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Kære medlemmer
Formanden skriver...

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2010, nr. 2
Redaktion: Vibeke Maduro Tuxen (ansvarshavende).
Teknisk assistance: Finn Ferrall

Vores første medlemsmøde i det nye år var en stor succes. Over 100 deltagere til vores
arrangement på Folketeatret til forpremiere på den nye musical „Peter von Scholten“.
Alle jeg talte med havde kun positive ting at sige om de medvirkende, om dekorationer-
ne, om kostumerne og dansene. Men jeg fik flere gange spørgsmålet, om stykket var hi-
storisk korrekt?

Hertil er svaret, at i de store linjer så rammer forestillingen mange af de væsentlige punk-
ter i den dansk-vestindiske historie omkring slaveriets ophør. Men går vi ned i detaljer-
ne, så er der i stykket ret meget „digt“. F.eks. havde Peter og Lise von Scholten hele 3
døtre: Elizabeth Cathrine (f. 1811), Adelgunde (f. 1813) og Francisca (f. 1821). Et billede
fra 1840 af mor og døtre er gengivet i en gammel bog: „Danske interiørtegninger fra roco-
co til klunketid af Tove Clemmensen“.

Da billedet ikke er særlig kendt (skulle hænge på Gavnø)
bringes det derfor her midt i mine formandsord. Det er
Francisca længst til venstre. Og hendes oldebarn havde
samme fornavn, nemlig Francisca Beck – igennem mange
år et højtskattet medlem af  DVS. Men dette er som sagt
en detalje. Og en musical skal jo være god drama og ikke
god dokumentation.

Vel mødt til vores kommende medlemsarrangementer
Anne Walbom

von Scholten i Bredgade
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Tilmelding allersenest mandag den 3. maj 2010
 E-mail til  moedeudvalget@dwis.dk
  -  eller send nedenstående kupon til Marianne Gall
  -  eller ring til Marianne Gall, 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 medlemsmøde/forårstræf  lørdag den 8. maj 2010 i Køge.

Antal deltagere:    _______

Navn:

Telefon:

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

Medlemsmøde

Forårstræf i Køge

         Lørdag den 8. maj 2010 kl. 11.30
                  Skipperkroen, Køge

Kl. 11.30 mødes vi ved Skipperkroen, Havnen 25
Kl. 12.00 serveres stegt flæsk med persillesovs samt en kop kaffe
Kl. 13.30 - ca. 15.00 fotoudstilling Emilie Langkjær og rundgang på Køge
Museum
Pris for deltagelse: 150 kr. pr. deltager.

OBS: Af uheldige, uforudsete årsager (dobbelt-
booking) er medlemsmødet den 19. marts 2010
flyttet til Taastrup Kulturcenter, Lokale 3,
Poppelalle 12, Tåstrup.
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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

 —————————————————

til

Marianne Gall
Godthåbsvej 223
2720 Vanløse

Porto
kr. 5,50
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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 !
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Emilie Langkjær i Frederiksted på St.
Croix. Det hvide tøj, herunder hvide kjo-
ler, var meget brugt, og det var et stort
arbejde at vaske alt det hvide tøj.

Emilie Langkjær på hesteryg. Stien i
haven markeres med konkylier.

Særudstilling om Emilie
Langkjærs fotografier
fra St. Croix

I perioden 18. februar 2010 til 2. januar
2011 kan man på Køge Museum se en
særudstilling af Emilie Langkjærs foto-
grafier fra St. Croix i Dansk Vestindi-
en. Billederne er fra perioden 1898-
1913, hvor Emilie boede med sin mand
og børn sine på øen.

Emilie Conradine Langkjær var født og
opvokset i Køge. Hun kom til verden i
1874 som datter af slagtermester Berendt
og frue i Nørregade i Køge og levede
frem til 1960. I 1898 giftede hun sig med
jurist Anders Jensen Langkjær, og han
blev politifuldmægtig i Frederiksted på

St. Croix samme år. Emilie fødte to børn i
henholdsvis 1899 og 1905, mens hun bo-
ede på øen, og i nogle år boede hendes
søster også hos dem.

Emilie fotograferede lokalbefolkningen
og deres daglige liv, portrætter af danske
familier, reportagebilleder af begivenhe-
der fx på havnen og aktiviteter med for-
tets soldater i Frederiksted. Mange af

hendes billeder blev solgt som postkort
til sømænd og soldater.
I sommeren 1913 døde ægtemanden An-
ders, og Emilie og hendes to umyndige
børn tog hjem til Danmark, hvor hun bo-
satte sig i København. Få år efter – i
1917 – blev De Dansk Vestindiske Øer
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Gennem de seneste år har DVS hvert
forår arrangeret et træf for medlemmerne,
bl.a. med det formål at få de jysk/fynske
medlemmer bragt sammen med de sjæl-
landske.
Vi startede i Flensborg, så Ebeltoft og
derefter Christiansfeld. Og efter at vi på
et af Horsensmøderne havde fået be-
kræftet, at vi også godt kunne lægge
forårstræffet på Sjælland, så valgte vi
sidste år at starte blidt med det Syd-
fynske. Men i år har vi besluttet at give
jyderne mulighed for at modbevise den
gamle jyske naturlov om, at der er dob-
belt så langt fra Jylland til Sjælland som
fra Sjælland til Jylland.

Der bliver denne gang mulighed for at se
den fotoudstilling med Emilie Langkjærs
fotografier fra St. Croix, som Anne Wal-

solgt til USA og skiftede navn til U.S.
Virgin Islands.
Fotografierne er samlet af Dansk Vest-
indisk Selskab ved formanden Anne
Walbom med assistance af fotosamler
Andreas Trier Mørch. Det førte i første
omgang til en udstilling af fotografierne
på St. Croix. Inden da var Emilie Lang-
kjær ukendt som fotograf. De få på St.
Croix , der var stødt på hendes fotografi-
er og navn, troede, at hun var en mand,
da det ligner det franske mandenavn
”Emile”.
Billederne udstilles nu også i Danmark,
nemlig i hendes fødeby Køge.

Køge Museum
Inge Christiansen
Museumsinspektør

Forårstræf 2010 i Køge

bom og Andreas Mørk lavede i Frederik-
sted sidste år.
Emilie Langkjær stammede fra Køge,
hvilket har fået Køge Museum til at ud-
stille fotosamlingen. Så derfor er årets
forårstræf henlagt til Køge:

Lørdag den 8. maj
2010
Program:
Kl. 11.30 mødes vi ved Skipperkroen,
Havnen 25.
Kl. 12.00 serveres stegt flæsk med
persillesovs samt en kop kaffe på
Skipperkroen
Kl. 13.30 til kl. ca. 15.00 fotoudstillingen
og rundgang på museet

For de mange, som måske ikke kender så
meget til Køge, så er et besøg på Køge
torv altid en oplevelse. Køge har det
arealmæssigt største torv uden for ho-
vedstaden. Hver onsdag og lørdag for-
middag året rundt er der  torvedag med
blomster, frugt, grønt, ost, fisk og meget
andet. Hvis man vil besøge torvet, vil
det være hensigtsmæssigt at gøre det
før arrangementet starter, torvet lukker
nemlig kl. 14.00. Men også de mange
gamle gårde er et besøg værd.

Prisen for museumsbesøg og frokost
excl. drikkevarer er kr. 150,- pr. person

Tilmelding senest mandag
den 3. maj 2010

E-mail til moedeudvalget@dwis.dk
- eller ring til Marianne på tlf. 38 86 10 69
eller på hendes mobiltelefon 30 28 80 69
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Kongebesøg ?

For nylig fik jeg stillet dette spørgsmål:
Har  nogen dansk konge besøgt de tid-
ligere Dansk Vestindiske Øer - altså de
øer, som i dag hedder U.S Virgin
Islands?

Se, sådan som dette spørgsmål er stillet,
så kunne jeg lidt firkantet sagtens svare:
Nej.

Men jeg er ikke firkantet, så derfor er
svaret: Ja.
For det er nemlig ikke en konge, men en
dronning. Dronning Margrethe sammen
med prins Henrik og de to små prinser,
Frederik og Joachim, kom nemlig sejlen-
de ombord på Dannebrog til øerne i slut-
ningen af maj 1976. I begyndelsen af maj
havde Dronningen og prinsgemalen
nemlig deltaget i et officielt program om-
kring fejringen af USA’s 200 års jubilæ-
um. Efter besøg i New York og Washing-
ton blev regentparret mødt af kongeski-
bet Dannebrog, hvor de to små prinser
var ombord. Derpå sejledes der ud til de
tidligere danske kolonier, hvor et længe-
re besøg var planlagt. Første del af be-
søget var officielt, og blev pressedækket
af både DR, Billed Bladet, Berlingske Ti-
dende samt flere andre blade. Den an-
den del af turen var mere privat, og både
kronprins Frederik og prins Joachim
havde fødselsdag på datoer, som var
uden for det officielle program.
En særlig dag var der arrangeret skatte-
jagt for de små prinser på en strand på
St. John. En værnepligtig tømrer havde
lavet en skattekiste, som blev fyldt med
guldkarameller og gravet ned, for at bli-
ve fundet af prinserne, som blev roet i
land.

Men historien slutter ikke her, for den
senere kong Frederik den 9. og hans
dronning Ingrid har også besøgt en af
øerne, nemlig St. Thomas. Det skete den
23. marts 1939, og på det tidspunkt var
de jo „kun“ kronprins og kronprinsesse.
Besøget (som var uofficielt) skyldtes, at
parret var ombord på ØK’s passagerskib
Canada, som i slutningen af 1930‘erne
sejlede på en rute fra København genem
Panamakanalen til Californien. Canada
lagde til på St. Thomas tidlig om morge-
nen og sejlede videre sidst på eftermid-
dagen. Men de få timer, kronprinseparret
opholdt sig på St. Thomas, blev brugt til
rundtur, frokost med indbudte honorati-
ores, kransenedlæggelse og reception.
Skolebørnene havde fået fri fra skole, og
overalt på øen var der hejst danske flag.
Store skarer af lokale var forsamlet alle
de steder hvor de kongelige skulle pas-
sere. Og ustandselig blev der jublet og
sunget „Kong Christian“.

Mens øerne stadig var danske, altså før
1917, var der besøg af hele to kongelige
personer. Allerførste gang var i 1879,
hvor skruekorvetten Dagmar var på togt
i adskillige måneder. Ombord befandt sig
prins Valdemar, der på det tidspunkt var
sekondløjtnant i marinen. Valdemar var
 Christian den 9’s yngste søn. Sidst i
året 1886 kom prins Carl, som var Frede-
rik den 8’s næstældste søn. Det var ham,
som senere i 1905 bliver valgt til Norges
konge, og skifter navn til Haakon den 7.
Med ombord på fregatten Jylland var
den dengang 14-årige prins Carl. Han
var med som frivillig lærling på fregat-
tens togt til Vestindien, som varede et
par måneder ind i 1887. Senere deltog
prins Carl  som søofficer på endnu et
togt til Vestindien. Vinteren 1895-1896
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Brannmann Carl´

4. juledag 1895 oppsto det brann i Apotekgården i Charlotte Amalie. Det var et stearinlys
som hadde antendt juletreet i apoteker Valdemar Riises leilighed i 2. etasje.

Gården brant ned til grunnen til tross for en iherdig innsats av slukningsmannskapene. I
kampen mot flammene deltok også offiserer og menige fra det danske orlogsfartøyet „Fyen“
som lå på havnen – og blant disse var prins Carl1.

Han hadde kvelden før vært gjest hjemme hos apotekeren. Og prins Carl – ja, han ble ti år
senere norsk konge under navnet Haakon VII.

Fra norsk tidsskrift, ukendt årstal
_______________________________
1 Som førstereisgutt på fregatten „Jylland“ hadde prins Carl besøkt St. Thomas også  hø-
sten 1886 og var blitt gjenstand for stor opmerksomhet.

    Prins Carl Prins Valdemar

var han ombord på krydserfregatten
Fyen.
Til allersidst en lille krølle på historien:
Prins Henrik har for nylig igen gæstet
øerne. Han var ombord på Galathea3 og
deltog i en etape, som endte i Vestindi-
en.
Anne Walbom
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Et møde med Karin Gert
Nielsen, Turistchef,
Dansk Vestindien

En del af vore medlemmer har allerede
mødt Karin Gert Nielsen – måske i Bella
Centret, i Herning eller i Folketeatret.
Eller til sidste sommers Farewell-party,
hvor vi tog afsked med vestinderne.
Men Karin er en dame med tempo, så det
er ikke alle, der når at få stiftet nærmere
bekendtskab med hende. Derfor har
Medlemsbladet sat hende stævne i do-
micilet på adressen Vesterbrogade 26 i
København.

Kun 3 lande uden for USA kan prale af
at have en vestindisk turistrepræsentati-
on: Danmark, Italien og Spanien. Og

Vestindien kan godt forekomme én lidt
fjern, når man en bidende kold februar-
dag bevæger sig ned ad Vesterbrogade
og op på 3. sal i nummer 26. Her reside-
rer Karin Gert Nielsen og hendes fire
Atlantic Link-medarbejdere.

Hvis man går ind på Atlantic Links hjem-
meside http://www.atlanticlink.net kan
man se, at det ikke kun er de gamle dan-
ske øer, der skal sælges til danskerne og
vore nordiske naboer. Det er også en
række andre lokaliteter på den anden si-
de „dammen“. Det var da heller ikke et
dybt personligt kendskab til øerne, der
for godt 3 år siden førte til at Atlantic
Link blev øernes turistrepræsentation i
Danmark.  Men med baggrund i repræ-
sentation i Danmark for en række andre
amerikanske destinationer var det natur-
ligt for Atlantic Link at byde ind i den
udbudsforretning, som US Virgin Islands
havde igangsat efter det kuldsejlede
projekt med en Århus-repræsentation
(der var ikke noget galt i, at den lå i År-
hus...). Atlantic Link løb af med sejren
og har siden 2008 sat gang i en række
aktiviteter, der skal skaffe øerne endnu
flere besøgende fra Danmark.

Når man møder Karin Gert Nielsen er der
ikke meget, der leder tankerne til et stille
liv på landet. Der sker noget hele tiden i
KGN’s hverdag. Ikke desto mindre er Ka-
rin Gert Nielsen landmandsdatter fra en
stor gård på Mols – og det kan da ikke
udelukkes, at det netop er denne bag-
grund, der har præget hendes indstilling

Karin Gert Nielsen
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til tingene: Det er vigtigt at handle, når
situationen er der. For roerne rådner,
hvis de ikke tages op i tide.  Og det er
vigtigt at skabe sin egen tilværelse, for
den bliver ikke serveret på et sølvfad, li-
gesom man skal turde tage chancer – og
gøre en forskel. Men samtidig vægtes
det også højt, at mennesker behandles
ordentligt – for som KGN udtrykker det:
Dem man møder på vejen op, møder man
også på sin vej ned...

Hendes engagement er da heller ikke for-
blevet upåagtet i branchen. Hvert år ud-
deler Danmarks Rejsebureau Forening
således en  Stand By Pris til en person,
som med engagement og nytænkning
gør en forskel i rejsebranchen. I 2009 gik
denne pris til Karin Gert Nielsen. Ved
prisoverrækkelsen begrundede DRF’s
direktør Lars Thykier da også valget af
Karin Gert Nielsen med bl.a. hendes
enorme engagement og nytænkning i he-
le branchen, ligesom han hyldede hende
som en visionær ildsjæl i både PATA
(Pacific Asia Travel Association) og
Atlantic Link.

Det er vigtigt at understrege, at Atlantic
Link ikke er et rejsebureau, men fungerer
som turistkontor, der primært samarbej-
der med rejsebureauerne og pressen. Det
er Atlantic Links mission at udbrede
kendskabet til øerne og de muligheder,
der ligger der. Så at sige at få sat US Vir-
gin Islands på landkortet. Dette har de
bl. a. gjort  via et samarbejde med Dan-
marks Radio og TV2, som begge i de se-

nere år har haft en række udsendelser
om og fra de gamle dansk-vestindiske
øer. Flemming Jensen og Sebastian Klein
er blot et par enkelte navne blandt flere.
Der er også gennemført to presseture til
øerne, som begge har resulteret i god og
omfattende omtale af øerne i dagblade
og på nettet. På nettet er der således se-
nest lanceret 10 film efter en af pressetu-
rene. Og på nettet lancerede turistkonto-
ret i efteråret 2009 en ny dansk hjemme-
side om øerne:
http://www.danskvestindiskeoer.dk.

Her fokuseres blandt andet på øernes
økoturisme, på wellness, på slow food
og naturligvis på den unikke danske for-
tid. Det er da også lykkedes ganske godt
at udbrede kendskabet til Dansk Vestin-
dien. Danmark er nu det største uden-
landske marked på øerne (USA er hjem-
memarked...). I 2008 besøgte flere end
7.000 danskere US Virgin Islands, en
ganske betragtelig stigning i forhold til
tidligere. Og 1. kvartal 2009 viser en stig-
ning på 64 pct. i forhold til 1. kvartal
2008. Her har det selvfølgelig også hjul-
pet, at KGN havde en fortid i branchen,
bl.a. som produktchef i et større dansk
rejsebureau, og var vant til at tale med
luftfartsvirksomhederne, charteroperatø-
rerne og de andre aktører på området.
Og vidste, at det altsammen er noget,
der tager tid.

Til at hjælpe med at „sælge øerne“ (end-
nu en gang) er der ansat en lille hånd-
fuld lige så engagerede  medarbejdere:
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Ifølge KGN er der vel specielt 3 ting, der
gør en tur til de gamle dansk-vestindiske
øer til noget specielt. Først og fremmest
er det HISTORIEN – der er nok ikke no-
get andet sted i verden, hvor vi på til-
svarende vis har sat vores særpræg - det
er en satsning på ØKO-TURISME, bl.a.
via VISFI (Virgin Islands Sustainable
Farm Institute, se evt. mere her http://
www.visfi.org, som arbejder med bære-
dygtige løsninger med udgangspunkt i
regnskoven på St. Croix – og sidst, men
ikke mindst er det KULTUREN, med mad,
stylte-dans og polkalypsoen som nogle
af elementerne. Og det gør jo ikke et be-
søg på øerne ringere, at befolkningen
generelt møder de danske besøgende
med en utrolig varme.

Og hvad er så Karins favorit på øerne –
for en sådan må hun jo have med et ind-
gående kendskab til øerne. Men at have
en favorit hænger jo  sammen med, hvad
man vægter højt. Natur og vandreople-
velser er highlights for Karin, så det gi-
ver næsten sig selv, at St. John er num-
mer 1, med gode muligheder for både at

vandre og at sejle. Og så er der jo samti-
dig de gode strande samt mulighed for
en masse andre aktiviteter,  f.eks på Ma-
ho Bay Camps and Estate Concordia
Preserve. At stå op kl. 6 om morgenen
og gå op på Annaberg med en kop kaffe
for at se solen stå op, er en oplevelse i
sig selv. Regnskoven på St. Croix og den
lidt oversete by Frederikssted, med dens
historie tilbage til danskertiden, lader
heller ikke én upåvirket. Og er man til by-
liv og lidt shopping er St. Thomas ikke
at foragte.

Med Karins engagement og tempo er det
naturligt at vi afslutter samtalen med at
spørge til, hvad der sker på området i
den nærmeste fremtid. For øjeblikket står
opsætningen af von Scholten på Folke-
teatret i fokus, det bliver fulgt op med
noget TV, der endnu er i støbeskeen
(formentlig til efteråret), der kommer end-
nu et antal presseture derud (som forhå-
bentlig ender med god omtale af øerne).
Og sidst men ikke mindst satses der på
fortsat udvikling af hjemmesiden http://
www.danskvestindiskeoer.dk, med dens
fokus på oplevelser, trends og eventyr -
samtidig med der fortælles historier mål-
rettet danskerne.

Men aktivitet koster penge og øernes
økonomi er bestemt ikke god for tiden,
ligesom alle andre destinationer i verden.
Så USVI har også måtte skære i budget-
terne for 2010-aktiviteterne i Danmark.

Vi er sluppet rimelig nådigt sammenlignet
med andre destinationer. Men generelt

Medarbejderne foran verdenskortet –
Camila Bidstrup, account Manager, John
Migliorini, Sales Support, Karin, Maja
Berså, PR assistent, Inge Als Johnsen PR
Manager.
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synes der at være skabt et fantastisk
kompletterende  samarbejde mellem øer-
ne og turistkontoret. Og dette er nok og-
så en forudsætning for, at Karin kan rea-
lisere sit eget private mål: At 14.000 dan-
skere tager en tur til øerne i 2012. Og det
er et mål, som Dansk Vestindisk Selskab
kan slutte op om –  for jo flere, der besø-
ger øerne, jo flere har/får interesse for
historien og de nutidige relationer – og
måske også for Dansk Vestindisk Sel-
skab.
Men vi er hurtigt tilbage i virkeligheden,
når vi igen står på en kold og blæsende
Vesterbrogade i februar 2010.

Interviewet blev udført af:
Vibeke Maduro Tuxen og
Erik Marcussen

Von Scholten i provin-
sen

En del af bladets læsere vil nu have set
Von Scholten musical’en – enten i turne-
udgaven eller på Folketeatret. De, der
endnu ikke har set den, kan nå det end-
nu – indtil 27. marts 2010 på Folketeatret
og indtil 20. april 2010 i provinsen, se
turneliste nedenfor:

Tirsdag   6. apr. 20.00 Albertslund
MusikTeatret Albertslund
Onsdag  7. apr. 20.00 Greve
Portalen i Greve
Torsdag  8. apr. 20.00 Hillerød
FrederiksborgCentret
Søndag 11. apr. 16.00 Randers
Værket
Mandag 12. apr. 19.30 Kolding
Kolding Teater
Tirsdag 13. apr. 19.30 Holstebro
Musikteatret Holstebro
Onsdag 14. apr. 19.30 Nykøbing M.
Morsø Teater
Torsdag 15. apr. 20.00 Skive
Kulturcenter Limfjord
Fredag 16. apr. 19.30 Vejle
Vejle Musikteater
Søndag 18. apr. 19.30 Sønderborg
Sønderborg Teater
Mandag 19. apr. 19.30 Fredericia
Fredericia Teater
Tirsdag 20. apr. 19.30 Sønderborg
Sønderborg Teater

Billetter sælges af de lokale teaterfore-
ninger eller via BILLETnet: 70 15 65 65
eller www.billetnet.dk

HURRA!!!

Det ser nu ud til at lykkes at få den
„gamle redaktørs“ mangeårige ønske
opfyldt: At udsende vores medlemsblad
i farver!

Vores trykker har tilkendegivet, at det er
blevet billigere at få trykt i farver, blandt
andet fordi man har bedre papir og farver,
som ikke gør det væsentlig dyrere end at
få trykt bladet i sort/hvid som hidtil!
Det er derfor med stor glæde, at bestyrel-
sen forsøgsvis sender dette blad ud til
medlemmerne, idet vi håber at alle synes,
at de nu får et pænere blad og så vil vi
efterfølgende konkludere, hvordan det
fremtidige blad ser ud.

Finn Ferrall („den gamle redaktør“.)
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 Ny formand på St. Thomas
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En undskyldning!
I sidste nummer af bladet bragte vi en
artikel om Dr. William Stedmann, desvær-
re uden navn på ophavsmanden.
Artiklen er skrevet af
Laura Thatt Jensen.
Redaktøren undskylder brødbetynget.

Gail Shulterbrandt
Den ny formand for St. Thomas Friends
of Denmark Society er velkendt af mange
medlemmer af Dansk Vestindisk Selskab.

Gail Anita Shulterbrandt Rivera, som er
hendes fulde navn, har været en aktiv
deltager i mange af de senere års dansk-
vestindiske venskabsfestivaler, både i
Denmark og på St. Thomas. Sidst i 2007
med Gail og hendes elskelige mor, Leo-
nia Barnes Shulterbrandt, som spon-
sorer for blandt andet et stort anlagt
slægtsforskningssymposium på St. Tho-
mas i anledning af danskernes besøg.
Gail kommer fra en af øernes indflydel-
sesrige slægter, Shulterbrandt familien.
Hendes far, Rudolph Shulterbrandt var i
mange år Commissioner of Agriculture,
og hans bror Louis Shulterbrandt var
tidligere guvernør Ralph Paiewonsky’s
nærmeste rådgiver i 1960‘erne. Gails tan-
te, Eldra Shulterbrandt (gift med Louis),
var leder af lokalregeringens administra-
tion af området Mental Health og en af
stifterne af St. Thomas Friends of Den-

mark Society og dets formand omkring
1970.

Gail selv er uddannet diætist. Hun vok-
sede op og gik i skole i Christiansted.
Herefter tog hun en bachelor grad i
Foods and Nutrition i staten Indiana.
Senere en postgraduate diætistuddan-
nelse fra Cornell University i New York.
På St. Thomas har hun arbejdet som Di-
rector of Special Nutrition Services for
den amerikanske og for øernes lokale re-
gering. Gail har blandt andet været in-
teresseret i de lokale frugters og føde-
varers ernæringsværdi og har skrevet
artikler om dette i tidsskrifter og i øens
avis The Daily News.

I de senere år har Gails store interesse
været øernes historie. I flere år var hun
leder af Villa Notman Museum og Haa-
gensen House Museum på Blackbeard’s
Hill i Charlotte Amalie. Her har hun haft
sin daglige gang som museumsvært.
Samtidig fik Gail tid til at fortælle om
øernes historie på de store krydstogts-
skibe, når de anløb St. Thomas. Dertil
kommer mange historiske artikler til avi-
ser og blade. Nu har Gail trappet ned på
det daglige arbejde som museumsvært
for at få mere tid til sin skribentvirksom-
hed og mere tid til at se efter sin mor.
Denne har hun boet sammen med efter
sin mand Romeo Riveras død i 1998. Gail
har en voksen søn.

Jens Benoni Willumsen
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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

Karneval på øerne

Virgin Islanders elsker karneval! Det er er årets højdepunkt, som fejres ved en lang række
arrangementer på alle 3 øer med ingredienserne dans, sang, musik, drinks, god mad,
konkurrencer, parader, venner, fantasi – og først og fremmest livsglæde.

Alle andre aktiviteter, både offentlige og private, træder i baggrunden under de måned-
lange festligheder.

På St. Croix kaldes festlighederne Crucian Christmas Festival og finder sted – som nav-
net siger – i perioden omkring jul. Hvert år har et nyt tema, dette år var det „See, Believe,
Xperience It!“ Festivalen afsluttes med en stor karnevalsparade sidste lørdag før Hellig-
trekonger.

På St. Thomas startede karnevalstraditionen i 1912, men det skulle vare 38 år, før den
blev en årlig begivenhed. I 1952 genoplivede Ron de Lugo karnevallet på St. Thomas og
det har siden været fejret hvert år.
Karnevallet fejres på St. Thomas i april/maj, i år fra 11. april til 1.maj. Temaet for dette års
karneval er „Bacchanal Again for 2010“.

På St. John er karnevallet en kombination af gamle karnevalstraditioner og en fejring af
uafhængigheden, sidst i juni som og kulminerer den 4. juli med en stor parade.
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Fra formanden har vi fået en række flotte billeder
fra dette års karneval på St. Croix.
Vi bringer et udpluk her.

Carneval queen

Karnevalparade - Carmen og veninden
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Carmen - er hun ikke flot?

Jeg kender Carmen, fordi hun gør rent på Cottages by the Sea, hvor jeg boede her i vin-
ter. Hun havde med stor glæde og iver fortalt mig og de andre gæster, at hun skulle være
med i paraden. Jeg svarede hende, at det var da alle tiders, og jeg så ville tage et billede
af hende. Jeg fik en venlig respons fra hende - og kunne jeg høre lidt tvivl i stemmen, da
hun sagde at paraden jo varede mange timer. Hvilket kostume skulle hun have på? Ja,
det var en hemmelighed, så det kunne jeg ikke få at vide. Jeg gættede på noget med
guld? Carmen nikkede og tilføjede med et glimt i øjet: Og rødt!!

Når jeg rejser på min årlige vintertur til U.S. Virgin Islands, så er et af højdepunkterne al-
tid  karnevallet, som hvis man skal være korrekt faktisk hedder Crucian Christmas Festi-
val. Festivalen strækker sig fra juledagene til hellig tre kongers dag, som er en vigtig hel-
ligdag for de mange tusinde spansktalende katolikker, som bor på St. Croix. Desuden er
festivalfridage en gammel tradition, som stammer helt tilbage fra slavetiden. Når man
dyrkede sukker, var der i ugen efter jul et „hul“ i arbejdet, så plantageejeren kunne sag-
tens give slaverne fridage. Ligesom dengang er parade i kostumer og med musik noget af
det allervigtigste.

Nutidens parader har meget varierende indslag. Der er alle karnevallets prinsesserne
samt dronningen og calypsokongen. Der er olietønde-orkestrene og styltegængerne. Og
så er der selvfølgelig alle de store grupper, hvor f.eks. Riddim’ er kendt for at have et
tema med humor: sidste år var der folk, som var klædt ud som lagkager! De helt store
grupper kon-kurrerer på farvestrålende kostumer (som f.eks. Carmens gruppe). Og så er
der de mindre
grupper, som deltager for at gøre opmærksom på sig selv: for nogle år siden var Rotary
med. Sådan en gruppe synes jeg er sjov, for her er folk, som jeg kender - både Sweeney
og Tove Duus deltog.
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Den grønne mand er populær. Mange kvinder ønsker at blive
fotograferet sammen med ham. Men jeg skulle ikke nyde noget,
jeg tror nemlig, han smitter af!

Anna som engel

Omkring 3 timer efter jeg havde set karnevalsdronningen i sin bil (det allerførste indslag i
optoget), fik jeg endelig øje på kombinationen rødt og guld. Det var en stor „troupe“,
hvor var dog Carmen? Pludselig hørte jeg et højt „It’s me, Carmen!“ og der stod hun
sammen med sin veninde og nød opmærksomheden, den kolde drink og den larmende
musik.

Jeg tog flere billeder af Carmen, og fik hende til at dreje sig for solen. Dette resultat vakte
umådelig stor glæde. Da hun senere så det i stor format på min computer udbrød hun: „I
look like a filmstar“. De næste dage måtte jeg ustandselig tænde for min computer og
fremvise portrættet af Carmen til både gæster og ansatte på Cottages.
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Anne Walbom

Anna Doward er jo kendt af en hel del af vores medlemmer. Hun har været min gæst i de
sidste festivaler, og boede også hos Dorthe og Sven Rahbek i Ribe. Men hvor mange
ved, at hun er organdonor? Nok ikke så mange før de så hende til paraden. Hun er ret ak-
tiv i organisationen MOTTEP, som betyder Minority Organ Tissue Transplant Education
Program. Det drejer sig først og fremmest om knoglemarvstransplationer og så nyrer.
Anna har doneret sin nyre til sin bror! Be someone’s Angel - Give the Gift of Life. Vær en
engel - jo, jeg er overbevist om, at hendes bror Jerry synes Anna er en engel, for nu har
han fået et helt andet liv, og behøver ikke at tilbringe hveranden dag i dialyse.

Anna og de andre engle deltager i paraden, fordi det er en god måde at gøre opmærksom
på vigtigheden i at være donor. At den enkelte kan hjælpe et medmenneske. Anna gav
mig et puf, så nu har jeg meldt mig til donorregistret. Ja, karneval kan være mere end fest
og farver.

På englevognen står Anna og en anden donor. Kvinden i den røde bluse, har modtaget
en nyre, og de to som sidder på bagsmækken fortæller på skift om organdonation.
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Efterlysning: Vestindiske pengesedler
I forbindelse med en videnskabelig artikel og muligvis en mindre udstilling, efterlyser jeg
hermed Dansk-vestindiske pengesedler fra perioden 1905 til 1935. Affotograferinger og
scanninger har også interesse.
Møntfoden hed Dansk-vestindiske Francs, og var udstedt af den Dansk-vestindiske
Nationalbank, som også er omdrejningspunktet i artiklen. Der blev udstedt sedler i 10, 20
og 100 Francs. Alle har interesse.
Jeg kan kontaktes på:
Jens Begtrup / jensworm@hotmail.com / 51 94 48 04

Kontingentet for 2010 – det var så det - eller var
det?
Kasseren takker de mange, der allerede har indbetalt kontingent i rette tid. For så slipper
vi for at sende de dersens kedelige rykkere ud. Normalt ville dette nummer af medlems-
bladet gå ud med et indbetalingskort til de af jer, der har forlagt indbetalingskortet – eller
af anden årsag har glemt at betale kontingentet for 2010. I år gør vi det lidt anderledes –
af flere gode grunde. Alle får denne gang tilsendt bladet – uden et indbetalingskort. Til
gengæld har vi påført adresse-etiketten bag på bladet en ekstra oplysning, nemlig om vi
har registreret kontingent for 2010 for jer. Står der K10 efter medlemsnummeret, er alt i
den skønneste orden. Står der derimod K09 kan der være 2 forklaringer: Enten har I glemt
os, eller også har vi overset en indbetalingsmeddelelse eller har ikke kunnet identificere
den af anden årsag (der er faktisk et par indbetalinger, hvor dette er tilfældet). Forklarin-
gen kan også være den, at vi kun har kunnet medtage indbetalinger til bankkontoen til
og med udgangen af februar. Har I indbetalt efter dette tidspunkt vil der stadig stå K09
bag på bladet – det beklager vi, og vi ajourfører det inden vi udsender næste blad. Og
her vil de medlemmer, der stadig har en kontingentrestance, modtage bladet sammen med
en rykker.
Har I glemt os, er løsningen snarest at indbetale kr. 300,- på vor konto i Lån & Spar Bank,
reg.nr. 0400, konto 1170079724. Har vi til gengæld misset jeres indbetaling, så send en
mail til sekretariatet@dwis.dk – så vil vi efterfølgende rette op på vores forsømmelighed.
Og står der  noget andet end K09  på den adressebærende etiket, så glem dette indlæg.

Medlemssekretariatet / Kasseren (Erik Marcussen)
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Crystal Palace med
hemmelig bad i
forhenværende by 
Som det nok vil være de fleste bekendt,
så kan man i dag nemt få klaret alle sine
ønsker om oversættelse fra det ene
sprog til det andet. Man går bare ind
på nettet og trykker på en knap eller to –
og vupti er en hel bog oversat fra dansk
til arabisk.  

Man kan også forsøge sig med en over-
sættelse fra engelsk til dansk. Det er net-
op hvad Ronnie Lockhart har gjort. Til
den kommende feriemesse i Bella cen-
tret ønsker Ronnie nemlig at kunne ud-
levere en lille brochure med en beskrivel-
se på dansk af Crystal Palace, som er
hans bed-and-breakfast hotel i Charlotte
Amalie på St. Thomas. Ronnie kan des-
værre ikke dansk, så derfor fik jeg opga-
ven med at læse om „hakke –up“ i luft-
havnen og „omkostningsfrit indkøb“
samt alle de andre mærkværdigheder.
Denne oplevelse vil jeg godt dele med
jer – det syntes Ronnie var OK, blot jeg
lovede ham en bedre tekst end denne:   

St. Thomas i den U.S.Virgin Ø leje
- og - morgenmad i en historisk by
houseCall nemlig lufthavn hakke -
up.Come hen til Den Crystal Pa-
lads nemlig en smag i en bygone
era. Genopleve St. Thomas?
Glansperiode henne ved en nok
så antyde leje og morgenmad hos
netop fem rum - to hos hemmelig
bad. Glæde sig ved undersøger
den forhenværende by i Charlotte
Amalgam , og hitte herlig hverv -
omkostningsfrit indkøb plus en
rigt udvalg i dining valg , al inde

nemme omvandrende distance.
Transportation hen til strande , ø
attraktioner og idræt er nemme
og jeres vært Ronnie Lockhart er
til hverdag anvendelig hen til le-
de tanken hen på lokal begiven-
heder og hjælp jer agte jeres dag
hos indholdsrig ekskursion.
Sommer takster opståen henne
ved $99.00 per aften , vinter tak-
ster er af netop $119.00. 

 

Vil det lykkes Ronnie at kunne fabrikere
en mere forståelig dansk tekst? Hvem
ved.

Med stor hilsen fra en stadig grinende

Anne Walbom
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Efterlysning - stof
Et af vore jyske medlemmer har spurgt
os, om redaktionen kun interesserer sig
for, hvad der sker øst for Storebælt.
Hertil er der kun ét svar: Nej. Vi vil lige
så gerne orientere om alt det, der sker
vest for Storebælt. Men for at det kan
lykkes, skal vi have hjælp. Redaktionen
får nemlig kun kendskab til tingene
(stort set), hvis vi får henvendelser ude-
fra – vi har ikke tid og mulighed for selv
at gennemtrevle aviserne og nettet for
aktiviteter, der kunne være interessante
for vore medlemmer. Desværre. Så der-
for: Send en mail til
medlemsbladet@dwis.dk

hvis I kommer undervejs med noget, der
vil kunne interessere andre end jer selv.
Stort som småt – redaktionen vil under
alle omstændigheder forholde sig til in-
formationen og vurdere om det er noget,
der skal i bladet eller på hjemmesiden –
eller begge dele.
Og har I ikke mail er det ingen undskyld-
ning: Postvæsenet går stadig ud en
gang imellem eller giv et ring til redaktø-
ren, Vibeke Maduro Tuxen, på:
telefon 22 83 72 33.

Vi glæder os til at høre fra jer.
Medlemsbladet og web-udvalget

Kunne du tænke dig at vågne op til denne udsigt?

Vi har lejligheder på Sapphire Beach Resort and Marina - en beachfront villa (6 personer)
og en beachfront suite (4 personer). Priser varierer naturligvis hen over året, men er

yderst favorable. Kari Mette Norbeck & Flemming Jørgensen, Fredericia
Send en mail for yderligere informationer: info@sapphirebeach.dk

Annonce:
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Højskole i Dansk
Vestindien

af Claus Marquart

Som rejseleder for Riis Rejser har jeg si-
den 2007 lært de pragtfulde, gamle dan-
ske tropebesiddelser at kende på bedste
vis. Vi kalder dem Dansk Vestindien og
officielt hedder de US Virgin Islands.

Som mange før mig blev jeg dybt fasci-
neret af mødet med menneskene, histo-
rien, naturen og, nå ja, klimaet...

Som mine rejserlederopgaver blev gen-
nemført een for een, gik jeg fra at være
nybegynder til stille og roligt at få et
nært forhold til øerne. Jeg fik den bedst
tænkelige introduktion, idet jeg som føl
blev oplært af min rejselederheltinde,
Eva Lykke. Hun er en af de få fuldtidsan-
satte rejseledere i Danmark og har en im-
ponerende viden om alt mellem himmel
og jord. Det var en særlig fornøjelse at
lære fra et erfarent menneske, der for-
stod at drage paralleller og sætte ting i
perspektiv og jeg er den dag i dag tak-
nemmelig for hendes oplæring og i øv-
rigt altid åbne dør, hvis man har spørgs-
mål.

Skridt for skridt fik jeg skabt et fint net-
værk i Dansk Vestindien i form af hotel-
personale, lokalpatrioter, restauranter,
turoperatører, politikere, DWIS og ikke
mindst danskere, der har valgt at bosæt-
te sig i tropeland.

På min rejse i marts-april 2009 fik jeg med
gæsterne på en solskinsfyldt 31. marts
lov til at være del af den årlige Transfer
Day på Little La Grange og Lawaetz
Museet, hvilket var en uforglemmelig
oplevelse. Det store Saman-træ tog godt
imod de mange besøgende og var en
overraskende del af hovedtalen fra
Senator Wayne James. Der blev fortalt
om det forestående 100-års jubilæum for
salget af øerne og talen blev på bedste
vis sat i perspektiv af hans respekt for
naturen og det fascinerende, enorme
regntræ. Jeg følte en tilskyndelse til at
sige ham tak for ordene og blev ud af
det blå inviteret på middag.

Den sidste aften før hjemrejsen fik han
og jeg således en meget fin snak om
fortid, nutid og fremtid på Restaurant
Savant i Christiansted på St. Croix og
efterfølgende ved det historiske Fort
Christiansværn.

Dér mærkede jeg for første gang at tiden
var inde til noget nyt!

Jeg vidste endnu ikke hvad, men rejste
til Danmark med en sikker fornemmelse:
Der er mere at gøre for relationen mellem
Danmark og USVI.

Hjemme i det spirende forår gik jeg i
nogle uger med denne stærke fornem-
melse. Jeg prøvede at finde ud af hvad
det drejede sig om, men var ikke sikker.

Det blev jeg under et møde med en ny
ven.
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Jeg holder af at lave mange forskellige
ting i mit liv og et par måneder inden
marts-rejsen til øerne, var jeg blevet an-
sat som freelance-instruktør for Dan-
marks største teambuilding-virksomhed,
World of Adventure. De har specialise-
ret sig i relationsskabende arrangemen-
ter og jeg passede godt ind i firmaet. På
ansættelsesweekenden mødte jeg deres
projektchef, 32-årige Thomas F. Carlsen
og det skulle vise sig at være mere end
blot et tilfældigt møde. Thomas og jeg
vidste begge den dag, at vi burde snak-
ke videre med hinanden, og et par måne-
der senere i vores travle arbejdsliv, mød-
tes vi så på en café i Kolding.

2 timer senere var vi begge meget kloge-
re!

Det var som om vi havde ventet på at
møde hinanden. Snakken på caféen ud-
viklede sig til et decideret menneskemø-
de mellem to man skulle tro havde kendt
hinanden i årevis. Inden vi gik hver til sit
havde vi givet hinanden hånden på at
arbejde videre på et fælles projekt – det
projekt min fornemmelse havde fortalt
mig om 2 uger forinden!

Projektet går i al sin enkelhed ud på at
gøre en forskel for unge mennesker og
vi enedes om at igangsætte en højskole
for unge i Dansk Vestindien. Siden den
dag i april har vi arbejdet koncentreret
på at få højskolen realiseret og brugt al
overskydende tid fra vort almindelige
arbejdsliv.

Jeg ryddede min arbejdskalender i de-
cember 2009 og tog på „field trip“ til
øerne. Her rejste jeg rundt for at finde
indkvarteringssteder, hente inspiration
og drøfte muligheder, og jeg havde mø-
der med et væld af gode mennesker. Jeg
følte, at jeg blev taget virkelig godt
imod. Særligt det, jeg med stolthed nu
tør kalde venskabet med Nina York, har
rørt mig. Juleaften i hendes hjem med
hendes herlige mand, Ed, og julemenu i
troperne med and, ris a la mande og end-
da gaver vil jeg aldrig glemme!

Hjemme igen fortsatte vort arbejde med
kedeligere ting som selskabsetablering,
revisorer, kapitalrejsning og advokatbi-
stand.

Nu kan vi så endelig præsentere projek-
tet, hvis navn er blevet
HÖJSKOLEN DK!

Med Thomas’ enestående erfaring fra
områder som coaching, projektstyring,
teambuilding og tunge opgaver med un-
dervisning af personale og ledelse fra
store danske virksomheder samt min
egen mangeårige erfaring med rejsele-
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derarbejdet og personlig udvikling, har
vi i dag nået første delmål:

Aftalerne med øerne er på plads, præ-
sentationsmateriale, pressemeddelelser
og hjemmeside er færdiggjort og koncep-
tet har fundet sin endelige form.

Nu skal HÖJSKOLEN DK så markeds-
føres.

Vi tilbyder unge mennesker i alderen 18-
28 år et 3-måneders højskoleophold i
Dansk Vestindien og underviser del-
tagerne i tre forskellige emner

- Projektstyring og Teambuilding

-  Frivilligt arbejde

- Personlig udvikling

Hvert modul er på 1 måneds varighed –
på hver af øerne.

Det første modul foregår på St. Thomas,
nærmere bestemt på Virgin Islands
Campgrounds på Water Island. Her ry-
stes deltagerne sammen og de bliver
gennem undervisningen forberedt til den
næste måneds emne, frivilligt arbejde,
som foregår på St. Croix.

Dér har vi valgt regnskoven som ind-
kvarteringsområde, idet man i denne
bjergrige egn af øen finder to fantastiske
eco-camps. Den ene er Mount Victory
Camp og den anden Virgin Islands
Sustainable Farm Institute. Herfra får
deltagerne mulighed for at tage del i det
frivillige arbejde, hvilket er en overor-

dentlig vigtig brik, grunden respekten
for lokalsamfundet. Vi ønsker på ingen
måde at signalere de forkerte ting ved
vores tilstedeværelse og mener gennem
det frivillige arbejde at have fundet en
god måde.

Sidste undervisningsmodul foregår på
St. John, hvor vi har lavet aftale med
Maho Bay-organisationen, så vi dels
skal bo på selve Maho Bay Camp, dels i
det smukke Concordia Estate.

Alle indkvarteringssteder repræsenterer
begrebet bæredygtighed på hver deres
fine vis, og vil give de unge den ekstra
dimension, at man forholder sig aktivt til
naturens ressourcer og genanvendelse
af energiformerne. Det er ikke primitivt
som på en bar teltplads, men ejheller
med hotellernes luksus. Vi lander lige dér
hvor man kan mærke og forholde sig til
det basale og samtidig koncentrere sig
om undervisningen.

Sidste del på St. John handler om per-
sonlig udvikling og vil – efter at delta-
gerne i de første moduler har haft tid til
at lære om samarbejde, fællesskab og
hjælp til andre – tilbyde de unge direkte
fokus på dem selv. Hvad er deres drøm-
me, hvad er det de brænder for i livet og
hvor lurer udfordringerne!

Håbet er at sende en flok unge danskere
hjem som deres generations ambassadø-
rer for øerne -  fra intet mindre end deres
livs eventyr!
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Hvad gemmer tårernes
historie?
er en fotohistorisk dialogrække i samar-
bejde mellem Kort- og Billedafdelingen,
Det Kongelige Bibliotek og Folkeuniver-
sitetet i København.

Det 2. arrangement i rækken vil nok være
af interesse for nogle af bladets læsere.

2. Danske efterkommere fra de
Vestindiske øer i digitalt arkiv

Historiker og chefkonsulent i Rigsarki-
vet Poul Olsen i dialog med danske ef-
terkommere fra de Vestindiske øer.

Historiker i Rigsarkivet Poul Olsen præ-
senterer en international hjemmeside
med verdens største digitale samling af
data om slavegjorte afrikanere.

I tæt dialog med danske og amerikanske
efterkommere fra de Vestindiske øer har
Rigsarkivet systematisk indtastet og
digitaliseret samtlige oplysninger fra
Rigsarkivets godt 1.500 hyldemeter kir-
kebøger, slavelister, folketællinger, vacci-
nationslister, skattelister og skoleproto-
koller fra datidens St. Croix. Interessen
for hjemmesiden har været overvælden-
de, især blandt efterkommere til slave-
gjorte dansk-afrikanere. Her er mulighed
for at diskutere forholdet mellem myte
og fakta, men også rigsarkivets rolle som
aktør i historieskrivningen og dialogen i
det demokratiske samfund.

Dialogen finder sted onsdag, den 7. april
2010 klokken 19.00-21.00. Læsesalen,
Kort- og Billedafdelingen, Det Kongeli-
ge Bibliotek /Den Sorte Diamant.

Den ældre generation i Danmark har i de
senere år fået øjnene op for det tropiske
ex-fædreland og titusindvis har taget tu-
ren derud enten med rejseselskaber som
bl.a. Riis Rejser eller privat. Julekalender
er optaget, Sebastian Klein har lavet TV
herfra og en Peter von Scholten-musical
har set dagens lys.

Den ældre generation nyder at høre om
historien og opleve hvordan århundre-
derne har spadseret hen over øerne -
forunderligt nok stadig med os danskere
som en væsentlig og vellidt del.

På Transfer Day i 2009, og senere under
min middag med Senator Wayne James,
gik det op for mig at vi kan gøre en for-
skel for relationen mellem USVI og Dan-
mark gennem den unge generation.

Har læseren venner, bekendte, børn eller
børnebørn, der kunne tænkes at være in-
teresseret, så lad dem endelig høre om
muligheden for deres livs eventyr!

Læs mere om projektet på
www.hojskolendk.dk eller tlf. 7027 9007
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Man skal normalt tilmelde sig – og beta-
le for – hele dialogrækken, men vi har få-
et lov til at sende et par medlemmer ale-
ne til dette ene arrangement.

Interesserede bedes henvende sig til
redaktøren, Vibeke Maduro Tuxen, på
mail: vibeke.tuxen@youmail.dk eller
telefon 22 83 72 33 inden 25. marts.

Eventuelle interesserede i hele dialog-
rækken kan finde oplysninger på
www.kb.dk/da/kb/nb/kob/
forelaesningsraekke2010jan  eller
www.fukbh.dk

Mellem afrikaner og
kreol
Etnisk identitet og social
navigation i Dansk Vestindien
1730-1770

Afhandling af Dansk Vestindisk
Selskabs tidligere formand, Louise
Sebro, Lunds Universitet.

I løbet af de ca. 350 år den transatlanti-
ske slavehandel stod på, blev mere end
10 millioner mennesker ført fra deres
hjem i Afrika, for efter en umenneskeligt
lidelsesfuld rejse at blive solgt som
slaver i Amerika. Flere hundrede tusinde
af dem endte i Dansk Vestindien.

Denne bog undersøger, hvordan afrika-
nere – trods det voldsomme og altover-
skyggende brud med Afrika – formåede
at holde fast i deres etniske oprindelse

og etablere nye etnisk baserede sociale
netværk i det caribiske slavesamfund.

Bogens hovedpersoner er en lille gruppe
afrocaribiere, som var tilknyttet Brødre-
menighedens mission i Dansk Vestindi-
en. Takket være især det omfattende
skriftlige materiale, som missionærerne
har efterladt sig, kan man i glimt se disse
afrocaribiere træde frem som individer.
Og man kan se, hvordan de aktivt relate-
rede sig til deres afrikanske baggrund,
og hvordan deres oprindelse og fore-
stillinger om den var med til at forme de-
res sociale liv i Dansk Vestindien.

Afhandlingen er på 234 sider, pris 100 kr.
Den kan købes ved medlemsmøder eller
hos Cay Andersen, bogsalg@dwis.dk

Vibeke Maduro Tuxen



29Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2010

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:

„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,-

„Mellem afrikaner og kreol“
Louise Sebro. Afhandling. 234 sider.2010

               Pris  kr. 100,-

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

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

               Pris kr. 120,-
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Indmeldelsesblanket

 (udfyld med tydelige blokbogstaver - sendes til)

Medlemssekretariatet
Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Navn

Gade

Postnr: Telefon/E-mail:

By:

Dansk Vestindisk Selskab
har eksisteret siden salget af øerne i
1917. Selskabet har den engelske
undertitel „Danish West Indian Society“.
Selskabets protektor er Hendes
Majestæt Dronning Margrethe II.
Selskabet, der er upolitisk, blev stiftet
Valdemarsdag 15. juni 1917 som
klubben „Dansk Vestindien“ og senere
reorganiseret. I 1969 blev navnet
ændret til “Dansk Vestindisk Selskab“,
som er landsdækkende, men har
hjemsted i København.

Selskabets formål er:
a. - at samle alle, der har eller har haft
tilknytning til U.S. Virgin Islands, det tid-
ligere Dansk Vestindien, samt alle an-
dre, der har interesse i at opretholde og
skabe kulturelle og venskabelige forbin-
delser til øerne, og bevare minderne om
Dansk Vestindien.

b. - at informere om og støtte interessen
for U. S. Virgin Islands og dets historie i
Danmark, samt støtte interessen for
Danmark i U.S. Virgin Islands.

Formålet søges gennemført ved:
a. - Møder, sammenkomster, foredrag
og anden foreningsvirksomhed.
b. - Udgivelse af et medlemsblad  og
andre publikationer f.eks. hjemmeside.
c. - Samarbejde og korrespondance
med andre foreninger med tilsvarende
formål.
d. - Formidling af personlige kontakter
gennem gensidige besøg.

Årligt kontingent:
300 kr  pr. husstand.
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Bestyrelse og adresser

Nordjylland:
Bodil 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

BESTYRELSESSEKRETÆR: Anna Lykke Jensen,  43 99 80 50,
Skolevej 43, 2630 Taastrup; e-mail: bestyrelsessekretaer@dwis.dk

MEDLEMSSEKRETARIAT OG KASSERER: Erik Marcussen,  49 18 14 34,
Græsager 302, 2980 Kokkedal. e-mail: sekretariatet@dwis.dk
DVS-konto: Lån & Spar Bank,  reg.nr. 0400 konto 117 00 79724

MEDLEMSBLAD:  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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Alle grønne fjer er samlet i en rygsæk, som er taget på
ryggen. Og det ser meget flot ud, og vipper i takt til mu-
sikken, når der danses.


