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Kære medlemmer

På gensyn
Anne Walbom

Formanden skriver...

Tryk: Islev Tryk, Islevdalvej 194, 2610 Rødovre

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2011, nr. 1
Redaktion: Vibeke Maduro Tuxen (ansvarshavende).

Teknisk assistance: Finn Ferrall og Erik Marcussen.

Jeg befinder mig i skrivende stund på St. Croix, Her er der som bekendt ingen
sne, men en behagelig temperatur – både til lands og til vands. Det er uhyre
nemt at slappe af og filosofere over bl.a. DVS-årets gang.

Mange gode ting er sket: Vi fik en pengegave og vi arvede. Vi havde et flot
fremmøde til alle vore arrangementer, hvilket ikke kun skyldes, at det var gode
arrangementer, men også at vi har nogle aktive medlemmer. Tak for det!!!

Nytårsønske til vore medlemmer: Flere bidrag! Hvad mener jeg så med det?
Har jeg ikke allerede udtrykt min taknemmelighed over at DVS har aktive
medlem-mer? Jo, jeg kunne godt tænke mig, at endnu flere skrev noget til bladet,
- at endnu flere ville fortælle om deres vestindiske slægt eller oplevelser, - at
endnu flere ville finde gamle fotos, postkort eller breve. Jeg er sikker på, at der
findes mere rundt omkring hos medlemmerne.

På gensyn i 2011, som bl.a. byder på festivalrejse og medlemsmøder både i
Horsens og i København
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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 lørdag den 5. marts 2011
 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 28. januar 2011, kl. 19:00  på Øregaard  Museum               ________

Torsdag  den 10. marts 2011, kl. 19:00  i Taastrup Kulturcenter           ________

Lørdag  den 12. marts 2011, kl. 14:00  i Horsens                                      ________

Navn:

Telefon:

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

Medlemsmøde i Taastrup
Torsdag den 10. marts 2011 kl. 19.00

 NB!  Taastrup Kulturcenter, lokale 3
Poppel alle 12, Taastrup.

Min Caribiske Drøm
Foredrag ved Kirsten Scherer

Christiansted fejrer 275 års fødselsdag
ved Anne Walbom

Festivalorientering
ved Anne Walbom
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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



5Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar  2011

Medlemsmøde i Jylland
Lørdag den 12. marts 2011 kl. 14.00

  Horsens Firmaidræts lokaler,

Hattingvej 14, 8700 Horsens

To unges kulturmøde med U.S. Virgin Islands
Et oplæg om to unges oplevelser og erfaringer fra deres møde med en skjult del
af deres arv - USVI
ved Christine Agertoft Svop og Martin Østergaard Mariager

Festivalorientering
ved Anne Walbom

Vi sørger for lidt til ganen i form af kaffe og brød.
Øvrige drikkevarer kan købes.
Gæster er velkomne.

Tilmelding senest lørdag den 5. marts. Se side 3.

____________________________________________________________________

Vintertræf 2011 - Øregård Museum
Fredag den 28. januar kl. 19.00

Ørehøj Alle 2, 2900 Hellerup

Sidste chance for at se udstillingen „På sporet af det Skønne - fra København til
Dansk Vestindien“ på det nyrenoverede Øregård Museum. Omvisning ved
historiker Per Nielsen, tidligere formand for Dansk Vestindisk Selskab, og
billedkunstneren Søren Lose, som begge har været med til at lave denne smukke
udstilling.

Det vil blive serveret vin, vand og en meget let anretning (spis hjemmefra!).

Pris: 100,- kr. pr. person

Tilmelding senest søndag den 23. januar. Se side 3
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Charlotte Amalie, slave på St. Croix
- et billedforedrag

 mandag 21. februar 2011 kl. 19-21
ved arkivleder Jens Benoni Willumsen, Nr. Lyndelse

Sted: Korsør Bibliotek

Charlotte Amalie var neger og født slave i 1753. Hun kom som husslave til at bo i
Christiansted på St. Croix og fik to slavebørn, den ene med den hvide husejers søn,
den anden med en dansk skibskaptajn. Amalie fik senere som 40-årig sin frihed,
efter at hun var blevet solgt på auktion til sin svigersøn for 200 rigsdaler. Hun blev
boende i Christiansted til sin død i 1856, 103 år gammel. Charlotte Amalies børn og
efterkommere klarede sig godt. De blev selverhvervende og steg gradvis til tops i
det lokale samfund. Et barnebarn, Anna Heegaard, blev således officielt den berømte
generalguvernør Peter von Scholtens kulørte samleverske og fik derved antagelig
indflydelse på slaveriets ophævelse på de danske øer i 1848.

Aftenens foredragsholder, Jens Benoni Willumsen, er tiptiptipoldebarn af Charlotte
Amalie. Han vil fortælle om sin spændende familie. Foredraget er baseret på såvel
slægtsforskning som nedskrevne erindringer. Der vises billeder fra St. Croix, både

gamle og nye.

Arrangører: Korsør Bibliotek og Korsør Lokalhistoriske Arkiv

 Jens Benoni Villumsen har holdt foredraget flere gange tidligere. Det seneste
foredrag resulterede i, at han fik besøg af journalist og fotograf fra Familie-
Journalen og Fyens Stiftstidende/Fyns Amtsavis. Artiklen i Familie-Journalen blev
bragt mellem jul og  nytår i en løbende serie om slægtsforskning. De fynske
aviser bragte artiklerne 2. juledag.
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Når man forgæves har ledt længe
nok efter en person, må man brede
sit søgefelt ud, og så hænder det, at

man støder på andre personer, som i
sig selv er en messe værd, selv om
de kun perifert har med emnet at gø-
re. Sådan kom jeg til at interessere
mig for Lawyer Jørgensen. Det er
sikkert ikke ukendt for dette blads
læsere, at jeg er levende optaget af
kunstmaleren Hugo Larsens virke.
De, som besøgte udstillingerne i
2006 på Øregaard Museum og på
Kronborg, husker måske også et
portræt af en unavngiven smuk ung
dame. Den eneste – og højst usikre
– oplysning, som jeg havde om por-

trættet, var, at det muligvis kan have
forestillet en Lissa Jørgensen, men
ingen kunne huske, hvorfra oplysnin-
gen stammede. Så det var jo et solidt
udgangspunkt :-)
I juni 2003, da min kone og jeg var
på Øerne, tilbragte jeg nogle af da-
gens varmeste timer på Enid M. Baa
Library i Charlotte Amalie, hvor jeg i
et behageligt tempereret klima gen-
nempløjede St. Thomas’ gamle avi-
ser for oplysninger om Hugo Larsen.
Undervejs stødte jeg ind i navnet
Lawyer Jorgensen, både i artikler,
annoncer og passagerlister, og på en
enkelt rejse til St. Croix rejste han
med samme skib som en Miss Eliza-
beth Jorgensen. Dette var meget
længe det eneste spor, som jeg hav-
de, indtil min gode ven Halvor Jo-
chimsen i Kiel fandt nogle interes-
sante breve fra Lawyer Jørgensen.
Det satte gang i en større eftersøg-
ning efter oplysninger om Jørgensen
og hans familieforhold. Jeg skal spa-
re læseren for alle mellemregninger-
ne og blot nævne to ting: For det før-
ste fik jeg som sidegevinst beviset
for, at den smukke unge dame er
Elisabeth Jensine Jørgensen, datter
af Lawyer Jørgensen. For det andet
benyttede jeg mig selvfølgelig skam-
løst af vores formand Anne Wal-
boms viden og fremragende vestindi-
ske bibliotek, og da jeg fortalte hende
om Jørgensens meritter, udbrød hun:
”Ham må du da skrive en artikel
om”. Som velopdragent medlem ad-
lyder man naturligvis sin formand, så
her er beretningen om Kolding-dren-

Hugo Larsen: Lissa Jørgensen 1905

Barn af Kolding –
Prokurator af St. Thomas

Lawyer Jørgensen, del 1

Af Jan Tuxen
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gen Jens Peter Jørgensen, som blev
den besynderlige Lawyer Jørgensen
i St. Thomas.

Jens Peter Jørgensen ca. 1875

Jens Peter Jørgensen blev født i
1848 som det niende og yngste barn
af Niels Jørgensen og Ane Birgitte
Utzon. Faderen var oprindeligt –
som sin egen far – brændevinsbræn-
der i Kolding, men havde vidtspænd-
te interesser. I 1850-erne var han
klubvært, han var medlem af byrådet
i 12 år, og fra 1864 til sin død i 1873
var han forstander på St. Jørgens
Hospital. Moderen var af en gammel
Kolding-slægt Utzon, som kan føre
sine aner i byen tilbage til slutningen
af 1500-tallet.
Jens Peter havde et lyst hoved og
blev tidligt sat i latinskolen i Hader-
slev. Han blev dog aldrig student, da
skolen måtte lukke efter krigen i

1864. I stedet læste han jura i Kø-
benhavn og blev exam.jur. allerede i
1867. Han vender tilbage til Kolding,
hvor han starter som kontorist og
fuldmægtig på herredskontoret, og i
1874 får han sin sagførerbestalling. I
1871 gifter han sig med Anne Cathri-
ne Nissen af en ærøsk skipperslægt.
Alt ligger således til rette for en lokal
karriere, og han bliver også midlerti-
dig leder af St. Jørgens Hospital ved
faderens død i 1873. Han får dog ik-
ke stillingen, som i stedet går til bog-
handler L.C.C. Estrup i 1874.
Men Jørgensen har udlængsel. Alle-
rede i 1868 har han været på en rej-
se i Nordamerika, og nu tager han et
meget stort spring ud på det dybe
vand, næsten bogstaveligt. I 1875
rykker han familien op med rode og
nedsætter sig som prokurator på St.
Thomas. Over Atlanten og ned til
troperne, til en koloni i dyb krise,
men også fuld af udfordringer.
St. Thomas har Caribiens bedste na-
turhavn og dermed  livlig trafik og
handel, foruden et stærkt internatio-
nalt islæt. På trods af, at Charlotte
Amalie er en af kongerigets mest
folkerige byer i slutningen af 1800-
tallet, er det dog primært erhvervsli-
vet og en meget smal del af befolk-
ningen, som har brug for en sagfør-
er. Men Jørgensen er en driftig
mand, som snart breder sine gøremål
ud over mange områder.
Efter slaveriets ophør i 1848 var
plantagedriften på St. Thomas stort
set gået i stå. Men Jørgensen har en
kongstanke om, at man kan få kolo-
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nien til at blomstre op igen ved en
udstrakt mekanisering af plantage-
driften. Han opkøber tidligere plan-
tageejendomme og indforskriver en
amerikansk ingeniør for at opbygge
et kompliceret maskineri til en meka-
nisk sukkermølle. Han inviterer så-
gar guvernøren til indvielsen. Des-
værre kommer mekanikken aldrig til
at fungere, og man kan vel sige, at
hændelsen på næsten tragisk vis
markerer afslutningen på sukker-
dyrkning på St. Thomas. Med sit ku-
perede terræn og med sine beskæfti-
gelsesmuligheder i forbindelse med
skibstrafikken var St. Thomas måske
heller ikke det optimale sted at gen-
oplive den produktion, som tidligere
havde brødfødt ikke bare kolonien,
men også skabt store formuer i Dan-
mark. Så Jørgensen forsøger sig og-
så på St. Jan og St. Croix, ganske
vist med vekslende held, men mere
vedholdende. Han ejede i mange år
de kendte ejendomme Annaberg og
Enighed på St. Jan, og der findes ek-
sempler på, at han opkøbte uopdyr-
kede ejendomme på auktion for se-
nere at forære dem til folk, som ville
opdyrke dem. På St. Croix er det
måske værd at bemærke, at han i et
års tid ejede ejendommen Little La
Grange ved Frederiksted. Han købte
ejendommen på en tvangsauktion i
1895, men solgte den allerede året
efter, denne gang til den noksom be-
kendte Carl Lawaetz, som med flid
og dygtighed opdyrkede jorden og i
øvrigt skabte et lille familiedynasti på
stedet. Hovedbygningen på Little La

Grange er i dag en del af plantage-
museet Whim. At Jørgensen er aktiv
inden for plantagedrift ses også af, at
han i 1906 skriver i St. Croix Avis
om, hvordan man kan opsamle og
udnytte regnvandet til sukkerdyrk-
ningen. I det hele taget er Jørgensen
meget aktiv på ejendomsmarkedet,
og så sent som i 1918, hvor han er
ved at afvikle sine forretninger, ejer
han stadig ejendomme på tilsammen
omkring 800 ha.

Hugo Larsen: Lawyer Jørgensen 1907

I en periode var han viceskolein-
spektør, han blev overformynder og
indlagde sig fortjeneste ved at få or-
den på Overformynderiets regnska-
ber, han engagerede sig aktivt i poli-
tik og var folkevalgt medlem af Ko-
lonialrådet, lige som han var initiativ-
tager til og aktivt medlem af Forenin-
gen ”The Danish Speaking Club”. I
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en længere periode arbejdede han
også for Guvernementet, indtil man
blev træt af hans åbenmundede udta-
lelser om administrationens vilkårlig-
hed og fejldispositioner. Alt dette
selvfølgelig ved siden af sagfører-
virksomheden, hvor han bl.a. havde
Hamburg-Amerika Linie (HAL) som
kunde. Næppe nogen ringe kunde i
øvrigt, for HAL var i lange perioder
det dominerende rederi i besejlingen
af St. Thomas og havde opbygget
stort hovedkontor, værft, oplagsplad-
ser o.s.v. i havnen.
Jørgensens politiske synspunkter og
virke belyses gennem to dokumenter
fra 1902 og 1916, altså begge knyttet
til perioder, hvor man forhandlede
om øernes salg til USA.
Jørgensen var fra starten glødende
modstander af salget. Han mente, at
kolonien rummede en masse uudnyt-
tet potentiale, og at de problemer,
som der vitterligt var, kunne og burde
løses ved en målrettet indsats, til
gavn for øerne såvel som for Dan-
mark. I 1902, hvor Danmark er på
nippet til at sælge øerne, skriver han
et længere kampskrift, som han dels
får trykt, dels rejser rundt med i hele
Danmark på foredragsturné. I skrif-
tet kommer hans idealisme og ildhu
tydeligt frem. De ting, som efter
hans mening skal til, for at kolonien
kommer på benene igen - herunder
plantagedrift, skibsfart, infrastruktur,
sundhedsvæsen og undervisning - er
ting, som han selv aktivt arbejder på
derude. Hans ord og gerninger ligger
i smuk forlængelse af Hedebevægel-

sen („Hvad udad tabes, må indad
vindes“), og hans mangeårige virke
på øerne må formodes at have givet
hans ord vægt hos tilhørerne. Men
om han har påvirket stemningen væ-
sentligt, er nok tvivlsomt. I hvert fald
går loven om salget glat igennem
Folketinget, og kun en mudret af-
stemning i Landstinget forhindrer lo-
ven i at blive vedtaget. Men der er
næppe tvivl om, at hans ord har fun-
det genklang hos de nationalt sindede
konservative, som i årene herefter
udfolder en behjertet indsats for at
udvikle øerne og for at knytte dem
tættere til moderlandet.

I 1916 er situationen en ganske an-
den. De private initiativer, som vitter-
ligt kom efter 1902, er ebbet ud. De
offentlige reformer, som er iværksat,
er for vilkårlige, forkerte og forfejle-
de. Hertil er kommet en verdenskrig,
som stort set har sat en stopper for
trafikken på øerne. Jørgensen bliver
som folkevalgt kolonialrådsmedlem
indkaldt til København for at afgive
forklaring for den rigsdagskommis-

Kolonialrådet for St. Thomas ca. 1916.
Fra venstre: dr. Viggo Christensen,
Lawyer Jørgensen og James Roberts
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sion, som skal rådgive tingene før
den endelige vedtagelse af loven om
salget til USA.
Jørgensen har ikke skiftet grundhold-
ning. Øerne kan og bør udvikles til at
klare sig selv. Det arbejder man – og
han  - fortsat på lokalt. Men indsat-
sen fra det officielle Danmark har
efter hans mening været uduelig, kri-
tisabel og uden forståelse for de sær-
lige forhold, som råder på øerne.
Med talrige eksempler peger han på,
hvad der ikke er gjort noget ved, og
hvordan de gennemførte reformer
har forværret forholdene. Man kan,
som han siger det, ikke behandle
Dansk Vestindien som ethvert andet
amt i Danmark. Dertil er forholdene
for specielle, og det har der ikke væ-
ret nogen forståelse for i den offent-
lige administration, endsige hos gu-
vernør Helweg-Larsen, som får
mange drøje hug. Eksemplerne er
talrige, men lad os nøjes med at se
på nogle få. I 1907 bliver overretten
(d.v.s. landsretten) i St. Thomas ned-
lagt. Derved mister øerne en højtstå-
ende uafhængig embedsmand, som
bl.a. kunne moderere guvernøren,
når denne handlede efter forgodtbe-
findende. Men hvad værre er: ” [..]
de stakkels Arrestanter fik deres Ar-
restforhold forlænget fra 3 Uger til 3
Maaneder, naar deres Sager appelle-
redes til Overretten […] Er det hu-
mant? Er det en Forbedring?”, spør-
ger Jørgensen. Han harcelerer over,
at man ikke for længst har oprettet
fødselsstiftelser for at nedbringe den
altfor store børnedødelighed i stedet

for konstant at tilføre ulydig og op-
rørsk arbejdskraft fra andre øer i
Vestindien. I St. Thomas har Vestin-
disk Kompagni (ØK) fået tilladelse
til at opføre et olielager, mens ameri-
kanske redere har fået afslag og
derfor holder sine skibe væk fra St.
Thomas. Det er ikke en disposition,
som fremmer væksten, og den bliver
ikke kønnere af, at guvernøren er
formand for Vestindisk Kompagni.
Eksemplerne er som nævnt talrige,
og de anførte tjener blot til illustra-
tion af Jørgensens dybe frustration
over den offentlige administrations
ringe indsigt i de lokale forhold og
dens mangel på vilje til at skabe reel-
le forbedringer. Jørgensen har tabt
tålmodigheden. ”Besøgelsestiden er
forbi”, siger han og anbefaler på det
varmeste, at øerne bliver solgt til
USA.
Sådan går det som bekendt også.
Men gad vide, om Jørgensen har
overvejet, hvilke dramatiske konse-
kvenser overdragelsen vil få for hans
egne og hans families personlige
forhold? Det bliver emnet for anden
og sidste del af biografien.

Jan Tuxen
jan@tuxen.info

Fortsættes i næste blad
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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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My Trip to Denmark
by Haley Allick

My trip to Denmark was an experi-
ence of a lifetime and I am so grate-
ful to the St. Croix Friends of Den-
æmark Society for giving me the op-
portunity to embark on this wonder-
ful trip. After the 33 hour trip to Co-
penhagen, Martin, Christine, Vandel
and I were very tired, but as we got
on the train to Aarhus through the
countryside, we saw the beautiful
landscape of plains that ran for miles
covered with flowers and were fil-
led with anticipation for the next
three weeks. We experienced va-
rious activities in different places in
Denmark.

In particular, the Vikings are a major
part of Danish history as the first in-
habitants. Thus, many of the places

visited, castles, museums, and cultu-
ral areas, featured Vikings. I visited
a Viking museum and a Viking ship.
It was fun and we had to row out of
the harbor and then raised a canvas
sail, and sailed for a good hour and a
half. Sailing is an important activity
in Denmark and I went on two trips.
I enjoyed the trips to the Aros Art
Museum, beautiful Boller, Kronborg
and Egeskov castles as well.

The Danish lifestyle took some get-
ting used to. The food was different.
Danes are very health conscious so
there were lots of organic food,
which I appreciated. However there
are a few staples that the Danes eat
with almost every meal: bread, fruits,
potatoes, and some sort of fish.
Danes are also very practical peo-
ple as is apparent from the furniture
to the magnetic soap holders. The
weather was always unpredictable.

In Copenhagen, my favorite place
visited was Amalienborg, one of the
four palaces. The rooms were beau-
tiful with tapestry pictures dating
back 250 years. The architecture
was brilliant as well and the stunning
gold wall sculptures, beautiful pain-
ted ceilings, ornate chandeliers and
well crafted furniture. We saw the
West India Company Warehouse
where the goods brought from the
Danish West Indies were stored. At
the Royal Archives we saw real tax
logs from St. John during the 1700s,
auction record books and state wor-
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kers recording from 1733. It was a-
mazing to see these records. Sadly,
the reality is that these goods were
acquired through terrible means, spe-
cifically, slavery. I fully understand
that Denmark did enslave Africans
while owning the DWI and this has
caused some ill feelings between ci-
tizens of the VI and Denmark and
that fact should not be overlooked.
The VI and Denmark have come a
long way since the 1700s. Through
the St. Croix and St. Thomas Friends
of Denmark Societies and the Da-
nish West Indian Society, there has
been a mending of sorts between the
two countries, and though we cannot
change the past, we can make for a
better future, one in which we do not
forget what happened, but learn
from it and use it to forge better and
stronger ties between us all.

Furthermore, as with any program
there has to be a balance with
academic & recreational elements,
thus we had fun as well. The trips to
Legoland, gocart racing at the
largest race tract in Europe, and
Tivoli, were all amazing and helped
the experience even better. The
Danes are very nice, hospitable, and
practical people. My host families
were great and I am so thankful for
the time we had with them. The
Danish West Indian Society was
great as well. I had a great time in
Denmark and take all that I have
learned with great appreciation and
respect.

„Vestindisk“ nyt

Danmark

Regeringen og Dansk Folkeparti har
nu udmøntet 10 mio. kr. fra puljen på
i alt 22 mio. kr. over fire år til danske
kulturminder i udlandet. Puljen er e-
tableret som led i aftalen om finans-
loven for 2010.

Af de 10 mio. kr. skal 4 mio. gå til
istandsættelse af danske grave på de
tidligere Dansk-Vestindiske Øer og i
Paris og 4 mio. kr. til arkivalier fra
og om de tidligere Dansk-Vestindiske
Øer. Arkivalierne skal digitaliseres
og gøres tilgængelige på nettet til
gavn for forskere og historieinteres-
serede, både i Danmark og på øer-
ne.

I den forbindelse sagde  kulturmini-
ster Per Stig Møller:
”Nødvendigheden af at bevare og
formidle de danske kulturminder i
udlandet er indlysende. Det er Dan-
markshistorien i alle dens facetter,
fra Det Caribiske Hav til Den Engel-
ske Kanal, denne bevilling sikrer for
fremtiden. Lige fra arkivalier, der
fortæller om danskere, der blev rige
som slavehandlere i Vestindien, til et
mindesmærke for danskere, der vo-
vede livet for Europas frihed på D-
dagen i 1944. Det er erindringer og
erfaringer, ofte dyrekøbte, vi under
ingen omstændigheder kan und-
være.”
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USVI

Valg

2. november 2010 blev der afholdt
valg på øerne. Siden 1970 har USVI
hvert fjerde år valgt en guvernør.
Tidligere guvernører blev udnævnt af
Præsidenten for USA. Samtidig
vælges en ”Lieutenant Governor”
samt en delegeret til USAs House of
Representatives. Derudover vælges
15 senatorer til USVIs lovgivende
forsamling, ”the Virgin Islands Le-
gislature” – syv fra St. Croix, syv fra
St. Thomas og St. John og en ”sena-
tor-at-large”, som skal være bosat på
St. John. Senatorerne vælges for en
to-årig periode.

De største politiske partier i USVI er
the Democratic Party of the Virgin
Islands, the Independent Citizens
Movement (ICM) og the Republican
Party of the Virgin Islands.

Guvernør John de Jongh og Gregory
Francis blev genvalgt som henholds-
vis governor og Lieutenant Gover-
nor.
Donna Christensen blev valgt som
delegeret til Kongressen.

De syv valgte senatorer på St. Croix
er: Nellie Rivera O’Reilly, Alicia
”Chucky” Hansen, Terence Positive
Nelson, Sammuel Sanes, Nevile
James, Usie Raymond Richards og
Ronald E. Russell.

Legislature Building før  den seneste
renovering

The Legislature of the
USVI, Charlotte Amalie

På  St. Thomas: Shawn-Michael
Malone, Carlton Dowe, Milin Young,
Louis Hill, Celestano White, Alvin
Williams og Patrick Simeon Sprauve.

Craigh Barshinger blev valgt som
Senator-at-large fra St. John.

Den oprindelige bygning er fra 1828
og var af træ. Den tjente som mili-
tærkaserne. Den nuværende bygning
er en rekonstruktion af den originale,
færdiggjort i 1874. Den tjente fortsat
som kaserne, først for den danske
hær og efter 1917 for the U.S. Mari-
nes. I 1931, da øerne gik over fra
marine- til civil administration blev
bygningen overtaget af  the Depart-
ment of the Interior. Bygningen har
senere været brugt som high school
og under 2. verdenskrig til „wartime
purposes“. I 1956 blev bygningen re-
noveret har har siden været brugt
som parlamentsbygning.
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.Nu er Legislature bygningen igen
blevet restaureret og har fået en ny
farve. På St Thomas har man i
omkring 50 år haft en parlaments-
bygning, som har været grøn. Grad-
vis mere og mere grøn. Det er slut
nu, og vi vil komme til at se på en
brun-beige bygning. Hele huset er
blevet renoveret, bl.a. er asbestpla-
der blevet fjernet. 3 millioner dollars
er brugt, og når det nyvalgte senat
starter den 10. januar,  vil  stilladset
være pillet ned og alle de indre for-
bedringer være færdige.

Regnvejr på st. Croix
I november måned ramte et større
uvejr Vestindien og forårsagede sto-
re materielle skader, især på St.
Croix, hvor en enkelt person endda
meldes død som følge af uvejret. I
modsæt-ning til hvad man skulle for-
vente,  var uvejret ikke en orkan som
sådan, men et regnvejr i udkanten af
orka-nen Tomas.
Jeg var i Christiansted på St. Croix
da det stod værst til, og jeg var mil-
dest talt chokeret over den mængde
vand der kom ned fra himlen. F.eks.
regnede det så voldsomt at Company
street, som har en nogenlunde hæld-
ning blev til en mindre å.
Ødelæggelserne var voldsomme. I
Frederikssted stod gaderne under
vand og det tog noget tid at få det alt
sammen væk igen. Vandet forvoldte
ligeledes voldsomme skader på infra-
strukturen. F.eks. blev broen til La-
waetzmuseet så kraftigt rusket igen-

nem af vandet og de grene (halve
træer!) som flød med, at den blev ta-
get ud af brug. På denne måde

strandede en gruppe turister på La-
waetzmuseet indtil myndighederne
fik fundet en løsning.
Præsident Obama har efter uvejret
erklæret området for katastrofeom-
råde, hvilket understreger, at det
kommer til at tage tid at få genop-
bygget de materielle skader. Præsi-
dentens udmelding betyder samtidigt
at FEMA (Federal Emergency Ma-
nagement Administration) yder øko-
nomisk støtte til genopbygningen,
hvilket er helt centralt, da det næppe
er en opgave øerne kan klare alene.

Vi må håbe, at den økonomisk så
vigtige turismeindustri og resten af
næringslivet ikke tager skade på læn-
gere sigt. Vigtigere er dog, at det
vestindiske samfund som hele kom-
mer igennem denne særdeles ærger-
lige hændelse.

Jonas Møller Pedersen
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Ingen orkaner men
masser af regn

Hvert efterår følger jeg på diverse
hjemmesider orkansituationen  i Ca-
ribien. Flere orkaner var tæt på
U.S.V.I. men slet ikke noget, som
gjorde mig bekymret. Via e-mails fik
jeg dog at vide, at der havde været
rigtigt meget regn, men det tog jeg
ikke så tungt, det får vi jo også i
Danmark.

Nu har jeg så haft den blandede for-
nøjelse af at køre rundt på forskelli-
ge veje både på St. Thomas og på
St. Croix. Udsigten gennem bilruden
er langt grønnere end normalt. Men
vejenes tilstand er så dårlig, som jeg
ikke før har oplevet. Der er enkelte
store huller, men allerflest lange
strækninger af mindre huller, som
nogen gange er ligesom et vaske-
bræt. Det får bilisterne til at bande
og køre langsommere. De lokale si-
ger, at dette skyldes regn! Måske lidt
svært at forstå for en dansker, men
her er så forklaringen:

Selvom man ikke er blevet direkte
ramt af orkanerne Earl, Otto og To-
mas, så kan der ske slemme ting i
halen af deres regn. Earl var i sep-
tember, og selvom dens regnhale ik-
ke var så slem, så nedlagde den så
mange træer og elmaster, at Obama
den 26. september gav en ”disaster
declaration”.  Ottos voldsomme
regn i begyndelsen af oktober faldt
især på St. Thomas, og var skyld i

oversvømmelser og adskillige mud-
derskred. Øen var jo i forvejen me-
get våd og kunne derfor ikke opsuge
fire dages heftig regn. En ny kata-
strofe erklæring blev afsendt fra
Obama.

I begyndelsen af november kom or-
kanen Tomas, som heldigvis havde
sin bane syd for St. Croix. Men
Tomas‘ regnhale var ekstrem våd. I
løbet af få timer blev veje omdannet
til floder. Mange mennesker kunne
slet ikke komme hjem. Allerværst
var det i området ved Frederiksted.
Her kom regnen så pludseligt og i så
store mængder, at vandet steg op o-
ver bilhjulene. Veje, som gik hen o-
ver et skråt terræn, blev omdannet til
floder. Et ægtepar, som blev fanget
af regnmasserne, besluttede at flygte
til fods. De var i vand til over livet,
og skønt de forsøgte at holde fast i
hinanden, blev hun ført væk af regn-
masserne. Den stakkels kvinde blev
fundet død dagen efter et godt styk-
ke derfra. Tænk at regn kan være så
voldsom!

Men nu tilbage til vejene. Al den
regn har mange steder ligesom skyl-
let gamle reparationer væk. Andre
steder er veje blevet undermineret.
Og selvom Obamas økonomiske
hjælpepakke er på vej, så går der jo
nok en del tid, før vejene bliver gode
igen. ”Remember island time me
son”, som vi siger ude på øerne.

Anne Walbom
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Christiansted fejrer
275 års fødselsdag
I anledning af fødselsdagen afholdes
en konference den 15. januar i Go-
vernment House med deltagelse af
bl.a. Dr. Betzy Rezende og Anne
Walbom med foredraget „Historic
Viewing of 20 Rare Photographs:
1860-1917“.

Anne Walbom har sendt os en
smagsprøve på de omtalte fotos:

Photographer and publisher Light-bourn
of St. Thomas visited St. Croix in order
to take shots of the town and to publish
the views in post card series. For this
view he has planted his tripod on a hill-
top at 25 and 26 Strand Street in the Wa-
ter Gut section of the town.  This parti-
cular area gives the viewer a panoramic
view of one section of the southern por-
tion of Christiansted.  Clearly in the
background is the Company Street side
of the Holy Cross Roman Catholic
Church. In the foreground are the small
houses of 10 and 11 Strand Street. The
larger structure, partially hidden by the
coconut tree is part of the narrow Lot 11.
Louise Beck, 84, owned the property
where his daughter Sarah, 46, lived. Two

artisans rented rooms there.  This buil-
ding is still the-re today. Only the foun-
dations of the  buildings at 10 Strand 
exist.  

De øvrige programpunkter på
konferencen er:
Dr. Arnold R. Highfield: „An Over-
view of Christiansted Town“,
George F. Tyson: „The Contribu-
tions of Africans to the Establish-
ment of Christiansted Town“, Poul
Olsen: The Origins and Apparatus
of the Brand Korps: the first Fire
Engine in Christiansted“ og Bill

Forklaring til billedet:

Here at the well is a close-up of the
people who are in need of water.
This colorized picture postcard is taken
by Johannes Lightbourn of St. Thomas
who had a print shop and printed a  seri-
es of postcard. This image was a good
seller for the printer of the time and is a
timeless glimpse into life of the past for
the viewer today. Unlike many of the
other Caribbean  islands where there
was a river running through the town, in
St. Croix,  public wells had to be con-
structed in numerous places through-
out the streets in order for people to ha-
ve access to the water. Private individu-
als, on the other hand, were able to af-
ford to have wells at their residences.
 

Forklaring til billedet:
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Cissel: „The Military History of
Christiansted Town“.

Efter foredragene vil et panel bestå-
ende af foredragsholderne samt Joel
Tutein, National Park Service, tage
stilling til temaet: „Christiansted
fortid og fremtid“

Anmeldelse af romanen
Flugten fra Vestindien
af Kim Langer

Jeg har altid holdt af at læse histori-
ske romaner. Især når de er trovær-
digt udformet. Derfor var det ikke u-
den bekymring at jeg sagde ja til at
anmelde Kim Langers roman Flug-
ten fra Vestindien, for den er af for-
laget blevet placeret i kategorien Hi-

storisk Eventyrroman. Denne be-
kymring blev dog heldigvis hurtigt
gjort til skamme. Bogen gør ingen
forsøg på at skrive sig ud af en tro-
værdig skildring af Vestindien, selvom
magi tages i brug i forklaringen af
slavernes frigivelse.

Bogen handler om tiden lige op til
slavernes frigivelse, hvor vi følger et
sæt tvillinger i de tidlige teenageår,
som af forskellige årsager kommer
tæt på de store og afgørende hand-
linger, der fandt sted disse år. Per-
songalleriet tæller både fiktive såvel
som historiske personer, hvor begge
typer virker realistiske og troværdi-
ge. F.eks. kan man frygte, at en bog
som denne, der nok primært er hen-
vendt til ungdommen, enten vil over-
eller under-drive den ringe behand-
ling af slaverne, for hhv. at vise en
principiel pointe, eller skåne læseren
for et for voldsomt materiale.

Kim Langer har tidligere skrevet om
tidligere danske kolonier i roman-
form, og arbejder fortsat med at gø-
re dette. Det kan man kun som Vest-
indieninteresseret være glad for, for
han gør det godt. Bogen er rettet til
det yngre publikum, men kan sagtens
læses af voksne, idet hverken per-
son-galleriet eller handlingen har ta-
get skade af denne fokusering på de
unge læsere. I hvert fald står det
klart for mig, at når der nu er så gan-
ske få historiske romaner, er Kim
Langers Flugten fra Vestindien en
anbefalelsesværdig roman som kan
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læses af alle med interesse for Vest-
indien.

Bogen bruges allerede i danskunder-
visningen i folkeskolen, hvilket kun
kan glæde, for så lærer de unge
mennesker noget om Vestindien den
vej rundt.

Anmeldt af
Jonas Møller Pedersen

Interview med
forfatteren Kim Langer

Jeg sidder i Kim Langers køkken og
skal interviewe ham om hans sene-
ste udgivelse Flugten fra Vestindi-
en. Vi drikker kaffe, og snakker om
løst og fast inden jeg får min dikta-
fon klar. Da jeg får fumlet mig klar
med min lydoptagelse og stiller det
første spørgsmål, forandres Kims
ansigt til en charmerende reflekteret
koncentration: Manden går virkeligt
op i sine bøger, og når han taler, får

jeg en dejlig fornemmelse af at man-
den foran mig er lige så interesseret i
Vestindien og de andre danske trope-
kolonier som jeg selv er. Og så er
han ærlig omkring den metode hvor-
ved hans bog er kommet til verden.

Hvad er det for en bog du har lavet,
og hvem retter den sig til?

Mine bøger er jo som udgangs-
punkt  ungdomsromaner, så jeg
prøver at opfinde nogle hovedper-
soner som har en interesse for det,
jeg forestiller mig at læseren -  13-
14-15 år gammel og forhåbentligt
langt opad - gerne vil læse om, og
så finder jeg en historisk rigtig
begivenhed. Jeg havde gjort mine
hovedpersoner  til slaver i den
afrikanske forbandelse [Kim Lan-
gers tidligere bog  om Vestafrika] …
og jeg kunne så give dem frihed i
den anden ende.

 Har du været i Vestindien?

Ja det har jeg. Men kun i forbin-
delse med bogen. Kilderne er jo
ret fyldige, så der kan jeg godt
finde det jeg skal bruge – og så
alligevel ikke helt. Alt sådan noget
[geografisk information om lokalom-
rådet] ved man jo ikke før man
står der.

Som interviewet flyder frem står det
klart for mig, at Kim Langer nok slet
ikke har kunnet lade være med at
skrive disse bøger. Og er glad for atKim Langer
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skrive om denne vigtige og vægtige
del af danmarkshistorien i roman-
form.

Hvordan arbejder du med historiske
personer?

Der skal være en psykologisk tro-
værdighed, og personer skal ikke
stritte for meget i forskellige ret-
ninger. Og der kan man måske se
at det er en ungdomsroman, da det
måske er lidt mere harmonisk.

Hvilket materiale har du brugt og har
du været i arkiv?

Jeg er ikke historiker, jeg er ro-
manforfatter. Jeg må tilstå at til
flugten fra Vestindien har jeg
brugt sekundære kilder.  [Den
danske periode] er jo veldokumen-
teret, og meget kan man sige om
danskerne, men de har været
grundige. I det her tilfælde er de
sekundære kilde så forholdsvis
veldokumenterede.

Har du gået imod bedre vidende,
sådan rent historisk faktuelt? For at
få historien til at virke?

Det har jeg måske nok, uden at
jeg lige kan pege på hvor det er.
Fordi jeg vil godt sige helt klart at
jeg er romanforfatter. Jeg bruger
de historiske rammer til at fortælle
en roman – ikke omvendt. Min op-
gave er at skrive en læseværdig
bog, og når man har læst den,  vil

man forhåbentligt vide mere om
det her emne end før man gik i
gang. Jeg vender ikke noget om,
men jeg fortolker og udelader.

Hvorfor har du skrevet bogen? Hvad
er det, du vil fortælle?

Jeg tror, det er en reaktion imod
Danmarks isolering. Det handler
om at åbne sig mod verden. Det er
ikke noget nyt, at verden ligger
rundt om Danmark, og at Dan-
mark har forbindelse med den. Og
til teenagepublikummet vil jeg si-
ge, at det er de samme typer ting
som man har at kæmpe med på
trods af tid og rum. Overordnet er
det at vi skal lade være med at
være så skide forskrækkede for
det, der ligger uden for Danmark.

Tiden er gået, interviewet er ved at
være færdigt, og Kim Langer og jeg
selv skal til at tage afsked. Selv om
jeg flere gange har forsøgt at stille
de lidt flabede og hårde spørgsmål,
må jeg gå fra interviewet med en
fornemmelse af, at Kim Langer både
i romanen såvel som i sit køkken er
overbevisende, fokuseret, troværdig
og står inde for de valg, han nu en-
gang som forfatter skal tage.

Med håbet om, at der kommer flere
troværdige historiske romaner om
dansk kolonial fortid.

Jonas Møller Pedersen
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Efterlysninger

Hvem er disse fire kvinder?

Fra Jørgen V. Casse i Hemmet har
DVS modtaget dette foto med
spørgsmålet om, hvem de fire kvin-
der er.

Billedet tilhører Else Hansen, som
har oplyst følgende: ”Billedet lå i min
mormor, Gudrun Emma Pedersens
gemmer, da hun døde for mange år
siden. Hun er født 1885 i Roskilde,
gift med Knud Pedersen og de havde
datteren Anne-Lise (min mor).

Familien boede bl.a. i Glamsbjerg på
Fyn”.

Billedet er fra Atelier Nord i Assens,
formentlig taget mellem 1891 og
1896 – det tidsrum, hvor Atelier
Nord eksisterede.

Det antages, at de to sorte kvinder
er fra Dansk Vestindien og bragt til
Danmark som tjenestepiger af en
person, der har været ansat i en eller
anden stilling i administrationen i
Dansk Vestindien.

 Det kunne være borgmesteren i
Assens, P.M. Andersen og de to hvi-
de kvinder kunne være hans hustru
og datter. P.M. Andersen kom hjem
fra Dansk Vestindien i 1890 efter at
have været overdommer på St.
Croix. Det har ikke været muligt at
finde fotografier af borgmesteren
med familie til sammenligning.

Jørgen V. Casse har uden held søgt
oplysninger i tyendeprotokoller, pas-
protokoller og folketællinger.

Han spørger endvidere om rejseruter
fra øerne og passagerlister. Borg-
mester P.M. Andersen er afrejst fra
St. Croix om bord på ”Vigilant”, som
kun sejlede mellem øerne – om den
videre færd er der ingen oplysninger.

Eventuelle oplysninger sendes til
medlemsbladet@dwis.dk eller til
Anne Walbom, e-mail:
formanden@dwis.dk
eller pr. tlf. 33241020
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Efterlysninger, fortsat
Jazzorkestret RAV

De to fotos nedenfor er fundet i afdøde museumsleder Jørgen O. Bjerregaards
samling. Det har ikke været muligt at finde oplysninger om orkestret eller at
identificere nogen af dets medlemmer. Måske kan læserne hjælpe os?
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Hvem er stepdanserne?
Dette billede stammer også fra Jørgen Bjerregaards samling. Den højeste herre
yderst til venstre er John James, søn af Alexander James, født 1871 i
Christiansted. Hvem er de andre fire personer?

Kender nogen blandt læserne mon afsender eller modtager?

Eventuelle oplysninger om fotos og postkort sendes til
medlemsbladet@dwis.dk eller til Anne Walbom på e-mail:
formanden@dwis.dk eller pr tlf. 33241020

Julekort
Anne Walbom har for nyligt erhvervet sig dette postkort fra 1913, der viser
uddybningen af  St. Thomas
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Efterlysning af møntinteresserede medlemmer

Jeg synes, samlinger af historiske DVI-mønter (og frimærker) er spændende,
men findes der en kreds af møntinteresserede medlemmer?

Selv har jeg ingen effekter fra min tipoldefars og hans vestindiske families tid.
Er der nogen møntdubletter til salg?

Dan Hellum, Farum

Kontakt evt. på e-mail: dhdanhellum@gmail.com

Nye medlemmer i DVS
En varm velkomst fra selskabet til følgende nye medlemmer:

4994 Roland E. Roebuck                                            DC 20011  Washington

4995 Bente James                                                     2665          Vallensbæk Strand

4997 Dorte A. de Neergaard Christiansen                      2100          København Ø

4998 Profil Rejser                                                      1970          Frederiksberg C

4999 Rita Holm                                                        3600          Frederikssund

5000 Kirsten Brandstrup                                            2500             Valby

5001 Kim Greiner                                                      4140           Borup

5002 Tom Christensen og Kate Nielsen                        3700           Rønne

5003 Bjørn Husted                                                   5220               Odense SØ

5004 Bettina Larsen & Henrik Jensen                         8990            Fårup

5005 Kirsten Lei & Leif Kongstad                              2840            Holte

5006 Ebbe Tor Andersen                                          2791            Dragør

5007 Heidi Lensing                                                 2630            Taastrup

5008 Jens Begtrup                                                  2200            København N

5009 Jette og Torben Beck Jørgensen                         2970            Hørsholm

5010 Stefan de Fine Licht                                         SE-44 163 Allingsås

5012 Mikkel Maduro Tuxen                                       F-01170 Segny

5013 Arne Jensen                                                   8240 Riisskov

5014 Iben Jeanette & Jens Ole Tjagvad                       2000 Frederiksberg
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5016 Ove Nikolajsen 3210 Vejby

5021 Dorte Nielsen 2000 Frederiksberg

5022 Bertel Bjerre 3140 Ålsgårde

5023 Ole Agertoft og Hanne Svop 8410 Rønde

5024 Morten Andersen & Charlotte Houe Jespersen 8800 Viborg

5025 Annette Vesth 7190 Billund

5026 Jim Wiinholt 3050 Humlebæk

5027 Harding Sonne 2620 Albertslund

5028 Sidsel Marie Heje 2700 Brønshøj

5029 Anne Katrine Heje 4200         Slagelse

5030   Tove Woller                                                                        4180            Sorø

5031 Inge Holtkøtter 2000 Frederiksberg

5032 Helle Holm 6500 Vojens

5033 Vera & Jørgen Hansen 6000 Kolding

5034 Familien Østergaard Mariager 8240 Riisskov

5035 Peter Pihl Poulsen 4100 Ringsted

5036 Annelise Haugum 8800 Viborg

Velkommen i Dansk Vestindisk Selskab.

5015 Irene Niebling 2950 Vedbæk

Tak fra Kassereren

Kassereren ønsker alle et godt nytår. Samtidig er der en ekstra tak til de mange
medlemmer, der fulgte opfordringen i sidste medlemsblad om at indbetale kon-
tingent „før tid“, så vi kunne spare udsendelsen af en række indbetalingskort.
Men også I, der ikke nåede at indbetale før udsendelsen af dette blad, kan glæde
Kassereren - og selskabet: Indbetal kontingentet nu - og senest 1. februar - så vi
undgår at udsende rykkere med næste blad.

Og hvis I skulle få et indbetalingskort sammen med dette blad - selvom I allere-
de har betalt -  så kontakt mig venligst, så vi kan få opklaret sagen.

Godt nytår fra Kassereren (og Medlemssekretariatet).
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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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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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Bestyrelse og adresserDansk Vestindisk Selskab

Selskabets kontaktpersoner

KULTURHISTORISK UDVALG: Anne Walbom, e-mail: kulturudvalget@dwis.dk, Jonas
Møller Pedersen, Vibeke MaduroTuxen , Dorte Paaske Rasmussen, Vibe Maria
Martens,  29 89 70 79, Holtegade 13,st.th, 2200 København N, e-mail:
Vibe.maria.martens@gmail.dk  og Asger Larsen,  75 64 47 44, Valmuevej 94,
8700 Horsens, e-mail: asger.p.larsen@gmail.com. Uden  for bestyrelsen: Louise
Sebro og Niklas Thode Jensen.

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

2017-UDVALG: Anne Walbom,  Asger Larsen. Uden for bestyrelsen: Louise Sebro,
Hans Torpet og Karin Gert Nielsen

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

NÆSTFORMAND: Jonas Møller Pedersen,  22 43 81 18,  Svanevej 20, 2.th., 2400
København NV. e-mail: jompemail@gmail.com

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. Uden  for
bestyrelsen: 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.

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 90

Nord- og Midtjylland:
Edith Christiansen, Hvedevænget 63,
8700 Horsens, 
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Deadline for artikler til blad 2011-2 er 1. marts

Ca. 200 år gammel kommode fra øerne - en Ortmann - som idag ejes af
Esmé Baltzer. Den er et arvestykke fra „Tante“ Musse, født Irminger,
og Sigga von Bülow.


