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Kære medlemmer

Anne Walbom

Formanden skriver...

Tryk: Islev Tryk, Islevdalvej 194, 2610 Rødovre

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2011, nr. 4
Redaktion: Vibeke Maduro Tuxen (ansvarshavende).

Teknisk assistance: Finn Ferrall og Erik Marcussen.

Læg mærke til dette navn: Tabarie Henry. Og hvem er så han – en spændende

historisk person? Nej, en spændende yderst nulevende ung mand på 24 år, som

jeg tilfældigvis fik øje på i dag, da jeg sad og drak eftermiddagskaffe og lige skul-

le zappe hen til nyhederne. Han var en af deltagerne i VM i atletik i Sydkorea.

Tabarie Henry løber 400 m-løb, og han havde kvalificeret sig til en af de 8 fina-

lepladser. Det var sør’me vildt spændende, men også hurtigt overstået. Tabarie

Henry løb på tiden 45.55 sekunder, - det var lig med en 7. plads. Tabarie er fra

St. Thomas og uddannet på et universitet i Texas.

Men denne sommers overskrift var helt sikkert: Masser af vand! Vi har før

spurgt, om der er nogen, som kan hjælpe os til et mere tørt arkivlokale. Nu spør-

ger vi igen. Se Walter Damgaards indlæg om vandskade i arkivet s. 7.

Her i september prøver DVS noget nyt. Vi har tilbudt Bravo Tours en

undervisningsdag for de guider, som skal udstationeres på St. Thomas og St.

Croix. Mere om dette i næste blad.

Nu begynder en ny sæson – jeg håber vi ses.
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Plantagernes verden: Arbejde, leveforhold og
sundhed blandt slaverne på St. Croix

ved Niklas Thode Jensen, PhD, ekstern lektor, Saxo
Instituttet, Københavns Universitet

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)

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

Fredag  den 23. september  2011, kl. 19:00 i Taastrup Kulturcenter          ________
Lørdag den 29. oktober 2011, kl. 14.00 i Horsens

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.
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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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Medlemsmøde i Horsens
Lørdag den 29. oktober 2011 kl. 14.00

  Horsens Firmaidræts lokaler,
Hattingvej 14, 8700 Horsens

Foredrag: Praktikanter på St. Thomas

ved: Lasse Peter Rodewald og Aske Stick

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

Tilmelding senest lørdag den 22. oktober. Se side 3.

Foredrag på Glud museum

Juristen Anders Langkjær er født i landsbyen Breth ved Barrit, som ligger midt

mellem Vejle og Horsens – det samme område, hvor frilandsmuseet Glud ligger.

Selv om Anders var den ældste søn på gården valgte han at blive jurist, hvilket

dengang var en usædvanlig uddannelse for en gårdmandssøn. Efter eksamen tog

han nogle år til USA, men vendte tilbage til Danmark og et job som sagfører-

fuldmægtig i Køge, hvor han senere mødte Emilie.

27. oktober kl.19.30 taler Anne Walbom om fotografen Emilie Langkjær og

hendes mand politifuldmægtig Anders Jensen Langkjærs ophold i Frederiksted på

St. Croix.

Hele efteråret frem til den 31. oktober viser Glud museum udstillingen med

Emilie Langkjærs vestindiske fotografier, som er taget mellem 1898 og 1913.
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Ordinær generalforsamling
Dansk Vestindisk Selskab

Onsdag den 26. oktober 2010 kl. 19.30 (lokale 7)
 Taastrup Medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup.

     (over for Taastrup station)
 Parkering bag Medborgerhuset

DAGSORDEN:
1.Valg af dirigent

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

3.Forelæggelse af regnskab 2010-2011 (Erik Marcussen). Se siderne 24-25

4.Forelæggelse af budget 2011-2012, herunder fastlæggelse af
medlemskontingent (Erik Marcussen). Se side 26

5.Behandling af fremsatte forslag.

6.Valg  til bestyrelsen. På valg er: Anne Walbom, Dorte Paaske Rasmussen,
    Erik Marcussen, Per Dahl og Vibeke Maduro Tuxen

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

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

9.Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på, at forslag til sager, der ønskes optaget
på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 12. okto-
ber 2011

erik
Sticky Note
2011



7Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 4 - September  2011

Vandskade i arkivet
3. juli 2011

De heftige regnskyl i København 2.-
3. juli 2011 førte til vandskade i for-
eningens arkiv i Ny Kongensgade.

Jeg besigtigede lokalet 6. juli og kun-
ne konstatere, at der havde været
vand på gulvet og at det var væk i-
gen stort set. Desværre er gulvet
ikke helt vandret, men har bagfald i
forhold til indgangen, så der var fort-
sat meget fugtigt i det bagerste af
lokalet.

8. juli fik jeg ryddet delvist op i loka-
let, og jeg fandt ud af, i hvor stort
omfang materialerne var skadet. Der
har stået 3-5 cm vand at dømme ef-
ter mærker og skader.

I alle reolerne har den nederste hyl-
de fået vand og de nederste arkiv-
kasser er gennemblødte. Heldigvis
var en del af disse helt tomme.

En enkelt kasse indeholdt en hel del
ældre fotos af forskellig karakter
bl.a. fotos fra tidligere festivaler. En
stor del af disse fotos kunne reddes,
idet de er vasket og tørret, men en-
kelte er trods alt skadet. Nogle er
smidt ud, da de simpelthen gik i op-
løsning på overfladen.

En hel del bøger er skadet, men det
er alle bøger, som vi har i stort antal:
”Kunstner i Tropesol”, ”Vestindien
for 250 år siden”, ”En officer i
Dansk Vestindien”, så den skade er
til at overse.

Også en stor del af postkortene er
gået til og stod ikke til at redde, men
der er stadig lidt tilbage.

Til alt held havde jeg stillet alle vore
arvede billeder op på nogle lægter, så
de har ikke lidt så stor skade. Nogle
er dog skadet i rammerne. Alle bil-
leder er tørret af.

En kasse med gamle medlemsblade,
som stod direkte på gulvet er skadet
og de nederste medlemsblade er
kasseret.

Vi må nok også se i øjnene, at reo-
lerne er gået til. Det er fineret spån-
plade, som har drukket kloakvand!.
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Lokalet er rengjort så godt som det
kan lade sig gøre, og den 9. juli er
der opstillet en affugter.

Lokalet er tilset igen den 11. juli,
hvor affugteren har kørt et par døgn.
Det har hjulpet, men der er fortsat
meget fugt i lokalet. Gulve og det ne-
derste af reolerne er sprøjtet med
rodalon i et forsøg på at undgå mug
og skimmel.

For at opnår en tilfredsstillende ren-
gøring og sikring af tingene vil det
være nødvendigt helt at tømme loka-
let, så fugten under reolerne kan
komme ud.

Indtil videre vil jeg forsøge at lægge
nogle lægter under reolerne for at få
fugten under dem væk.

Walther Damgaard

Ikke alting går som
præsten spår…
I sidste nummer af medlemsbladet

fortalte vi en hel del om den nye

hjemmeside. Blandt andet fortalte vi,

at der var god grund til med jævne

mellemrum at checke, hvordan den

nu så ud. Og vi fortalte, at vi snart

ville gå i luften for alvor.

Men det er ikke alle projekter, der

bare kører efter en snor. Det gælder

også vores nye hjemmeside. Lige før

vi skulle gå i luften ville vor Joomla-

specialist opgradere til en nyere ver-

sion. Men noget gik galt, for den in-

disk fabrikerede template (hjemme-

sidens grafiske udformning)  var lidt

speciel på nogle områder. Så de, der

besøgte hjemmesiden på dette tids-

punkt, fik en dårlig oplevelse. Og

senere var der så lidt ferie hist og

pist, men lige nu er Isquaretechno-

logies i Indien så i færd med at op-

gradere vores hjemmeside til den

allernyeste version af  Joomla (1.7).

Når dette er på plads – og under-

tegnede er hjemme fra en velfortjent

ferie – mødes web-udvalget og vur-

derer, hvornår vi så går i luften. Som

det ser ud lige nu – satser vi på, at

sitet er søsat i dagene op til general-

forsamlingen  -  som jo som bekendt

finder sted den 26. oktober i Taa-

strup. Men til alle de, der er noteret

med mailadresse i medlemskartote-

ket, sender vi en mail, når vi søsæt-

ter den nye hjemmeside.

På web-udvalgets vegne
Erik Marcussen
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Emil Valdemar Lose
præst i Dansk Vestindien
gennem 20 år (1867-1887)

„Myndig, hård som flint, men me-
nigheden værdsatte ham som en
dygtig formidler. Kirkerne var
fyldte, selvom han tordnede og ly-
nede fra talerstolen, når det pas-
sede ham. Hans herskesyge og
aristokratiske væsen skyldtes må-
ske, at negrene i Vestindien lå i
støvet for ham.“

Disse er nogle af ordene i den be-
skrivelse, pastor Emil Valdemar Lose
omtales med i „Dansk Præste- og
Sognehistorie“ under Skeby-Otterup
sogn på Fyn, hvor han var sogne-
præst 1887-1907 (I).

Lose blev født i 1834 i København,
og han døde i 1916 på Frederiks-
berg. Han tog studentereksamen fra
Metropolitanskolen i 1855, og blev
cand. theol. i sommeren 1861, hvor-
efter han var ansat som lærer ved
Københavns Friskoler. Han har væ-
ret en flittig historie- og slægtsfors-
ker, hvilket bl.a. fremgår af hidtil
upublicerede arkivalia, som opbeva-
res i Rigsarkivets håndskriftssamling
(II). Hans håndskrift er smuk og let
læselig, hvilket også gik i arv til dat-
teren Karen Margrethe Lose, som
har bistået med renskrivning af dele
af præstens „Familieoptegnelser og
Livserindringer“ (III). Udover „Fa-
milieoptegnelserne“, som omfatter
Loses grundige slægtshistorie tilbage
til 1749, indeholder hans ”Livserin-
dringer” dagbogslignende beskrivel-
ser af dagligdagen på øerne og dra-
matiske oplevelser som orkaner,
jordskælv og flodbølge („Tsunami“).
Uddrag af disse beskrivelser, som er
med til at kaste lys over livet i Dansk
Vestindien i slutningen af 1800-tallet,
vil blive bragt i kommende numre af
medlemsbladet.

 Loses drøm var oprindelig at blive
udsendt til Grønland, hvorfor han
søgte ansættelse ved det grønland-
ske seminarium i København, men
som han skriver i sine livserindringer
(III): ”... kunne først komme til
Grønland om 2 Aar, hvorfor jeg
opgav stillingen i det grønlandske
Seminarium efter Minister Rosen-

Pastor Lose ca. 60 år gl.
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ørns Tilskyndelse mod hans Løfte
om at faa Frederiksted paa St.
Croix, hvortil jeg blev udnævnt
17. Aug. 1866.” Sejlturen med bar-
ken Galilæi varede lidt over 2 mdr.
og „var især i Begyndelsen aldeles
utaalelig. Kaptajnen var fordruk-
ken og ondskabsfuld. Modvind
holdt os først for Anker en uge i
Hellebækbugten, derpaa nogle
Dage uden for Hornbæk, saa
strøg vi for Nordvest ud i Katte-
gat, kom Skagen ud og saa - saa
laa Louise(1) og jeg i det skræk-
kelige snevre, beklumrede Lukaf
og kappedes om at være søsyge,
medens Martin(2) brølede af Kig-
hoste og Captajnen brølede: „aa
hold dog Kæft, din forbandede
Unge“. Jo, det var morsomt. Naa,
Kighosten gik over, Søsygen med,
og Enden paa Rejsen i Passaten
var skøn.“

Reelt kunne Lose derfor først til-
træde sit embede i Frederiksted 3.
januar 1867. Og starten som præst
var svær: „Det gik tungt med at
forkynde Guds Ord paa et frem-
med Sprog; jeg havde Mistillid til
mig selv, skrev min Prædiken se-
nest om Mandageftermiddag og
brugte saa hele Ugen til at over-
sætte og rette paa Oversættelsen.
Følgelig var jeg, naaar Søndag

kom, led og kjed af Prædikenen.
Jordskjælv gjorde en Ende der-
paa.“  Det var jordskælvet 18. no-
vember 1867 og den efterfølgende
flodbølge, som nærmest kastede
præsten i armene paa befolkningen i
Frederikssted med udendørs „nød-
dåb“, begravelser og prædiken oppe
på bjergsiden, hvor den lutherske kir-
ke og kirkegård var placeret. Begi-
venhederne var med til at Lose fandt
sig så meget tilrette på øerne, at han
senere skrev: „Meningen var at
blive der 5 á 6 Aar. Det blev til
mange flere, og aldrig har jeg øn-
sket det ugjort.“  Familiemæssigt
blev det også til nogle dramatiske år i
Frederikssted med 3 børnefødsler,
hvoraf de to døde 3-4 mdr. gamle.
Den sidste var en pige Emily, som
blev født på La Grange i oktober
1871, mens pastoren var på vej til et
ny embede, som han følte sig mere
eller mindre tvunget til: „Stærkt
presset af Guvernøren byttede jeg
Frederiksteds Embede med det paa
St. Thomas. Der var ogsaa bedre
Indtægter.“

(1) Hans første Hustru, Franscisca Louise
Tegner (1837-1883) gift 1864

(2) Deres førstefødte, Martin Julius Lose
(1865-1895)

Frederiksteds lutherske kirke
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10 år blev det til (1871 -81) på St.
Thomas, hvor præsteembedet også
omfattede betjening af St. Jan, men
hvor familien familien tilbragte nogle
af deres lykkeligste år i den store
præstebolig i Charlotte Amalie på
bjergsiden ud mod havnen og ved
siden af guvernementshuset. Famili-
en blev yderligere forøget med to
piger, Karen Margrethe i 1876 og
Anna Hedvig i 1879. Sønnen Martin
blev i 1874, 9 år gammel sendt til
Danmark for at gå i Kostskole. Det
var pastorens ønske, at sønnen gik i
hans fodspor og blev Capellan, men
17 år gammel fandt han sit liv til søs.
Præsten Lose var resten af sin tid
vred på sønnen.

Årene på St. Thomas var en travl tid
i det store præsteembede, ikke
mindst med mange besværlige sejl-
ture til St. Jan, hvor han ofte ufrivil-
ligt måtte overnatte p.gr.a. storm.
Længslen tilbage til et mere roligt liv
på St. Croix meldte sig: „Da jeg
havde været der i 10 aar og i den
Tid været 9 Gange i den mest
haandgribelige Livsfare paa
Turene til St. Jan, og da de idelige
Bjergvandringer fra Hus til Hus
trættede mig saa meget, byttede
jeg St. Thomas med Christian-
sted.“

1881-87 boede familien i Christian-
sted i den nyligt indrettede præste-
gård i Kongensgade 51 lige overfor
den lutherske kirke. Men efter knap

2 år ramtes familien af en stor sorg:
„Louise døde Søndagen den 8.
April 1883 kl. 6 nøjagtig i samme
øjeblik, da Fortet begyndte Kon-
gens(3) Fødselsdags Salut“. Lose
skrev efterfølgende i sine livserin-
dringer: ”Min Stilling som Enke-
mand med 3 Smaapiger var efter
forholdene derude umulig. Tanken
om selv at forlade Vestindien laa
mig fjærn.”  Han aftalte derfor med
sin yngre søster i København, at hun
skulle påtage sig opgaven med de tre
moderløse piger: ”1. August 1883
fulgte jeg Emily, Karen og Anna til
Frederiksted, hvorfra ”Malvina”
skulle føre dem til København.”

Præsten havde i mellemtiden fundet
trøst og støtte hos sin organistinde
Jane O’Maley(4), som han giftede
sig med i 1885. Deres første barn
Jutta Augusta blev født 3. Maj 1886,
mens barn nummer to Ingeborg
Marie blev født i Skeby præstegård

(3) Christian den Niende
(4) f. 1857 i Christiansted, datter af
bankdirektør O‘Maley og Amalie Hansen

Kongensgade i Christiansted
Præstegården i forgrunden til højre
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på Fyn i 1891. Om hjemrejsen skri-
ver han: ”Skulle jeg dø måtte jeg
dø hjemme, for at mine Børn kun-
de have deres naturlige Hjem hos
den Moder, jeg bragte hjem til
dem. 21. Maj 1887 forlode vi St.
Croix”. Men begge hans hustruer
udtrykte store savn over at skulle
undvære deres hjemstavn: „Louise
kom aldrig til at holde af Øerne
eller Folket“ - og for hans vestin-
diske hustru var især den første tid i
kolde Danmark svær:“Jenny græd
og længtes tilbage“.

1888 – 1907 var Lose sognepræst i
Skeby-Otterup på Fyn, hvor han i

begyndelsen, som anført i indlednin-
gen, „tordnede og lynede fra præ-
dikestolen“ og ofte blev angrebet i
den stedlige „Socialdemokrat“. Han
endte dog med at blive blid og yd-
myg, da sønnen Martin druknede
under et skibsforlis juleaften 1895.

Lose tilbragte sine sidste år på Fre-
deriksberg. Han blev 82 år. Hans
gravsted er stadig at finde på Sol-
bjerg kirkegård.

Lose har præsteret adskillige faglige
publikationer på dansk og engelsk,
hvoraf han har indsat de fleste
småartikler i sine „Historiske Sam-
linger“ (II). Til brug i kirkerne i
Dansk Vestindien udgav han med
kgl. approbation af 29. Octbr. 1871
„Hymns, Liturgy and Prayers“ for
the use of the evangelical Lutheran
church of the Danish India Islands,
hvoraf et udvidet andet Oplag udkom
1880 med titlen „Lutheran Manual“.
Han udgav endvidere en salmebog,
som blev brugt i Dansk Vestindien
indtil salget af øerne i 1917. Hans
håndskrevne upublicerede „Histori-
ske Samlinger“ består af to folieark-
store bøger med ialt 756 paginerede
sider og et omfattende emneregister.
Hans optegnelser refererer hovedsa-
geligt til utrykte arkivalier om den lu-
therske kirkes historie, men også om
„Missionens og Skolevæsenets Hi-
storie i DVI indtil 1878“ (II).

I Skeby kastede han sig over lokal-
historie. Han gennemgik alt, hvad

Skeby Kirke på Fyn



13Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 4 - September  2011

der fandtes af arkivalier fra sognene,
og nedfældede sine undersøgelser i
bogen „Historiske Fortællinger om
Skeby og Otterup Sogne og til dels
deres nærmeste Omegn, især i ældre
Tid“ (IV). I opslagsværket „Dansk
Præste- og Sognehistorie“ under
Skeby-Otterup sogn på Fyn (I) om-
tales indholdet i hans bog på en lidet
flaterende måde: „Hans stofmæng-
de har været overvældende, og
han har ikke formaaet at gøre sin
bog klar og overskuelig“.

For en udenforstående forekommer
Loses arkivundersøgelser fra hans to
gange 20 års præstegerning at være
en sand guldgrube ikke mindst, hvad
angår hans omfattende „Historiske
Samlinger“ fra Dansk Vestindien(II).
Vi kunne ønske os, at en historiker
finder interesse for at gennemarbej-
de det store materiale.

Elisabeth(5) og Erik
Hippe

Illustrationer fra Loses
private fotosamling

(5)       Oldebarn af Louise og Emil
            Valdemar Lose

Referenceliste

(I) Nedergaard P. Dansk Præste- og
Sognehistorie 1849-1949. III. Fyns
Stift. København: Duplex
Trykkeriet; 1956.

(II) Lose EV. Historiske Samlinger om
den lutherske Kirke på St.
Thomas og St. Jan samt andre
Optegnelser om Øerne,
hovedsageligt efter utrykte Kilder.
Rigsarkivet København.
Håndskriftssamlingen, gruppe
VII.D, nr. 7-8; 1878.

(III) Lose EV. Familieoptegnelser og
Livserindringer, nedskrevne af E.
V. Lose, Præst. To hæfter samt
løsblade. Rigsarkivet København.
Arkivnummer: 03552. Arkivalietid:
(1745) 1888 til 1895. Arkivserie:
Familieoptegnelser; 2008.

(IV) Lose EV. Historiske Fortællinger
om Skeby og Otterup Sogne og til
Dels deres nærmeste Omegn, især
i ældre Tid. Odense: Fyns
Tidendes Bogtrykkeri; 1900.

Nyt om „Turen går til
Dansk Vestindien“
Fra forfatteren til „Turen går til
Dansk Vestindien“ har vi fået
meddelelse om, at den er nu
desværre er død - i hvert fald som
bog.

Politikens Forlag ønskede ikke at vi-
dereføre den. De traf beslutningen
før meddelelsen om charterrejser til
Dansk Vestindien, men da var det
for sent.

Heldigvis har forfatteren, Kenneth
Bo Jørgensen lagt al tekst fra bogen
på nettet: http://freeguideusvi.com



14 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 4 - September  2011

Dansk Vestindien – en
koloni bliver til

Den elendige sommer har været god
for museerne. Jo mere regnvejr, des
flere museumsgæster. Mange tusind
gæster har besøgt Nationalmuseet
og udstillingen om de første 150 år
af koloniens historie; Dansk Vestin-
dien – en koloni bliver til. Jeg har
kurateret udstillingen og National-
museet antog min idé om en udstil-
ling tilbage i 2009. Siden har jeg ar-
bejdet på at rejse pengene og gen-
nemføre researchen og producere
udstillingen, der åbnede i april 2011.

Intentionen med udstillingen har væ-
ret at vise, hvad der skete netop i de
år, hvor det hele blev bygget op med
plantager og sukkerproduktion og ik-
ke mindst hvor slaveriet blev en fast
institution i koloniens funktion. De
fysiske strukturer som udgøres af
både plantager, byhuse, kirker og
forter er udgangspunktet for fortæl-
lingen; for det er en enestående
sammenhængende og stadig eksiste-
rende bygningskultur. Vi har også
villet fortælle historier om rigtige
mennesker, der har boet og levet i
de bygninger , netop i den periode
frem til ca. 1820. Og til det har
Louise Sebro og George Tyson hjul-
pet med biografier på Afro-caribiere
som har arbejdet og levet på de
plantager og i de huse vi beskriver.

Jeg kan kun opfordre til at besøge
udstillingen og erfare skæbnerne for
Belinda, Lucas, Simon Lamar, Kap-
tajn Tongolo, Hector, Gertrude Lund
Chalander, Damma, Anton Ulrich,
Ernst Ludvig Andrea og Coffi.

På udstillingen viser vi også en film
med interviews med 5 vestindere
som vi har spurgt om deres forhold til
’fortiden, nutiden og fremtiden’. Der
er stærke og vedkommende udsagn i
filmen som har vakt tanker hos man-
ge udstillingsgæster. Filmen kan
down-loades på hjemmesiden
www.denvestindiskearv.dk

Jeg mener at den vestindiske byg-
ningskultur i sammenhæng med de
velbevarede arkivalier og ikke mindst
de, der byggede kolonien for europæ-
erne, udgør et kæmpe monument
som verdenssamfundet burde aner-
kende som kandidat til UNESCO’s
liste over Verdensarv. Denne liste
udgør netop monumenter, områder,
kultur-fænomener og naturfænome-
ner som bør og skal bevares for ef-
tertiden som vidnesbyrd om menne-
skehedens aktiviteter og vilkår. Jeg
mener at netop de tre små øer i Cari-
bien udgør et samlet vidnesbyrd om
denne periode, der gav europæerne
et forspring i en globaliseret verden.

Udstillingen kan ses på
Nationalmuseet frem til 23. oktober
2011. Fra november 2011 til marts
2012 kan udstillingen ses på Flens-
burger Schiffartsmuseum og derefter
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på Gammel Estrup Herregårds-
museet hele foråret og sommeren
2012.

I forbindelse med udstillingen afholdt
vi et symposium i maj 2011 på Natio-
nalmuseet. Vi havde mulighed for at
invitere 8 vestindere og debatten om
kulturarv – både den håndgribelige
og den immaterielle – var genstand
for mange overvejelser i de to dage
symposiet stod på. På symposiet
blev det også tydeligt, at alle ønsker
en markering af 2017, hvor Vestin-
derne kan fejre 100året for, at de
blev købt af USA. Og det blev også
tydeligt, at hvis det skal blive et godt
jubilæum så skal både Danmark og
USA bidrage til ’festen’. Det var ik-
ke bare festen som sådan der blev
debatteret, men mere spørgsmålet
om, hvordan vi i fællesskab kan ska-
be en situation der er værd at fejre,
på baggrund af fællesskab og samar-
bejde. Et referat af symposiet findes
på hjemmesiden
www.denvestindiskearv.dk
Nationalmuseet markerede sig med
ønsket om at deltage aktivt i at op-
arbejde et samarbejde med USVI.

Udstillingen er en del af et større
formidlingsprojekt der startede med
hjemmesiden
www.denvestindiskearv.dk. Her er
der ca 200 billeder og 50 siders ar-
tikler om Vestindien, arkitektur og
mennesker som er frit til at bruge og
downloade f.eks. til undervisnings-
brug  - blot kilden er angivet.

På hjemmesiden findes også et
’print-selv-katalog’ til udstillingen, så
man kan læse udstillingsteksterne in-
den besøget.

Sidst men ikke mindst er der også et
undervisningsmateriale beregnet til
folkeskolen; et ’før – under- efter’
forløb i forbindelse med et udstil-
lingsbesøg for en 6. – 9. klasse.

Arkitekturens dag bliver hvert år af-
holdt d. 1. oktober. Nationalmuseet
har bedt mig om at holde et foredrag
om Vestindien og den særlige arki-
tektur som findes dér, lørdag d. 1.
oktober 2011.

Ulla Lunn, arkitekt m.a.a.

St.Thomas og St.John
- timing og dresscode!
Et halvt år er gået siden oplevelserne
på St.Thomas og St.John. Hvordan
finder jeg tilbage til atmosfœren der-
ovre? Jo, jeg er så heldig at bo i Rør-
vig. Her er himmel og hav. Jeg gik
en tur på ca. 3 timer i vandkanten
langs vore strande. Jeg lyttede til
bølgernes skvulp. En lyd, som er ble-
vet hørt i årtusinder over hele jord-
kloden. Slaverne har lyttet lœngsels-
fuldt til havets brœnding og stirret o-
ver det store hav. De vidste at langt,
langt over havet lå Afrika, deres
hjemland. Hvor må de have vœret
syge af hjemvé. Her i Rørvig har vi



16 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 4 - September  2011

en kœmpe horisont og meget ofte en
blå, blå himmel. Dette er også meget
inspirerende. Himmel og hav forener
os mennesker her på Jorden. Pludse-
lig var de tidligere danske øer ikke
så langt vœk i min erindring, og jeg
kunne begynde at skrive. 

Der var travlhed i lufthavnen i Char-
lotte Amalie, da vi ankom om sønda-
gen, alle vœrter var der for at tage
imod deres gœster. Jeg skulle bo hos
Rita Brady-Bermudez.

Vi havde ikke megen tid, da det før-
ste arrangement var en velkomstfro-
kost i Nørregade, hvor vi var invite-
ret af miss Rita Coll. Det var om at
„shine-up“ i en fart. Men det var vi
efterhånden veltrœnet i. Det var et
bedårende sted, en tropisk gårdhave
med et meget antikt hus, midt i byen
og alligevel så landligt. Der blev spil-
let gammel calypsomusik på trœve-
randaen, og flere af de indfødte da-
mer dansede allerede livligt og ryt-
misk. Der var en rigtig glad og for-
ventningsfuld atmosfœre. En farve-
rig buffet stod klar og det duftede
meget exotisk. Der blev serveret
rompunch og en forfriskende lime-
drik. Folk miksede rundt og fik hilst
på de forskellige vœrter. På grund af
min glutenallergi var der ikke meget
andet end frugt og salat, jeg kunne
spise. ØV! Nå, jeg fik min trøst. En
yndig blond kvinde solgte sine farve-
rige malerier. Hun hedder Pam Lar-
sen og er en kendt kunstmaler der.
Mange af motiverne var taget fra

kendte steder i Charlotte Amalie. Jeg
forelskede mig pladask i de dejlige
billeder og i Pam. Jeg købte hele 4
stk. (Nu er de indrammet og hœnger
noget så fint i min søde, lille, nye en-
trè.)  Det var en yndig eftermiddag
med en dejlig stemning i de gyldne
eftermiddagsstråler,  musikken og de
dansende satte kolorit på det hele. Vi
fik også hilst på formandinden Gail
Shulterbrandt Rivera, hendes moder
og resten af bestyrelsen.Vi må have
vœret omkring 100 mennesker i den
smukke have, det var en romantisk
start på vores besøg.

Da det blev aften, spurgte Rita, om
jeg havde lyst til at gå i teatret. Det
lød spœndende. Musicalen „Hair“
skulle opføres af et hold fra Florida.
Vi snoede os igen ned ad de stejle
veje, teatret var i en lille lokal trœ-
bygning, hvor  vi mødte Judith Gry-
bowski, hun havde fået samme idè.
Med hende var Jonna, Anelise,
Dorthe og Ester. Vi syntes alle, det
var en meget levende forestilling og
noget frivol.

Efter at have deltaget i en katolsk
messe meget tidligt  næste morgen
gik turen til det nœste i programmet,
nemlig en strandtur med picnic ved
den skønne strand Magens Bay
Beach. Her var igen calypsomusik
og en stor buffet. Det var enormt,
absolut „out of this world“, hvad vore
vœrtinder ankom med af mad. Den
ene bil efter den anden med damer
bœrende på tildœkkede fade og
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skåle. Alle køkkener i Charlotte
Amalie må have vœret i kog!
Masser af rompunch, desserter
og kager. Badetøjet på og ud i det
klare, varme, tyrkisgrønne vand,
ligge lidt i solen, dase!

Mandag aften var der ”President
Gail Shulterbrandt´s Gala Formal
Dinner Dance of Welcome” i den
katolske kirkes „Columbian Hall“.
Det blev en meget festlig aften. Fan-
tastisk mad, dejligt orkester, elegant
klœdte gœster, de fleste damer i sort
elegance. Vi havde inden rejsen fået
at vide, at øboerne klædte sig meget
farverigt, men det var da vist passé.
Jeg sad og følte mig helt forkert i
min abrikosfarvede kjole, jeg har den
mest bedårende, lette sorte selskabs-
kjole derhjemme, den ville jeg meget
hellere have haft på. Nå, imens jeg
sad og funderede over dette, ind
skrider Vibeke og Per med deres
vœrtinde Joy Garee. Alle tre udsøgt
elegante. Vibeke i en meget elegant
sort robe. Joy i en hvid, kropsnœr
palliet, med en pelscape henslœngt
over skuldrene. Jeg undrede mig, da
Vibeke tidligere havde sagt, hun ikke
havde noget sœrligt med til den af-
ten. Det må Joy nok have tœnkt, hun
har oceaner af creationer i sin gar-
derobe og havde nœsten tvunget
Vibeke ned i den sorte. Jeg kunne
ikke lade vœre at more mig over den
historie. Det var meget synd for
Dorthe Nielsen, hun havde et meget
hœvet betœndt ben, så hun måtte
sidde med benet placeret på en stol

hele aftenen. Muligvis et insektbid.
Stor ros til hendes vœrtinde Judith
Grybowski, vi hørte om hendes om-
sorg og kœrlige pleje af Dorthe.
Tak. Min vœrtinde var også meget
elegant, men måtte også tilbringe af-
tenen siddende på grund af knœope-
ration. Der blev holdt mange taler og
isœr fortalt om den hele store Shul-
terbrandt familie.Der blev sunget
Happy birthday to you  og danskerne
sang den danske fødselsdagssang,
det var Gails mors fødselsdag. Flot
som hun kunne danse og deltage i de
fleste arrangementer. Det var en fin
og festlig aften.

Tirsdag blev en dejlig dag. Nok fordi
jeg elsker historie, arkitektur, nostalgi
og indretning. Vi skulle besøge den
gamle bydel, Frederiksberg og Go-
vernment Hill, området bliver også
kaldet „Kongens Kvarter med bl.a.
99 steps, Haagensens hus, Crown
House og Black Beard’s tårn. Sidst-
nævnte område er i dag museum og
luxushotel med swimmingpool og en
fantastisk udsigt. Formandinden Gail
Shulterbrandt var vores guide, hun er
historiker og fortalte og forklarede
meget klart og tydeligt. Tak Gail!
Hun viste os også familien Schulter-
brandts hjem, i dette hus boede Eldra
og Louis Shulterbrandt da den første
Friendship Festival fandt sted i 1967.
Eldra  Schulterbrandt var medstifter
af „The St. Thomas Friends of Den-
mark“ i 1966. Hun var også den før-
ste formandinde.
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Ved foden af 99 steps trådte vi ud på
Kongens Gade, her ligger Govern-
ment House, bygget af den indfødte,
berømte arkitekt Johannes Wright i
1819. Han blev forresten Ridder af
Dannebrog. Udenfor står et rødt
skilderhus. En gave fra Danmark i
1967, da der blev fejret 50 års jubi-
lœum for salget af øerne til USA.
Det er en meget smuk, hvid bygning
med hvidmalede baldakiner. Nœsten
i New Orleans stil. Her blev vi budt
på stort formiddagskagebord med
drinks og kaffe på den store terrasse
bag huset. Det var utroligt hyggeligt
og vi fik tid til at sludre med de for-
skellige rejsefœller. Så blev vi vist
rundt i det store smukke hus, til sidst
i den store balsal. Jeg synes, den vir-
kede noget mørk og klunkeagtig, sa-
len på St. Croix er langt mere ele-
gant og lys.

Samme aften var vi inviteret til mid-
dag hos Mr.og Mrs Leslie & Judith
Richardson. De var vœrtspar for
Gurli og Ole Kofoed Olsen. Det blev
serveret alt godt fra grillen, spareribs,
kylling og andet kød, sammenkogte
retter, ris, bønner og grøntsager, alt
tilberedt med St. Thomas „ flavour“.
Herefter dejlige hjemmebagte kager.
Vi sad på deres terrasse med en her-
lig udsigt over byen. Tak til vœrts-
parret for en smagsoplevelse, det var
den bedste mad på hele turen!

Så blev det tid til turen til St.John.
Den smukkeste ø af de tre. Det er
selvfølgelig,  fordi den stadigvœk er

ret uberørt, takket vœre den store
nationalpark. Vores første mål var
plantagen Annaberg. Her er ruinerne
fra en stor sukkerplantage med Vir-
gin Islands største sukkermølle,  rui-
ner af sukkerfabrikken og slavekvar-
teret. I det gamle køkken blev der
serveret en softdrink og „johnny-
cake“. En tør kage, som oprindelig
hed  “journeycake“. En kage, der
kunne holde sig frisk på de lange og
anstrengende hestevognsture. Kagen
blev serveret af en stor sort „Ma-
ma“. Hun var sur og skuffet over os,
hun ville ikke give os kage, hvis vi
ikke engang kunne sige „good mor-
ning“. Det var utroligt flovt, at man
efterhånden er så forvænt med at
blive betjent, at man glemmer almin-
delig opdragelse. Så gik turen videre
ad de stejle landeveje. Vejene blev
bygget af danskerne i sin tid, den-
gang fulgte man bakkerne i lige linie,
ligesom hjemme i Danmark, det må
have vœret frygteligt farligt med
hestevogn og stakkels heste! Det var
jo nœsten som en rutchebane. Res-
ten af dagen blev tilbragt ved en
skøn strand.

„Oh“,my God!“ Formandinden Gail
modtog os ved tilbagekomsten til St.
Thomas for at fortœlle os, at recep-
tionen for os og vore værter  i Ka-
thrineberg Goverment House var kl.
18 og ikke kl.19.

Det var et stolt syn at se Dannebrog
vaje over Charlotte Amalie sammen
med det amerikanske flag og Virgin
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Islands flag. Det gav faktisk mig et
sug i maven af bevœgelse. Jeg måtte
knibe mig selv i armen for at forstå
det fantastiske, jeg på denne tur måt-
te opleve. Jeg er meget taknemmelig
og berørt af det hele. Tœnk, et ar-
bejde, både på St. Croix og på St.
Thomas, at huse alle os og program-
mere alle dagens timer!   „I am gra-
teful, thanks to all of you!“ Endnu en
aften man aldrig glemmer. Måske
300 festklœdte mennesker på den
store terrasse foran guvernørens bo-
lig. Hele huset stod åbent og vi så os
omkring i de smukt møblerede sale
og vœrelser. Fantastisk at stå ved de
åbenstående vinduer og beundre ud-
sigten over byen og måske verdens
smukkeste havn. Et orkester forhø-
jede den caribiske stemning og folk
stimlede omkring bordene med lœk-
kerier. Altid så smukt anrettet, og al-
tid mikset med farvestrålende tropi-
ske frugter. Det blœste lidt køligt,
isœr da talerne tog deres begyndelse,
sjalerne og trøjerne blev fundet
frem. Guvernør John Percy Dejongh
holdt tale om, hvor dejligt og betyd-
ningsfuldt det var med de bånd, der
var knyttet mellem Danmark og Vir-
gin Islands. Så blev der holdt tale af
konsulen, Søren Blak, dernæst talte
„Chairperson“  Miss Lillia King, dat-
ter af første folkevalgte guvernør,
Mr. Cyril King. Hun fortalte bl.a. om
dengang hun som barn legede i gu-
vernørhuset og som ung pige mødte
dronning Margrethe med familie un-
der dennes besøg på St. Thomas i
maj 1976. En gammel dame, Nina

Corneiro, blev hjulpet op til mikrofo-
nen, hun har vœret medlem af
„Friends of Denmark“ siden 1966,
hun blev hyldet med klapsalver. Vor
formand Anne Walbom og Gail Shul-
terbrandt takkede for vidunderlige
dage på St. Thomas. Nu måtte vi så
gå rundt og tage afsked med venner-
ne fra begge foreninger. Det var lidt
vemodigt, man følte virkelig, vi hav-
de dannet dejlige venskaber rundt
omkring. Tak til alle.

Da jeg kom tilbage til Ritas hus, måt-
te jeg pakke, for allerede kl. 9 nœste
morgen skulle jeg vœre helt klar til
rejsen hjem til DK, for om formidda-
gen inden afrejsen skulle Rita og jeg
i teatret på universitetet og se en
kœmpe „Dance and Music“ fore-
stilling.  Det var en helt fantastisk
oplevelse, og med musikken i ørerne
blev jeg kørt til lufthavnen. Tak Rita!

Der var meget stille på flyet hjem, vi
faldt alle nœrmest bevidstløse i søvn
efter 2 ugers fantastiske oplevelser.
Det sjove er, dem man rejste ud
med, er de medlemmer man knyttede
sig mest til. Hilsener til dem alle og
en sœrlig hilsen til de søde piger
Anna og Barbara Trolle:“ Sikken en
oplevelse i jeres alder, bevar
minderne som et smykke i jeres
hjerte resten af livet, det er ikke
enhver beskåret at få sådan en
oplevelse.“

Kirsten Scherer
  
—
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Besøg på Estate
Boetzburg, d. 28. marts
2011

Efter et ufrivilligt døgn i Miami an-
kom jeg direkte fra lufthavnen på St.
Croix til Whim, den tidligere planta-
ge, som nu er museum.  Jeg var ret
desorienteret, og min forvirring blev
ikke mindre, da jeg fik stukket et pa-
pir i hånden med besked om, at ”you
do Bob Johnson”.  Jeg forstod ikke
et muk.

Da jeg næste dag læste i ugens pro-
gram, at der var valgmulighed for tu-
rene, ønskede jeg at deltage i besøg
på Estate Boetzburg.  ”Jamen, det
skal du også”, sagde mine søde
værtinde, Khema Loving og hendes
mor, Winnie.  Det viste sig til mit
held, at Winnie nogle dage tidligere
havde valgt for mig.  Det var jeg
glad for, og besøget viste sig at være
en af de virkeligt store oplevelser i
Festival 2011.

Alene at finde frem til huset var be-
tagende.  Op og rundt og op og rundt
igen.  Med skønne udsigter om hver
en drejning.  Da vi så ejendommene
nr. 1 og 3, måtte nr 8 være i nærhe-
den.  Gadenumrene er fortløbende,
ikke som hos os ulige på venstre og
lige på højre side.

Ved døren blev vi budt velkommen
af to mandshøje gardistfigurer samt
en distingveret meget venlig mand
ved navn Robert Johnson.  Spændte
på, hvad vi gik ind til, tabte vi under-
kæben, da vi kom ind i, hvad jeg vil
kalde et beboet kunstmuseum.
Smukke gamle møbler.  Flotte kunst-
værker rundt om på bordene.  Væg-
gene fyldt med gamle fotos, kobber-
stik og smukke malerier.  Der var et
betagende maleri udført af Emile
Pisarro, som hele sit liv beholdt sit
danske statsborgerskab, selvom
mange kalder ham fransk impressio-
nist.  Han blev født i Charlotte
Amalie, og i hans fødehjem er der i
dag et Pisarro-galleri.

Bob Johnson fortalte levende og tål-
modigt om sine ting og deres historie.

I den store stue hænger 2 glasbow-
ler.  De har tidligere været brugt til
olielamper, men indeholder nu vand
og hver en fisk:  Frederik og Chri-
stian.  Det fremgik dog ikke, om det
er Frederik d. IV eller Chr. VII.

To gardister bød os velkommen
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Vi måtte gå overalt i huset.  Det ene
rum mere interessant end det andet.
Overalt smuk kunst.  Originaltegning
af Toulouse-Loutrec.  Smukke syd-
amerikanske puder og billeder med
applikation udført i den imponerende,
indianske mola-teknik.  Og stole med
korsstingsbroderi.

Badeværelset var specielt indrettet
med jacuzzi og fladskærm.  Toilettet
ved biblioteket var Bob Johnsons
”map-room” med det meste af
væggene dækket med gamle land-
kort.  Dog var her også et gammelt
portræt.  Det var af en plantageejer,
som skulle have været særlig brutal.
I biblioteket så vi bl.a. et dokument
med Struensee’s signatur.

På terrassen stod ved siden af swim-
mingpoolen et bord smukt dækket
med en enorm sølvbowle med punch,
cup-cakes på fade fra Mågestellet
og på sølvbakker de fineste kopper.
Her kunne vi med en forfriskning

nyde de mange indtryk, hvis vi da
ikke nød den formidable udsigt ned
over øen, et nor med et rigt fugleliv
og bag alt dette, det blå hav.  Eller
gik lidt rundt i den frodige have med
mange orkideer.

Ejendommens navn, Boetzburg, fore-
kommer på Peter Oxholms kort over
St. Croix fra 1799.

Robert Johnson stammer fra New
York og har svenske og tyske aner.
Han er uddannet i flåden og kom så-
ledes med U.S. Navy til St. Croix i
midten af 50’erne.  I 1959 købte han
sin første ejendom på St. Croix og
har boet på øen lige siden.  Straks
efter at han tog fast ophold, begynd-
te han at samle på kunst og histori-
ske genstande.  Mange effekter har
han købt på auktioner afholdt på lo-
kale ejendomme.  Bob Johnsons in-
teresse for det danske er jo naturlig,
da øen har en lang, dansk historie.

Således oplevet.  Birgit Grubbe

Robert Johnson

Swimmingpoolen med en fantastisk
udsigt over St. Croix
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Forelæsningsrække:

Danmarks tidligere
tropekolonier

Hør om tropekoloniernes historie,
handel, søfart, slaveri, arkitektur
samt danskernes møde med de
fremmede kulturer, herunder mis-
sionsarbejdet.

Dannebrog vejrede over tropekolo-
nier i tre århundreder – fra 1620 til
1917.

I Asien etablerede Christian IV en
dansk enklave i byen Trankebar.
Senere også handelsstøttepunkter
langs Indiens kyster og den vigtige
by Frederiksnagore i Bengalen.

I Afrika blev fortet Christiansborg
bygget på en kyststrækning i vore

dages Ghana. Fra Afrika sendtes ne-
gerslaver til De Dansk-Vestindiske
Øer, indtil danskerne som de første
besluttede at ophæve denne skræk-
kelige trafik.

Dansk Vestindien blomstrede på
grund af sukkerproduktion på St.
Croix og international handel og
søfart på St. Thomas. I 1848 op-
hævede Peter von Scholten slaveriet
i kolonien, som forblev dansk indtil
salget til USA i 1917.

06/09: Trankebar
13/09: Guinea
20/09: Dansk Vestindien
27/09: Dansk Vestindien
04/10: Dansk Vestindien

Underviser: Seniorforsker Erik
Gøbel, Rigsarkivet

Pris 500 kr. Studerende 350 kr.

Oplysninger
Holdnr.: 115-032
Tidspunkt: 5 tirsdage
                           17.30-19.15 -
6/9, 13/9, 20/9, 27/9 og 4/10 2011
Adresse:
DPU, Tuborgvej 164,
2400 København NV
Bygning D, lokale D165T

Tilmelding:

http://fuau.dk/
main.aspx?pagetype=6&id=8Vestindien 1905

Christian IV
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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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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

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,-

Tlf. 57 83 11 27
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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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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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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
Bankforbindelse: 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 2011-5 er 1. november

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

Dansk Vestindisk Selskab
Græsager 302, DK-2980 Kokkedal

Præstegården på St. Thomas.
Foto taget af Elisabeth og Erik Hippe under deres besøg i 2008

Se artiklen om pastor Emil Valdemar Lose inde i bladet, side 9.




