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Kære medlemmer

På gensyn
Anne Walbom

Formanden
skriver...

Tryk: Islev Tryk, Islevdalvej 194, 2610 Rødovre

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2010, nr.4
Redaktion: Vibeke Maduro Tuxen (ansvarshavende).
Teknisk assistance: Finn Ferrall og Erik Marcussen.

Da jeg tænkte på, hvad jeg skulle skrive i
denne lille rubrik, myldrede en mængde
navne frem, startende med Earl! Men så
besluttede jeg at vente med at ”namedrop-
pe” til side 12.

Men I kommer ikke helt til at slippe for navne her på denne side. Her er nogle
navne, som jeg rigtig gerne vil fremhæve for noget positivt: Asger og Erna Lar-
sen samt Birgit Grubbe fra henholdsvis Horsens og Havdrup. De var nemlig
værter for vores udvekslingsstudenter og var stærkt medvirkende til at Haley og
Vandel fik nogle spændende danske oplevelser.  Ligesom for to år siden var det
for mig en stor glæde at modtage de 4 unge i Kastrup efter deres vestindiske op-
hold. Selvom de var trætte, var de helt oppe på dupperne og ivrige efter nye op-
levelser. Her falder det naturligt at takke Vibe Maria Martens, som er medlem
af vores kulturhistoriske udvalg, for al planlægning omkring udvekslingen. Til
sidst tak til alle involverede, bl.a. de, som var guider.

Vi tager nu hul på en ny sæson med mange spændende tilbud, både medlemsaf-
tener og Golden Days. Men også udfordinger. Lige før deadline fik vi besked fra
Taastrp Medborgerhus, at de fremover har lukket fra fredag middag til mandag
morgen. Så derfor har vi måttet ændre mødeplaceringen her og nu lidt hastigt.
Men spørgsmålet er, skal vi finde en anden mødedag end fredag, skal vi finde et
nyt sted - og hvor? Forslag og tilkendegivelser modtages meget gerne - kontakt
Marianne Gall eller undertegnede.
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Der vil blive leveret 2 stk. smørrebrød pr. deltager ved mødet.
Pris for deltagelse: 60 kr. pr. deltager. Gæster er velkomne.

Tilmelding senest søndag den 3. oktober 2010
 E-mail til  moedeudvalget@dwis.dk
  -  eller send nedenstående kupon til Medlemssekretariatet (Marianne Gall)
  -  eller ring til  Marianne Gall, tlf.: 38 86 10 69 eller 30 28 80 69 (mobil)

 —————————————————
Tilmelding til medlemsmøder:            antal deltagere:

Fredag  den 8.  oktober 2010, kl. 19:00  i Taastrup                          ________

Lørdag den 9. oktober 2010, kl. 14.00 i Horsens                              ________

Navn:

Telefon:

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

Medlemsmøde i Taastrup
Fredag den 8. oktober 2010 kl. 19:00

  OBS! Taastrup Kulturcenter, lok. 3 (over for cafeteriet)
Poppel alle 12, Taastrup.

Den dansk-vestindiske Nationalbank
– da man prøvede en sidste gang
Foredrag ved Jens Begtrup
Læs mere på s. 6

Orientering om Festival 2011
ved Anne Walbom



4 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 4 - September 2010

 —————————————————

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 HOLM (tidl. Christiansen)

Lyngsø allé 3 C  -  DK-2970 Hørsholm

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

Reg. under Rejsegarantifonden nr. 1026  -  Bank:  Den Danske Bank
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Ordinær generalforsamling
Dansk Vestindisk Selskab

Torsdag den 21. oktober 2010 kl. 19.30 (lille sal)
 Taastrup Medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup.

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

1. Valg af dirigent

2. Selskabets virksomhed:
   a) Formandens beretning (Anne Walbom).
   b) Kulturudvalgets beretning (Anne Walbom).
   c)   Webudvalgets beretning (Dorte Paaske, Erik Marcussen)
   d) Festivaludvalgets beretning (Anne Walbom)
   e) Mødeudvalget (Marianne Gall).
   f) Medlemsbladet (Vibeke Maduro Tuxen).
   g) Medlemssekretariatet (Erik Marcussen).
   h) Arkivet (Walther Damgaard )

3. Forelæggelse af regnskab 2009-2010 (Erik Marcussen). Se siderne 24-25

4. Forelæggelse af budget 2010-2011, herunder fastlæggelse af medlemskontingent
(Erik Marcussen). Se side 26

5. Behandling af fremsatte forslag.

6. Valg  til bestyrelsen. På valg er: Marianne Gall, Anna Lykke Jensen, Jonas Møller
Pedersen, Walther Damgaard (genopstiller ikke), Jonna Skourup Christensen
(genopstiller ikke)

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

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

9. Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på, at forslag til sager, der ønskes optaget på general-
forsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7. oktober 2010

Vel mødt til generalforsamling i Taastrup!
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Vi sørger for lidt til ganen i form af kaffe og brød.
Øvrige drikkevarer kan købes.
Gæster er velkomne.
Tilmelding: Senest søndag 3. oktober. Se side 3.

Medlemsmøde i Jylland
Lørdag den 9. oktober 2010 kl. 14:00

  Horsens Firmaidræts lokaler,

Hattingvej 14, 8700 Horsens

Foredrag ved Jens Begtrup:

Den Dansk-Vestindiske Nationalbank
– da man prøvede en sidste gang

Min historie vil omhandle perioden hvor tiden var ved at løbe ud for de dansk-
vestindiske øer. Økonomisk havde der været tilbagegang i årtier, og efterhånden
var der enighed om at der ikke var så meget mere at gøre. Efter det mislykkede
salgsforsøg i 1904 blev der dog fra den danske regerings side gjort et sidste for-
søg på at ændre den negative økonomiske udvikling på de dansk-vestindiske øer.
Ledende danske erhvervsmænd satte sig centralt på øernes virksomheder og ø-
konomi, og som en central brik stod Den Dansk-Vestindiske Nationalbank. Med
de tre største banker i Danmark samt Nationalbanken i ryggen, trykte den ikke
bare penge med dansk værdi, den fik også skabt en økonomisk stabilitet, øerne
ikke havde oplevet længe. Med den amerikanske overtagelse i 1917 fortsatte
banken ufortrødent sin virksomhed, herunder med at trykke penge med dansk
værdi i et amerikansk territorium, og men ved lukningen i 1935 stod den tilbage
som en af de sidste rester af dansk tilknytning.

Jens Begtrup
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Festival 2011

Så er der nyt om Festivalrejsen 2011.
Festivalen starter på St. Croix, såle-
des at vi kan være der til Transfer
Day. Derpå tager vi over til St. Tho-
mas, hvor vi tilbringer den sidste uge
af Festivalturen.

Vi havde i sidste nummer af bladet
en uforpligtigende interessefore-
spørgsel. Den viste, at over 60 med-
lemmer er interesserede. Og at fler-
tallet gerne ville rejse med selskabet.
Dog var der et betydeligt mindretal,
som helst vil rejse på egen hånd, og
nogen vil gerne rejse ud med grup-
pen men hjem individuelt. Disse øn-
sker har vi taget højde for i vores
planlægning af turen.

Festivaludvalget har forespurgt 2
forskellige rejseselskaber, men endte
med også denne gang at vælge
Unique Tours ved Heidi Holm. Vi
har bedt om valgmuligheder, forstået
således, at det er bedst at være to
mindre grupper end en stor. Hvis der
skulle komme en snestorm eller en
askesky, er det nemmere med en
gruppe på 25 mennesker end en på
40.

Rejsedeltagere
Vi ved endnu ikke helt hvor mange
deltagere vi må blive. Men alt tyder
på et antal mellem 50 og 60. Vi
mangler at få dette oplyst fra øerne.
Men alt tyder på, at der ikke kan
være plads til alle de medlemmer,
som ønsker at deltage. Derfor vil vi
ligesom ved Festivalen i 2007 opstille
et regelsæt, for at fordele de pladser,
der er til rådighed.

Gruppe 1: Alle, som har været vær-
ter ved Festival 2009 eller har ydet
en særlig indsats i forbindelse med
afviklingen af Festival 2009.

Gruppe 2: Alle som uden restriktio-
ner tilbød sig som værter ved Festi-
val 2009, men som ikke fik gæster af
forskellige årsager, bl.a. mangel på
gæster,

Gruppe 3: Alle andre interesserede
medlemmer.
I alle 3 grupper gælder indbyrdes:
Først til mølle princip med tilmelding
og forudsat rettidig betaling. Hvis
betaling ikke er rettidig, udskydes
man svarende til betalingsdatoen.

Der har været forespørgsel om
deltagelse af diverse familiemedlem-
mer. Bestyrelsen har drøftet dette
forhold, og er kommet til følgende
konklusion: Et medlemskab af for-
eningen dækker en husstand og der-
for er det husstandens medlemmer,
der kan deltage i Festivalrejsen.
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Hvad kommer det til at koste?
Ligesom ved de andre Festivalrejser
vil prisen bestå af to dele, nemlig det
vi kalder en Festivalafgift på 1.200
kr. (dækker gaver, opsparing til Festi-
val 2013 i DK m.m.) og prisen på
flyrejsen. Her vil der være forskel-
lige forhold, som gør sig gældende,
bl.a. overnatningsforhold.  Sidst-
nævnte forhold bevirker, at vi ikke i
dag kan give en endelig pris, men vi
påregner en samlet udgift pr. delta-
ger på 12.000 kr. eller lige derunder
(inkl. festivalafgift).

Tilmelding
For at kunne deltage i Festival 2011,
skal man udfylde og sende tilmel-
dingskuponen s. 23 senest så den er
fremme hos formanden senest den 9.
oktober, også selvom man rejser på
egen hånd og kun skal betale Festi-
valafgiften. Ved rejse på egen hånd,
skal man være ankommet til St.
Croix den 26. marts kl 15.30.

Vi laver en venteliste for det tilfælde,
at der senere skulle indløbe afbud.
Opfyldning efter senere afbud vil
blive fordelt efter samme retnings-
linjer.

På festivaludvalgets vegne

Anne Walbom

Golden Days Festival
2010, fortsat fra blad 3

Programmet kan afhentes på
biblioteker og andre kulturinstitution-
er eller ses på:
http://festival.goldendays.dk

Debat og foredrag

Man kan måske endnu nå de to
sidste foredrag på Nationalmuseet
(også omtalt i sidste nummer af
bladet):

En afrikaner på rejse i 1700-
tallet
Nationalmuseet 11. september
kl. 14.00-15.00
Entre: Gratis

Laboratoriet Tranquebar:
Videnskab og internationale
netværk i det gamle Dansk
Ostindien
Nationalmuseet 11. september kl.
15.15-16.15
Foredrag ved Niklas Thode Jensen
Entre: Gratis
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Det Skiønne Nær
Gentofte Hovedbibliotek
15. september kl. 19.00-20.30
Museumsinspektør Inge Panduro
fortæller om natursyn og æstestik i
1700-tallet. Hør om tiden med umå-
delige rigdomme, landsteder, kunst,
krig og statsbankerot.
Optakt til udstillingen „Det Skiønne
Nær“ på Øregaard Museum – se
omtale af selve udstillingen  s. 11
Entre: 40 kr. Billetter på
www.booking-gentofte.dk.

Fem historier om Dansk
Vestindien
Møstings Hus
17. september kl. 16 og 18
Formidlingsprojektet ’ Den Vest-
indiske Arv’ lancerer fem historier
om Dansk Vestindien. Ulla Lunn,
arkitekt maa. og Louise Sebro, Fil.
Dr. Historiker, fortæller om arkitek-
tur og mennesker i 1700-tallet; om
købmændene, plantageejerne, slaver-
ne, missionærene, adelen og kongen
– og alle de der byggede, og som
vidner om Danmarks historie i Vest-
indien. I Møstings Hus offentliggø-
res projektets hjemmeside.

Byvandring

I slavernes spor
Mødested: Kongens Nytorv ved
mindeankeret for enden af Nyhavn
11. september og 18. september
kl. 14.00
Another Copenhagen sætter med en
byvandring gennem Frederiksstaden
Danmarks fortid som slavehandler-
nation i et kritisk lys. Der stilles
skarpt på adresser med relation til
slaveriet og turen giver anledning til
diskussion af måden, vi forholder os
til Københavns fortid.
Publikum skal være forberedt på
overraskelser af forskellig karakter
undervejs.
Pris: 100 kr.
Tilmelding på
post@anothercopenhagen.dk

På museum:

Sukker, slaver og skæbner – den
danske slavehandel
Nationalmuseet 12. september kl.
13.00. Omvisning.
Millioner af menneskers liv blev
forandret med den såkaldte trekants-
handel mellem Europa, Afrika og den
„nye“ verden. Hør om slavehandlen
fra de afrikanske riger på Guldky-
sten over Atlanten til plantagerne i
Vestindien.
Gratis. Begrænset deltagerantal.

Entre: Gratis. Ingen tilmelding, først
til mølle princippet
www.denvestindiskearv.dk
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Da verden kom til Danmark
Frederiksborg Slot, søndag den
19. september kl. 13.30.
I 1700-tallet blev det danske sam-
fund beriget med oversøiske luksus-
varer som krydderier, silke, porcelæn
og sukker. Købmændene spillede en
særdeles aktiv rolle på verdenshave-
ne og deres aktiviteter skabte rigdom
og velstand.  Denne udvikling kan vi
bl.a. aflæse på tidens portrætter, hvor
det globale element ofte indgår som
statussymbol.
Entre: 60 kr., pensionister 50 kr.,
børn 15 kr.
www.frederiksborgmuseet.dk

Udstillinger

Søfolk og redere i 1700-tallets
København
Handels- og Søfartsmuseet,
Kronborg, 10. september 2010 til
27. marts 2011
Under dansk neutralitet kunne skibe i
1700-tallet sejle varer fra kolonierne,
Middelhavet og Østersøen til Kø-
benhavn, hvorfra de blev reeksporte-
ret til krigsførende lande i Europa.
Udstillingen fortæller om periodens
handelsmænd og søfolk.
Entre: 50 kr., børn gratis
www.maritime-museum.dk

Farlige forter – en fælles fortid?
Nationalmuseets forhal
7. september – 3. oktober

Hvilke historier pibler frem af jorden,
når arkæologer fra Ghana og Dan-
mark udgraver en fælles fortid på et
tidligere slavefort på den afrikanske
vestkyst? Skal danskerne have dårlig
samvittighed over 1700-tallets hand-
linger? Det er sådanne spørgsmål,
der rejses i en mindre udstilling, der
også vises på Ghanas Nationalmu-
seum.
Entre: Gratis
www.natmus.dk

The Invisible Empire
Rohde Contemporary, Store
Kongensgade110.  13. august –
19. september,  tirsdag-fredag
kl. 12-17, lørdag kl. 12-15.
Når gallerierne i indre København
åbner dørene efter sommerferien
(fredag 13. august), viser galleriet
ROHDE CONTEMPORARY
soloudstillingen ’The Invisible
Empire’, med en af tidens absolut
mest bemærkelsesværdige unge
danske kunstnere, Jeannette Ehlers.
Senest hædret i foråret 2010 med
Statens Kunstfonds treårige arbejds-
stipendium.

„Jeannette Ehlers seneste værker
berører alle temaet ’den danske sla-
vehandel’ i kolonitiden. Med ’The
Invisible Empire’ retter Jeannette
Ehlers blikket mod vores egen tids
slavehandel, også kendt under nav-
net ’human trafficking’. Kunstnerens
egne etniske tilhørsforhold til de tid-
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ligere danske kolonier i Vestindien,
tilfører kun værkerne ekstra styrke“,
fortæller galleriets direktør Camilla
Rohde Madsen.

DET SKIØNNE NÆR – PÅ
SPORET AF DET SKØNNE
Fra København til Dansk
Vestindien
Øregaard Museum 7. oktober
2010 - 23. januar 2011
Umådelige rigdomme, sukkerplanta-
ger, slavehandel, udsøgt kunst, krig,
statsbankerot og rejser til eksotiske
himmelstrøg. Med denne udstilling
markeres genåbningen af Øregaard
Museum efter en gennemgribende
renovering, hvor det smukke fredede
landsted fra 1806 får genskabt empi-
retidens enkle herlighed.
Åbningsudstillingen fortæller histori-
en om tiden, kunsten og kulturen,
som landstedet Øregaard var en del
af, og lader de mennesker, som boe-
de i huset, træde frem.
 
Fra et af Danmarkshistoriens
store kapitler
Øregaards bygherre, storkøbmanden
og plantageejeren Johannes Søbøt-
ker (1777-1854) tilhørte den køben-

havnske købmandstands absolutte
top. Med oversøiske besiddelser i
Dansk Vestindien og livlig trekants-
handel var grundlaget skabt for en
levevis, der hørte sig til hos borger-
skabets elite. Udstillingen præsente-
rer historien om Søbøtker og hans
slægt som en del af den store fortæl-
ling om et af danmarkshistoriens
mest farverige kapitler: Overgangen
fra den florissante tid til guldalder-
epokens kriseår.

 
I denne historie fra kanten af kaos
kommer museumsgæsten på en rejse
fra Guldalderens København til Sjæl-
lands naturskønne omgivelser og helt
til det fjerne Dansk Vestindien.
Kunstnere som Jens Juel og C.W.
Eckersberg vil være rigt repræsen-
teret, og udstillingen vil placere sig i
krydsfeltet mellem kunst- og kultur-
historie. Udstillingen går tæt på dati-
dens politiske og økonomiske udvik-
ling og på den æstetik, der prægede
periodens kunst og natursyn. Med
landstedet Øregaard og den omgi-
vende park som autentisk ramme
former udstillingen sig som et portræt
af en brydningstid, dens virkelighed,

Johannes Søbøtkers ejendom Høgensborg
på St. Croix.
Frederik von Scholten, 1833
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idealer og drømme, der satte sig
dybe aftryk for eftertiden.

 

Fortid og nutid bindes sammen
Udstillingen udfordrer den berørings-
angst, man kan støde på, når talen
falder på Danmarks rolle i koloniti-
den og i den internationale slavehan-
del. Den peger også på, at intet blik
på historien er uskyldigt, men farvet
af de spørgsmål, der giver mening
for os i dag. Museet har derfor invi-
teret den unge danske billedkunstner
Søren Lose til at binde nutid og fortid
sammen i helt nye værker skabt sær-
ligt til projektet på Øregaard Muse-
um. Udstillingen kommer således he-
le vejen rundt i en både oplysende,
tankevækkende og underholdende
museumsoplevelse, hvor gæsterne
inddrages aktivt.

Udstillingen er Øregaard Museums
bidrag til Golden Days, Københavns
historiske festival, der i september
2010 netop sætter fokus på den
florissante tid.

Landstedet Øregaard, ca. 1850
Ferdinand Richardt
Øregaard Museum

Om orkaner og deres
navne.

Sensommertid er orkantid. Lige nu har
orkanen Earl været tæt på US Virgin
Islands. Heldigvis kan man idag hurtigt
få oplysninger om situationen. På Inter-
nettet kan jeg tjekke lokale aviser og læ-
se om væltede træer, nedfaldne ellednin-
ger samt udgangsforbud. Småting sam-
menlignet ned fortidens Hugo (1989) og
Marilyn (1995).

Dog er der i skrivende stund en advarsel
om at holde øje med Fiona, som heldig-
vis kun er en storm, og endnu ikke op-
graderet til orkan. Fiona har heldigvis
kurs nord om St. Thomas.

Men orkansæsonen varer indtil slut-
ningen af oktober. Lad os håbe, at vi
ikke skal høre noget om Gaston, Hermi-
ne, Igor, Julia, Karl, Lisa, Matthew, Ni-
cole, Otto, Paula, Richard osv. Ja, hvert
år bliver et nyt hold navne gjort parat.

Den opmærksomme læser har sikkert
bemærket, at orkaner har skiftevis
kvinde- og mandenavne. Sådan har det
ikke altid været. I flere hundrede år fik
orkanerne navne efter den helgen, som
lagde navn til den dag, hvor orkanen
slog til. Senere i 1800-tallet begyndte
man at give orkanerne kvindenavne. Den
skik blev efter en del kritik forladt i 1978.
Selve ordet orkan kommer fra den indi-
anske gud Huraken.

Anne Walbom
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Oplev De Vestindiske Øer med Profil Rejser
Det prisbelønnede rejseselskab, Profil Rejser, sætter nu fokus på oplevelsesorienterede
rejser til Dansk Vestindien. I foråret udgav Profil Rejser kataloget ”De Vestindiske Øer –
en perlerække af øer i Caribien”, som præsenterer en bred vifte af oplevelser.

Unikke oplevelsesmuligheder
Hvad enten du er til natur, kultur, historie eller aktiv udfoldelse, så har De vestindiske øer
meget at byde på! Tag for eksempel på hjemmebesøg, hos en lokal vestindisk familie.
Middagen er et fælles samlingspunkt i de fleste kulturer og er samtidig meget betegnen-
de for det liv der leves i forskellige afkroge af verden. Derfor giver Profil Rejser dig nu
mulighed for at få et autentisk indblik i det hverdagsliv, der leves på øerne. Du besøger
en lokal familie og  sidder med ved middagsbordet, når dagens begivenheder vendes!
Er du historieinteresseret, bør du  tilmelde dig  turen  ”I Von Scholtens fodspor med Von
Scholten”, hvor Jesper Von Scholten, søn af den ældste nulevende Von Scholten, vil be-
rige dig med fascinerende fortællinger om hans slægt og fortiden på De tre  øer, St. Croix,
St. Thomas og St. John.
 Du kan læse mere om de mange oplevelsesmuligheder på
Profil Rejsers hjemmeside www.profilrejser.dk , hvor du
også kan bestille kataloget ”De Vestindiske øer – en
perlerække af øer i Caribien”

Sommer under  Caribiske himmelstrøg
Vil du opleve de  indtagende tropeøer i sommerhalvåret? Så har Profil Rejser netop nu
unikke tilbud på sommerrejser til De Vestindiske  Øer med ophold på udvalgte hoteller.
Der er generelt gode børnerabatter på flybilletter m.m. i sommerhalvåret. Desuden  tilby-
der flere hoteller et værdibevis på 50 US $, til anvendelse i egne restauranter og barer.
Sommertilbuddene gælder i perioden fra 1.maj – 31. oktober 2010, og du kan se de mange
tilbud på hjemmesiden www.profilrejser.dk. .
Kontakt en af Profil Rejsers rejsespecialister  på telefon 77 33 5632 og få skræddersyet
en rejse helt efter dine ønsker.
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Leif Svalesen (i midten) som sam-
men med to dykkerkammerater
bjærger den første elefanttand fra
vraget af „Fredensborg“
i 1974

Nekrolog

Opdageren på havets bund
Mens havbunden i den Mexicanske
Golf udspyr sit fordærv til mennesker
og dyr i en ulyksalig strøm, kommer
dødsbudet om en mand, der brugte
sit liv på at hente anderledes humane
historier op fra havets dyb. Kloden
rundt mindes den norske frømand og
eventyrer Leif Svalesen, der forle-
den bukkede under for en ondartet
cancer.
Et tilfælde ved navn Thorkild Hansen
gjorde den unge bygningskonstruktør
til en unik opdager i den dansk-nor-
ske slavehandels historie. I sin bog
’Slavernes Skibe’ fra 1968 røbede
den danske forfatter, at et skibsvrag
ved byen Arendal ikke var et han-
delsfartøj, men det danske slaveskib
’Fredensborg’, der sank i en vinter-
storm i 1768 efter halvandet års sej-
lads på trekantruten mellem Køben-
havn, Guldkysten og Dansk Vestin-
dien. Vragstedet lå tæt på Leif Sva-

lesens hjem, og så rullede eventyr-
blodet hos nordmanden, der var en
ivrig amatørdykker og medejer af et
tidligere smuglerskib. Hjulpet af en
bror og to venner endevendte han
den klippefyldte havbund ud for øen
Tromøy, hvor de i 1974 lokaliserede
Fredensborgs fyldige last – selve
skibet havde pæleormene gjort kål på
- og bragte over tusind genstande på
land. Sammen med skibspapirerne,
der efter forliset var nået tørskoet til
det danske rigsarkiv, har Svalesens
fund og beretninger givet Fredens-
borg en position som verdens største
og bedst dokumenterede slaveskib.
Leif Svalesen har rejst i kølvandet
på det danske slaveskib og gavmildt
delt ud af sin viden og fordelt de
mange fund til museer i Skandinavi-
en, Ghana og Caribien. Hans store
engagement i slavernes historie gav
ham i ti år sæde i UNESCOs viden-
skabelige komité for FNs slaverute-
projekt. To konger har hyldet ham –
den norske Harald med en royal
guldmedalje og Akwamu-kongen
Otumfuo Akoto Ababio på Afrikas
guldkyst med en storslået ceremoni.
Thorkild Hansens hilsen i hans bogs
norske udgave var en mere melan-
kolsk tak ”til den lykkelige finder fra
den ulykkelige digter”.
På sin egen beskedne facon nåede
Svalesen sine livs mål, men ikke sin
egen 71-års dag. Han døde dagen
før, og efterleves af sin kone og en
datter.

Alex Frank Larsen



15Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 4 - September 2010

Et særligt brev

 Dr. Viggo Christensen
Foto: Funker Jensen

Det hænder, at man træffer på et brev,
som på trods af sin private og kontro-
versielle karakter bør offentliggøres,
fordi det på én gang er interessant, mor-
somt og smukt skrevet. Nedenstående
brev fra 1907 er skrevet af Viggo Chri-
stensen (1875-1948) til en kusine i Dan-
mark. Viggo Christensen blev født på St.
Thomas af danske forældre og blev
sendt hjem for at uddanne sig, først til
student på Herlufsholm, senere til læge
på Københavns Universitet. Han virkede
i hele sin karriere i Vestindien, også efter
overdragelsen til USA, hvor Øerne på
Viggo Christensens forslag blev omdøbt
til U.S. Virgin Islands.
Originalbrevet beror hos min gode ven
Halvor Jochimsen i Kiel. Han er sønne-
søn af Viggo Christensens nedenfor om-
talte søster Ella, som i 1911 giftede sig
med Julius Jochimsen, leder af Hamburg-
Amerika Linie i St. Thomas. Halvor læser

ikke dansk, men sendte en kopi af brevet
til mig, fordi Hugo Larsen omtales. Da
jeg refererede indholdet for Halvor, blev
vi enige om, at det burde offentliggøres.
Brevet er dog ikke blot interessant og
morsomt, men også intrigant og på sine
steder kontroversielt. Det er privat og et
brev af sin tid, hvor f.eks. de stærke ud-
fald mod den farvede befolknings do-
venskab er tidstypiske. De er ikke sær-
ligt stuerene i dag, hvor vi nok har mere
afbalancerede synspunkter. Det ville
Christensen også have haft, hvis han
havde levet i nutiden.

Jan Tuxen

St. Thomas 8/5 1907

Kiære Signe.
Lad os svæve gennem Tiden

tilbage til 1ste Maj 1905, paa hvilket Tids-
punkt Dr. Collin i Frederiksted St Croix
rejste hjem med Orlov. Da mine Indtægt-
er paa St. Thomas den Gang ikke en
Gang vilde have kunnet tilfredsstille en
dansk Timelærer, der for mig staar som
Indbegrebet af  Nøjsomhed, paatog  jeg
mig at vicariere for ham og constituere-
des som ”offentlig Læge”, hvilket klin-
ger fælt. Han var ganske sikker paa at
han vilde blive borte et helt Aar, men jeg
maatte ikke desto mindre presse ham
dygtigt for at faa ham til at forpligte sig
til at blive borte i 5 Maaneder. Og godt
var det, at jeg gjorde det, thi da de 5
Maaneder var gaaede, var han paa Plet-
ten. Den milde Vinter, som i Danmark kal-
des Sommer, passede ikke til hans tynde
Blod. Han gik omkring frysende i Over-
frakke hele Sommeren, savnende sine
Køretøjer, sine mange Tjenestefolk og
den dominerende Rolle han var vant til
at spille i den lille By og han kom tilbage
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gnaven og galdesyg, men i øvrigt strut-
tende af Sundhed og Legemets Fedme.
Thi rask – det bliver man da af 5 Maane-
der  i Norden – hvis man da ikke bliver
syg af det. - Paa dette Tidspunkt, 1ste

Oktober 1905 – opdagede den offentlige
Herre i Christiansted, Dr. Heyn, at det
kunne være rart at faa sig en Ferie, og vi
blev let enige om Tingene. Jeg skulde
vicariere og han være borte i mindst 6
Maaneder. Og saa rejste han da med sine
to uskyldige Børn. Men den lange kolde
Regntid, der i Danmark kaldes Vinter
passede slet ikke til Børnenes sydland-
ske Skrøbelighed. Først fik den ene en
Lungebetændelse, og da det var over-
stået fik den anden ogsaa Lungebetæn-
delse og da også det var vel overstaaet
var de 6 Maaneder omtrent gaaede, og
skønt ogsaa han i sin Tid havde været
ganske vis paa, at han vilde blive et helt
Aar i Danmark, var han dog tilbage paa
St Croix, just da de 6 Maaneder var
omme.

Livet former sig i det hele taget
ikke ringe for en Kommunelæge paa St
Croix. Indtægterne er ikke til at forsmaa.
Man bor flot, holder stort Hus og mange
Tjenestefolk, Heste og Vogne – og hvad
man ellers kan ønske sig af Livets Beha-
geligheder. Som Medlem af talrige Kom-
missioner faar man Indflydelse paa man-
ge Ting; man er persona grata overalt og
undgaar vanskeligt Øens Middage.
Øens Whisky er ogsaa temmelig byrde-
fuld, thi der drikkes flinkt og Whisky er
Standarddrikken. Den gode Rom paaag-
tes ikke stort. Plantageejer Svitzer som
selv véd at fremstille en fortræffelig Vare,
er næsten den eneste som rigtigt holder
Haanden over den. Men han er i det hele
taget en konservativ Mand. Stor Patriat.
Han har nogle rare Plantager langs Ky-
sten ved Christiansted og jeg har til-

bragt megen Tid i hans Hjem paa ”Little
Princess”, fra hvis Galleri man har Ud-
sigt over det meste af hans Jorder hvor
Rørmarkerne breder sig stedsegrønne
helt ind til Christiansted By og ned til til
det smalle Læbælte langs Stranden hvor
Kokospalmer og Manciniltræer strider
den gode Strid med den evige Østenvind
– Passaten. Her sidder den gamle Ørn
Dagen igennem paa sit Galleri og følger
de 8 Stude der tvinger den mægtige Plov
gennem den sammenbrændte Jord og
gennem sin Kikkert vogter han nøje
Negrene der gaar derude i den brænden-
de Sol og haler den af Ploven løsnede
Jord op i de lange Banker, imellem hvilke
Rørene plantes. Han har fine Heste og
skønne Døtre – Palæmad1 – hvoraf den
ældste Fru O.B. Hansen var separeret fra
sin Mand der døde i Seperationstiden.
Hun er endnu ung og meget smuk, men
desværre er det jo ofte vanskeligt for
Dyden at holde Trop med den megen
Ungdom og Skønhed.

Gamle Svitzer er den fortræffe-
ligste Vært i Verden, men ellers uhyre
trættekær og han har ikke Ro paa sig
med mindre han er indviklet i én eller
flere Retssager.

Man kan paa St Croix ikke være
bekendt ikke at være fraskilt eller i hvert
Fald separeret – til nød gift med en fra-
skilt Kone. Øen kræver det. Guverne-
mentssekretær Limpricht er gift med
Landfoged Zielians fordums Viv, Land-
fysikus Kalmer er skilt fra sin hede Kone
(en sangerinde fra Kisten2) der nu er vel
gift med fhv. Toldintendant Frisch. Dr
Heyn er skilt fra sin første Hustru
(Datter af Svitzer) og Dr. Collins Kone
rejste fra ham inden han døde. Politime-
ster Olsen i Frederiksted er separeret fra
sin Katrine og Fuldmægtig i Guverne-
mentet, constitueret Politimester i Chri-
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stiansted, Segelche, er gift med Planta-
geejer Thornbergs fordums Ægtefælle.
Plantageejer Hugo Petersens Kone er li-
ge rejst fra ham og Fru O.B. Hansen er
allerede omtalt. Saaledes ser det ud.
Danskerne fører smukt nu. Creolerne og
de andre Nationaliteter ser til med Ho-
vedrysten og synes, at de danske er
nogle mærkelige Mennesker. I det hele er
der et Svælg befæstet mellem Danskerne
og de andre. Danskerne lægger sig al-
drig ordentligt efter engelsk, undgaar
det ogsaa helst, og begynder, naar de
mødes, oftest ugenert at tale dansk, uan-
set om der er Folk til Stede, der ikke for-
staar dette Sprog. De andre bliver natur-
ligvis alt efter Hudens Tykkelse mere el-
ler mindre stødte og efterhaanden op-
naas allenfals at Danske egentligt kun
omgaas andre Danske. Som næsten i lige
Grad engelsk- og dansktalende stod jeg
med en Fod i hver Lejr og kom med til
alt, baade hos de danske og hos de an-
dre. Og jeg maa sige, at jeg fandt disse
sidste lige saa fortræffelige som de kon-
geligt danske. Men jeg bebrejder dem i
øvrigt at de ikke lægger sig mere efter
Dansk end Tilfældet er. Forresten nærer
de ingen overdreven Kærlighed til hvad
Dansk er, og de mener endog at have be-
mærket at de altid forbigaas eller tilside-
sættes i Concurrencen med de danske.
Og det kan saavidt også lejlighedsvist
se saaledes ud.

Saavel i Frederiksted som i
Christiansted fik jeg Lægens Hus og
Møbler overladt, saa det slap jeg meget
nemt fra. I Frederiksted boede min Sø-
ster Ella hos mig i 3 Maaneder, i Christi-
ansted boede en dansk Kunstmaler
Hugo Larsen hos mig den meste Tid.
Han, cand. pharm. Schrøder og jeg holdt
fælles Menage oppe hos mig.
Det var begge Steder store Praksis jeg

overtog og paa Hospitalet i Frederiksted
havde jeg Lejlighed til at udføre adskilli-
ge Operationer, da jeg her var ene Læge.
I Christiansted var der foruden mig
Landfysikus Kalmer som her var Hospi-
talslæge. Mit Arbejde var væsentligt
Landpraksis, et evindeligt Flakken om
paa Landevejene i aaben Buggy – bru-
net af Solen og visnet af Regnen. Navn-
lig var Mandag og Tirsdag slemme. Paa
hver af disse kørte jeg 8-10 danske Mil,
besøgende undervejs henved en Snes
Plantager. Sjældent fik man noget at spi-
se paa Turen, for Lommemad blev jeg
snart ked af, men ”Whisky og Soda” var
de altid parate med. Hvor megen Parla-
mentering har jeg i de seks Maane-der
ikke maattet anvende paa at slippe for
Overskud af Whisky og Soda. Jeg holdt
5 Heste og en nogenlunde lukket Vogn
foruden Buggyen og der var altid nok
for Bæsterne at bestille. Jeg har af og til
tilbagelagt hele Distancen paa Hesteryg.
De smaa Pasgængere der er almindelige
paa vore Øer er behageligere at ride end
Traverne og man bliver ikke saa ødelagt
af lange Ture.

Hugo Larsen: Ella Christensen, 1907
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Sukkeret kæmper stadig for Liv-
et paa St. Croix. Det sælges alt sammen
til De forenede Stater hvor Sukkertru-
sten bestemmer Priserne, hvilket er me-
get behageligt for dem men saare pinligt
for os. Det i sin Tid stiftede Plantagesel-
skab har indført Bomuldsdyrkning, og i
Aar er det en glimrende Forretning, da
der paa Grund af Misvækst i Amerika er
Mangel paa Bomuld og Priserne følgelig
er omtrent dobbelt saa høje som sidste
Aar. Det er en ganske bestemt Slags
Bomuld, det bedste og dyreste der exi-
sterer. Det trives godt paa vore Øer, men
om det vil holde sig er et Spørgsmål da
det i ganske anderledes Grad end
Sukkeret er afhængigt af Vind og Vejr.
Og navnlig af Insekter. Det er meget ud-
sat for Angreb af Sommerfuglelarver der
paa en enkelt Nat kan ødelægge en hel
Mark. Tillige har det vist sig, at der ikke
er Arbejdere nok til at tage en stor Bom-
uldshøst af. Negrene gider nemlig ingen-
lunde arbejde hver Dag. Plantageselska-
bet ser med Sorg paa at Høsten hænger
og ødelægges paa omtrent 200 af de 800
acres de i Aar har plantet i Bomuld (en
acre = 5/7 Tønde Land). Det er lige
saameget som $15.000 til $20.000 der
gaar i Rendestenen. Maa vi bede om den
gule Fare. Send den bare ud til os. Der er
Brug her for de mange flittige Hænder,
der er saadan Overflod paa i Østen. Og
saa kan Negrene gerne pakke deres Do-
venskab sammen og drage til det forjæt-
tede Land der nordpaa, der gladelig
modtager dovne Negre men ingen Brug
har for flittige Kinesere og Japanesere.

Som allerede berørt døde Dr
Collin for en Maaneds Tid siden – af
Blindtarmsbetændelse. Den ene Kommu-
nelæge paa St. Thomas rejste over for at
fylde Vakancen og han har bestemt sig
til at forblive derovre. Jeg rykker op i

hans Plads hvilket forsaavidt er Avance-
ment, som jeg nu bliver ældste Kommun-
elæge, naar med Tiden den nye Kommu-
nelæge arriverer. Jeg har vel ogsaa en
Del af den bortdragne Mands private
Praksis. Iøvrigt har jeg lige ligget 2 Uger
i Seng af noget der mindede mistænke-
ligt om Blindtarmsbetændelse. Men
Landfysikus Mortensen bandede paa at
han ikke kunde føle noget. Nu er jeg
karsk og har meget at bestille saa meget
mere som jeg er blevet Translatør og
Tolk i Engelsk.

Jeg antager at du fik et mindre
Popelsislag3 da du modtog dette Brev.
Correspondancen med Danmark har helt
ligget brakt i et Par Aar. Nu har jeg faaet
Lyst til at sende Venner og Bekendte i
Danmark en mindre Oversigt over mit Liv
i det sidste Par Aar. Og samtidigt sender
jeg da dig et Udtog for at du kan sætte
Familien i Bekendtskab om hvorledes jeg
lever og trives. Næste Gang d.v.s. næste
Maaned, drager jeg til St Martin hvor jeg
tilbragte 7 Maaneder ifjor og forlovede
mig med den Kvinde Amy van Romondt,
som jeg agter at angifte til Efteraaret4.
Kundgør dette for alt Folket.

Hugo Larsen: Mod Christiansted fra
Plantagen „Little Princess”, 1905

Og saa byder vi St. Croix Farvel
ved en sidste Vandring. Vi gaar fra Svit-
zers hjemad til Christiansted By i den
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duftsvangre Tropenat. Lad mig mindes
Sukkerrørenes lønlige Hvisken, Manci-
nilæblernes opskræmmende Plump i det
duggede Græs og Bølgernes sagte Leg
paa Stranden. Langt ude drøner Bræn-
dingen mod Koralrevet og Lyden bæres
dæmpet ind. Passaten har raset sig træt.
Naturen hviler. Sydkorsets fattige Straa-
ler blinker venligt ned til mig og jeg sen-
der en vemodig Tanke til det gamle
Land. Hilsen til hele Familien
Din hengivne
                          Viggo

1 Udtrykket Palæmad stammer oprindeligt
fra Livgarden, som blev trakteret med  fin
mad – altså Palæmad – når der blev spillet til
taffel på slottet.
2 Kisten var en sangerindeknejpe i
København.
3 Apopleksi, et slagtilfælde.
4 På trods af sin erklærede hensigt forblev
Christensen ugift hele livet.

3 uger ude i verden -
US Virgin Islands 2010

Så lang en rejse… Så mange for-
ventninger… Så hjertelig en vel-
komst…

Eksamensperioden var i fuld gang og
overskyggede fuldstændigt det even-
tyr der ventede mig kort efter. Efter
sidste eksamen, og en uges tid i be-
ruset tilstand, kom det som et chok
da jeg stod med rygsækken over
skulderen og mit pas i hånden, på vej
ud ad døren, indtil videre med kurs
mod København.

Christine og jeg mødtes i bus 888,
begge fulde af forventninger, men
samtidig med så omfangsrig en uvi-
denhed om hvad vi ville møde ved
vores destination, at det slet ikke
kunne betale sig at gøre sig tanker
herom. Først og fremmest skulle vi
sørge for at komme derover – ellers
ville der jo slet ikke blive noget even-
tyr.
Ved ankomsten til St. Thomas blev vi
mødt med danske flag, af Judith,
Ellen, Vandel, m.fl. og blev straks
taget under deres vinger. Vores an-
komst må have lignet en længe ven-
tet forening af gamle venner, snarere
end et møde mellem fremmede. Jeg
blev indlogeret ved Vandels familie –
The Percivals - og blev straks en del
af familien.

Så mange mennesker… Så man-
ge aktiviteter… Så god en tid…

Vores besøg var præget af mødet
med mange mennesker. Vi mødte
dagligt flere nye personer, som vi
skulle lære at kende – dette var
hårdt, men samtidig en grund til at
oplevelsen blev så spektakulær. Alle
de forskellige personer vi mødte,
havde hvert deres synspunkt, historie
og tilknytning til øen. Med dem lave-
de vi alt fra at køre/vandre afsides
steder, til at befinde os på havnefron-
ten med en drink i hånden, konverse-
rende. Dette gav indholdet i vores
besøg en utrolig diversitet.
Der er nogle oplevelser som jeg vil
fremhæve, da de har gjort særligt

________________________________
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indtryk på mig. Den første var alle-
rede første dag, hvor vi tidligt om
morgenen mødtes med en professor i
geologi, Roy Watlington. Skønt hans
helbred ikke var for godt, tog han os
med på en lang og bumpet tur med
firehjulstrækker, ned ad veje der til-
syneladende ikke havde været benyt-
tet siden sidste orkan, til afsides be-
liggende strande. På turen måtte
Roy stige ud af bilen og gå, i 35-40
graders varme, da hans medicin gjor-
de ham dårligt tilpas. Alligevel figu-
rerede han som guide, forblev i godt
humør og bød os endda indenfor da
vi senere ankom til hans hus. Her
blev vi for første gang overvældet af
de anstrengelser, de lokale ville gøre
sig for at være gæstfri og vise deres
øer frem. Som med al natur på øer-
ne, var strandene på denne tur utro-
ligt flotte og Roy gav os en viden om
hvordan denne skønhed var blevet
dannet for længe siden.

Ovennævnte var kun én af mange
naturoplevelser, heriblandt vandretur
på St. John, cykeltur på Water Island
og daglige køreture igennem St.
Thomas’ bjerge i Vandels truck –

altid med lokal reggae i højttalerne.
Samtidig fik vi ligeså mange, hvis ik-
ke flere, kulturelle oplevelser på St.
Thomas. Vi besøgte kirker og andre
historiske bygninger og steder, men
vi fik især en intensiv kulturel ind-
sprøjtning når vi blev budt ind i folks
hjem, tog med de lokale unge i byen,
osv.. Dette gav os et stort indblik i
det lokale liv, hvilket er hvad jeg tæn-
ker som et af de bedste elementer
ved en udveksling som denne.

”Almindelige” turister har ikke mu-
lighed for at få et sådant indblik i
øboernes hverdag, problemer, men-
talitet, mm., og jeg er beæret over at
have haft netop denne mulighed.

En ny ø… En ny familie… Et nyt
begreb…

Efter 10 dage på St. Thomas gik tu-
ren til St. Croix – endnu en paradis-
ø, set fra vinduet i det lille tiperso-
ners fly. På dette tidspunkt vidste jeg
endnu intet om, hvem jeg skulle bo

Water Island

Martin, Christine, Anthonia Percival
(Vandels mor)  og Delia Thomas
(Vandels søster) i Cyril E. King
Airport, St. Thomas
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hos, så det var ekstra spændende, og
ekstra dejligt, da jeg fandt ud af at
jeg skulle bo ved Zach og Sharon
Prudoff på Beeston Hill no. 6 - en af
adresserne på øen med bedst udsigt.
De følgende 10 dage gik med at op-
leve St. Croix og alle øens særpræg.
Desværre var dagene præget af
massivt regnvejr og vejene var der-
for floder nogle steder. Dette stod
dog ikke i vejen for os, og vi fulgte
vores planlagte program. Dette in-
kluderede bl.a. en dagstur til Buck
Island, en lille ø lige ud for St. Croix.
Buck Island er den eneste amerikan-
ske nationalpark under vand, og be-
står af et storslået koralrev. Denne
tur blev dog ikke som forventet. Vi
sejlede fra kajen, i en trimaran, i flot
solskinsvejr, men efterhånden som vi
nærmede os øen, samledes mørke
skyer over os. Da båden havde fun-
det vej igennem revet til ankerplad-
sen, blev vi en efter en smidt i van-
det med vores snorkelgrej. Under
vandet gemmer sig en anderledes og
barsk udseende verden, hvor koraler
hver for sig, og sammen, former u-
trolige strukturer. Mens vi svømme-
de rundt mellem stimer af små far-
verige fisk, store barracudaer og sky
hummere, trak vejret over os op til
torden. Ikke kort tid efter kunne vi
høre rumlen og se lysglimt ude i kan-
ten af dykkerbrillerne. Uvejret var
dog ikke så tæt på, at vi blev kaldt
ind til båden, så vi snorklede videre
og nød den ekstra spænding, som
uvejret bidrog med. Efter noget tid
sejlede vi ind til stranden og Haley,

Christine og jeg begav os ind på øen
for at følge en sti rundt. Denne sti
havde tilsyneladende ikke været ved-
ligeholdt i lang tid, så vi måtte flere
gange ned på maven for at komme
under buskadset, samtidig med at vi
skulle sikre os ikke at sidde fast i de,
eftersigende, giftige planter, som var
at finde i den tætte vegetation. Haley
er et naturmenneske og var uden
tvivl i sit es på stien mod toppen af
Buck Island i regn, torden og bade-
tøj. Vi nåede tilbage til båden tids
nok og begav os hjemad, drivvåde og
i godt humør.

På St. Croix mødte vi samme gæst-
frihed og åbenhjertighed som på St.
Thomas. Vi fik ligeledes kendskab til
et alment, og accepteret, begreb på
øen: Cruzan time. Dette begreb må
komme af mentaliteten på øen. Be-
grebet betyder grundlæggende at har
man en aftale med en lokal kl. 5:00
PM, så skal man ikke forvente at
personen dukker op før 5:30 eller
6:00 PM. Folk på øen har et afslap-
pet forhold til mødetider, deadlines,

Martin, Sharon og Zach Prudoff uden
for værtsfamiliens  hjem på St. Croix
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osv., og dette begreb retfærdiggør
dette. Det er noget man på samme
tid elsker og hader, da det både kan
komme en til gode (fx om morgenen)
og gå en imod (bare forestil dig hvor-
når...).
Vi fik oplevet kulturen på øen igen-
nem flere arrangementer, såsom
Sun-set Jazz (live-musik på stran-
den) og andre koncerter med lokale
bands, besøg på historiske steder,
samt aftenliv på Fort Christian Brew
Pub (tilsyneladende baren i Chri-
stianssted).

Så mange oplevelser… Så mange
indtryk… Så mange minder…
Da jeg vågnede den sidste morgen til
de efterhånden vante lyde af øens
fauna, vækkedes blandede følelser i
mig. Jeg glædede mig til at komme
hjem til familie og venner igen, men
var samtidig klar over, at så snart jeg
gik ind i afgangshallen i Henry E.
Rholsen  Airport, ville jeg sandsynlig-
vis ikke se mine Caribiske venner
igen. Men hjem skulle vi, så vi fik
sagt farvel og tak og steg på flyve-
ren. Vi havde et kort stop på St.
Thomas før vi skulle fange vores

flyforbindelse til Atlanta. Således
nåede vi en sidste svømmetur i det
caribiske øhav, og fik sagt farvel til
de involverede på St. Thomas, igen.
Vores rejsegruppe var nu blevet
udvidet fra to til fem personer, da
Vandel og Haley var med os, samt
formanden for St. Croix Friends of
Denmark, Betsy Rezende. Rejsen
var lang og jeg brugte det meste af
tiden i drømmeland eller med øjnene
på tv’et, men inderst inde kørte alle
indtrykkene og oplevelserne igennem
mine tanker, og jeg kunne ikke lade
være med at smile for mig selv.

Jeg sidder nu i min have nogle uger
efter hjemkomsten og tænker tilbage
på alle de ting, som var med til at gø-
re turen så fantastisk som den var.
Det er svært at beskrive en sådan
oplevelse fyldestgørende på få sider,
og alle disse ord betyder ingenting,
da en sådan tur skal opleves på egen
krop, før man kan have nogen idé
om dens værdi. Derfor vil jeg anbe-
fale alle der har muligheden for at
blive en del af denne udveksling i
fremtiden, om at gribe chancen og
være med til at videreføre et godt
initiativ.

Jeg vil gerne takke Dansk Vestindisk
Selskab for at have givet mig mulig-
hed for denne rejse. Ligeledes vil jeg
takke øernes Friends of Denmark-
foreninger, som sammen med DVS
har givet mig en oplevelse for livet.

Martin Østergaard Mariager

Baren i dagslys...
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Budget 2010-2011  –  Dansk Vestindisk Selskab

Selskabet:
Indtægter:
Kontingent. 380 helårsmedlemmer á kr. 225,00 85.500
Finansielt afkast, diverse salg m.v. 14.500
Indtægter i alt 100.000
Udgifter:
Medlemsblad 30.000
Tryksager 5.000
Porto, gebyrer 20.000
Kontorhold 6.000
Arkiv-leje 10.000
Vest-møde, generalforsamling, bestyrelsesmøder 6.000
Diverse 13.000
Udgifter i alt  - 90.000
Nettoresultat, Dansk Vestindisk Selskab + 10.000

Festivaludvalget:
Indtægter:
Festivalkontingentbidrag, 380 helårsmedlemmer á kr. 75 28.500
Festivalbidrag 2011 60.000
Finansielt afkast 16.500
Udgifter:
Festival 2011 – gaver mv. - 15.000
Nettoresultat, Festivaludvalget + 90.000

Kulturudvalget:
Indtægter:
Salg af bøger m.v. 25.000
Finansielt afkast 10.000
Udgifter:
Bogkøb, skanning, bogproduktionstilskud m.v. - 50.000
Nettoresultat, Kulturudvalget - 15.000

Samlet resultat, Dansk Vestindisk Selskab                                                        + 85.000

Forventet ultimokapital, 30. juni 2011:
DVS 453 t.kr.
Festivaludvalget   490 t.kr.
Kulturudvalget 202 t.kr.

Kokkedal, 1. september 2010

Mødeudvalget: Der planlægges balance mellem mødeudgifter og mødeindtægter
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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

Dansk Vestindien
St. Croix

Frederiksted Hotel
 Dobbeltværelse med bad og mi-
 nikøkken på havnepromenaden i
 Frederiksted på danskejet hotel

Pris pr. person i dobbeltværelse fra

14 dage: 3.495 kr.

30 dage: 6.995 kr

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

www.frederikstedhotel.dk
info@frederikstedhotel.dk

Århusvej 22, 8500 Grenaa. Tlf. 87 58 95 07



28 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 4 - September 2010

De slavegjortes slægter
i billeder og tekst

Historien om den danske slavetid og
dens spor i nutiden breder sig. Det
bliver stadig mere åbenbart, at Dan-
mark har en helt speciel rolle i ud-
forskningen af dette mørke kapitel i
menneskehedens historie.
Danske arkiver rummer en skatkiste
af oplysninger, som forskere, formid-
lere og familier kan drage nytte af,
når de vil fortælle om slavegjorte a-
frikanere og deres nulevende efter-
kommere. Modsat forfatteren Alex
Haleys berømte serie ’Roots’ kan
danske slægtsforbindelser derfor
meget ofte dokumenteres med skrift-
lige kilder.
Samtidig bliver der sat turbo på gra-
vearbejdet gennem den moderne tek-
nologi med databaser, Internet, IT og
multimedier, som på tværs af lande-
grænser kan skabe direkte links til
fortid og nutid og levendegøre beret-
ningen om slavernes liv og familier.
Det gælder også de to produktioner
af journalist og forfatter Alex Frank
Larsen, som Dansk-Vestindisk Sel-
skab nu kan tilbyde til særpris.

’Slaves in Our Family’ er to
DVD’er med i alt fire TV-dokumen-
tarer, der tidligere er udsendt af DR
under titlen ’Slavernes Slægt’. Nu er
serien blevet oversat og redigeret i
en let forkortet form med indtaling
og undertekster på engelsk. Hvert
program er på 50-57 minutter.
Programmerne følger en lang række
efterkommere af især danske slaver,
mens de søger deres rødder i Caribi-
en og Amerika. Det er en fortælling
så fascinerende som nogen roman,

fuld af menneskeligt drama, skæbner,
livsvilje - og rig på billeder. Med sine
eksotiske scenerier og overrumplen-
de miljøskift er historien som skabt til
billedmediet, og den har mødt inter-
esse langt ud over Danmarks græn-
ser.

’Slavernes Slægt’ er den første
danske bog om slavernes slægter.
Her møder vi slaven under den tro-
piske sol og hans eller hendes nule-
vende efterkommere – blandt andre
vestindiske Victor Cornelins, der blev
udstillet i Tivoli og endte som skolele-
der i Nakskov, Schimmelmann-
familiens drengeslave Hans Jona-
than, der meldte sig som frivillig i
Slaget på Reden og siden slog sig
ned i Island, Anthony, der blev grev
Ahlefeldt-Laurvigs betroede taffel-
dækker på Tranekær Slot, Sebastian,
som blev købt af reporteren Henrik
Cavling og bragt til København som
Politikens sorte bud. Der er også
Maria Dorothea, der faktisk har
leveret gener til Dansk-Vestindisk
Selskabs formandsstol!

Disse og mange andre slægtskrøni-
ker fylder bogens 304 sider, der er
rigt illustreret og blev modtaget af
begejstrede anmeldere: ”En stærkt
anbefalelsesværdig bog” (Georg
Metz i Information), ”Bogen er vigtig
og underholdende og anbefales på
det varmeste” (Hjalte Tin i Politi-
ken).

Bogen koster 200,-
Bestilling: se næste side

(Bogen er tidliger anmeldt af Finn
Ferrall - blad nr. 2/2008)
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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:

„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,-

Slavernes Slægt
af Alex Frank Larsen. 304 sider 2008
                                Pris kr. 200,-
Slaves in Our Family’ er to DVD’er
med i alt fire TV-dokumentarer, der
tidligere er udsendt af DR under titlen
 ’Slavernes Slægt’      Pris kr. 150,-
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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,
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, mobiltlf. 30 28 80 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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Deadline for artikler til blad 2010-5 er 1. november

Fredensborg ”2”  –  et søsterskib til ”Svalesens” Fredensborg (som der desværre
ikke findes et billede af)

Se nekrologen over Leif Svalesen inde i bladet, s. 14


