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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. 2
Redaktion: Vibeke Maduro Tuxen (ansvarshavende).

Teknisk assistance: Finn Ferrall og Erik Marcussen.

Meget snart vil 54 DVS-medlemmer være på vej over Atlanten. Denne gang er
vi delt op i en gruppe på 16, som flyver med Delta, og en gruppe på 21, som
flyver med British Airways. Derudover er der 17 medlemmer, som rejser ”på
egen hånd”. To ugers Festival på henholdsvis St Croix og St Thomas ligger for-
ude. Vi er 54 medlemmer, som glæder os rigtigt meget.

Men hvad med de medlemmer, som ikke skal rejse? Jamen, de har faktisk flere
forskellige muligheder til at få vestindiske oplevelser.  De kan besøge særudstil-
linger på både Københavns Museum og på Nationalmuseet. Og så kan man i
løbet af 3 Århusdage få masser af Vestindiske oplevelser – levende dans og
musik direkte fra St Croix. Der vil også være både kunstudstillinger og parader.
Og forhåbentlig vil der også løbende komme fotos på ̀ `nettet``, der fortæller,
hvad der sker i Vestindien lige nu.  Læs mere om dette inde i bladet.

Jeg mindes ikke, at der tidligere har været et forår med så mange vestindiske
oplevelser.
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Forårstræf

Kolonialismens arv – om koloniernes betydning for København
og sporene efter kolonialismen i hovedstaden

Lørdag den 30. april, kl. 10-14.30
Københavns Museum
Vesterbrogade 59
1620 København V
www.copenhagen.dk

Arrangører: Københavns Museum og Dansk Vestindisk Selskab

Program:
10.00-11.30:   Byvandringen I slavernes spor
11.30-12.15:    Transport til Københavns Museum, Vesterbrogade 59
12.15-13.00:    Frokost
13.00-13.30:    Koloniale spor i og omkring Københavns Museum

   v. Jakob Ingemann Parby, Museumsinspektør/Curator
13.30-14.15:   Alex Frank Larsen – københavnerfortællinger fra tv-serien

   og bogen Slavernes slægt.
14.15-14.30:          Spørgsmål og diskussion

I samarbejde med Dansk Vestindisk Selskab inviterer Københavns Museum til et
arrangement, der sætter spot på koblingerne mellem hovedstaden og de tidligere
danske kolonier, særligt Dansk Vestindien.

Indledningsvis føres deltagerne gennem Københavns gader på jagt efter slaveri-
ets spor i byen. Byvandringen I slavernes spor er udviklet af Martin Voola og
Anders Olling fra Another Copenhagen og byder på en debatskabende tur
langs havnens pakhuse og Frederikstadens palæer, der fortæller om en meget
direkte kobling mellem byen og kolonierne.

Byvandringen starter ved Mindeankeret i Nyhavn og slutter på Amalienborg
Slotsplads.

Læs mere om byvandringen her: http://anothercopenhagen.dk/i-slavernes-spor

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

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

Vi ser frem til at høre fra Dem.

HEIDI 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

Efter byvandringen sørger deltagerne selv for at komme til Københavns Muse-
um, Vesterbrogade 59. (Tag f.eks. bus 26, der kører direkte fra Kongens
Nytorv til Vesterbro Torv, tæt ved museet.)

Her fortæller museumsinspektør Jakob Ingemann Parby om sporene efter sla-
vehandelen og kontakten mellem Dansk Vestindien og Kæbenhavn, hvorefter
Alex Frank Larsen vil fortælle om nogle af københavnerfortællingerne fra tv-
serien og bogen om Slavernes Slægt.

På museet vil der være servering af te og kaffe og sandwich.

Pris pr. deltager: 50 kr.
Max. deltagerantal: 50 personer
Billetter udbydes efter først til mølle-princippet. Skriv mail til
jakobp@kff.kk.dk med overskriften Kolonialismens arv, hvis du gerne
vil bestille billetter til arrangementet.
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Lawyer Jørgensen, del 2
Af Jan Tuxen

I sidste nummer fulgte vi Lawyer
Jørgensens vej fra Kolding til Vest-
indien og hans professionelle og po-
litiske aktiviteter frem til overdragel-
sen. Nu vil vi se lidt på hans familie-
liv og slutte af med en dramatisk
sag, som viser lidt om hans sam-
mensatte personlighed.

Familieliv

Jørgensen tager som nævnt familien
med til Vestindien i 1875. Parret har
i 1872 fået datteren Henriette, og på
St. Thomas kommer døtrene Anna
og Andrea til i 1877 og 1878. Men
fru Jørgensen tåler dårligt tropehe-
den. I slutningen af 1870-erne ven-
der hun tilbage for påny at bosætte
sig i Kolding, hvor den fjerde datter
Elisabeth (omvekslende kaldet Lissa
og Lizzie) bliver født i 1880. Et par
år senere gør hun endnu et forsøg
på at flytte ud til manden, og dat-

teren Margrethe (kaldet Baby) bli-
ver født i 1883 på St. Thomas. Men
i 1885 kan fru Jørgensen ikke holde
varmen ud mere og flytter perma-
nent hjem til Danmark, hvor hun bo-
sætter sig, først i Horsens og siden
på Frederiksberg. Den yngste datter
Christine bliver født i Horsens i
1886.
Ægteparret lever herefter adskilt i
resten af deres liv, kun afbrudt af de
rejser, som der har været mulighed
for og råd til. Man kan spørge sig
selv, hvordan familielivet holder til
adskillelsen, men det lykkes.
Brevvekslingen er tæt, den handler
om hverdagens små tildragelser, og
Jørgensen skriver både ironiske,
opmuntrende og opdragende breve
til sine døtre, som også holder hin-
anden informeret på kryds og tværs.
Når sandheden skal frem, er Jør-
gensens forhold til døtrene nok en
del tættere end til konen. Man kan –
måske lidt overdrevet – illustrere det
med, at han i 1901 sender det meste
af 10.000 kr. hjem til familien. Døt-
rene får næsten det hele, mens han
til konen levner 390 kr., som hun
kan have ”i reserve”. Så kan hun
lære det, kan hun!
Omkring århundredeskiftet køber
Jørgensen landejendommen Mafo-
lie, som ligger i bakkerne bag Char-
lotte Amalie, ca. 250 m. over havet
og med den smukkeste udsigt over
byen, naturhavnen og havet. Her er

Lawyer Jørgensen og datteren
Lissa på Mafolie
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lidt køligere end i gryden nede i by-
en, også fordi passatvinden har u-
hindret adgang heroppe. Det får nu
ikke fru Jørgensen til at flytte ud til
ham, men døtrene bosætter sig ofte
hos ham i længere perioder.

Specielt Lissa ser ud til at have væ-
ret indtaget i Vestindien. Hun flytter
ud til St. Thomas og bor hos fade-
ren i en længere årrække. Lissa bli-
ver gift med tyskeren Heinrich
Meyn, som er skibsinspektør hos
Hamburg-Amerika Linie (HAL) i
St. Thomas, og her får parret i 1913

sønnen Jens Peter, som opkaldes
efter morfaderen.

En fatal handel
I 1916 raser Verdenskrigen på tred-
je år, og Danmark er på nippet til at
sælge tropekolonien til USA, som
på sin side er tæt på at erklære
Tyskland krig. En ganske spræng-
farlig cocktail for en familie, som nu
har både professionelle og familie-
mæssige bånd til Tyskland.
I den situation foretager Jørgensen
to vigtige dispositioner. Den ene er
både kærlig og fornuftig, mens den
anden skal vise sig at blive skæbne-
svanger for ham.
Da han i efteråret 1916 bliver ind-
kaldt til Rigsdagskommissionen i
København, tager han Lissa og lille
Jens Peter med hjem og anbringer
dem hos fru Jørgensen og Baby,
som i mellemtiden er flyttet til Fre-
deriksberg.
Men da Jørgensen selv vender til-
bage til St. Thomas i januar 1917,
indgår han en handel med Julius Jo-
chimsen, HAL’s direktør på St.
Thomas. Parterne er naturligvis klar
over, at alle tyske besiddelser inden
for USA’s grænser vil blive beslag-
lagt, når USA og Tyskland erklærer
hinanden krig. Derfor indgår de en
aftale om, at Jørgensens nystiftede
firma Harbour Accommodating Est.
køber samtlige HAL’s besiddelser
på St. Thomas (hovedkontor, kajer,

Lissa Meyn og lille Jens Peter,
1915
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værft, oplagsplads, kullagre, pram-
me etc.) for $210.000. Så mange
penge ejer Jørgensen ikke, så der
udformes et gældsbrev, som siger, at
gælden ikke skal forrentes og først
forfalder efter tre måneder, samt at
denne frist kan forlænges, indtil kri-
gen er overstået. Formålet med
handlen er naturligvis at forhindre en
konfiskation, hvorefter parterne kan
aftale en mindelig tilbageførelse af
aktiverne, når krigen er afsluttet.

Der går dog ikke lang tid efter, at
USA har overtaget Dansk Vestindi-
en og har erklæret krig mod Tysk-
land, før den amerikanske Alien
Property Custodian ankommer til
St. Thomas. Han er ikke i tvivl om
aftalens natur – en ”Scheingeschäft”,
som også Jochimsen senere indrøm-
mer privat – og konfiskerer alle be-
siddelserne. Problemet er blot, at
Jørgensen ikke vil anerkende, at af-
talen er proforma. Han fastholder, at
der er tale om en reel handel, indgå-
et på neutralt dansk territorium. Han
har skam til hensigt at videreføre fir-

maets aktiviteter med svigersønnen
ved sin side. Han har såmænd også
planer om at etablere et mejeri.
Dermed starter et kompliceret di-
plomatisk spil. På den ene side fast-
holder Custodian, at der er tale om
en proforma-handel. På den anden
side står en dansk statsborger, som
på neutralt dansk territorium har
købt nogle tyske besiddelser, som
han har papir på. Og traktaten om
overdragelsen – som Jørgensen har
et indgående kendskab til – siger, at
USA vil respektere danske og andre
landes statsborgeres besiddelser ef-
ter overdragelsen af Dansk Vestindi-
en til USA. Jørgensen inddrager den
danske ambassadør i Washington,
som diplomatisk beder den ameri-
kanske udenrigsminister sikre, at
Jørgensens ejendomsret respekte-
res. Custodian på sin side strammer
nettet om Jørgensen ved at tage
kontrol over HAL’s besiddelser, ved
at lukke Jørgensens firmas konti i
Den dansk-vestindiske National-
bank og ved at bombardere ham
med krav om de penge, som han
har tjent til firmaets opretholdelse
ved at sælge af dets kul og andre
varer. Custodian opdager også, at
HAL har efterladt en større kredit i
Puerto Rico til Jørgensen. Den har
han trukket på uden at oplyse om
det. Custodian har dermed et stærkt
indicium på, at HAL kun har indgået
handelen for at undgå konfiskation.

Hamburg-Amerika Liniens
kontor i St. Thomas
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Det ser også ud til, at Custodian har
fodret pressen med historier om, at
HAL’s kontor var bygget i beton for
at kunne bruges som fort, og at et
kranfundament på kajen var bereg-
net til en svingkanon. Ren krigsreto-
rik velsagtens, men velegnet til at
kompromittere HAL og Jørgensen i
offentligheden.

Jørgensen tilbyder i sin desperation
at sælge HAL’s besiddelser i USA.
Han foreslår også at sejle hjem for
at rejse midlerne, som Custodian
derefter kan deponere. Jørgensens
sindstilstand fremgår med al ønskelig
tydelighed af hans breve til ambas-
sadør Brun: ” … jeg kan ikke holde

det ud längere. Jeg er aldeles öde-
lagt og ender med at blive fuldstän-
dig gal, men hele Verden er da og-
saa et Galehus. Jeg maa gjöre en
Bemärkning (der ikke vedrörer Sa-
gen) för jeg falder sammen. Jeg ar-
bejdede for Öernes Salg og havde
jeg vidst, hvordan Forholdene vilde
have udviklet sig havde jeg endnu
langt stärkere gjort det. Thi hvordan
var det blevet hvis Öerne ikke vare
blevne afstaaede frivillig?”
Men lige lidt hjælper det ham. Ame-
rikanerne overbeviser ambassadør
Brun om, at handelen er proforma,
og Jørgensen får gennem generalgu-
vernør Baumann et skarpt brev, som
i utvetydige vendinger siger, at Jør-
gensen kun redder sine personlige
besiddelser og undgår retsforfølgel-
se på grund af ambassadørens per-
sonlige indgriben, ikke på grund af
sine handlinger og argumenter.
Jørgensen redder altså akkurat sit
skind, men ikke mere, og i juli 1918
skriver han nødtvunget under på at
overdrage HAL’s besiddelser til
Custodian mod at blive fritaget for
sin gældsforpligtelse til HAL. Man
kan måske til Jørgensens forsvar un-
dre sig over, at Custodian var så
forhippet på at få ham til at skrive
under, når hans køb af ejendomme-
ne allerede var blevet stemplet som
proforma. Det skyldtes den omtalte
spidsfindighed i overdragelsesdoku-
mentet mellem Danmark og USA,

Annonce i Shipping, januar 1918
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som skulle beskytte besiddelser, der
tilhørte personer og selskaber hjem-
mehørende på Øerne. Dette muse-
hul benyttede Jørgensen også til at
genoptage sagen efter fredsslutnin-
gen i 1919. Nu forlangte han på
HAL’s vegne, at besiddelserne blev
tilbageleveret til HAL, som så kunne
videregive dem til Jørgensen mod
betaling af de nævnte 210.000 dol-
lars. Han opfordrede såmænd også
HAL til at sagsøge ham for de
210.000 dollars. Men da var løbet
for længst kørt, og HAL forhandle-
de direkte med den amerikanske
stat, dog også forgæves.
Hvornår Jørgensen endelig giver op,
står ikke helt klart. Men der er ingen
tvivl om, at denne sag knækker ham
professionelt, og da han vender til-
bage til Europa i 1921, er han blan-
ket af. Han har ganske vist stadig
enkelte ejendomsbesiddelser på Ø-
erne, men aktiverne dækker næppe
gælden. De midler, som han eventu-
elt har kunnet tage med sig, er nok
også forsvundet i den tyske hyperin-
flation. Han opholder sig nemlig i
nogle år hos datteren Lissa i Lü-
beck, før han vender hjem omkring
1924 og bosætter sig i Horsens,
hvor hustruen er blevet begravet
seks år tidligere. Han dør i januar
1926 under et besøg hos datteren
Henriette, som er gift med byråds-
sekretær i Århus Hjalmar Aae og

har bygget ”Villa Mafolie” på
Strandvejen.

Idealist og lommeprokurator
Der er ingen tvivl om, at Jørgensen i
sine seneste år betragtede sig selv
som en fiasko. Det lykkedes ham
ikke at udvikle den danske tropeko-
loni til at stå på egne ben. Fremtiden
under amerikansk styre blev heller
ikke så lys, som han havde håbet.
Og på trods af sin bjergsomhed blev
han ikke nogen velhavende mand.
Men det er et alt for unuanceret
billede. Den korteste og mest ram-
mende karakteristik er givet af hans
forhenværende fuldmægtig N.A.
Kjær i dennes erindringer: ”Han var
meget af en Idealist og lidt af en
Lommeprokurator”. Idealisten og

Lawyer Jørgensen og dr. Viggo
Christensen (se DVS nr. 4/2010)
på besøg i Villa Mafolie i Aarhus,
ca. 1925
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ildsjælen gjorde en bemærkelses-
værdig indsats for at udvikle den
danske tropekoloni i en kritisk pe-
riode. Han arbejdede gratis for de
sager og personer, som stod hans
hjerte nær. Han var i den grad sine
klienters mand. Og han påtog sig
store omkostninger i de projekter,
som han brændte for. Det var næp-
pe uden grund, at han i 1888 blev
udnævnt til ridder af Dannebrog.
Lommeprokuratoren derimod stak
sit hoved frem i de retssager og e-
jendomshandler, hvor der var penge
at hente. Når han skulle formidle en
ejendomshandel, forlangte han rask
væk 10% i kommission. I sagen om
HAL’s besiddelser gik han gennem
ild og vand for at forsvare sin klients
interesser. Samtidig prøvede han at
score en hurtig gevinst. Idealisten og
lommeprokuratoren levede side om
side. Man kan tilføje andre nuancer,
f.eks.at han levede yderst nøjsomt
og nærmest asketisk, at han var et
eklatant rodehoved, og at han gik
bemærkelsesværdigt sjusket klædt.
Men når regnskabet gøres op, er
det ildsjælen, som står tilbage. Han
satte sit mærke, selv om missionen
mislykkedes. Det er velfortjent, at
han er en legende i familien, hvor
han stadig bærer kælenavnet
”Lawyer”.

Jan Tuxen

Kilder:

Familiens egne optegnelser, erindrin-
ger, fotografier og breve samt en
brevsamling i Det Kongelige Biblio-
tek, alt venligt formidlet af Lawyer
Jørgensens tipoldebarn Karin Aae
Evensen, uden hvis hjælp denne ar-
tikel ikke var blevet til.

Familien Jochimsens brev- og foto-
arkiv, venligt formidlet af Halvor
Jochimsen, Julius Jochimsens
barnebarn.

Enkelte breve efter Carl Emil
Hassager, direktør for ØK i St.
Thomas 1905-16, venligt formidlet af
dennes barnebarn Peter Kelstrup.

Et Foredrag om de dansk-vestindiske
Øer, holdt af Prokurator, Overfor-
mynder Jørgensen. Carl Mar: Møl-
lers Bogtrykkeri, Horsens 1902.

Betænkning afgiven af den i Henhold
til Lov Nr. 294 af 30. September
1916 nedsatte Rigsdagskommission
angaaende de dansk vestindiske Øer,
J.H. Schultz A/S, København 1916,
bilag B., pp. 290-315.

N.A. Kjær, 25 Aar i Vestindien. Fra
Firsernes og Halvfemsernes St.
Thomas,  A. Rosenbergs Bogtrykke-
ri, København 1934.

Ordenskapitlets biografiarkiv.
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P. Zoffmann, Sct. Jørgens Hospital i
Kolding 1558-1958, Konrad Jørgen-
sens Bogtrykkeri, Kolding 1958.

P. Eliassen, Det gamle og nyere Kol-
ding, Konrad Jørgensens Bogtrykke-
ri, Kolding 1910.

C. Chr. Lausen Utzon, Familien
Utzon, Konrad Jørgensens Bogtryk-
keri, Kolding 1907.

H. Hjorth-Nielsen, Danske Sagføre-
re 1869-1919, Det danske Sagfører-
samfund, København 1941.

www.hugolarsen.dk, en hjemmeside
om kunstmaleren Hugo Larsen.

DVS marts 2002, diverse kirkebøger
på arkivalieronline.dk samt enkelt-
oplysninger fra opslagsværker og
andre hjemmesider.

Illustrationer:
Udsigten fra Mafolie er ejet af
Adam Knuth og fotograferet af Finn
Brasen.

Fotografiet af kolonialrådet er taget
af Heinrich Petersen og gengivet
med tilladelse fra Digital Library of
the Caribbean (www.dloc.com).

 Øvrige værker og afbildninger er i
privateje og privatfoto.
jan@tuxen.info

Dansk Vestindien – en
koloni bliver til

Udstilling på Nationalmuseet
fra 2. april til 23.oktober 2011,
og efterfølgende på Flensbur-
ger Schiffahrtsmuseum og
Herregårdsmuseet Gl. Estrup

Nationalmuseet åbner dørene til ud-
stillingen ”Dansk Vestindien – en
koloni bliver til” den 2. april 2011.
Udstillingen fortæller historien om
grundlæggelsen af det danske suk-
kereventyr, om afrikanske slaver og
danske koloniherrer, men også om
en smuk arkitektur, der den dag i
dag præger de Vestindiske Øer. Det
er næsten hundrede år siden Dan-
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mark solgte de Vestindiske Øer,
men arven fra den danske kolonitid
kan stadig opleves – både i Vestin-
dien og nu også på udstillingen
”Dansk Vestindien – en koloni bliver
til” på Nationalmuseet.

Slavestationer, forter og
palæer

Fra 1670 til 1820 skød fire forter,
to slavestationer, tre byer og adskil-
lige kirker op i Dansk Vestindien, og
ikke mindst hundredvis af plantager.
De afrikanske slavers uendeligt hår-
de arbejde i sukkermarkerne ind-
tjente formuer til danskerne. Formu-
er, som igen blev investeret i smuk-
ke palæer og luksus herhjemme,
blandt andet kendte bygninger som
Odd Fellow Palæet og den franske
ambassade på Kongens Nytorv i
København.  

Oplev skønheden og gruen

Udstillingen fortæller om grundlæg-
gelsen af kolonien, om danske kolo-
niherrer og afrikanske slaver, men
også om slavernes efterkommere og
De Vestindiske Øer i dag. Oplev
skønheden gennem arkitekturtegnin-
ger, landkort og historiske billeder.
Og oplev gruen gennem slavernes
skæbnefortællinger. Se hvor adelen
boede i København med deres sor-
te pager. En række videointerviews

med markante personer fra St. Tho-
mas og St. Croix i dag runder ud-
stillingen af. Arkitekturens og land-
skabernes vemodige skønhed sætter
den grumme historie om koloniens
første 150 år i perspektiv.

Udstillingen er udarbejdet af arkitekt
Ulla Lunn og bliver efterfølgende
vist på Flensburger Schiffahrts-
museum og Herregårdsmuseet Gl.
Estrup.

Udstillingen på Nationalmuseet
er åben tirsdag – søndag kl. 10.-
17 fra 2. april til 23. oktober
2011 

Symposion

I forbindelse med udstillingen på
Nationalmuseet vil der blive afholdt
et symposion i festsalen d. 26-27.
maj  2011.

Bl.a. er en række vestindiske kul-
turpersonligheder inviteret. Sympo-
siet består af en lukket del torsdag
den 26. maj og fredag den 27. maj
om formiddagen og en åben del,
fredag den 27. maj kl. 13.00-
16.00. alle er velkomne til den åb-
ne del. Det er tanken, at den efter-
middag kan vestinderne fortælle
danskerne om deres vinkel på hi-
storien, bevaringen af kulturarven
og samarbejdet med danskerne.

Se: www.denvestindiskearv.dk
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Der foreligger i skrivende stund ik-
ke yderligere oplysninger om arran-
gementet. Når de indløber, vil de
kunne ses på hjemmesiden,
www.dwis.dk

Det „andet“ vestindiske
gravsted på Assistens
Kirkegård

En solbeskinnet vinterdag i 2010
faldt jeg over denne grav på Assi-
stens Kirkegård på Nørrebro.
Graven ligger tæt på Søren Kierke-
gaards, for at finde den skal man gå
længere over mod Nørrebrogade
når man står foran Kierkegaards
grav, hvor den er en af de sidste i
rækkerne.
Foruden skønne palæer findes der
altså flere steder i København, hvor
man kan få et glimt af Dansk Vestin-
dien. Her ligger flere medlemmer af
Magens familien begravet, bl.a.:

”Johannes Magens, Kammerraad
og Bogholder på St. Thomas, fød
den 5 Junii 1745, død den 19 Mai
1801”, ”Felixine Rebecca Magens,
7 Febr 1763, 3 Juni 1865, Enke
efter Artil Major Johannes van
Solingen Magens” og ”Telegrafist
Malthe Magens, 5 Febr 1828, 5
Novbr 1892”.

(Det „første“ vestindiske gravsted
på Assistens er Peter von Scholtens)

Vibe Maria Martens



14 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts 2011

Dansk Vestindien
indtager Aarhus

Temaet for Verdensbilleder 2011
bliver „Caribien“ – med særligt
fokus på Dansk Vestindien.

Eventen sætter nye mål i 2011 med
en shopping-, rejse- og kulturfestival
i Aarhus City fra mandag den 30.
maj til onsdag den 1. juni

Målet er i 2011 at bringe stemningen
fra Caribien og ikke mindst fra De
Dansk Vestindiske øer til Aarhus
City. Involvere byens torve, pladser
og butikker, både på det kulturelle,
underholdningsmæssige og histori-
ske niveau. Bringe alle sanser  i spil,
så det caribiske himmelstrøg kan fø-
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les, mærkes og opleves på en ægte
måde.

Der er lavet aftaler med blandt an-
det De Dansk Vestindiske øer og
United States Virgin Islands Depart-
ment of Tourism, som deltager aktivt
og bakker op om eventen i Aarhus.
Ligeledes vil Cuba, Jamaica og an-
dre af de caribiske øer blive repræ-
senteret i festivaldagene.

Man vil blandt andet kunne opleve
det legendariske calypsoband
Stanley & Ten Sleepless Knights,
musikeren Bill Bass på Steel Pans
og unge dansere fra „Music in
Motion“, som flyves  fra De Dansk
Vestindiske øer til Danmark for at
kunne optræde flere gange i løbet af
dagene på en af de gratis scener i
byrummet. Ligeledes deltager de i
det planlagte store Caribien optog
og parade, hvor også dansere og
andre kunstnere fra andre dele af
Caribien kommer for at deltage i
festivalen.

Eventen Verdensbilleder er i 2011
udvidet til en 3-dages festival, der
kulminerer med midnatsåbne butik-
ker onsdag den 1. juni (dagen før
Kristi Himmelfartsdag).

Nyt i 2011 er også, at kulturlivet i
højere grad involveres. Som resultat

af Aarhus Kommunes og borgmes-
ter Nicolai Wammens nedsatte tæn-
kehandletank for shopping og kultur
er eventen Verdensbilleder udvalgt
som et pilotprojekt og et forsøg på
at styrke samarbejdet mellem byens
kulturorganisationer, butikkerne og
shoppinglivet i Aarhus.

Et af formålene med festivalen  er
naturligvis, at flere danskere skal få
øjnene op for de pragtfulde øer.

„I dag er der cirka 10.000 danske-
re, som rejser på ferie hvert år til
Dansk Vestindien, men der er plads
til mange flere. Rejsebureauer i Aar-
hus bliver en del af festivalen, så når
den caribiske stemning går i blodet
på aarhusianerne, håber vi naturlig-
vis, mange efterfølgende vil få lyst til
endnu mere og selv besøge de his-
toriske og eksotiske øer,“ siger Ka-
rin Gert Nielsen fra Dansk Vestin-
disk Turistkontor.

For dem, der ikke kan vente til 30.
maj og Verdensbillederne i Aarhus –
eller som ikke har mulighed for at
komme til Aarhus -  har Dansk Vest-
indisk Turistkontor sørget for inspi-
ration og stemning på Facebook,
www.facebook.com/visitusvi, og på
hjemmesiden

www.danskvestindiskeoer.dk
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var en dansk koloni.  Som enke tilbragte hun også nogen tid på St. Croix, hvor
hun lærte hele den famile at kende, som havde været tjenestefolk på La Grange.
Grete var mangeårigt aktivt medlem af DVS og skrev også i dette tidsskrift.
Hun bidrog til udstillingen ”Danske i Vestindien” i udstillingsbygningen Nikolaj i
1992, bl.a. med et oliemaleri af Hugo Larsen, som hun havde købt på auktion.
Jeg selv havde den glæde, at hun i en alder af 99 år beredvilligt stillede op med
sin samling af Hugo Larsen værker til særudstillingen i 2006 på Øregaard og
Kronborg. Hun deltog også som alderspræsident ved ferniseringen på Øregaard
Museum.
Bisættelsen har fundet sted. Gretes aske vil blive spredt i Øresund, blandet med
jord fra St. Croix. Dermed bliver en ring sluttet.
Og nu er en epoke slut. Gretes bortgang markerer afslutningen på den epoke,
hvor kolonien stadig var en levende oplevelse for enkelte danskere. Nu er Dansk
Vestindien kun historie.
Grete Bentzen efterlader sig tre døtre samt børnebørn, oldebørn og tipoldebørn.

Jan Tuxen

Nekrolog

Grete Bentzen (1907-2011)

Grete Bentzen sov stille ind i Hørsholm den
3. februar 2011, mæt af dage og næsten 104 år
gammel.
Grete blev født d. 23. april 1907 på St. Croix som
datter af underbestyrer, senere plantageejer
Gunnar Aage Hagemann, La Grange. Hun blev
dermed født ind i et af de største plantedynastier i
Dansk Vestindiens sidste periode og fik derfor nav-
net G.. Hagemann som så mange af sine familie-
medlemmer. Grete var en af de sidstlevende -
måske den sidste - som oplevede Øerne, mens de

Grete Hagemann på sin moster
Aases arm, St. Croix 1907

Grete Bentzen, maj 2010
Foto: Anne Marie Bugge



17Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 2 - Marts  2011

Denmark through the
Eyes of a Virgin
Islander
By Roland Roebuck

Sitting on my father’s porch in the
beautiful island of St. Croix, my
view is obstructed by a large sugar
mill located on my uncle’s property
down the hill. This mill, a symbol of
Danish oppression and exploitation,
still stands, having withstood the
ravages of time and the wrath of
many hurricanes. But when I was a
teenager, this monument to African
enslavement sparked my anger too.

I used to wonder how I, as the
rebellious African that I surely would
have been during colonial times,
would have managed to survive un-
der the brutality of Danish rule. In

my young mind, I created numerous
scenes of African resistance and
militancy against the ruthless Danes.

My perception of the Danes was
influenced greatly by my early read-
ings of their cruelty towards my an-
cestors. I was aware of the various
inhumane methods of subjugation
and control used by Danes towards
the Africans and the misery the en-
slaved workers suffered. I visualized
how their blood, sweat and tears
were mixed with the mortar that
built the Danish West Indies. I was
angry over the treatment that these
Danes inflicted upon my people and
during my youth in St. Croix, I had
no desire to connect with Danes.
Frankly, that wasn’t much of a pro-
blem since my interaction with Da-
nes on the island was non-existent.
There were not that many around
and those who were were not part
of my social circle.

Much later in life, that early attitude
of youthful anger began to melt as I
came in contact with a very dear
friend and mentor, George Tyson.
His interest in the history of the is-
lands was highly contagious, and I
indirectly became his part-time stu-
dent. Dealing with him and re-
searching archival records of our
Virgin Islands history, people and
monuments, gave me a different
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perception of Denmark and its
people.

My first trip to Denmark was co-
ordinated by Tyson in 2000. There,
we used to visit the Archives daily
and engage in serious historical re-
search. To my surprise, I discovered
in the Avis newspaper of 1848 that
I had a white ancestor by the name
of Jarvis Roebuck, who was an
owner of enslaved Africans. The
pride that I had for my Roebuck
name was somewhat shattered.

While in Denmark, I had the fortune
of being welcomed into the home of
Anne Walbom and her late husband,
Ole Bidstrup. These two Danes ex-
tended their warm friendship, hospi-
tality and vast knowledge with me. I
stayed at their home near downtown
Copenhagen, sleeping comfortably
in the “Calypso Room,” named and
decorated by Anne with various is-
land artifacts to create a Crucian
atmosphere. In our lengthy nightly
conversations, I openly expressed
my early perceptions of Danes du-
ring the colonial period, and Anne
and Ole both understand and re-
spected my early thinking.

Ole and I walked around Copen-
hagen and he was a great tour
guide, very much aware of VI/
Danish history. I used to tell him:

“Ole, you see that building? That
property is mine because it was built
with enslaved African labor. Let us
go over and claim it.” He would
laugh and say, “Roland, you can’t
do that. You have to behave; you
are an Ambassador of the islands.”

I also wondered how many Danes
were aware of their colonial legacy
in the Danish West Indies and how
much of that history was being
taught in the school system. To my
surprise, the chapter dedicated to
the Virgin Islands was very limited in
their curricula. That led me to que-
stion whether or not the Danish Go-
vernment and the school system we-
re engaging in a course of strategic
amnesia in order to protect their
citizens from the full knowledge of
the numerous atrocities committed
during the Danish colonial period. I
wondered whether some brave
Danish politician would ever have
the guts to extend an apology to the
people of the Virgin Islands for that
cruel and inhumane period of en-
slavement.

 As I walked around Copenhagen, I
was impressed with the cleanliness
of the city, the historical buildings,
the statues, the parks, Tivoli Gar-
dens, the ladies casually lying top-
less in public parks and on the
beach. It was a strange sight to see
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so many truly-blond people. One of
the cultural aspects of the Danes
that I noticed was that they tend to
avoid eye contact. They also have a
sneaky way of looking at people
and, I think, quickly making a deter-
mination of their points of origin. I
had the strong suspicion that they
knew that I was not from the Afri-
can continent.

I tried my best to teach Ole how to
walk like a Washington D.C. Afro-
American, but it was hard for him to
follow my style, beat and hand mo-
vements. His attempts were appre-
ciated and curious Danes wondered
why that fellow Dane was walking
like he had a broken leg. With Anne,
we talked and talked about the is-
lands’ history, music, etc. I looked
at her vast collection of early colo-
nial photos and postcards that

would make our local island histo-
rians salivate for weeks. Anne’s re-
cords of Virgin Islands history are
amazing.

As I came across Black folk in
Denmark, I would approach them
and ask “Excuse me where are you
from?” Some were shocked by the
intrusive question but all responded
with a positive attitude. They could
tell I was not one of their country-
men, from Somalia, Ghana, Nigeria,
Ethiopia or Jamaica. The purpose of
my question was to determine the
geographic representation of Blacks
in Denmark.

My next level of interaction with
Danes was with Ulla Lunn and the
project VIDA, (Virgin Islands/Da-
nish Apprenticeship), an initiative to
preserve Danish architecture in the
islands with a strong emphasis on
the Fort in Frederiksted. The main
purpose of the project was to in-
struct young Virgin Islanders about
architectural preservation. The pro-
ject was able to send a group of five
youngsters from St. Croix to Den-
mark to learn those skills.

My association with Ulla gave me
another opportunity to expand my
knowledge of the Danish monu-
ments in the various islands. I learn-
ed a lot from her and the many in-

Roland Roebuck og Ole Bidstrup
i  København 2000
Foto: Anne Walbom
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dividuals associated with this initia-
tive. That knowledge increased my
commitment to assist in the preser-
vation of our rapidly declining archi-
tectural monuments. She also ex-
tended gracious hospitality and
through her, I was also able to ex-
pand my network of Danish friends
and family members.

In Helsingor, I met a distant cousin,
Inger Lise Taylor, who passed away
recently. I went to visit her at her
home near the Swedish-Danish
border. As we walked from the train
station to her home near-by, she
proudly told all of her friends in the
town: “This is my cousin, Roland.
He is from the Virgin Islands.” The
curious eyes of those listening to her
loud announcement were now
wondering about her Danish DNA
since by looking at me, they con-
cluded that she must have island
blood in her system. That night she
invited all the members of the Taylor
family to her home and we had a
lovely time. Their command of Eng-
lish was perfect so there was no
problem in communicating, eating
and drinking Aquavit. (Imagine
moonshine made from potatoes!)

In a way, my interaction with Den-
mark and its people and history
have increased tremendously my

personal knowledge. My interaction
with them has also allowed me to
correct the somewhat distorted view
that I had of Danes when I was a
young man. I have had the great
fortune of coming across Danish
people with an unyielding commit-
ment to increasing the cross-Atlantic
relations between Denmark and the
Virgin Islands. My genealogical re-
search in Denmark helped me un-
derstand that I am part of a larger
world and that Danes, due to their
historical presence in the islands, are
part of that world. I have come to
understand that I need to suspend
negative judgment of historical
events and use a different filter to
analyze those events.

The Roebuck family has worked
and lived for many years near that
historic sugar mill, once likely man-
ned by enslaved Africans and built
on the estate called Solitude on St.
Croix’s East End. But now when I
return to my father’s porch to sit
and enjoy the warm Caribbean
breeze, I will re-live in my mind the
great experiences and interaction
that I have had in Denmark and with
its people. I will continue to gaze
upon our sugar mill, but I will see it
through a different set of eyes.

Roland Roebuck
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Nu bliver det nemmere
at komme ned i varmen
– der kommer snart
charterrejser til de
Dansk-vestindiske Øer

På den netop overståede rejsemes-
se i Herning var de Dansk-vestindi-
ske Øer årets store charterrejseny-
hed. Det blev de, fordi Bravo Tours
fra oktober hver uge vil flyve direkte
til de gamle danske øer, nu US Vir-
gin Islands.

Denne nyhed, som vi ved vil inter-
essere mange medlemmer, vil vi ikke
snyde jer for. Derfor har vi sakset
lidt i det pressemateriale, som Bravo
Tours udsendte i forbindelse med
lanceringen af det nye initiativ:

Bravo Tours, der er Danmarks tred-
jestørste rejsearrangør og har et
bredt program, udvider dermed helt
usædvanligt med charterrejser til et
oversøisk rejsemål mod vest.

Caribien er et drømmerejsemål for
de fleste danskere, og De Dansk-
vestindiske Øer har alt det, som an-
dre caribiske øer har, og tillige har
de det danske islæt i form af et par
hundrede års historie, siger Bravo
Tours’ administrerende direktør,
Peder Hornshøj, der lover priser
under 10.000 kroner for direkte

flyrejse og 14 dages ophold. Første
afrejse fra Billund bliver 14. oktober
og fra København 21. oktober.

Blandt de ting, der skal være med til
at sælge øerne til rejselystne dan-
skere, nævner Bravo Tours: Selv
om det snart er 100 år siden, at
Danmark solgte De Dansk-vestin-
diske Øer til USA, er der fortsat
masser af danske navne og gade-
skilte på St. Thomas, St. Croix og
St. John. I efteråret og vinteren er
gennemsnitstemperaturen 25 gra-
der, og to af øernes eksotiske stran-
de hører til blandt verdens ti bedste.
Hygge, afslapning og positiv interes-
se for Danmark og danskere er no-
get af det, der venter de 5.000 dan-
ske turister, som Bravo Tours for-
venter at sende til De Dansk-vestin-
diske Øer i første sæson.

- Bravo Tours har som et af
sine mål at forny charter-
rejsen, men med respekt for
de gamle dyder. Vi garante-
rer veluddannede dansk-
talende rejseledere og høj
kvalitet på hotellerne.

- De Dansk-vestindiske Øer
bliver virkelig et kvalitets-
produkt, der manifesterer
charterrejsens høje niveau,
siger Peder Hornshøj.
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Hvad de dog oplever på
Festival 2011….

Ved tidligere festivaler har vi kunnet
fortælle lidt om, hvad de ’udsendte’
medlemmer oplever under deres
ophold under de varmere himmel-
strøg. Ikke så meget i form af tekst,
men ved at medlemmer har mailet
billeder tilbage til det kolde nord.
Disse billeder har vi så lagt op på
nettet og gjort dem tilgængelige for
de interesserede.

Det prøver vi også at få etableret i
år. Forudsætningen er dog, at der
dels er medlemmer, der tager bille-
der fra Festivalen, dels at der er ad-
gang til en rimelig god internetfor-
bindelse hos værter o.l. Og at de
lige tager sig tid til at sende billeder
hjem.

Om det lykkes ved vi først, når Fe-
stivalen er i gang. Så hvis du er in-
teresseret i at se billeder fra varmen,
så skal du gå på nettet – på denne
adresse
http:\\picasaweb.google.com/
dvs.dwis , hvor der er lavet en
særskilt Festival 2011-mappe til dis-
se billeder. Vi vil dog også lægge et
link på forsiden af selskabets hjem-
meside – http:\\www.dwis.dk . Og
så håber vi, der er nogle spændende
billeder.

Men for at det skal lykkes, kræves
det altså, at der er nogen der sender
billeder hjem. De kan maile dem til
denne adresse
dvs.dwis@gmail.com . Og hvis
der skulle være nogen, der selv be-
nytter picasaweb til billedlagring, så
kan de også selv uploade bilederne
ude fra øerne. Men tag lige kontakt
til medlemssekretariatet
(sekretariatet@dwis.dk) og få et
password.

Så send billeder til
dvs.dwis@gmail.com

- og se billeder her
http:\\picasaweb.google.com/
dvs.dwis

God festival til alle fra
Medlemssekretariatet
Erik Marcussen

Dansk Vestindisk Selskab håber,
Bravo Tours får medvind i sin sats-
ning – øerne har virkelig behov for
turisme-indtægterne, og vi i selska-
bet kan kun glæde os over, at der
endnu en gang sættes fokus på de
gamle danske øer. Og hvis nogen
skulle blive så begejstrede for øerne
og deres historie, at de får lyst til at
blive medlemmer af Dansk Vestin-
disk Selskab, skal de være vel-
komne.
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St. Croix Friends of Denmark - ny bestyrelse

W. Loving, C. Knowles, M. Robbins, I. O‘Donoghue,
R. Peterson og A. Thurland

St. Croix Friends of Denmark har netop fået ny bestyrelse:

President: Marjorie Robbins
Vice-Pres.: Conrad Knowles
Treasurer: Vacant
Secretary: Anne Thurland
Øvrige medlemmer:

Debra Audain
Iris O‘Donoghue
Angela Isaac
Winifred Loving
Rita Peterson

Om den nye formand, Marjorie Robbins, skriver St. Croix FOD:
Marjorie‘s mother came from the Turks and Calcos islands and in 1970 her
parents moved from New York to St. Croix. In 1982, Marjorie moved to St.
Croix. She has hosted Danes in her home three times, once for her father in
1978. She is a real estate broker (Danish West Indies Realty), an artist, and a
graduate of the University of Pennsylvania. Twice she was a foreign student
(Lebanon and Chile). In 2001, she travelled to Denmark with the Friends of
Denmark and strongly believes in cultural exchange as enriching the fabric of
everyone‘s life.
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Dette foto af ”smukke unge vestindiske kvinder” findes på det kgl. Bibliotek.
Der er ingen andre oplysninger knyttet til fotografiet. Det vides derfor ikke, om
det er fra St. Croix eller St. Thomas. Ud fra moden tyder det på at være taget
omkring 1910. Men hvor?

Dateringen skyldes, at kjolerne stadig er lange (når verdenskrigen starter bliver
kjolelængden kortere) og der er ingen, som har de såkaldte ”skinkeærmer”,
som var moderne omkring år 1900.

Er fotoet taget fordi det er en fødselsdagsfest eller?

Anne Walbom

Efterlysning
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Great Dane Inc,. der indehaves af Arne Jacobsen, har længe distribueret trykte guide-
bøger, ikke blot lokalt, men også til udvalgte steder uden for øerne. Men nu har forlaget
rettet opmærksomheden mod de mange, der bruger iPhones, androidtelefoner, iPads samt
computere af enhver slags, til planlægning af en tur til USVI og har udgivet to nye elek-
troniske guidebøger.

St. John og St. Croix Guidebooks kan nu ses elektronisk på internet – to sider ad gangen.
Nøjagtigt som ved den trykte bog kan man her side for side læse nyttige oplysninger og
historier, se Linda Smith Palmers muntre tegninger og endda høre, når siderne vendes.

Stcroixguidebook.com og Stjohnguidebook.com

Nye elektroniske guidebøger - St. Croix og St. John

Netbutikken
DANSK VESTINDIEN

De finder i øjeblikket følgende spændende varer til salg
i netbutikken Dansk-Vestindien:

Spillefilmen ”Peter von Scholten” – på DVD eller video

”Med Erik Kjersgaard i Dansk Vestindien” – på video

Flotte håndkolorerede stregtegninger fra Dansk Vestindien af Mads Stage
– aldrig tidligere offentliggjort.

Detaljeret kort over Dansk Vestindien

Se mere på hjemmesiden www.dansk-vestindien.dk
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Anmeldelse

St. John.
Life in Five Quarters.
Selected readings from the
archives of the St. John
Historical Society, redigeret
af Elenor Gibney, David W.
Knight, Bruce Schoonover &
Robin Swank, ved St. John
Historical Society

St. John er den mindste af de tre
tidligere Dansk Vestindiske øer, men
det gør bestemt ikke øens historie
uvæsentlig eller mindre interessant.
Det er derfor en stor skam, at der
ikke har været udgivet flere bøger,
som specifikt behandler øens histo-
rie. Antologien St. John. Life in Five
Quarters. Selected readings from
the archives of the St. John Histori-
cal Society er derfor et glædeligt bi-
drag til St. Johns historie.

Antologien er udgivet af den lokal-
historiske forening St. John Histori-
cal Society, og er foreningens første
udgivelse. Antologien handler meget
bredt om livet i St. Johns fem admi-
nistrative distrikter, også kendt som
”kvarterer”, fra det første anstillede
forsøg på dansk bosættelse i 1675
til nutidens St. John. Bogen indledes
med en kort introduktion af forenin-
gens historie. Herefter følger 66
mindre artikler fordelt over syv ka-
pitler med hvert sit tema.
Artiklerne er skrevet af flere for-
skellige personer med meget for-
skellige faglige baggrunde. Fælles
for alle forfatterne er dog glæden og
lysten til at udforske, bevare og vi-
deregive St. Johns lokalhistorie. De
fortæller således i bogen, hvad de
ved om deres lokalsamfund, enten
ud fra det de selv har oplevet, har
fået fortalt, har læst, eller fundet i
arkiverne. Bogen indeholder således
detaljerede historiske fremstillinger
af forskellige plantagers historie,
transskriberet arkivmateriale, pro-
filer af vigtige personligheder og
steder, artikler om øens flora og
fauna, beretninger af vigtige begi-
venheder, familiehistorier og første-
håndsberetninger om livet på øen
helt op til vores tid. Ligeledes inde-
holder værket enkelte uddrag fra
bøger og familiedokumenter.
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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.

www.frederikstedhotel.dk
info@frederikstedhotel.dk
Århusvej 22, 8500 Grenaa, Tlf.: 8758 9507

flotte og interessante billeder, som er
med til at gøre historierne mere nær-
værende. Det skal også påpeges, at
flere af billederne ikke før har været
publiceret.

Bogen kan anbefales til alle med in-
teresse for dansk vestindisk histo-
rie, men den henvender sig især til
personer med en særlig personlig
tilknytning til St. John. En tilknytning
som de kan have opnået ved rejser
dertil og/eller ved at kunne føre de-
res slægtshistorie tilbage til St. John.

Anmeldt af Marie Veisegaard
Olsen, cand.mag. i historie

Artiklerne er meget forskellige i stil
og indhold. Nogle forfattere gør
brug af notehenvisninger, andre nø-
jes med at skrive, hvilken litteratur
de har gjort brug af, og slutteligt er
der de, som ikke har opgivet nogen
kilder.  Man kan derfor ikke som
læser altid vide, hvorfra forfatteren
har sin viden. Når det er sagt, så gi-
ver bogen læseren en stor indsigt i
St. Johns lokalhistorie.

Artiklerne er skrevet på engelsk,
men sproget er let og artiklerne kor-
te. Endvidere gør et flot layout sit til,
at bogen ikke er svær at læse. Der
er desuden valgt nogle meget
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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 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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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.com  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.

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.,
1802 Frederiksberg C,  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@gfforsikring.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, 

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

75  64 12 88
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Deadline for artikler til blad 2011-3 er 1. juni

Den nyrestaurerede Legislature Building, Charlotte Amalie
(se artikel i blad 2011-1)
Foto: Anne Walbom


