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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. 3
Redaktion: Vibeke Maduro Tuxen (ansvarshavende).

Teknisk assistance: Finn Ferrall og Erik Marcussen.

Efter et usædvanlig travlt og begivenhedsrigt vestindisk forår håber jeg per-
sonligt de kommende uger vil blive stille…..

Først var der Festival ude på øerne, så Forårstræf med byvandring på Køben-
havns Museum. Derefter kom dage med Symposium på Nationalmuseet
efterfulgt af Verdensbilleder i Aarhus.

Transporten af Emilie Langkjær fotoudstillingen fra Køge til Aarhus kunne lade
sig gøre, fordi Dorte Paaske tilbød at være chauffør. Udstillingen var næppe
kommet op på hårde skillevægge, hvis ikke Grethe Strange havde fremtryllet
de rigtige tynde søm. Asger Larsen hjalp med nedtagningen af udstillingen, og
han og Erna gav mig husly i Horsens. Dagen efter hjalp Edith og Niels Jørn
Christiansen med at sætte udstillingen op i Glud – nu var det knappenåle, som
skulle fremskaffes.

Jeg vil gerne her komme med en stor tak til alle ovennævnte og til alle andre,
der har hjulpet til med at skabe succesfulde DVS-arrangementer.
Og til alle DVS medlemmer ønskes en god sommer.
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Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød pr. deltager ved mødet.
Pris for deltagelse: 60 kr. pr. deltager. Gæster er velkomne.

Tilmelding til medlemsmødet i Taastrup senest lørdag den 17.
september 2011
 E-mail til  moedeudvalget@dwis.dk
  -  eller send nedenstående kupon til Marianne Gall
  -  eller ring til  Marianne Gall, tlf.: 38 86 10 69 eller 30 28 80 69 (mobil)

Medlemsmøde i Horsens lørdag den 9. oktober kl. 14.00 - mere herom i

september-nummeret af bladet

 —————————————————
Tilmelding til medlemsmøde:                     antal deltagere:

Fredag  den 23. september  2011, kl. 19:00 i Taastrup Kulturcenter     ________

Navn:

Telefon:

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

Medlemsmøde i Taastrup
Fredag den 23. september 2011 kl. 19.00

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

Program for mødet endnu ikke fastlagt - vil blive sat på
DVS‘ website samt i september-nummeret af bladet.
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 —————————————————

til

Marianne Gall
Godthåbsvej 223
2720 Vanløse

Porto
kr. 8,00
kr. 6,00 (B-post)

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

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

Vi ser frem til at høre fra Dem.

HEIDI HOLM (tidl. Christiansen)

Lyngsø allé 3 C  -  DK-2970 Hørsholm

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

Reg. under Rejsegarantifonden nr. 1026  -  Bank:  Den Danske Bank
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St. Croix – jeg elsker dig
Festivalrejsen 2011

Jeg vil fortœlle lidt om vore oplevel-
ser på den skønne ø St.Croix. Jeg
føler allerede det er så lœnge siden,
sådan er det, tiden flyver afsted,
men jeg skal gøre mit bedste for at
grave erindringerne frem.

Udrejsen var den 25. marts fra Ka-
strup. Min rejse startede 24. marts
på Hotel Bel-Air. Jeg bor i Rørvig,
derfor var det mest praktisk at an-
bringe min bil der. Det kan jeg an-
befale til alle, een overnatning og
man kan parkere sin bil helt gratis i
al den tid man er vœk. Vi var jo delt
i flere hold, men jeg skulle rejse
over London-Miami. Jeg var noget
spœndt, da jeg kun kendte få af
medlemmerne. Jeg har vœret med-
lem i nœsten 5 år, men kunne ikke
deltage i møderne, fordi jeg boede i
Schweiz. Men øerne har jeg et godt
kendskab til, da jeg sammen med
min mand, Frank, har tilbragt to må-
neder der. Vi har gode venner deru-
de, og Nina York har vœret en sød
og kœrlig veninde igennem årene.
Stor var min glœde, da jeg fik at
vide, jeg skulle bo hos Nina sam-
men med Vibeke Tuxen. Det var jo
som at skulle hjem.

Flyveturen gik fint og vi landede
som planlagt i Miami ved 19-tiden.

Under rejsen fik vi en smule kend-
skab til hinanden og forventningens
glœde fornemmedes. Vi skulle over-
natte på Hotel Marriott i Miami. Vi
havde god tid til dejlig morgenmad
på hotellet og fik en sludder hist og
pist. Jo det var rigtig søde rejsefœl-
ler. Per var allerede galant og hjalp
mig med mine to kufferter. Sagen
var, at hele den mindre kuffert var
fyldt med glutenfri müsli og brød. Et
stort problem, når jeg er ude at rej-
se. Vi samledes alle i Miami lufthavn
og straks undrede vi os over de
enorme lange køer. Snart fik vi op-
lyst, der var ingen benzin til flyene,
der havde vœret brand i benzin-
depotet et par dage før. Vi fulgte
„slangerne“ af rejsende i timevis.
Endelig var det vores tur til at få
oplysninger om vores muligheder for
fly til St. Croix. Ingen fly! Der var
kun een mulighed, at flyve til Tampa
en by nordvest i Florida. Nœste dag
kunne vi så flyve til Puerto Rico, og
forhåbentlig derfra til St. Croix. Det
var en streg i regningen, vi kunne ik-
ke deltage i det planlagte program
på St. Croix. Vibeke og jeg skulle
have deltaget i stort privat Rotary
selskab sammen med Nina York.
Der var kun to billeter til et fly kl.
14. May Weber og jeg blev udpeget
til at flyve som de første. Resten
kunne kun komme fra Miami sent
om aftenen. Hurtig skulle vi fiske lidt
bagage over i håndbagagen, da kuf-
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ferterne blev sendt direkte til St.
Croix. CHOK! Jeg var lamslået!
Min livsvigtige medicin var glemt på
hotellet, og vi skulle checke ind til
Tampa, hvis vi ville med. Sådan er
det, når man er en romantiker som
mig. Jeg havde flyttet min medicin
over i en lille hvid romantisk pose
med broderede bogstaver „medici-
ne.“ Denne pose var købt på en
bomuldsplantage i Mississippi, jeg
syntes den gav stemningen til rejsen.
Men den kunne åbenbart ikke ses,
når den stod på sengetøjet. Gode
råd var dyre, men Vorherre var med
mig. Takket vœre Anne Walbom og
Marianne Gall fik jeg den vigtige
medicin tilbage nœste dag. Tak og
knus for det! 

Vi kom hurtigt til Tampa, checkede
ind på Hotel Marriott i lufthavnen og
efter en snack på terrassen bestemte
vi os for at tage en taxa og gå på
opdagelse i Tampa. Underligt plud-
selig at vœre i en stor by i Florida
uden nogen information eller for-
beredelse overhovedet. I receptio-
nen blev vi frarådet „Downtown“,
istedet kom vi til noget der kunne
minde om Charlottenlund. Meget få
forretninger, men en del luxus cafeer
og restauranter. Tilsidst fandt vi en
hjørnerestaurant og fra vores bord
på fortorvet kunne vi observere de
forbigående. Det ene elegante unge
par efter det andet, virkelig smart og

supermoderne casual-elegant dres-
sed up. Det var en skøn lun aften og
vi nød den. Nå, vi håbede selvfølge-
lig at se resten af rejsefœllerne nœste
dag. Og det gjorde vi. De havde
kun fået 3-4 timers søvn! Vi kom til
San Juan, Puerto Rico og derfra
endelig til St.Croix.
Min rejse startede torsdag eftermid-
dag og sluttede søndag ca kl. 11.
Det var godt, vi ikke havde kend-
skab til dette på forhånd, vi var godt
møre allesammen. Men rejsens stra-
badser rystede os sammen og vi
lœrte hinanden at kende. Det var det
positive.

Endelig kredsede vi over St. Croix.
Jeg må indrømme, jeg blev rørt over
igen at skulle sœtte fod på den dej-
lige ø.  Mit hjerte bankede, nu be-
gyndte det store eventyr, en fore-
ningsrejse og ikke en turistrejse.
I lufthavnen ventede de forskellige
St. Croix vœrter. Jeg blev hentet af
Ann og Al Lang. Gode venner af
Nina York. Endelig, efter en køretur
langs den smukke, men meget tørre
sydkyst, nåede vi mit bestemmelses-
sted. Jeg skulle bo lige ved siden af
Nina hos Ninas søde engelske ven-
inde Sandra Catts. Hun havde et
yndigt hus med den mest vidunder-
lige udsigt over bugten og Buck
Island. Hele huset var så lyst og
venligt indrettet: Hvide gulvfliser, få
blanke mahognimøbler, lyseblå og
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hvidstribede sofaer og en kœmpe
terrasse med den unikke udsigt. Mit
vœrelse var med hvide fletsenge
og lyseblåt sengetøj. På mit separate
badevœrelse havde Sandra lagt alle
mulige shampoos, sœber og lotions
til fri afbenyttelse. Herligt at kunne
gøre sig klar til første oplevelse på
øen.

Den første eftermiddags arrange-
ment foregik på Whim plantagen.
Først nu traf jeg Nina. Gensynsglœ-
den var stor. Nina var som sœdvan-
lig stœrkt involveret i arrangemen-
tet.
Jeg fandt også Vibeke, hun var fløjet
over Atlanta og havde ingen proble-
mer haft angående flyrejsen. Hun
havde oplevet „Rotary-selskabet“
og kirkegang med Nina. Klokken
var omkring 16 og den smukke
gamle plantage og park blev indhyl-
let i det gyldne tropeskœr jeg elsker.
Bourgainvillae fra dyb pink til svag
orange lyste op på de ret tørre
grœsplœner. Det var højsœson for

Lignum-vitae (livets trœ). Bittesmå
lavendelfarvede blomster dannede
en tœt og skyggefuld krone, og de
stœrkt gule Yellow Elder stod som
høje buske. Samtidig spredte den
Vestindiske Jasmin sin vidunderlige
duft ud i parken. Under skyggefulde
mango- og brødfrugttrœer var lange
borde sat op til det første velkomst-
cocktail-party. Der var rundvisning i
den gamle hovedbygning med ma-
hognimøbler fra kolonitiden og man
fik fortalt om levevisen dengang.
Ligeledes blev der ved sukkermøl-
len forklaret om arbejdet med suk-
kerproduktionen og slavernes hårde
arbejdsvilkår. Jeg kan ikke gå i de-
taljer, så vil min beretning blive alt
for lang. Der var arrangeret en sœr-
udstilling, hovedsaglig fotos om Vic-
tor Borges liv på øen. Da jeg gik ind
i det ret mørke lokale for at se lidt
på denne udstilling, hørte jeg en høj
stemme: „Oh, my God Kirsten, you
here, where is Frank?“ Det var vo-
res søde vœrtinde og ejer af Hotel
Caravelle, hotellet vi har benyttet
hver gang, min mand og jeg har
vœret på øen. Elsie er en hjertevarm
dame og det føltes så dejligt med
dette gensyn.
Der var en vidunderlig aftenstemning
da „drinks and food were served“.
Først blev der holdt velkomsttale af
formandinden, Marjorie P. Robbins.
Det, jeg husker mest, var igen at
smage rumpunch og det vœld af tro-

Udsigt mod Buck Island
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piske frugter, der blev serveret. Vi
fik en lille sludder hist og pist, som
man nu gør ved sådanne lejligheder.
Vi fik også hilst på de forskellige sø-
de vœrtsfolk, som vist også havde
stor andel i de delikatesser, der blev
serveret. Programmet sluttede med
Elizabeth Rezendes foredrag: „Life
in1913:Occupations of people in St.
Croix and St John“ og Anne Wal-
boms: „Dredging of the St.Thomas
Harbor“. To glimrende foredrag.
Det var en dejlig start, og min aften
sluttede af med aftenkaffe på Ninas
terrasse sammen med Vibeke.

De nœste dage gik slag i slag. Det
var et meget stramt program, så ti-
den fløj meget hurtigt. Vi var på by-
tur med Nina York, fik fremvist for-

tet og forklaret, hvordan soldaterne
var ansat, og deres levevilkår med
meget sparsom kost og uldne uni-
former. Man kan stadigvœk se en
sovesal med de smalle jernsenge og
deres depotskrin. Ligeledes kan

man se de kummerlige forhold, fan-
gerne var udsat for. Vi var heldige at
se den allerførste danske kirke, som
normalt er lukket. Vi fik udpeget
slavemarkedet, det tidligere grønt-
sagsmarked, (hvor slaverne om søn-
dagen måtte sœlge deres selvdyrke-
de frugter og grønt). Vi besøgte gu-
vernørhuset, og så den imponeren-
de brede velkomsttrappe. Peter von
Scholten elskede stil, pomp og
pragt. Vi gik igennem de gamle ga-
der med de danske navne Kongens
gade, Dronningens Tvœrgade,
Kompagnistrœde osv. For mig er
det meget hjertegribende. Tœnk at
alt dette engang har vœret dansk!
Jeg bliver nœsten vemodig derved.
Isœr når man går på den gamle
danske kirkegård og lœser på de
nœsten ulœselige sten. Hvor mange
led ikke af gul feber og malaria? De
mange små børnegrave, dødelighe-
den var stor også ved fødslerne.
Man bliver grebet, når Nina fortœl-
ler, hun er en fantastisk guide!

Vi oplevede strandtur til Cramer‘s
Park Beach med den mest vidun-
derlige picnic. Crucian food, med-
bragt af de forskellige vœrtsfolk.
Det var ufatteligt mange lœkkerier,
til dessert den ene hjemmebagte
kage efter den anden. Desvœrre
kunne jeg jo ikke smage dem (glu-
tenallergien).
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Nina holdt aftenparty for 26 perso-
ner! Hun hentede sin gode hjœlp
Nicole. Og fra køkkenet strømmede
den ene gode ret ind på bordet efter
den anden. „Keine Hexerei nur Be-
hendigkeit“. Det blev en hyggelig
aften, hvor vi kom til at sludre lidt
med „Friends of Denmark“. Da
gœsterne var gået fik vi tre, Nina,
Vibeke og jeg, en lille kaffetår på
terrassen. Nina kunne ikke lade
vœre at more sig over, hvor kaffe-
glade Vibeke og jeg er. Ikke nor-
malt på St. Croix!

Vi var lidt uheldige med vejret, da vi
skulle besøge Cruzan Rum Factory
og Frederiksted. Det pøsede ned og
vi blev alle drivvåde. Det gik isœr ud
over turen i Frederiksted. Gåturen
kunne ikke gennemføres og besøget
på det berømte fort måtte aflyses. Vi
kunne dog nyde lidt fra bilerne. Jeg
kunne erfare, meget var blevet re-
noveret i Frederiksted siden jeg var
der sidst. Isœr havnepromenaden
var fuldført og nu kunne store
krydstogtskibe lœgge til kaj. Forhå-
bentlig vil dette betyde rigtig meget
godt for St. Croix, altså økonomisk.

Men så kom vores vidunderlige ef-
termiddag på Estate Mt. Washing-
ton.“ Wauw! It was out of this
world“. Tony og Nancy Ayer åbne-
de deres helt private hjem for os. En
gammel sukkerplantage med en

fuldstœndig rekonstrueret hoved-
bygning. Alt var genopbygget og
møbleret til mindste rigtige detalje.
Meget smukt og gedigent udført.
Jeg fik minderne tilbage fra min
barndomstid på Jamaica. Jeg har tit
leget i sådanne plantagehjem. Jeg
gik rundt i nœsten ekstase og suge-

de den velkendte atmosfœre ind. De
mørke gulve, det mørke maghogni
køkken-pantry, colonialstyle ma-
hognimøbler, mœngder af sølvtøj,
krystal og skønt porcelœn, hur-
ricane-lamps og malerier, sovevœ-
relser med pragtfulde himmelsenge
og utroligt smukt sengelinned, bade-
vœrelser med svungne messingvand-
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haner og kar med løvefødder og u-
nikke håndklœdestativer, alt utroligt

hjemligt og hyggeligt indrettet. Jeg
kunne slet ikke få nok. Den tropiske
stemning på patioen med alle de
grønne planter og flettede havemøb-
ler og mindre ting, som fortœller om
det daglige liv på en plantage i det
18. århundrede. Et ug med kryds og

slange til œgteparret for deres entu-
siasme og gœstfrihed! Tusind tak!

Så kom den berømte Transfer Day
31/3, hvor vi alle skulle vœre iklœdt
rødt og hvidt. Vi kørte ned ad Cen-
terline imod Frederiksted. Ikke langt
fra Frederiksted tœt på regnskoven
ligger familien Lawaetz‘s ejendom

Little la Grange. Carl Lawaetz kom
fra Kalundborgegnen i 1890. Sam-
men med sin hustru Marie Lawaetz
fik de 3 sønner og 2 døtre. Den sto-
re famile blev en meget kendt og af-
holdt familie på St.Croix, som i stor
udstrœkning har œren for udviklin-
gen på St. Croix. Den famile kan vi
vœre stolte af. Transferdagen skulle
„fejres“ i parken foran hovedbygnin-
gen. Jeg kan personligt ikke skrive
fejre,da jeg bliver helt trist ved tan-
ken om, vi danskere solgte øerne
for en „slik“ til USA. Havde dan-
skerne dengang haft større kend-
skab til disse smukke øer, havde de
nok fundet en anden løsning. Mit
hjerte krymper sig derved, jeg ved
slet ikke, hvorfor jeg føler mig så
involveret, men det gør jeg! Så
dagen for mig var en højtidsdag,
hvor jeg følte med de sorte den-
gang, nu havde de lige fået lidt bed-
re kår, børnene blev undervist i dan-
ske skoler, sang danske sange og
salmer, lœrte i princippet de samme
fag som danske børn. „Denmark for
ever“, det ville også jeg ønske.
Da vi ankom, var der et hav af biler
under de skyggefulde trœer. Vores
vœrter havde igen vœret utrolig flit-
tige hjemme i de forskellige køkke-
ner. Tœnk at lave mad til så mange
mennesker. Picnic er noget, de vir-
kelig har erfaring med, sikke dejlige
måltider vi har fået hele ugen, utro-
ligt! Og en stor tak til vore vœrter
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på St. Croix! Vi skulle samles i store
hvide telte foran hovedbygningen.
Her skulle holdes taler og synges
nationalsange. Jeg havde sådan hå-
bet at gense Marianne og Roy La-

waetz, og lige som jeg fandt min
plads, sad de lige bagved mig. Det
blev til en kort, men dejlig sludder,
de skulle jo hilse på så uendelig
mange mennesker. Flagene blev bå-
ret ind af unge mennesker og musik
blev der spillet undervejs. Det ame-
rikanske, danske og Virgin Islands.
Side om side. Smukt.

Danmark er ikke glemt. Der blev
sunget: Der er et yndigt land og All

hail our Virgin Islands, for mig rø-
rende! Der blev holdt taler af gu-
venøren, den danske konsul og
Claus Marquart. Senere var der un-
derholdning med forskellige danse-

grupper og teater. Måske 300 per-
soner deltog i festlighederne og
mange nød maden under de store
gamle trœer, det var en fin højtids-
dag.

Den aften Vibeke og jeg skulle invi-
tere Nina ud, besluttede jeg også at
invitere to af mine gode venner,
Sonja og Christian (begge ballet-
dansere og ejere af den lokale bal-
letskole, Point Dance Academy). Vi
havde en utrolig hyggelig aften på
een af Ninas yndlingsrestauranter.
Gensynsglœden var stor og der var
meget at fortœlle. Det var oprinde-
ligt Nina der prœsenterede os for
Sonja og Christian ved en skøn
opførelse af Nøddeknœkkeren.

Den sidste aften på St. Croix skulle
der vœre bal på The Goverment
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House. Nina, Vibeke og jeg havde
vœret på en forjaget eftermiddagstur
til Frederiksted, da vi kom hjem
havde vi kun 10 min til at gøre os
fine til ballet! 10 min.! Aldrig har jeg
haft så lidt tid til at pynte mig til en
festaften. Det var frygteligt. Nå, vi
nåede det.

Det blev en aften, jeg aldrig vil
glemme. Allerede da vi festklœdte
gik ned af gaden til Peter von Schol-
tens brede trappe, hvor vi blev
modtaget af lakajer med hvide
handsker, kunne jeg ikke holde op
med at forestille mig de store baller
dengang. Hvordan den ene karet
efter den anden blev modtaget ved
trappen, og damer i lette gevandter
og parasoller blev ledt op ad trap-
pen af galante herrer i gallauniform.
Salen var festlig oplyst som den-
gang. Det vrimlede med festklœdte
mennesker og tjenere. Selv musik-

ken var som dengang en blanding af
mazurka og polka krydret af lokale

rytmer. Orkestret var „Caribbean
Rhythms Band“. Jeg skal indrømme,
jeg sugede alt til mig, men mit indre
bevœgede sig i Peter von Scholtens
tid. Der var skøn buffét med lokale
retter og masser af farvestrålende
tropefrugter, rumpunch og begej-

strede gœster. Der blev danset lo-
kale kœde-danse og hele guvenør-
huset runge-de og vågnede op af sin
dvale. Skønt at kigge ud ad vin-
duerne og se de samme gamle huse
som dengang. Det var uforglemme-
lige St. Croix og farvel til mine to
vœrter Nina og Sandra.

Tak til alle vœrter på St. Croix.
Sikken en indsats! Til sidst en hilsen
til alle I søde rejsefæller, en sjov
måde at lære hinanden at kende på.

Kirsten Scherer
Fotos: Anne Walbom og Vibeke
Maduro Tuxen

Beretning om besøget på St. Thomas
følger i næste nr.
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Et gammelt gulnet
fotografi

Da jeg (Cay) i 1961 efter afsluttede
studier fik mit første job i nærheden
af Sorø, fandt jeg et værelse hos re-
daktøren af den lokale annonceavis,
Ugeavisen. Da min kæreste Nanna
så nogle måneder senere også fik
arbejde i Sorø, skulle jeg så også
finde en bolig til hende. ”Ugeavisen”
udkom om onsdagen, så tirsdag
spurgte jeg min husvært, om der
kom nogen værelsesannoncer i næ-
ste dags avis? Jeg ville jo gerne have

en dags forspring for andre boligsø-
gende. Der var 1 annonce: ”1-væ-
relses lejlighed til leje for enlig rolig
dame”. Jeg tog ud til adressen og fik
også værelset, trods at Nanna jo
ikke helt kunne leve op til ordlyden i
annoncen. Det var hos et ungt par:
Ellen og Asger Larsen, hvor han
netop havde overtaget sin læreme-
sters malerfirma.

Det blev begyndelsen på et livslangt
venskab. ”Asger Larsens Maler-
firma” blev meget velrenommeret og
fik mange opgaver i samarbejde
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med Nationalmuseet med istand-
sættelse af kirker og andre histori-
ske bygninger foruden mere almin-
delige maleropgaver.

Nu er Ellen Larsen enke, men vi ses
stadigvæk jævnligt.

I begyndelsen af marts besøgte
Nanna hende og fortalte bl. a., at vi
skulle med Dansk Vestindisk Sel-
skab til det tidligere Dansk Vestin-
dien. Så kom Ellen i tanker om, at
der blandt Asgers efterladte sager lå
et gammelt fotografi fra Vestindien.
Fotografiet blev fundet frem og for-
æret til Nanna.

Fotografiet viser et hus med nogle
personer stående på trappen og på
bagsiden er skrevet: ”Præstefamilien
Nygaard, Frederikssted, St. Croix.
Omkring 1899”.

Nogle dage senere skulle vi til infor-
mationsmøde om Festival 2011, og
ved den lejlighed gav Nanna så fo-
tografiet videre til DVS ved Anne
Walbom.

Og her giver vi så ordet til Anne:

Familien Nygaard i
Frederiksted

Et gammelt foto fra St Croix – ja,
det er da rent guf for sådan en som

mig. Bag på fotoet står der oven i
købet, at det er fra omkring 1899.
Der står også, at det er præstefami-
lien Nygaard fra Frederiksted. Et
morsomt lille stykke detektivarbejde
starter. Først finder jeg en bog fra
1990 frem, som hedder ”Mastering
the mission” og er skrevet af Betsy
Rezende. Den handler om den lu-
theranske kirke i Frederiksted, og
på side 38 er der en liste over alle
kirkens præster. Her fremgår det,
at fra 1897 til 1904 hed præsten
Niels Peder Nygaard. Det er et rig-
tigt dejligt tidspunkt, for så kan vi
sandsynligvis bruge folketællingen
fra 1901 til at identificere personer-
ne, som optræder på fotografiet.
Folketællingen giver følgende oplys-
ninger: Niels Peder (35 år) og
Amalia (35 år) Nygaard har en søn
Helge (6 år) og en datter Eva (2 år).
Desuden rummer husholdningen og-
så fire tjenestefolk, - nemlig Mary
Elizabeth Portmus (57 år), Loretta
Lewis (16 år), Frederik Jasper
(kusk og 32 år) samt Philip Erasmus
Nathan (13 år).  Men i denne folke-
tælling bor de uden for byen, og det
passer ikke så godt med fotoet, for
huset og trappen minder mig om en
bygning inde i byen.  Der er kun en
ting at gøre, nemlig at medbringe en
kopi af fotoet på Festivalturen.

Jeg spørger min værtinde, som er
Betsy Rezende, om hun kender hu-
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set. Uden tøven siger hun ”Benja-
min House”, som er et af Frederik-
steds kendte gamle huse. Det er i
dag malet pink og ligger i Dronnin-

gensgade 48. Men om familien Ny-
gaard boede der – se det har vi
endnu ikke fundet ud af. Vi antager
at fotoet er taget på Evas dåbsdag
og er derfor ret sikre på dateringen
1899. Så gætter vi, at det er den
ældre Mary Elizabeth, som holder
dåbsbarnet, og at det er Loretta på
kun 14 år, som står længere oppe
på trappen.  Men hvem manden
oppe på balkonen er – det ved vi
ikke.

Det er en fornøjelse at fortælle Cay
og Nanna, at vi har fundet huset.
Nu kan de også fotografere huset
med den flotte trappe og føle
historiens vingesus.

Anne Walbom

Nanna og Cay fortsætter:

Nu blev det jo så interessant at vide
lidt mere om huset. Ellen Larsen
kunne ikke fortælle meget om det
gamle fotografi, men henviste til
søster Lykke Beck (Årgang 1934).

Denne mente, at familien vendte til-
bage til Danmark, da Øerne blev
solgt, men vidste ikke om eller hvor
han blev præst i Danmark.

Til gengæld kunne hun fortælle, at
den lille pige på barnepigens arm
hed Eva Nygaard, og at hun som
voksen blev håndarbejdslærerinde.
Billedet er sandsynligvis taget ved
Evas barnedåb.

Eva Nygaard, kaldet Frøken Ny-
gaard, var veninde med Lykkes og
Asgers moster, som havde en hånd-
arbejdsskole i Haslev, hvor Frøken
Nygaard var medarbejder. De boe-
de begge på skolen og blev altid
inviteret sammen til familiefester.
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Storebroderen på billedet blev tand-
læge i Vig og fik ingen børn.

Frøken Nygaard, August 1974

Nanna fotograferet på trappen til
præstegården under Festival
2011

Iflg. teksten på bagsiden var Frøken
Nygaard født omkring 1899 og hen-
des dødsår fik vi indkredset til ca.
1988.
Da der skulle ryddes op efter hendes
død, overlod mosteren fotografiet til
Ellen og Asger.

Derudover havde Lykke Beck et
foto af Frøken Nygaard, som vi også
fik overladt.

Nanna og Cay Andersen
Fotos: Nanna og Cay Andersen
og Anne Walbom

Vestindiske ordsprog:

Same grass old goat bite, young
goat bite:
Æblet falder ikke langt fra stammen

Yo’ a run from de jumbie a’ meet de
coffin:
Gå fra asken og i ilden

No rain, no rainbow :
ingen roser uden torne

Neva grease a fat pig:
Nok er nok

„Yes“ don’ clime hill:
Handling er bedre end ord
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2 Vestindiske uger

To meget forskellige vestindiske ak-
tiviteter i Danmark, som tilfældigvis
blev planlagt til at finde sted lige ef-
ter hinanden. Den første var et to-
dages symposium på Nationalmuse-
et i København med udspring i sær-
udstillingen „Dansk Vestindien - en
koloni bliver til“, den anden var en
tre-dages event i Aarhus kaldet
„Verdensbilleder“. Arrangementet i
Aarhus bød på vestindiske udstil-
linger, musik og foredrag – koblet
sammen med midnatsåbent om ons-
dagen i alle byens butikker. Alt dette
gjorde, at der var en ubeskrivelig
trængsel på alle gader i bymidten –
sandsynligvis over 100.000 menne-
sker var taget ind for at shoppe og
få usædvanlige caribiske oplevelser.

Symposiet på Nationalmuseet bød
på en række indlæg fra US Virgin
Islands. Flere af talerne havde aldrig
før holdt foredrag i Danmark. My-
ron Jackson (t. v.), som er leder af

VI Cultural Institute på St. Thomas,
har tidligere besøgt Danmark (bl.a.
deltaget i DVS-Festivalen 1985) -
men til symposiet blev han sponso-
reret af DVS. Myron Jacksons ind-
læg handlede om den vestindiske
kultur, og den del der er knyttet til
Danmark „Our Shared Heritage:
Collective Memory and Identity“.
Arkitekt Gerville Larsen (t.h.) fra St.
Croix var for første gang i Danmark.
Han talte om bygningsbevarelse,
„The Other Side of the Story:
Making Preservation Connect with
Diverse Audiences in the U.S. Virgin
Islands“

Udstillingen med Emilie Langkjærs
historiske fotografier blev pillet ned i
Køge. Der lå den pænt indpakket
og ventede på at komme til Aarhus
Rådhus som en del af „Verdensbil-
leder“. Dorte Paaske tilbød sig som
chauffør og Grethe Strange stod pa-
rat i Aarhus for at hjælpe. Udstillin-
gen varede i 3 dage og blev set af
mange mennesker – både dem, som
alligevel ville være kommet på Råd-
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huset, men også af dem, som havde
læst om fotografen fra St. Croix og
hendes spændende billeder.

Ved åbningen af „Verdensbilleder“ i
Aarhus holder borgmester Nikolai
Wammen en glimrende åbningstale
på et fornemt engelsk, som røber
hans år som udvekslingsstudent i
USA. Bemærk Roy Lawaetz kunst-
værk, som hænger på bagtæppet.
Roys billeder var udstillet i FO i
Frederiksgade, og Roy selv holdt
foredrag om sin kunst alle de tre
dage, som „Verdensbilleder“ vare-
de.

Den officielle åbning af „Verdensbil-
leder“ fandt sted i Musikhusets

foyer og var åben for alle. Den ene
stabel af stole efter den anden blev
kørt ind, men til sidst var folk nødt
til at stå op – så mange kom.
Congresswoman Donna Christen-
sen talte på vegne af USVI og så
blev vi underholdt af Bill Bass og
hans olietønder samt af Doc Peter-
sen med et udvalg af de kendteste
calypsosange.

Smukke unge mennesker iklædt
flotte kostymer og dansende til ca-
ribiske toner.  Dette er dansegrup-
pen „Music in Motion“ fra St. Croix
som er i gang med en kvadrille un-
der ledelse af Bradley Petersen. De
fik et stort bifald. Dagen efter skulle
de danse sammen med lokale unge,
samt gå i parade gennem byen

„Stanley and the Ten Sleepless
Knights“ er et stort navn på St.
Croix, men efterhånden, som deres
popularitet er vokset her i Danmark,
kan de måske få deres navn oversat
til dansk? Stanley og de ti søvnløse
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riddere. Det er Stanley med fløjten
helt ude til venstre.

Kunstmuseet Aros ligger lige ved
siden af Musikhuset. Borgmester
Wammen inviterede Donna Chri-
stensen m.fl. en tur op i den helt nye
tilbygning, - et cirkelrundt regnbue-
glasrør placeret ovenpå bygningens
8. etage. Et fantastisk kunstværk af
Olafur Eliasson som giver et farve-

strålende panorama, som her nydes
af Donna Christensen, Nicolai
Wammen, Ulla Lunn og Robert
Johnson.
På Store Torv var der ustandselig
folk, der stod og studerede disse

fotostater. Hvad var det, de læste så
ivrigt? Jo, det var „Tidslinje for de
dansk Vestindiske øer“ startende
med Columbus og sluttende med
Transfer 1917.

Glud museum er næste station for
udstillingen med Emilie Langkjærs
fotografier. De tre dage i Aarhus er
slut, så nu hjælper Niels Jørn og
Edith Christiansen med en ny op-
hængning. Hvorfor Glud museum?
Jo, Glud ligger ikke så langt fra
Barrit, som var det sogn, hvor Emi-
lies mand Anders Langkær havde sit
barndomshjem.  Udstillingen skal
hænge der indtil oktober.

Anne Walbom
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Andet og mere end en
ny hjemmeside….

Gennem flere år har vi haft en ambi-
tion om at få udviklet selskabets
hjemmeside, både teknisk og ind-
holdsmæssigt. Teknisk fordi den nu-
værende hjemmeside har mange år
på bagen og er udviklet i et system,
der kun vanskeligt kan vedligeholdes
af ikke-teknikere. Indholdsmæssigt
har vi samtidig haft et stadig stigende
behov for bl.a. at kunne gøre selska-
bets arkiver online tilgængeligt for
medlemmer og andre Vestindien-in-
teresserede.  Og da vi samtidig ved,
at flere og flere medlemmer er flit-
tige brugere af mail og andre faci-
liteteter på nettet, har vi også fundet
tiden er inde til, at en række med-
lemsoplysninger vedligeholdes af
medlemmerne selv – eller i det mind-
ste, at de får mulighed for det.

Men udvikling af en hjemmeside er
ikke noget, der sker  ’over night’.
Det kræver tid, teknisk snilde og ikke
mindst en vision om, hvad hjemmesi-
den skal kunne og hvordan den skal
se ud. Men for godt et halvt år siden
besluttede webudvalget (Dorte
Paaske (formand), Ben Säbel samt
undertegnede) at nu måtte vi altså se
at få gjort noget ved det. Og det har
vi nu gjort – og i  juli/august måned
forventer vi, at den nye hjemmeside
er sat i produktion og afløser den
gamle. Men adressen vil stadig være
den samme: www.dwis.dk. Men ind-

til den nye hjemmeside er i produk-
tion, kan I se hvordan tingene skrider
frem ved at gå ind på
www.dvsdwis.dk.

Hjemmesidens design
En stor tak til Birgitte Vestergaard,
BGRAPHIC, som har æren for det
flotte design (synes vi selv), som
gerne skulle gøre det endnu mere
tillokkende at fordybe sig i hjemme-
sidens mange oplysninger. Det grafi-
ske layout, som vi fik leveret fra Bir-
gitte, er så efterfølgende blevet om-
dannet til en Joomla-template (Joom-
la er et af verdens mest anvendte
open source systemer til hjemme-
sider). Der sørgede det indiske firma
Isquaretechnologies for – de har vir-
kelig leveret et stort, flot arbejde for
små penge.

Hjemmesidens teknik
En stor tak til Carsten Thrane, Joom-
laHouse, som aktivt har bidraget til
at selskabet har kunnet søsætte sin
nye Joomla-hjemmeside. En stor tak
til Ben Säbel (som nu bor i udlandet),
som gennem årene har gjort et stort
arbejde med at holde liv i den gamle
hjemmeside og nu senest har klar-
gjort adskillige ting til indplacering i
den nye hjemmeside.

Selve hjemmesiden er som nævnt
opbygget via Joomla, version 1.6
(den nyeste). Vi valgte Joomla af
flere grunde: Det er et af de mest
anvendte open source-systemer
(gratis), der er mulighed for at
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indbygge en lang række forskellige
tilføjelser, som både grafisk og ind-
holdsmæssigt udvider systemets po-
tentiale. Bl.a. har det givet os mulig-
hed for at indlemme hele selskabets
billedsamling og samtlige medlems-
blade tilbage fra 1966 (dog med vis-
se undtagelser (store filer) her i op-
starten). Og vi har også – ud over at
lægge medlemskartoteket ud på net-
tet (beskyttet - I kan selv rette gra-
den af offentlighed) - kunnet udvide
hjemmesiden med et socialt forum –
a la facebook – som vi håber rigtig
mange medlemmer med tiden vil gø-
re brug af.

En stor overvejelse for en forening
som vores, er, om den kun skal være
tilgængelig på dansk. Vi har erkendt,
at vi ikke har ressourcen til at over-
sætte hele hjemmesiden til engelsk –
vi har i stedet valgt at lave en kort
introduktionsside på engelsk (place-
ret på topmenuen) og så etablere en
’mekanisk’ oversættelse til engelsk
via Google Translate – vel vidende at
denne af og til giver nogle sjove re-
sultater.

Hvad indeholder den nye
hjemmeside?
Den nye hjemmeside indeholder føl-
gende hovedgrupper af informatio-
ner

· Øerne i dag
· Øernes historie
· Om Dansk Vestindisk

Selskab (faktuelle
oplysninger)

· Aktiviteter i selskabet – og
andre Vestindien-aktiviteter
(oversigter – hvad sker der)

· Biblioteket – med direkte
tilgang til historiske bille-
der og medlemsblade  fra
1966 til dato

· Medlemsforum – egne
oplysninger og tilknytning til
diverse grupper  (egne og
fælles)

Disse oplysninger er igen underop-
delt – hvilket kan ses ved at køre
hen over den vandrette menu under
topbanneret (billedet øverst på hjem-
mesiden).

Oven over topbanneret er der også
en menu: Den giver adgang til login
til egne oplysninger (medlemsforum
med diverse oplysninger), til diverse
kontaktoplysninger, bl.a. om rejse-
arrangører, og til en oversigt med
diverse links til andre hjemmesider
med Vestindien-informationer.

Hvad sker der nu – hvornår?
Vi arbejder på at få lagt flere af de
faktuelle beskrivelser ind på hjem-
mesiden. Men vi venter ikke med at
sætte hjemmesiden i produktion til
alle disse beskrivelser er på plads –
så der er god grund til med jævne
mellemrum at gå ind på hjemmesiden
og se, hvad der nu er sket. Når vi
søsætter den nye hjemmeside er alle
forhold heller ikke på plads omkring
det sociale forum – her skal vi først
have skudt os ind på den rigtige
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løsning og vi skal have checket, at
det nuværende medlemskartotek bli-
ver korrekt overført til den nye
hjemmeside. Og så vil vi udarbejde
en lille vejledning, som I senere vil få
tilsendt (pr. mail – når vi har fået
jeres mailadresse og sikret os, at I er
korrekt registreret i systemet).

Og det er her I som medlemmer skal
på banen: Hver  gang selskabet  har
udsendt  en nyhedsmail, er et ret
stort antal kommet retur. Derfor be-
der vi alle medlemmer sende en mail
til sekretariatet@dwis.dk med
det/de navne I gerne vil adres-
seres med, jeres adresse –

herunder mailadressen – samt
oplysning om I vil modtage
bladet elektronisk eller fysisk.

Og så beder vi til sidst om tilbage-
meldinger (til
webudvalget@dwis.dk)
om ting, der skal rettes/ kan gøres
bedre – og selvfølgelig ting, der ikke
virker.

Og lad jer nu ikke slå ud af, det lyder
kompliceret – det er det forhåbentlig
ikke, når I har fået fat i tastaturet og
i musen.

På webudvalgets vegne
Erik Marcussen

Se mere - foreløbig på www.dvsdwis.dk
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Apotekeren fra Sankt
Thomas

Apoteker Riise vendte hjem fra
Vestindien og skabte sit eget
Sankt Thomas ved Frederiks-
berg Allé. Ud over at lægge navn
til en plads og en allé, gav Sankt
Thomas også navn til skiftende
forlystelsesetablissementer.

af Niels Herskind

Sankt Thomas Plads blev anlagt
sammen med Frederiksberg Allé i de
første år af 1700-tallet og udgjorde i
starten indgangen til Frederiksberg
Allé. Men allerede i 1734 forlænge-
des alléen til Vesterbrogade ved
Værnedamsvej, hvor man opsatte en
gitterport for at forhindre almindelige
borgere i at benytte alléen. Den var
forbeholdt de kongelige ekvipager til
og fra Frederiksberg Slot.

Pladsen blev først officielt døbt i
2003. Gennem årene er den blevet
kaldt Den lille Runddel og Frederiks-
berg Kommune overvejede på et
tidspunkt at kalde den Søren Kierke-
gaards Plads, men det navn gik til
pladsen ved Den Sorte Diamant i
København.
Pladsens navn stammer fra det land-
sted, som apoteker Albert Heinrich
Riise købte i 1872 og kaldte Sankt
Thomas efter at være vendt hjem fra
øen St. Thomas i Dansk Vestindien.

I byen Charlotte Amalie drev han
apotek fra 1838 og tjente en mindre
formue bl.a. ved at lave kosmetiske
produkter og fremstille den kendte
Riis Bay Rum, i dag blot kaldet Bay
Rum.
Endvidere var han i en periode di-
rektør for Bank of St. Thomas. Da
der udbrød epidemier af både kolera
og gul feber på øen, rejste Riise med
familie til København, men med pla-
ner om at vende tilbage. Familien
forblev imidlertid i Danmark og over-
drog apoteket til en svigersøn.
Da Riise døde i 1882, blev hans villa
købt af en rebslager Thrane, som
skabte et forlystelsesetablissement i
ejendommen under navnet St. Tho-
mas. Stedet blev nedlagt allerede i
1902, hvorefter filmmanden Con-
stantin Philipsen indrettede biografen
Odeon, som dog ikke blev nogen
succes. Han lykkedes dog senere
med at indrette biografteatre som
Palads og Rialto.

Den nuværende imposante beboel-
sesejendom, som også bærer navnet

Riises landejendom Sankt Thomas, som for-
svandt  allerede i 1902
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Sankt Thomas, blev tegnet af arki-
tekt Philip Schmidt, som bl.a.også
tegnede Politikens Hus. Også her i
den nye ejendom lå der i 1930erne et
forlystelsesetablissement, den kendte
danserestauration St. Thomas, der lå
på hjørnet af Frederiksberg Allé og
St. Thomas Allé. Der har for nylig
været planer om at indrette restau-
rant i ejendommen, men de planer
ser p.t. ud til at være strandet p.g.a.
nogle  hvilende klausuler i ejendom-
men.

På selve pladsen opsatte Frederiks-
berg Kommune i 1932 to spring-
brønde med motiver fra den frede-
riksbergske historie. På toppen af
den ene sidder en amagerkone, som
skal illustrere, at de oprindelige fre-
deriksbergere egentlig stammede fra
Amager, nemlig efterkommere af de
hollandske bønder, som Christian II
lod komme til landet for at forbedre
landbrugsproduktionen. På den an-
den brønd sidder en falkonér, som
skal lede tanken hen på Falkoner-
gården, som lå ved Falkoner Allé
samt falkene i Frederiksbergs by-
våben.

 Riises apotek i Charlotte Amalie
brændte ned i 1895 men med et ek-
stra varelager kunne udsalget fort-
sætte fra en nabobygning. To år ef-
ter branden kunne et nyopført apo-
tek indrettes i en bygning, som i dag
stadig eksisterer som forretning i
byen under navnet Riise Store.

Apoteket på Sankt Thomas er i dag en eks-
klusiv gaveshop.

At flytte apoteket fra Vestindien til Vejle gav
meget sjov om ”det sorte apotek” - her i
Storm P.’s tegning fra 1917 ( Storm P
Museum)

Navnet St. Thomas Apotek har dog
overlevet til i dag, idet den daværen-
de apoteker efter meget besvær fik
lov til at fortsætte i Vejle.

Han overtog et gammelt apotek med
varelager og inventar og fortsatte
driften under navnet St. Thomas
Apotek.

Tak til Lokalavisen Frederiks-
berg for tilladelse til at bringe
denne artikel.
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Det hænder, at medlemsbladet er forud for sin tid – i hvert fald på billed-siden.
Den opmærksomme læser af sidste nummer vil have bemærket at foto-grafiet
af HAL’s hovedkontor i St. Thomas i artiklen om Lawyer Jørgensen i virke-
ligheden forestillede landstedet St. Thomas på Frederiksberg, som rettelig hø-
rer hjemme i dette nummers artikel om „Apotekeren fra St. Thomas“, side 23.

Vi gør skaden god igen ved at præsentere rederiets kontor ovenfor og benytter
lejligheden til at præsentere læserne for en gåde: Hvem er den selvhøjtidelige
herre i nyindkøbt tropetøj, som skridter kajen af med en ranglet ranger i hæle-
ne? Da Stars and Stripes vajer over Post Office, og bevæbnede soldater hol-
der vagt omkring HAL’s kontorbygning, er fotografiet nok taget i 1917 efter
Overdragelsen.

Fotografiet stammer fra familien Jochimsens billedarkiv. Halvor Jochimsen me-
ner at kunne afvise, at herren i tropetøj er hans farfar Julius Jochimsen, direktør
for HAL. Sceneriet tyder vel også mere på, at der er tale om en nyudnævnt og
nyankommet amerikansk embedsmand. Men hvem?

Rettelse - og efterlysning

 Hamburg-Amerika Liniens kontor i St. Thomas
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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

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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Slægtsforskning igen

Slægtsforskning kan føre til meget –
ihvertfald på St. Croix.  Jeg var for
nogle måneder siden vidne til dette
familiemøde. Yderst til højre står
kvinden, som har brugt mange timer
på at finde alle efterkommerne af
ægteparret Thompson, som blev gift
omkring 1850. Hun har nu sporet
disse tre andre familiemedlemmer.
Skønt de alle bor på St. Croix, ken-
der de slet ikke hinanden. Veronica
Phillips, som står med ansigtet mod
kameraet, har fra at være en pensio-
neret sygeplejerske, udviklet sig til at
være en af de eksperter, som hjælper
nybegyndere.

Herhjemme er vi også mange, som
er interesseret i slægtsforskning.
Nogle har i en årrække puslet med
de vestindiske rødder og ved efter-
hånden godt, hvordan man gør. An-
dre har længe ønsket at finde ud af
noget mere om familien, men ved ik-
ke hvordan man skal gribe det an. Er
du sådan en?
Til september starter vi igen en
slægtsforskergruppe – for både
øvede og nybegyndere. Vi plejer at
mødes nogle søndag eftermiddage.
Alle er velkomne, så hvis du har lyst
til at være med, så send mig en e-
mail. Jeg vil da kontakte dig.
Vel mødt

Anne Walbom
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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.

Send en e-mail til sekretariatet@dwis.dk
eller udfyld nedenstående blanket
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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.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.

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,  75  64  12  88
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Deadline for artikler til blad 2011-4 er 1. september

Transfer Day 2011: „Giving Voice to Our Ancestors“
med Per Ank Institute Dancers

 Eftersendes ikke ved vedvarende adresseændring,
   men tilbagesendes med oplysning om ny adresse.

Dansk Vestindisk Selskab
Grøsager 302, DK-2980 Kokkedal


