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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. 5
Redaktion: Vibeke Maduro Tuxen (ansvarshavende).

Teknisk assistance: Finn Ferrall og Erik Marcussen.

Med stor tilfredshed ser jeg tilbage på sæsonens start. Et meget interessant foredrag af
Jens Begtrup, som blev holdt 2 dage i træk, i Tåstrup og i Horsens. Begge steder var der
et flot fremmøde.

 Da vi for nogle dage siden skulle holde generalforsamling, kom der problemer. Pludselig
havde vi ikke noget lokale, fordi en kommunal sparerunde resulterede i efterårsferieluk-
ning, og vi måtte hurtigt finde et nyt lokale i nærheden. Og så blev det styrtende regn-
vejr. Og alligevel mødte trofaste medlemmer op.
Referatet af generalforsamlingen kan læses andetsteds i bladet, men jeg vil gerne her by-
de hjertelig velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer. Men først og fremmest vil jeg
endnu engang sige tak til de to afgående for deres mangeårige indsats. Ja – det er vir-
kelig mange år, der er tale om: Jonna Skourup Christensen blev valgt ind i bestyrelsen i
år 2000, og har især været aktiv i mødeudvalget. Talrige er de borde, som Jonna har dæk-
ket og ryddet. Walther Damgaard kom i bestyrelsen i 2001, og i 2002 blev han næstfor-
mand. Walther blev også formand for Festivaludvalget, et stort ansvar som han løste på
allerfineste måde. Undervejs blev han også ansvarlig for vores arkiv. Den post har han
stadig, og det er vi i bestyrelsen meget taknemmelig over.

Vinteren nærmer sig med mørke og kulde – så derfor regner jeg med, at mange medlemmer
vil komme og lune sig til vores kommende møde om St. John og vestindisk historie. Og
bemærk: Den kommende sparerunde har bevirket, at vi har måttet flytte næste møde til
Taastrup Kulturcenter.
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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 allersenest søndag den 21. november 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 medlemsmøde:                     antal deltagere:

Fredag  den 26. november 2010, kl. 19:00  i Taastrup Kulturcenter           ________

Navn:

Telefon:

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

Medlemsmøde i Taastrup
Fredag den 26. november 2010 kl. 19.00

 NB!  Taastrup Kulturcenter, lokale B
Poppel alle 12, Taastrup.

Området omkring Haulover plantagen 1728-1848
– En undersøgelse af området, dets indbyggere og deres liv

Foredrag ved Signe Haubroe Flygare og Stig Søndergaard Rasmussen,
NPS praktikanter 2010 (St. John National Park Service)

Filmen: Med Erik Kjersgaard i Dansk Vestindien
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 —————————————————

til

Marianne Gall
Godthåbsvej 223
2720 Vanløse

Porto
kr. 5,50

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

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

Vi ser frem til at høre fra Dem.

HEIDI 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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Et kulturmøde med
U.S. Virgin Islands

Af Christine Agertoft
Svop

Jeg var ude at gå en tur i Mols Bjer-
ge med min mor, da jeg blev ringet
op af Dansk Vestindisk Selskab et
kvart år efter, jeg havde skrevet an-
søgningen til udvekslingsprogram-
met, hvilket betød, at jeg på davæ-
rende tidspunkt faktisk havde glemt
alt om det. Af den grund troede jeg
allerførst, at det var en telefonsælger
fra et eller andet selskab, jeg havde i
røret, og var derfor tæt på at infor-
mere om, at jeg altså ikke var inter-
esseret og lægge på. I dag efter en
uforglemmelig måned med Martin,
Vandel og Haley, hvoraf 3 af ugerne
var på de vidunderlige U.S. Virgin
Islands, de gamle Dansk Vestindiske
Øer, er jeg meget taknemmelig for,
at jeg ikke gjorde det!
Jeg sprang rundt og jublede, som
havde jeg vundet i lotto, da det gik op
for mig, at jeg var blevet udvalgt som
ungdomsambassadør og altså ikke
udvalgt til at købe abonnement på
Femina. Sjovt nok viste det sig, at
Martin, jeg skulle af sted med, gik på
Egå gymnasium og endog i 3.g lige-
som jeg, men eftersom vi gik på et
stort gymnasium, kendte vi ikke hin-
anden på forhånd. Da vi fortalte det-
te til folk fra U.S.V.I., spurgte de
over-rasket, hvor mange vi da var på
den skole, siden vi ikke kendte

hinanden – og da vi sagde 700, blev
de endnu mere overraskede – det
var da ikke særlig mange! Hvis det
havde været en skole på U.S.V.I.
ville alle elever da have kendt hinan-
den!

Netop det er et meget godt eksem-
pel på en af de væsentlige kulturfor-
skelle mellem danskerne og vestin-
nderne, som jeg erfarede via udveks-
lingen. På U.S.V.I. kender alle hin-
anden, hvilket også er tydeligt, når
man går med en af de lokale i ga-
derne og alle hilser varmt på hinan-
den og spørger ind til hinanden. Og
det er ikke kun fordi, at øerne er
små – Danmark er jo også et lille
land, kan man sige – nej, det er lige-
så meget pga. det vestindiske sinde-
lag, for hvilket det er meget mere
naturligt at være åben, varm og næ-
stekærlig end for det noget mere kø-
lige og distancerede danske. Og ef-
ter denne rejse har jeg erfaret, at det
er noget vi danskere kunne lære no-
get af, en lektie jeg også selv vil for-
søge at tage til mig.

Men når man hører Haley have en
meget intim samtale med en pige,
som hun egentlig kun kender svagt,
idet hun gik en klasse over hende i
Secondary School eller moren i min
værtsfamilie på St. Thomas snakke
livligt med en butiksassistent, som
egentlig bare er relation til en af hen-
des mands venner, kan man alligevel
ikke lade være med at spørge sig
selv, om denne åbenhed dybest set
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ikke bare er et udtryk for den ameri-
kanske overfladiskhed, deres såkald-
te „performance“gen?
Man fornemmer i hvert fald tydeligt,
hvor mærket den caribiske ånd uund-
gåeligt er blevet af den amerikanske
kultur på øerne. De fleste valfarter
til staterne og tilbage igen, især de
unge, som ofte vælger at gå på uni-
versitetet på fastlandet, idet udbud-
det er så småt på det lokale univer-
sitet U.V.I.

Men manges familier stammer også
fra staterne. John Woods, faren i min
værtsfamilie på St. Thomas stamme-
de godt nok fra øerne, men moren
Penny var fra staterne, og alle tre
sønner boede nu forskellige steder i
USA. Mikset af kulturer var meget
godt repræsenteret i deres søn Jared,
som var hjemme for en stund under
mit ophold. Han var professionel
reggaesanger med en producer i
New York, men hans musik var
stærkt præget af elementer fra ame-
rikansk pop og rock. Også måden de
levede på, forekom mig som det, jeg
ville definere som amerikansk. Dette
kom for det første til udtryk i deres
store forbrug med en stor bil til hver
person i husstanden og brug af pap-
tallerkner, der blev smidt ud efter
brug, fordi det var nemmere end op-
vask. For det andet i Pennys overbe-
skyttelse, som var et udtryk for hen-
des „need of mothering“ og bekym-
ring for mig. Noget jeg ikke var vant
til hjemmefra, men da vi svingede
fantastisk med hinanden, vænnede

jeg mig hurtigt til det! For det tredje
kan nævnes deres evige referencer
til kristendommen, skæbnetro og kir-
kegang, som også for mig forekom-
mer som typisk amerikansk. Den
grad af religiøsitet er mig i hvert fald
uvant, hvilket den nok i det hele taget
er for de fleste danskere. Ikke fordi
jeg vil sige en typisk gennemsnits-
dansker ikke er kristen, selvom jeg
kunne forstå på øboerne, at ateister
er meget mere usædvanlige på
U.S.V.I., end de er i Danmark.
Overordnet tror jeg bare, danskere
udtrykker deres tro mere i deres må-
de at være på over for hinanden end
i alverdens religiøse ritualer. Og så
tager vi måske heller ikke biblen helt
så bogstaveligt som på U.S.V.I., men
holder os mere til de overordnede
værdier som vejledning. Selvom en
dansker ikke beder til Gud før ma-
den som de fleste gør på U.S.V.I.,
har de fleste danskere f.eks. en tro
på næstekærlighed som en vigtig
værdi. Vi dyrker ikke troen i ligeså
høj grad, og denne forskel undrer
mig egentlig ikke efter at have været
til gudstjeneste i den lutherske kirke
og den hollansk-reformerede kirke
på St. Thomas. Selvom jeg ikke selv
er kristen, blev jeg hurtig grebet af
gospelsangen, de inspirerende og un-
derholdende prædikener og de man-
ge passionerede mennesker, der alle
kender hinanden som en stor familie,
og som byder en velkommen i guds
navn. Hvis bare det var ligeså livligt
at gå i kirke herhjemme, kunne det
da også være, at der ville være lidt
mere opbakning om kirkerne!
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Noget andet jeg kunne misunde, er
den religiøse mangfoldighed, som
præger øerne. Bare inden for kri-
stendommen er der et utal af retnin-
ger: Den ortodokse, den katolske,
den protestantiske, den baptistiske,
den reformerede og den moravian-
ske for at nævne nogle. Men vi fandt
også hurtigt ud af, at jøder, muslimer
og buddhister også havde deres små
fællesskaber. Og der var da også en
kirke på hvert et gadehjørne. Men
utroligt nok bringer alle disse forskel-
lige fortolkninger af religion ikke u-
overensstemmelser øboerne imellem.
Tværtimod. Mrs. Schulderbrandt,
formanden for Friends of Denmark
på St. Thomas, som er ekspert, når
det kommer til øernes historie, for-
talte nemlig på vores rundtur i kirker-
ne, hvordan kirkerne igennem århun-
drederne har samarbejdet. Når en
orkan sønderknuste den ene kirke,
fik de lov til at holde gudstjeneste i
den anden og omvendt. Det er noget,
der varmer at høre, når forskellighe-
der på den måde kan trives side om
side.

Haley, udvekslingsstudenten fra St.
Croix, som  jeg boede hos var også
et kulturelt miks. Hendes mor Susan
Allick var fra New England, men
hendes far Junie Bombas slægt hav-
de været på øerne siden en fjern for-
fader blev bragt derover som slave
fra Afrika. Junie er desuden en lokal
kulturhelt, idet han kæmper meget
for at holde den lokale oprindelige
kultur i live med hans skulpturkunst

af konkylieskaller og hans traditio-
nelle musik. Dette oplevede jeg som
noget af en kontrast til Susan, der
f.eks. serverede sandwiches med
kalkun og tranebær, som dem, der
spises i New England.

Vandel, udvekslingsstudenten fra St.
Thomas havde en meget stor og
kærlig familie, hvor det var svært at
finde ud af, hvordan alle relationerne
hængte sammen, men som man ikke
kunne andet end at føle sig velkom-
men i, var derimod hvad jeg ville kal-
de en typisk caribisk familie, som ud-
over deres hang til Kentucky Fried
Chicken, ikke virkede helt så påvir-
kede af det amerikanske. Det er
svært at sætte ord på, hvad der præ-

Junie Bomba, Haleys far og hans band
i Frederikssted
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cist gjorde denne forskel. Måske
havde det noget at gøre med deres
fremmedartede kreolske engelsk,
deres enkle måde at møblere huset,
deres mad, som var mere domineret
af de lokale retter (som det her skal
nævnes jeg hurtig blev vild med, især
plantain, stuffed potatoes, konkylie,
ged, salt fisk og ikke mindst alt den
fantastiske frugt), deres afslappede
natur og deres måde at gøre alting
som en stor familie. Det skal dog si-
ges, at de her i familien havde en
hobby med at arbejde på biler, så de i
denne husstand havde 5 stykker eller
deromkring. I starten af min tid på
St. Thomas følte jeg, at Vandel kørte
os i en ny bil hver dag!

Samlet fik jeg et indtryk af nogle øer
med mange facetter. Øer fulde af in-
terne kontraster, som helt frem til i
dag stadig afspejler øernes multikul-
turelle historiske grundlag, dog i en
hel anden udformning, end da euro-
pæere af forskellige nationaliteter
med afrikanere som slaver besatte
øerne i sin tid selvfølgelig.

Et lidt mere ubehageligt eksempel
på, hvordan disse kontraster spillede
ind er i forhold til hudfarve. Selv sy-
nes jeg, at jeg blev modtaget positivt
som dansker, hvilket overraskede
mig, nu hvor Danmark er en tidligere
kolonimagt. Men det havde måske
også meget at gøre med de kredse,
jeg bevægede mig i, da jeg kunne
forstå, at der i visse miljøer på øerne
stadig er folk, der bærer nag. Jeg
hørte i midlertidig flere gange antyd-
ninger om en slags „omvendt“ racis-
me, hvor personer, som var lyse i hu-
den, blev chikaneret af klassekam-
merater og kolleger. Men også om-
vendt om personer, der forsøgte at
gøre deres hud lysere, fordi det blev
anset som finere. Det undrede mig,
eftersom U.S.V.I. nu om dage er
meget multikulturelt, idet de er blan-
det med både øboere fra de øvrige
caribiske øer og som før nævnt med
amerikanere fra fastlandet. Det ry-
stede mig, at hudfarve virkelig stadig
spiller så stor en rolle anno 2010!

Et andet eksempel er forholdet mel-
lem St. Croix og St. Thomas, som
næsten kan beskrives som forholdet

St. Thomas

Vandels familie, familien Percival
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mellem Jylland og Sjælland her. Den
kløft, som danner verdens andetdy-
beste hav mellem de to øer, repræ-
senterer meget godt den kløft, der er
mellem øerne også i overført betyd-
ning. St. Thomas omtaler St. Croix
på samme måde som sjællænderne
omtaler Jylland som et kedeligt land-
brugssamfund, hvor der ikke sker no-
get. Omvendt omtaler crusianerne
thomasianerne som fortravlede by-
mennesker. Her kunne St. John næ-
sten også sammenlignes med Fyn –
den lille ø, som ofte bliver overset!
Men i modsætning til Danmark, hvor
mange danskere, der er født i den
ene ende af landet, ofte ender med at
bosætte sig i den anden ende, virkede
det til gengæld til, at St. Croix og St.
Thomas/St. John ikke havde meget
med hinanden at gøre. Og selvom
øerne ligger langt fra hinanden, kun-
ne det godt undre mig, når de hører
til samme øgruppe. Men historisk set,
kan man jo også se, at St. Croix me-
get af tiden har kørt sit eget løb i for-
hold til St. Thomas og St. John.

Det rystede mig at opdage, hvor lidt
jeg har lært i skolen om U.S.V.I. som
en del af Danmarks historie. At se,
hvor meget Danmark fylder med
historiske bygninger, flag, retter, for-
fædre og i de danske arkiver ved
sukkermøllen Whim på St. Croix, der
gjorde stort indtryk på mig, i så frem-
mede omgivelser kom alligevel bag
på mig, når det fylder så lidt i den
danske historieundervisning. Det er
virkelig en skam.

Haley, Martin, Vandel og Christina  i
Mols Bjerge

Jeg synes selv, jeg har oplevet utrolig
meget om øerne og lært meget om
dem gennem dette udvekslingspro-
gram, og jeg har fået mange gode
venner på øerne fra Friends of Den-
mark og gennem de to unge, vi ud-
vekslede med. Jeg må indrømme, jeg
kunne skrive en hel roman om mine
indtryk af U.S. Virgin Islands og om,
hvad jeg har lært om øerne. Jeg har i
denne artikel valgt at forholde mig
reflekterende til de samfundsmæssi-
ge forhold på øerne set i forhold til
Danmark, i stedet for en traditionel
gennemgang af mine rejseoplevelser,
da det pga. min interesse for kultu-
rer, ganske enkelt faldt mig mest na-
turligt. Jeg drømmer om at vende
tilbage til øerne for at studere det
vestindiske folk, når jeg er begyndt at
studere antropologi på universite-tet.
Et stort tak til Dansk Vestindisk Sel-
skab for at have givet mig den fan-
tastiske mulighed at deltage i et så
overvældende kulturmøde!

Christine
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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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Nekrolog: Leo Carty

Maleren Leo Carty er død, 79 år
gammel  på St. Croix

Leo Carty blev født i New York af
forældre, som var indvandret fra Tri-
nidad. Allerede som lille dreng var
han usædvanlig dygtig til at tegne,
men hans strenge far forlangte, at
han skulle tage en uddannelse. Så
det blev først grafisk bogtilrettelæg-
gelse, derpå kunsthistorie og til sidst
tegning og illustration. Så kom han i
hæren, og blev udstationeret i Japan.
Leo fortalte mig ofte om den for
ham så spændende tid, for nogle offi-
cerer i luftvåbnet fandt ud af, at han
kunne tegne kort, og fik ham over-
flyttet til særlige opgaver. Luftvåb-
net var ”hvidt”, så han blev udsat for
lidt af hvert, indtil han blev forfrem-
met til officer – ja, det var dengang i
1950’erne.

En dag fik han et brev fra en gam-
mel studiekammerat, som nu var ad-
ministrator på det nye universitet på
St. Croix. Der skulle udgives en se-
rie studiemateriale, og man manglede
en ”bog-person”. Leo besluttede at
bruge 14 dage af sin ferie til at tjene
lidt penge. Fra det øjeblik han i 1976
landede på St. Croix, vidste han, at
her skulle hans fremtidige hjem væ-
re. Han blev tegnelærer på en skole
og underviste pensionister om afte-
nen, og hurtigt fik han en stor om-
gangskreds. Som det levende og in-

teresserede menneske han var, gik
han i gang med at lære St. Croix’s
historie at kende. Det førte til en
indmeldelse i Friends of Denmark,
og til deltagelse i Festivalen i 1985.
Hans danske vært spurgte ham,
hvorfor han ”kun” tegnede og ikke
malede (han havde set hans skitse-
bog). Det tog Leo som en udfor-
dring, så Festivalturen i 1987 bød på
en fernisering af en udstilling med
akvareller med ”gamle danske” mo-
tiver.

Leo besluttede at satse på maleriet,
og nogle gamle postkort, som viste
gadeliv i Christiansted, havde inspi-
reret ham. Disse gamle motiver blev
hurtigt meget efterspurgte – i første
omgang kun på St. Croix, men snart
rundt omkring i Caribien og også ov-
re på fastlandet. Leo malede i olie,
ofte store lærreder og efterhånden
rigtig mange bestillinger, f. eks var
motiver med en af St. Croix’s gamle
kirker som baggrund meget popu-
lært. Selv holdt han meget af at male
strandene på St. Croix (Leo var en
ivrig svømmer). En dag så Nina
York et af Leos strandbilleder, som
fik hende til at spørge ham, om han
kendte den danske maler Krøyer?
Da han intet kendte til dansk maler-
kunst, opfordrede hun han til at tage
til Danmark og studere Krøyers
strandbilleder.

Da Torben Eirby åbnede sit turist-
kontor i Århus i 1994, var Leo blandt
den vestindiske delegation.  Min
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mand,  Ole Bidstrup, og jeg deltog
også, for vi var på vej til vores time-
share lejlighed i Skagen. Vi var glade
over det uventede møde med Leo og
spurgte ham, om han ikke ville med
os op til Skagen? Aldrig har jeg set
så overrasket et ansigt. Leos besøg
på Skagen var utroligt, han så på
kunst hver eneste dag. Der gik ikke
lang tid, før han kunne redegøre for
selv de mindste detaljer om f. eks.
forskellen på Anchers og Krøyers
penselstrøg.

Leo blev utrolig glad for dansk ma-
lerkunst, og besøgte os flere gange i
Danmark. Altid i juli måned, for så
kunne han samtidig overvære en
masse jazzkoncerter. På mine ture til
St. Croix efter Oles død blev han
min ugentlige ”frokostven”. Han nød
at hente mig og køre mig til et nyt
sted, som han håbede at jeg ikke
kendte. Under en af disse frokoster
bad jeg ham male min vestindiske
familiehistorie, nemlig det øjeblik i
1827, hvor min tipoldemor Anna

Pauline og hendes lillebror (på hen-
holdsvis 5 og 3 år) siger farvel for al-
tid til deres mor, som er slaven Maria
Dorothea. Leo blev meget glad for
dette bestillingsarbejde. Han bad om
fotografier, og jeg sendte ham fotos
af Anna Pauline og broderen som
voksne, hvilket gav Leo ideen med
lade dem som voksne tænke tilbage
på deres afsked på St. Croix med
moderen, mens deres far står rejse-
klædt parat til Danmarksturen.

Da jeg sidste gang var sammen med
Leo i november 2009, var han blevet
gammel og skrøbelig at se på. Med
en lille hviskende stemme sad han og
talte om sine danske minder:
Krøyers smukke billeder og en dejlig
blond kvindelig saxofonspiller med
„the most powerful sound”.

Med Leo Cartys død har Danmark
mistet en god ven. Æret være hans
minde

Anne Walbom

Leo på Skagen 1994

Anne og Leo med billedet af
Anna Pauline og broderen
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Referat af den ordinære generalforsamling afholdt i
Restaurant Stopuret, Taastrup, torsdag den 21. oktober
2010 kl. 19.30

Selskabets formand, Anne Walbom (AW), bød velkommen til de 16 medlemmer,
der havde valgt at deltage i generalforsamlingen (ud over de 10 bestyrelsesmed-
lemmer)

Ad 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Finn Lykke Jensen (FLJ) valgt som dirigent. FLJ blev en-
stemmigt valgt. FLJ konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Man havde i sidste øjeblik måttet ændre stedet for generalforsamlingen – dette
blev godkendt. Herefter gav FLJ ordet til formanden.

Ad 2. Selskabets virksomhed:

2a. Formandens beretning Anne Walbom (AW)
Efter sidste generalforsamling forestillEde jeg mig at dette år skulle blive lidt
mere „stille“. Dels ville det blive mit syvende år, som formand (nogen erfaring
har man jo fået!) og dels var det et „festivalfrit“ år.  Men når jeg bladrer min
kalender igennem, så kan jeg se, at året har været meget aktivt – både for mig
som formand og for hele bestyrelsen.

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

Derfor vil I i dag høre beretninger fra følgende udvalg: Festivaludvalget (her
er jeg formand), Mødeudvalget (med Marianne Gall som formand) og Blad-
udvalget (med Vibeke Maduro Tuxen som formand). Vi har også et Kultur-
historisk Udvalg og et 2017-udvalg (her er jeg selv formand).

Desuden har vi et Web-udvalg(med Dorte Paaske Rasmussen som formand)
og et medlemssekretariat (ved Erik Marcussen) og et arkiv (ved Walther
Damgaard).

Hvis man skal forsøge at sætte en overskrift på det år, som er gået siden sidste
generalforsamling, så kunne den f. eks. lyde: „Det tidligere Dansk Vestindien
er i offentlighedens søgelys“.
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Nogen gange skyldes det vores egne
initiativer, andre gange andres – som
vi så på en eller anden måde kan
være med i. Et eksempel herpå var
lanceringen af George Tyson’s data-
base-projekt, som rummer store mu-
ligheder bl.a. for slægtsforskere. TV-
avisen ville gerne bringe noget om
dette, og så fik jeg muligheden for
dels at fortælle om min egen slægts-
forskning og om Dansk Vestindisk
Selskab, - og dels forklare fordelen
ved den nye database.

Udstillingen med Emilie Langkjærs
fotografier fra St. Croix blev flyttet
og til dels omarrangeret til en udstil-
ling på Køge Museum. Den åbnede
på en dag med snestorm – og dog
var der stuvende fyldt på museet.
Udstillingen er der endnu – den luk-
ker først 2. januar 2011.

 Og mens vi er ved fotografier, så vil
jeg kort her nævne St. Croix fotobo-
gen, for den var skyld i, at jeg deltog
i det Tv-program som hedder Loun-
ge på TV2Lorry. Også her fik jeg
sagt ordene Dansk Vestindisk Sel-
skab.  Jeg ved ikke om det har givet
nye medlemmer – men det kan vel
ikke skade!!

Dansk Vestindien har været nævnt
flere gange på TV. Bl.a. ved Erik
Gøbels foredrag på DR2’s „Dan-
skernes Akademi“, som blev sendt
under „Golden Days“.  Og ikke
mindst i „Ved du, hvem du er?“, hvor
Anne Linnet kom til St. Croix og fik

styr på sine aner, en landmåler og
plantageejer helt tilbage i 1700-tallet.

Så var der Folketeatrets opsætning
af den nye musical „Peter von
Scholten“ – mere om det i Marian-
nes beretning, men jeg nævner det
her, for også her er der en forbindel-
se til Karin Gert Nielsen fra USVIs
turistinformation. Karin ydede  hjælp
til Waage Sandøs tur til St. Croix (li-
gesom hun hjalp med ved Anne Lin-
nets tur). Vi har også i år haft et fint
samarbejde med Karin Gert Nielsen.
Desuden deltog /hjalp vi med på
Øernes stand ved Rejse-messerne i
både Herning og i Bella Centret. Ka-
rins mål er, at få antallet af danske
turister til USVI til at stige, - og det
kan vi i DVS kun bakke op om. For
jo flere danskere, som rejser der ud,
jo større er sandsynligheden for at få
flere medlem-mer til Dansk Vestin-
disk Selskab.

Året bød også på 2 overraskelser.
Poul Hansen fra Hadsund var ikke
medlem af DVS og havde os be-
kendt ingen direkte forbindelse til
vores forening. Alligevel har vi arvet
en mængde effekter fra ham. Det vil
I høre mere om fra Walther under
punkt H – arkivet. Den anden over-
raskelse fik vi p.g.a. Dronningens 70
års fødselsdag. Dansk Folkeparti
gav nemlig Hendes Majestæt 25.000
kr., som hun skulle videregive til os.

Ligesom de foregående år, får jeg
som formand mange henvendelser,
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både fra folk, som allerede er med-
lemmer, men også fra måske kom-
mende.  Og hvad drejer disse hen-
vendelser sig om? Mange af dem
handler om det at rejse ud til øerne,
hvilken årstid er den bedste osv.
Der er også mange, som handler om
slægtsforskning. „Min bedstefar var
gendarm, det var ham som hev fla-
get ned i 1917 – hvordan kan jeg fin-
de ud af om det virkelig passer?“ Jeg
har givet gode råd til den nye Ung-
domshøjskole. Og jeg har talt med
studerende, som enten har fundet os
via nettet, eller som er blevet henvist
til mig, fordi nogen mente, at dette
emne ville jeg sikkert have nogen
bøger om eller måske nogle fotos af.
I sidste uge var der også en gymna-
sieelev, ville vide om indholdet i
Thorkild Hansens bøger var korrekt,
og hvor han havde sin viden fra.

Jeg vil slutte af med at sige tak til
bestyrelsen, dog især til min næst-
formand Walther Damgaard, samt til
alle , som har hjulpet os med ung-
domsudvekslingen. Tak til dem, som
har været aktive i udvalgene, som
har været kontaktpersoner og så til
sidst til vores boghandler Cay Ander-
sen, som har haft rigtig travlt i år.

2b. Kulturhistorisk udvalg (AW)
Kulturudvalget har siden sidste gene-
ralforsamling holdt 5 møder.

Ja, vi er et flittigt udvalg og stort ud-
valg, som består af mig som for-
mand samt vores redaktør Vibeke

Maduro Tuxen, vores web-ansvarlige
Dorte Paaske Rasmussen og Jonas
Møller Pedersen – vi 4 er medlem-
mer af bestyrelsen. Så er der med-
lemmerne uden for bestyrelsen:
Louise Sebro, Laura Thatt Jensen
(som p.gr.a. nyt job kun var med i et
halvt år) og Niklas Thode Jensen
(som hele året har opholdt sig i Fi-
renze på et EU-studielegat, men fak-
tisk deltager i møderne alligevel).
Det sidste medlem uden for bestyrel-
sen er Vibe Maria Martens. Vibe er
ligesom Laura, Louise, Niklas og Jo-
nas historiker. Vibe Maria Martens
har desuden været vores tovholder
for ungdomsudvekslingen.

Efter et års pause genoptog vi ung-
domsudvekslingen her i sommer. Vi
udvalgte 2 unge, som begge gik på
Egå gymnasium i Jylland – og det
var ligesom de 2 vestindiske unge -
en af hvert køn. Hele forløbet gik
godt. Efter 3 uger i Vestindien var
alle 4 unge sammen i den første dan-
ske uge. Derpå var vestinderne 5
dage hos vores medlemmer Asger og
Erna Larsen i Horsens og de sidste 8
dage boede de hos vores medlem
Birgit Grubbe i Havdrup. Alle steder
var der et udførligt program, og i den
sidste uge var der mange guidede tu-
re til forskellige kulturinstitutioner.
Her var alle guiderne vores egne
eksperter. Tak til alle som brugte
deres sommerdage på Haley fra St.
Croix og Vandel fra St. Thomas.
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Det kulturhistoriske udvalg beskæfti-
ger sig med mange emner. Generelt
kan man sige, at vi i udvalget „fod-
rer“ bladet med historisk stof, og at
vi kommer med forslag til indholdet
på medlemsmøderne. Også nye tiltag
på vores hjemmeside har udvalget
debatteret  indgående.

Fotobogen „St. Croix – historic pho-
tos/historiske fotos“ udkom for lige
et år siden. Der var en del arbejde
med at distribuere bogen til alle de 8
danske og 2 vestindiske fonde, som
har støttet med 110.000 kr. Desuden
sendte vi bogen til div. aviser og bla-
de. Bogen blev trykt i 1.100 eksem-
plarer og omkring 600 blev sendt til
St. Croix. Her er den totalt udsolgt!
Omkring 400 bøger er blevet solgt
her i Danmark. De allerfleste er ble-
vet solgt gennem vores boghandler
Cay Andersen, som har haft meget
travlt – med at sende pakker til både
biblioteker, boghandlere og enkelt-
personer. Vi har blot omkring 50 bø-
ger tilbage her i Danmark.

Derfor har vi under overvejelse at
genoptrykke til salg på St. Croix.
Men om vi skal gå i gang med en til-
svarende bog om St. Thomas og St.
John – det er ikke noget, vi har under
overvejelse. Det er noget vi er gået i
gang med! Tidshorisonten er ca.3 år.
Golden Days havde i år som tema
1700-tallet. Så det var helt naturligt
at vi tilbød at holde 4 foredrag på
National museet (Erik Gøbel, Louise
Sebro, Gunvor Simonsen og Niklas

Thode Jensen).  Golden Days havde
et uhyre stort program med flere
punkter, som rummede vestindisk
stof.

Også i år har der været historiestu-
derende fra Københavns Universitet
på St. John. Det sker jo i et samar-
bejde med arkæologen Ken Wilde fra
St. Johns National Park Service
(NPS), og det er NPS som financie-
rer det. Denne fortsatte kontakt og
samarbejde mellem Ken Wilde og
Jonas Møller Pedersen, giver ikke
alene unge studerende interessante
muligheder, men giver også os i DVS
spændende foredrag, samt unge hi-
storikere, som bliver interesseret i
Vestindien. Det er på alle måder
godt for DVS.

Slægtsforskning kan føre til mange
ting – det er vi flere i udvalget som
ved.  F.eks. kan man deltage med
sine fotografier i workshop på det
Kgl. Bibliotek. Der mærker man den
store interesse for det tidligere
Dansk Vestindien. Og hvis man har
afrikanske rødder, så bliver man op-
søgt af antropologen Bernhard Bier-
lich for at blive interviewet. Med an-
dre ord, så rummer DVS også en lil-
le slægtsforskergruppe, hvis aktivite-
ter og interesser måske er tættest på
det kulturhistoriske udvalg – så der-
for nævner jeg det her.

I udvalget har vi også drøftet forslag
til nyt og interessant „gammelt“ stof,
som kunne ligge på vores hjemmesi-
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de. Det vil Web-udvalget fortælle
mere om. Jeg vil kun sige her, at vi
har rigtig mange gode ideer!

Til sidst vil jeg gerne rette en tak til
hele udvalget for dets store arbejds-
indsats.

Bemærkninger:
Per Nielsen spurgte om planerne
for ungdomsudvekslingen. Fortsætter
den? AW svarede: Måske i det festi-
valfri år, men det er ikke endeligt
vedtaget, muligvis skal rammerne
ændres.

2c. Web-udvalget Dorte Paaske
(DP)
Web-udvalget har ligget underdrejet
gennem længere tid grundet mangel
på ressourcer. Desværre - for nettet
er i dag den kontaktflade, der gør os
kendt og giver hurtig og billig kontakt
til andre Vestindien-interesserede.
Web-udvalget har besluttet at gøre
noget ved tingene - selvom vi må er-
kende det kommer til at koste både
tid og kræfter. Vi er startet med at
udarbejde et oplæg til bestyrelsen om
nye tiltag på hjemmesiden, og den
14. april 2010 godkendte bestyrelsen
indstillingen fra Web-udvalget så ar-
bejdet kunne sættes i gang. Bud-
gettet er i første omgang på 10.000
kr. og det er Ben Säbel som står for
den tekniske udførelse. På nuværen-
de tidspunkt er der indskannet tu-
sindvis af billeder og gamle vestin-
dien-aviser, ligesom de sidste 45 års
medlemsblade er skannet og ligger

klar til udgivelse som pdf-filer. Alt
dette skal på nettet - til læsning,
download og salg (billederne). Til de
teknisk interesserede kan nævnes at
der til opbevaring af fotos, bøger, a-
viser er valgt et open source data-
basesystem som hedder Coppermi-
ne. Der skal tilsvarende vælges et
nyt open source CMS-system til
hjemmesiden, bl.a. med mulighed for
direkte tilgang til egne medlemsop-
lysninger. Systemet skal også gøre
det nemmere at vedligeholde hjem-
mesiden.

Status i dag er at Coppermine er in-
stalleret - dog ikke i sin endelige
form - og der er lagt avissider og
fotos på hjemmesiden. Det er nu
muligt at købe fotos via hjemmesi-
den. CMS-systemet er så småt ved
at blive installeret, og inden alt for
længe kan vi forhåbentlig komme vi-
dere med en ny hjemmeside, med
mere aktivitet og aktualitet end
tidligere.

Bemærkninger:
Bjarne Bidstrup bemærkede, at det
er et stort arbejde at vedligeholde en
hjemmeside. Selskabets hjemmeside
er dejligt tilgængelig. Hvordan hostes
hjemmesiden. Ligger den på Copper-
mine? DP: Coppermine er den data-
base, hvor aviser og billeder og andet
materiale gøres tilgængeligt på hjem-
mesiden. Det bliver også muligt at
købe billeder m.v. på hjemmesiden.
Hjemmesiden er bygget op i et CMS
system af ældre dato, der udvikles
ikke på systemet mere. Derfor skif-
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tes til et nyt og fremtidssikret CMS
system - det installeres så snart der
er ressourcer til det. Erik Marcus-
sen (EM) tilføjede, at det gamle sy-
stem er et hjemmebygget system.
Hjemmesiden hostes af Webline.

2d. Festivaludvalget Anne
Walbom (AW)
Udvalgets medlemmer er: 5 fra be-
styrelsen: Erik Marcussen, Marianne
Gall, Per Dahl, Jonna Skourup Chris-
tensen og mig (som også er for-
mand). For nylig er der kommet
endnu et medlem –  udenfor besty-
relsen: Dorte Nielsen.

Som bekendt inviteres vi af vores
søsterforeninger St. Thomas og St.
Croix Friends of Denmark hvert 4.
år, så vi kan være til stede på Trans-
fer (overdragelses) dagen den 31.
marts. Denne gang vil vi være på St.
Croix på selve dagen. Sidste gang
var vi på St. Thomas. Så tæller vi 4
år frem til 2015, hvor vi vil være på
St. Thomas til Transfer  – men hvad
så med 2017?

Her er hvad vi forestiller os: Mange
vil ønske at være til stede på enten
St. Croix eller St. Thomas på 100-
års dagen – så mange, at vi tænker,
at vores søsterforeninger ikke vil ha-
ve kapacitet til også at stable en Fe-
stival på benene blot 2 år efter for-
rige gang. Så det bliver nok gruppe-
ture med hotelovernatning. Men jeg
forestiller mig en del receptioner, fe-
ster og beach parties med vennerne!

Nå, men tilbage til arbejdet med 2011
Festivalen: Vi startede med at ind-
hente ikke-bindende forhåndstilmel-
dinger hos vore medlemmer, hvor vi
især var interesserede i rejseønsker:
Hvor mange ønskede at rejse i en
samlet gruppe, hvor mange ville af
sted på egen hånd og hvor mange
ønskede en forlængelse. Da vi fik 10
tilbagemeldinger til „På egen hånd“,
besluttede vi at gå væk fra at rejse i
én stor gruppe. Med til denne beslut-
ning var også erfaringerne fra sidste
Festival. Det er upraktisk med en
stor gruppe, og meget mere smidigt,
at være delt op, - hvis vi nu skulle
møde en snestorm eller askesky….

Valget af rejsebureau stod mellem
Nyhavn Rejser og Unique Tours.
Nyhavns priser var OK, men betin-
gelserne var lidt for usmidige for så-
dan en gruppe som vores. De bad
om depositum og havde nogle (for
os) ikke passende deadlines.

Festivalen vil derfor (igen) have Uni-
que Tours ved Heidi Holm (før Chri-
stiansen) som rejsearrangør. Vi har i
fællesskab valgt at lave 2 grupper
med henholdsvis Delta og British
Airways.

Der er kommet ansøgninger fra 56
medlemmer om at deltage. Vi håber,
at alle 56 kan komme med, men det
ved vi ikke endnu – vi venter svar
fra øerne.  Men alle festivaldeltage-
re skal (hvad enten de rejser med
Delta eller BA eller på egen hånd) –
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jeg gentager SKAL betale den så-
kaldte Festival-afgift på 1200 kr!!

Bemærkninger:
Gurli Kofoed havde modtaget sids-
te blad for sent til at kunne indsende
festivalskemaet i tide. AW svarede,
at hendes tilmelding var registreret.

2e. Mødeudvalget Marianne Gall
(MG)
Siden sidste års beretning ved gene-
ralforsamlingen den 15. oktober 2009
har vi afholdt 6 medlemsarrange-
menter.

Julemødet sidste år var den 11. de-
cember 2009 i Medborgerhuset, hvor
Louise Sebro fortalte om en bemær-
kelsesværdig kvinde, Madlena, og
hendes rejse fra Popo i Afrika til sla-
ve på St. Thomas og senere frigi-
ven. Bagefter lidt lotteri.

Årets første arrangement den 19.
februar 2010 var på Folketeatret og
blev noget af et tilløbsstykke. Først
en rundvisning, derefter en let anret-
ning og så forpremiere på Peter von
Scholten Musical.

Medlemsmødet den 19. marts 2010
skulle have været i Medborgerhuset,
men pga. en dobbeltbookning blev vi
henvist til Kulturcentret for 2. gang.
Vi havde besøg af 4 unge praktikan-
ter, der morsomt og levende fortalte
om deres oplevelser, udgravninger og
store udfordringer under deres op-
hold på St. John.

Den 8. maj 2010 havde vi inviteret til
forårstræf i Køge, hvor vi startede
på Skipperkroen til masser af stegt
flæsk med persillesovs. Bagefter gik
vi hen til Køge Museum for at se
Emilie Langkjærs fotoudstilling og
sluttede af med et besøg i en gam-
mel apotekerkælder, hvor vi fik nogle
gode historier og en forfriskning.

Det 5. arrangement den 8. oktober
2010 her i Taastrup skulle også have
været i Medborgerhuset, men da
man pludselig fra kommunens side
havde besluttet at lukke fredag aften,
måtte vi for 3. gang rykke til Kultur-
centret. (Hvad skulle vi gøre uden
det?)
Her fik vi historien om den Dansk
Vestindiske Nationalbank, da man
prøvede for sidste gang. Jens Beg-
trup fortalte med god humor og viste
fine billeder. Bagefter fik vi lidt fe-
stivalorientering af Anne Walbom.

Dagen efter, den 9. oktober 2010
gentog programmet sig i Horsens på
nogenlunde samme måde.

Afslutningsvis vil jeg gerne, som jeg
plejer, sige tak til alle de flittige hæn-
der, der hjælper til ved møderne, og
især Jonna og Walther, som nu forla-
der os, har været til stor hjælp. Lige-
ledes tak til den ørige bestyrelse for
et godt samarbejde.

Bemærkninger:
Per Nielsen spurgte om deltageran-
tal til møderne. MG svarede, at der
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var ca. 50 pr. gang, med plads til
flere. Til arrangementet i Folketea-
tret havde havde der været 110-120.

2f. Medlemsbladet Vibeke
Maduro Tuxen (VMT)
Det var jo mit første år som redak-
tør og medlem af bestyrelsen. Re-
daktørjobbet er en stor opgave, og
det var da også med nogen betæn-
kelighed, jeg påtog mig den. Men
med god hjælp specielt fra den gamle
redaktør, Finn Ferrall, og Erik Mar-
cussen gik det jo og det har da også
været interessant..

Siden sidste generalforsamling er der
udkommet 5 blade, heraf de 3 i far-
ve. Pga. en ny trykkemaskine blev
det muligt at få bladet trykt i farve til
en rimelig pris og vægt (a.h.t. porto-
en). Efter at have fået rettet et pro-
blem med farven i første farveudga-
ve tror jeg alle nu er glade,  både den
gamle og den ny redaktør - og  ikke
mindst kassereren.

En stor tak til de medlemmer, der har
bidraget med artikler, kommentarer
o.a. til bladet. Jeg modtager gerne
endnu flere henvendelser fra med-
lemmerne.Også en tak til den øvrige
bestyrelse og til Kulturudvalget for
deres store bidrag og ikke mindst til
Finn og Erik, der med tålmodighed
og dygtighed har hjulpet mig på vej.

Bemærkninger:
Per Nielsen udtrykte glæde over, at
bladet kører videre. Bjarne Bid-

strup tilsluttede sig dette og tilføje-
de, at der er rigeligt med stof og at
layout’et er fint og passer til fore-
ningen.

g. Medlemssekretariatet Erik
Marcussen (EM)
Jeg starter med kort at redegøre
for medlemstallet. Som i de fore-
gående år har der ikke her været
de kolossale svingninger – men alt
i alt kan vi glæde os over en positiv
udvikling. I dag er vi således 390
aktive medlemmer

Der har ikke været de store udfor-
dringer i medlemssekretariatet i
det forløbne år – desværre fristes
jeg til at sige, for jeg har her tidli-
gere bebudet at vi ville lægge med-
lemskartoteket på nettet, således
at medlemmerne i større udstræk-
ning kunne betjene sig selv.  Her
tænker jeg på adresseændringer,
tilmelding til møder osv.

Men - som det vist også fremgik af
Dortes beretning fra webudvalget -
satser vi nu for alvor på, at selskabet
får sat fart i den elektroniske kom-
munikation. Jeg håber derfor, at vi til
næste generalforsamling kan sige: Så
kom vi det skridt videre.

Men afslutningsvis vil jeg også poin-
tere, at det ikke er sådan, at al kom-
munikation til selskabet skal ske e-
lektronisk: Det skal være et tilbud til
de medlemmer, der har mulighed for
elektronisk kommunikation – og som
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ønsker at benytte denne form for
kommunikation.

h. Arkivet Walther Damgaard
(WD)
I år har der været lidt mere aktivitet i
arkivet. Som det vil være jer bekendt
arvede foreningen sidste år en sam-
ling billeder, bøger mønter etc. fra en
Poul Hansen i Hadsund. Vi fik af-
hentet arvegodset tidligere i år og
har fået det registreret. En del af det
har bestyrelsen besluttet at afhænde,
bl.a. mønter, en del billeder og bøger.
Noget beholder foreningen i sit arkiv,
det er bl.a. nogle gamle fotografier,
og andre mindre effekter. Mønterne
er afhændet til et medlem i Århus og
bøger og billeder vil blive sat til salg,
når den nye hjemmeside er klar. Der
er ca. 50 billeder og en halv snes bø-
ger.
Vi har også fra anden side modtaget
effekter som er lagt i arkivet. Vi har
fået en samling af de gamle festival-
hæfter tilbage fra 1967, porcelæns-
krus etc.

Vi har det fortsat varmt i arkivet og
det støver stadig. 1 m2 af loftspudset
er faldet ned og der drysser jævnligt
lidt mere ned. Vi har længe kigget
efter et godt og tørt arkivlokale på
12-20 m2 og helst gratis. Men des-
værre her vi endnu ikke fundet sådan
et, så men nu har bestyrelsen beslut-
tet at annoncere efter et egnet lokale
til en rimelig husleje. Skulle nogen
høre om eller kende til et godt og bil-
ligt lokale vil vi gerne have et tip.

Bemærkninger:
Gurli Kofoed foreslog, at man sø-
ger efter lokale på nettet eller via
bladet. Per Nielsen spurgte, om den
ejeren af det nuværende lokale har
et andet passende lokale. WD sva-
rede, at han allerede havde spurgt
den ene af sønnerne, som er admini-
strator. Jørgen Amonsen spurgte,
om det nuværende lokale kunne for-
bedres. WD svarede nej. Lillen
Bidstrup spurgte, hvor lokalet ligger.
WD svarede, at det ligger i Ny Kon-
gensgade i en kælder bag en varme-
central, så der er endog meget varmt
og tørt. Det er en gammel ejendom
fra 1700-tallet. Bjarne Bidstrup
sagde, at han måske havde nogle
gode kontakter og ville undersøge
mulighederne  for at finde et sted til
arkivet, måske i Nyboder-området.

Beretningerne blev herefter alle
godkendt med applaus.

3. Forelæggelse af regnskab

2009-2010 Erik Marcussen (EM)
Regnskabet blev forelagt og ledsaget
af  følgende gennemgang:
På vanlig vis har jeg forestillet mig
en overordnet gennemgang af
regnskabet, med fokus på resulta-
ter og hovedtendenser. Er der
spørgsmål, så afbryd mig endelig.

Hvis vi ser på selskabet isoleret –
altså uden at indregne festivalud-
valg, kulturudvalg og mødeudvalg
– er der en pæn forbedring sam-
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menlignet med forrige år. I størrel-
sesordenen 27 t.kr. Som tidligere
er det stadig Medlemsbladet, der
tegner sig for  den største post i
regnskabet – tryk af bladet og por-
toen tegner sig tilsammen for godt
2/3 af de samlede udgifter. Kontin-
gentindtægterne er stort set de
samme. Men summa summarum –
det ender med et pænt overskud på
79 t.kr. til selskabet, ikke mindst
fordi vi blev begavet med 25 t.kr.
fra Dansk Folkeparti, da Dronnin-
gen blev fejret i forbindelse med
sin 70-års fødselsdag.

Når vi ser på Festivaludvalget er
det lidt sværere at sammenligne, i
og med dette års regnskab er be-
lastet af afholdelsen af Festival
2009 i Danmark. De samlede ud-
gifter til Festivalen – på i alt 153
t.kr. – nedbringes af dels et tilskud
fra Dansk Vestindien, dels Festi-
valkontingentet fra medlemmerne
– så Festival 2009-underskuddet
ender på 115 t.kr. Men da vi også
har finansielle indtægter på 23 t.kr.
ender vi med et samlet træk på Fe-
stivalfondens formue på 91 t.kr. Så
der skulle stadig være basis for af-
holdelse af fremtidige festivaler u-
den vi bringer selskabet i økono-
misk uføre.

Kulturudvalget ender med et un-
derskud på godt 33 t.kr. – først og
fremmest som følge af, at der i år
er gennemført en række store pro-
jekter i Kulturudvalgsregi: Vi har

produceret fotobogen. Vi har også
skannet en mængde gamle billeder
– og en masse gamle aviser – som
snart bliver lagt på nettet. Vi har
hertil udviklet et salgssystem til
nettet, ligesom der er brugt midler
til gennemførelse af ungdomsud-
vekslingen. Og hvis vi skal se real-
økonomisk på Kulturudvalget er
der et par positive bidrag: Fotobog-
en er stadig til salg og vi har efter
afslutningen af regnskabsåret mod-
taget 25 t.kr. til udgivelsen af den-
ne bog. En fond havde givet tilsagn
om støtten, men da pengene ikke
var indgået, da vi sluttede regnska-
bet, turde vi ikke indtægtsføre
dem. Reelt er underskuddet i Kul-
turudvalget således på godt 8 t.kr.

Mødeudvalget ender med en posi-
tiv balance – bl.a. fordi vi fik gen-
nemført Peter von Scholten-arran-
gementet i Folketeatret med et
godt resultat. Og dette års positive
resultat opvejer tidligere års under-
skud.

Hvis vi så ser på det samlede re-
sultat – altså selskabet og dets ud-
valg under et – ender vi på et sam-
let – negativt – resultat på 41 t.kr.
Set i lyset af, at vi har afholdt Fe-
stival 2009 i indeværende regn-
skabsår, må resultatet siges at væ-
re OK. .

De 41 t.kr. kan vi så genfinde på
status-siden – hvis vi går videre
hertil. Den samlede balance er lidt
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over millionen – med stort set hele
formuen placeret i obligationer.

Ser vi på formuens fordeling –
hvem ejer hvad af selskabets ak-
tiver  – så er resultatet det, at Fe-
stivaludvalget råder over i alt 400
t.kr. til festivalafvikling, mens Kul-
turudvalget reelt har tæt på en
kvart million reserveret til gennem-
førelse af kulturudvalgsprojekter –
hvis vi medregner de 25 t.kr., der
netop er modtaget i fondsstøtte.
Selskabet selv råder så sluttelig
over 443 t.kr.

Regnskabet blev herefter
godkendt med applaus.

4. Forelæggelse af budget 2010-
2011, herunder fastlæggelse af
medlemskontingent (EM)
Budgettet for det regnskabsår, vi
har taget hul på, er baseret på et
uændret kontingent, 225 kr. årligt til
selskabet suppleret med et festival-
kontingent på 75 kr. pr. husstand.
Altså stadig kun 300 kr. årligt pr.
husstand.

Vi forventer at komme tæt op på
400 medlemmer igen i løbet af året
– som det også fremgår af budget-
tet. På udgiftssiden er medlems-
bladet – tryk og porto - den største
post, fulgt af kulturudvalgets udgif-
ter til først og fremmest ungdoms-
udvekslingen.

I budgettetet indgår også et beløb

til eventuel leje af et arkivlokale. Sel-
skabets bøger og andre arkivalier
fylder og skal gerne opbevares be-
tryggende – vi er fortsat på jagt ef-
ter et alternativ til selskabets nuvæ-
rende arkiv, som et medlem i dag be-
redvilligt – og gratis – gennem nogle
år har stillet til rådighed for os. Det
vil kassereren godt sige tak for.

Samlet set forventer vi et positivt re-
sultat for selskabet, i størrelsesor-
denen 10 t.kr.

Festivaludvalget har et af de gode år,
med Festival i Vestindien, hvilket be-
tyder et Festivalbidrag fra de rejsen-
de til medfinansiering af næste Festi-
val i Danmark – den i 2013.  Supple-
ret med Festivalkontingentet fra
samtlige medlemmer og et finansielt
afkast lyder det samlede – forvente-
de – resultat for Festivaludvalget på
et plus på 90 t.kr.

Mødeudvalget indgår ikke i budget-
tet: Vi satser fortsat på, at møderne
skal hvile i sig selv.

Kulturudvalget regner på indtægtssi-
den fortsat med et rimelig pænt salg
af bøger – på udgiftssiden afsættes
der 50 t.kr. til udgifter i forbindelse
med bogproduktion, skanning med
mere. Nettoresultatet for Kulturud-
valget forventes derefter at ende på
et minus på 15 t.kr.

Når vi så ser det hele under ét, en-
der vi på et plus på 85 t.kr. Dette
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fører frem til, at selskabet ved ind-
gangen til næste regnskabsperiode –
altså pr. 30. juni 2011 – forventes at
råde over en samlet formue på lidt
over  1.1 million – hvilket kassereren
anser for at være et rimeligt ud-
gangspunkt for de yderligere initia-
tiver, selskabet forventer at iværk-
sætte når vi nærmer os 2017.

Budgettet blev herefter god-
kendt med applaus.

5. Behandling af fremsatte
forslag
Ingen indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen
Marianne Gall, Anna Lykke Jensen,
og  Jonas Møller Pedersen var på
valg og villige til genvalg. Walther
Damgaard og Jonna Skourup Chri-
stensen genopstiller ikke. I stedet
blev foreslået Asger P. Larsen fra
Horsens og Vibe Maria Martens,
som var medlem af Kulturhistorisk
udvalg og  tovholder på ungdoms-
udvekslingen.  Asger Larsen kunne
pga. efterårsferie ikke være til stede,
men ville gerne opstilles som medlem
af bestyrelsen. Alle blev valgt med
applaus.

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

8. Valg af revisorsuppleant
Jens Benoni Willumsen blev gen-
valgt.

9. Eventuelt
Anne Walbom takkede de afgående
bestyrelsesmedlemmer, Jonna og
Walther, for deres store indsats og
overrakte gaver. FLJ takkede Wal-
ther og Lis for deres gode indsats i
New York med indkvartering og vi-
dere transport i forbindelse med sid-
ste festival. Walther takkede for ga-
ven og takkede bestyrelsen for godt
samarbejde.

Anne Walbom sluttede af med at
takke de fremmødte medlemmer.

Anna Lykke Jensen

Referatet er gennemset og godkendt
af dirigenten,

Finn Lykke Jensen

Kontingentopkrævningen nærmer sig -
det sker med næste nummer af bladet.
Hvis I vil gøre det lettere for selskabet -
og dets kasserer - kan I slippe for at mod-
tage et af de kedelige giroindbetalings-
kort. Det kræver blot, at I senest den 31.
december 2010 indbetaler 300 kr.  (eller
260 kr. hvis I modtager bladet elektro-
nisk).

Så send gerne kontingentet nu - til
Lån og Spar Bank,
reg.nr. 0400, konto 117 00 79724.

Året går på hæld -
tiden for betaling af
kontingent nærmer sig
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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.

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

www.frederikstedhotel.dk
info@frederikstedhotel.dk
Århusvej 22, 8500 Grenaa, Tlf.: 8758 9507
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Pirater på Orlogsmuseet
Museets nye særudstilling handler
om den danske flådes kamp med
pirater gennem 500 år. Udstillingen
er en rejse i tid, der bringer den be-
søgende vidt omkring. Først går tu-
ren til 1600-tallets Island, der hærge-
des af nordafrikanske pirater. Der-
næst sættes kursen mod Middelha-
vet, hvor de lokale pirater kidnappe-
de danske og andre søfolk i stort tal.
Fra Middelhavet krydses Atlanterha-
vet med Vestindien som destination,
det klassiske piratfarvand kendt fra
litteratur og film. Sidst rejser vi i tid
og rum fra 1800-tallets Vestindien til
vores egen tid og farvandet ud for
Afrikas Horn og Somalia, hvor nu-
tidens pirater er et stort problem.
Fælles for de fire historier er, at den
danske flåde alle fire steder aktivt
har bekæmpet piratproblemet.

Orlogsmuseet: Overgaden oven
Vandet 58, Kbh. K. Åbningstider:
Tirsdag – søndag 12-16.
Adgangspriser: Voksne 40,- kr,
børn 0-17 år gratis.
Gratis adgang om onsdagen.

At blive Københavner
Udstillingen “At blive københavner”
fortæller historien om København
som indvandringsby og opfordrer dig
til at tale med om identiteter i storby-
en. Igennem temaerne “Ankomster”,
“Ønsket-Uønsket”, “Urbane fælles-
skaber” og “Kosmopolen Køben-
havn” inviterer vi på en kalejdosko-
pisk fortælling om byens fællesska-
ber, konflikter og hybride livsformer -
set gennem indvandringens linse.

Udstillingen åbner fredag den 19.
november kl. 15. Alle er velkomne.

Københavns Museum:
Vesterbrogade 59, 1620 Kbh. V.
Åbningstider: Dagligt 10-17.
Entre: Voksne 20 kr., børn og
unge 0-17 gratis, pensionister og
handicappede 10 kr.
Gratis adgang om fredagen

To varme tilbud:
I sidste nummer af bladet omtalte vi
bogen ”Slavernes Slægt” og de to
DVD’er ”Slaves in our Family”, som
nu sælges af DVS til favorabel pris.

Det blev desværre ikke præciseret, at
prisen 150,- kr. er pr. DVD, altså 300,-
kr. for et sæt. Det være hermed gjort.
Redaktøren

_____________________
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NEKROLOG

ALMEADE O: BENJAMIN
Født 5. August 1917. Død 14. Juli 2010.

En af Friends of Denmark’s gode, trofaste
støtter er ikke mere. Almeades søster Ilva gav
os meddelelsen i begyndelsen af September.

Søstrene Almeade og Ilva Benjamin var nære
og kære for hinanden. Begge var ugifte og
boede dør om dør i hver deres hus, på jord der
var givet dem af deres far J. Benjamin, som
var officer i det danske militær og en kendt person på Sct. Thomas. Der er opsat
en mindeplade for ham i „The Frederic Evangelical Lutheran Church“ i Charlotte
Amalie.

Almeade havde et billede af ham i den danske militæruniform. Hun fortalte me-
get fra sin barndom om den danske indflydelse, der prægede hjemmet og om fa-
miliens sorg over salget af øerne til USA.

Almeade Benjamin levede hele sit liv på Sct. Thomas, hun blev uddannet til læ-
rer og sluttede som bestyrer for en skole for mindre børn.

Vi lærte søstrene at kende i 1987, da vi første gang besøgte øerne med DVS, og
har nydt deres gæstfrihed til fire festvaler på øerne og fire her i Danmark. I
1997 fejrede Almeade sin 80 års fødselsdag hos os og besøgte os igen i 2001.
Vi oplevede søstrene som meget troende og aktive i den lutherske Frederic’s
kirke.

De var også meget musikalske og glade for at synge. Vi mindes med glæde de
aftener vi sad på Ilvas balkon med udsigt ud over Charlotte Amalie og sang ved
solnedgangen.

Vor medfølelse går til Ilva, der de sidste år, hvor de var flyttet sammen, passede
og støttede Almeade og vi ærer med hende Almeades minde.

Anne Marie og Ole Feddersen
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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

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,-

Slaves in Our Family’ - to DVD’er
med i alt fire TV-dokumentarer, der
tidligere er udsendt af DR under titlen
 ’Slavernes Slægt’
                             Pris pr. DVD kr. 150,-

Slavernes Slægt
af Alex Frank Larsen. 304 sider 2008
                                             Pris kr. 200,-
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Indmeldelsesblanket

 (udfyld med tydelige blokbogstaver - sendes til)

Medlemssekretariatet
Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Navn

Gade

Postnr: Telefon/E-mail:

By:

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

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

Dansk Vestindien.

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

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

Årligt kontingent:
300 kr  pr. husstand.
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DVS‘s nye bestyrelse:

Anne Walbom Erik Marcussen

Marianne Gall

Anna Lykke Jensen

Asger P. LarsenJonas Møller Pedersen

Per Dahl

Vibe Maria Martens

Vibeke MaduroTuxen Dorte Paaske Rasmussen
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Dansk Vestindisk Selskab

Selskabets kontaktpersone

KULTURHISTORISK UDVALG: Anne Walbom, e-mail: kulturudvalget@dwis.dk, Jonas
Møller Pedersen, Vibeke MaduroTuxen ,Dorte Paaske Rasmussen og  Vibe
Maria Martens ,  29 89 70 79, Holtegade 13,st,th, 2200 Kbh.N, e-mail:
vibe.maria.martens@gmail.com. Uden for bestyrelsen: Louise Sebro og Niklas
Thode Jensen

FESTIVALUDVALG: Anne Walbom, Marianne Gall, Erik Marcussen, Per Dahl . Uden
for bestyrelsen:  Dorte Nielsen

FORMAND: Anne Walbom,  33 24 10 20, Lykkesholms allé 2 A, 4. sal
1902 Frederiksberg C. e-mail: formanden@dwis.dk

BESTYRELSESSEKRETÆR: Anna Lykke Jensen,  43 99 80 50,
Skolevej 43, 2630 Taastrup; e-mail: anna.lykke.jensen@nkt.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, Svanevej 20,  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, mobil 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;  Uden for bestyrelsen: Kirsten
Christiansen.

Asger Larsen, 75  64 47 44, Valmuevej 94, 8700 Horsens, e-mail:
asger_larsen@hotmail.com

NB! Da udvalgene endnu ikke er konstituerede, er nedenstående en foreløbig
liste. Den endelige liste vil blive bragt i næste nummer af bladet.

Fyn:
Jens Benoni Willumsen, Birkelyvej 52,
Nr. Lyndelse, 5792  Årslev.  65 90 18 12.

75 64 12 88

Nord- og Midtjylland:
Edith Christiansen, Hvedevænget 63,
8700 Horsens, 

Sydjylland:
Lilly Grønborg, Hans Tausens Vej 56,
6100 Haderslev   74 52 74 90
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Fra Government House, Christiansted
Foto: Finn Ferrall


