra selskabet til følgende nye medlemmer:

4975 01-07-2009 Birthe Jakobsen 2830 Virum
4982 04-10-2009 Kirsten Høeg 6792 Rømø
4983 20-10-2009 Erik Boldsen 9000 Aaborg
4984 28-10-2009 Mogens Johansson 2700 Brønshøj

4985 03-11-2009 Alex Michael James 9490 Pandrup
4987 03-11-2009 Helle & Henrik Madsen 2860 Søborg
4989 12-11-2009 Niels Borten 3520 Farum
4990 12-11-2009 Jørgen Amonsen 2200 København N
4992 30-11-2009 Niels Christiansen 1862 Frederiksberg C
4996 04-01-2010 Arne Hom Tved 3720 Aakirkeby
4991 17-11-2009 Inge Panduro 2900 Hellerup
4994 30-11-2009 Roland E. Roebuck DC20001 Washington
4981 02-10-2009 Gurli Petersen & Hans

Henning Hansen 2635 Ishøj

Velkommen i Dansk Vestindisk Selskab.

Samtidig kom pressemeddelelse om ind-
kaldelse af ansøgninger om legater til
projekter inden for rammerne af ”Buil-
ding Community, Celebrating Diversity”.
Der er tale om i alt $18.000, fordelt på
mindre legater. Projekterne skal være af-
sluttet i maj 2010. Målgruppen er en bred
gruppe af non-profit organisationer, for
eksempel skolebestyrelser, lærerorgani-
sationer, biblioteker, museer, historiske
selskaber, kirkegrupper, fagforeninger,
tv- og radiostationer, universitetsafde-
linger m.m. Projektområderne omfatter
historie, filosofi, sprog, litteratur, antro-
pologi, sammenlignende religion, arkæo-
logi, retspraksis m.m. ”Building Commu-
nity, Celebrating Diversity” finansieres
af ‘We the People’ midler fra National
Endowment for the Humanities, som er
et uafhængigt US regeringsorgan.  

Vibeke Maduro Tuxen

Dansk Vestindisk afhandling

Dansk Vestindisk Selskabs tidligere for-
mand, Louise Sebro, er nu blevet færdig
med sin afhandling. Den har titlen ‚Mel-
lem afrikaner og kreol. Etnisk identitet og
social navigation i Dansk Vestindien.‘

Afhandlingen kommer til salg via selska-
bet, men hvornår og til hvilken pris vides
ikke i skrivende stund. Den er på 234 si-
der, og hvis I er interesserede, så kontakt
selskabet via bogsalg@dwis.dk (eller
ring/skriv til vores boghandler, Cay An-
dersen).

Afhandlingen skal  forsvares i Lund den
12. marts 2010. Interesserede  er velkom-
ne til at overvære seancen.
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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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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 MaduroTuxen og Dorte Paaske Rasmussen. Uden for
bestyrelsen: 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             naestformand@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:  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, Frederiksborgvej 29, 2. th., 2400 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.

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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Hestevæddeløb på St. Croix
Hestevæddeløb er en gammel sport i Vestindien. Årets vigtigste løb finder sted 2. jule-
dag, så i december måned kommer der dagligt heste ned til stranden ved Frederiksted.
Det er nemlig en god træning at svømme her i det caribiske hav. Det er tydeligt, at man-
ge af hestene er lige så glade for denne svømmetur som stedets badegæster.

Foto Anne Walbom


