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Kære medlemmer

Formanden skriver...
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Anne Walbom

Som formand og bestyrelse har man i høj grad sin opmærksomhed rettet mod
medlemmerne. Hvad skal der ske på de næste medlemsmøder, og hvad skal de
næste medlemsblade handle om?

Men på ulige årstal kommer Festivalen og overskygger alt.  Ikke alene fordi det
er et stort arbejde at tilrettelægge en festival. Men også fordi der skal samarbej-
des hen over Atlanten.  Her er vi ret afhængige af, hvem der er formand for vo-
res søsterforeninger.

Festival 2013 tegner lovende. Både på St. Croix og på St. Thomas er der kom-
met nye „gamle“ formænd. På St. Thomas er Ronnie Lockhardt tilbage, og det
er virkelig lovende, - tænk blot på hvor flot Festivalen 2007 forløb med ham som
formand. På St. Croix er Winnie Loving også tilbage i formandsstolen. Personligt
glemmer jeg ikke, hvordan formand Winnie, da vi var til reception i Kulturmini-
steriet, med nogle fantastiske vers totalt tøede Brian Mikkelsen op.

DVS har valgt at vores festivalkomite får 2 formænd, nemlig Asger Larsen og
Bjarne Bidstrup. De deles om ansvaret og skillelinjen er Storebælt. Men de ar-
bejder selvfølgelig ikke alene – vi bliver som sædvanlig flere undergrupper. Mere
om det senere

På gensyn
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Toldvæsenet i Dansk Vestindien

- en film om toldvæsenet og toldkontrollør Vilhelm Bay, den sidste danske
   tolder i Dansk Vestindien

ved Ebbe Tor Andersen

Vi ved, at mange gerne vil være nær stationen - derfor prøver vi onsdag  i
stedet for fredag

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 onsdag den 25. april  -
absolut sidste frist

 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 medlemsmøde:                     antal deltagere:

Onsdag  den 2. maj 2012 kl. 19:00 i Taastrup Medborgerhus              ________

Navn:

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

Medlemsmøde i Taastrup
Onsdag den 2. maj 2012 kl. 19.00 (store sal)

OBS! Taastrup Medborgerhus
Taastrup Hovedgade 71, 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

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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Praktik i Dansk
Vestindien

Hvem siger ikke ja til at bytte et se-
mester på Saxo-instituttet på Kø-
benhavns Universitet med et pro-
jekt, der blandt andet indeholder
fem ugers ophold på fantastisk
skønne St. John? Dette gjorde vi
begge – Lasse Peter Rodewald og
Aske Stick – som nu sidder med et
aldeles fornuftigt (og langt!) produkt
i hænderne omhandlende den dan-
ske kolonitids plantager i Reef Bay.
Men samtidig sidder vi med en per-
sonlig vidunderlig oplevelse fra
Dansk Vestindien.

Projektet er en del af et praktikfor-
løb, som er et samarbejde mellem
Københavns Universitet og National
Park Service (NPS) på St. John.
Praktikken er et forsøg på at kom-
binere historisk arkivarbejde med
arkæologisk feltarbejde. Det strakte
sig over fem måneder, hvoraf tre
foregik på Rigsarkivet, én måned på
St. John og en måned til at forbere-
de projektet til NPS og Københavns
Universitet.
I denne artikel vil vi præsentere to
af de fire plantager, vi undersøgte i

projektet. De lå langs kysten i Reef
Bay på øens sydside, og vi har valgt
at kalde dem hhv. Parret Bay planta-
ge og Oyens Point plantage.

Parret Bay
Vi begyndte med at analysere de hi-
storiske landlister og matrikler for
Reef Bay kvarteret for at forstå, hvor
plantagerne var lokaliseret og hvem
der ejede dem i perioden 1718 til
1802. Ejerskabet over Parret Bay
plantagen er således:

Elisabeth Friis fra 1728 – 1730
Boel Friis fra 1731 til 1738
Cornelius Durloe fra 1739 til 1757
(muligvis 1758 også)
Major von Jonn  fra 1759 til 1765
(sidste år ejes den af hans enke)
Wencel Kaas fra 1766 til 1792
De Yorni Vriehuus fra 1793 til ..

De tre første ejere er de mest inter-
essante, idet de alle har tilknytning til
en St. John- „kendis“, nemlig Peter
Durloe. Elisabeth Friis var gift med
Peter Durloe. Desværre er de begge
af den reformerede kirke, og derfor
har vi ikke kunne finde datoen for
hvornår de blev gift. Elisabeth Friis
havde Boel Friis fra et tidligere ægte-
skab og Boel Friis var derfor Peter
Durloes steddatter. Det er interessant
at se, hvordan Peter Durloe ejede
plantagen og betalte skat for den,
mens Elisabeth og Boel stadig stod
opført som ejere. Desuden arbejdede
der en anden familie på plantagen i
denne periode (1734-1736). Dette var

Reef Bay set fra vandsiden
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Rift Parret med hans kone, to børn
og tre slaver. I landlisterne står Rift
Parret opført som værende mester-
knægt og der er tilføjet „arbejder så
meget han kan overkomme“. Det er
altså klart at familien Parret fungere-
de som arbejdskraft på plantagen for
Boel Friis. På trods af at familien
kun har boet på denne historiske ma-
trikel i ganske få år, satte de deres
spor herpå. Således findes der flere
nutidige kort over St. John, som om-
taler denne del af Reef Bay som
Parret Bay.

Senere overtog Peter Durloes søn,
Cornelius, plantagen. Ifølge Rapport-
bøgerne fra 1738 kom Cornelius
Durloe i juridiske problemer og han
blev fængslet i halvanden måned i
1739. Det har ikke været muligt, at
finde ud af, hvilke stridigheder det
drejede sig om, men han forsøges
arresteret igen i 1741 hvor nogle af
kompagniets soldater mødte op på
plantagen uden dog at finde ham.
Det lykkedes dog at opspore Corne-
lius efterfølgende og han lander atter
i arresten på fortet i Coral Bay.  Ef-
terfølgende nævnes hans sag ikke i
kilderne. Det kan dog ikke have slået
ham helt ud, da han fortsatte sit ejer-
skab over plantagen. I anden halvdel
af 1750erne overtager Major von
Jonn. Dermed opsluges Parret Bay
plantagen i et større sukkerproduce-
rende konglomerat, den såkaldte
Mollendal & Sieben plantage. De
arkæologiske undersøgelser på loka-
liteten var spændende, idet NPS ikke

havde kendskab til ruinerne før vo-
res undersøgelser. På et fladt areal
på toppen af en bakketop fandt vi et
hus, en ovn og hvad der kunne indi-
kere et slavehus. Det er altså muligt
at dette hus har været beboet af en
mesterknægt og senere af Parret fa-
milien. Parret familien var også op-
ført i gældslisterne for St. John, hvil-
ket kunne tyde på en økonomisk
svær situation. Dette blev understre-
get via de arkæologiske udgravnin-
ger, da vi ikke fandt et overvældende
antal genstande. Vores vigtigste gen-
stand er dette Astbury keramik samt
en række fragmenterede kridtpiber.

Det muliggjorde at datere bygningen
til koloniseringens indledende perio-
de. Derudover fandt vi en række pri-
mitive lerskår omkring  det formentli-
ge slavehus. Dette indikerede at ste-
det blev benyttet af slaver, der ikke
havde råd til dyr keramik og muligvis
måtte lave det selv. Fundene på
plantagen støttede vores teori om, at
plantagen i perioden før sammenlæg-
ningen med Mollendal & Sieben
plantagen ikke har haft velhavende
beboere.

Astbury keramik
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Denne udvikling var typisk på St.
John. De indledende årtier af den
danske kolonisering prægedes bille-
det af talrige mindre enheder der of-
test producerede bomuld. Det er ik-
ke før 1700 tallets midte, at det vest-
indiske sukkereventyr også begynder
at brede sig til dele af øen i form af
større, sammenlagte plantageenhe-
der. Dog kan plantagerne på St. John
ikke sammenlignes med det, der fo-
regik på især St. Croix.

Oyens Point
Plantagen Oyens Point er lokaliseret
vest for Parret Bay plantagen på en
bakketop, der i dag kaldes Oyens
Point. Bakken ligger som naturlig
barriere mellem Fish og Reef Bay og
ved klart vejr er der et malerisk syn
over hele Reef Bay og Skt. Croix
tydelig ses i det fjerne. Området lig-
ger udenfor nationalsparkens græn-
se, men den er taget med i vores un-
dersøgelse for at støbe et helhedsbil-
lede af plantagerne langs kystlinjen i
Reef Bay. Derudover knytter arki-
valierne en række interessante per-
soner til plantagen. Især den første

ejer i 1728, Diderich von Stell er in-
teressant idet hans far Jacob og hans
onkel Gabriel ejer plantager på nord-
kysten af St. John. Diderich von Stell
bor på plantagen med sin forlovede
og fem slaver og dyrker bomuld. I
dag er der ikke meget tilbage af de
oprindelige bygninger. Grundens nuti-
dige ejer har dog indsamlet talrige
arkæologiske levn.  Blandt disse
fandtes et usædvanligt potteskår der
havde stor værdi for vores analyse.

Dette såkaldte North Staffordshire
slipware daterede ikke blot plantagen
til den tidlige periode i den danske
kolonisering af St. John. Potteskåret
viste også et familiære sammenhang
imellem forskellige plantager. North
Staffordshie slipware er ikke almin-
delig keramik og findes som oftest
ikke ved udgravninger på St. John.
Som det eneste andet sted på St.
John er denne type potteksår fundet
på en plantage i Browns Bay langs
nordkysten. Denne ejedes af Dide-
rich von Stells onkel, Gabriel von
Stell. Dette antyder en udpræget
familiesamhørighed blandt dele af
planterklassen. Keramikken er mu-

 Indgangen til huset hvor Cornelius
Durloe boede

North Staffordshire slipware
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ligvis blevet købt på St. Thomas af
familien før den efterfølgende blev
distribueret rundt blandt familien på
øerne. Desuden fandt vi indikationer
af et tidligere hus, en væg og fem
grave i alt, hvoraf den ene var gået i
stykker. Gravene er placeret relativt
tæt på det oprindelige hus og det har
formentlig været Abraham Oyens
der er blevet begravet der idet han
dør mens han står opført som ejeren
af plantagen, men dette kan ikke si-
ges med sikkerhed.

I 1730 overtager Jacob Delicat plan-
tagen, der ligeledes var medlem af
en prominent familie på St. John. De
ejede blandt andet en plantage i Dur-
loes Bay (nu Caneels Bay) og herfra
flytter Jacob Delicat med sine  kone
og et barn, samt 13 slaver ved over-
tagelsen i 1730. Uheldigvis dør Ja-
cob Delicat et sted mellem 1734 og
1736 og konen overtager driften af
plantagen med en hvid mesterknægt.
Plantagen blev købt af Abraham
Oyens, områdets navngiver, engang
mellem 1738 og 1756. Efter Oyens
død er det hans kone, som i matrik-
len står som ejer af  plantagen.

Herefter indgik plantagen i to store
plantage konglomerater, ejet af Bor-
ger kaptajn Johanes De Nully fra
1760 til 1772 og Susanne Runnels fra
1773 og ind i 1800 tallet.

Den Dansk Vestindiske
oplevelse
En oplevelse der fulgte med projek-
tet var vores første fysiske  bekendt-
skab med St. John og i særdeleshed
Dansk Vestindien. Og dette var o-
vervældende. Ikke nok med vi boede
i strandkanten stiftede vi også
venskaber og kontakter med den lo-
kale befolkning. Vi boede i NPSes
campingplads i Cinnamon Bay som
ligger på nordkysten. Det var i sig
selv en oplevelse at falde i søvn til
naturens lyde og vågne af selv sam-
me lyde i sit telt, som blot lå få meter
fra Cinnamon Bay beach – stranden
som efter vores mening har mere
potentiale end Trunk Bay, som de
fleste nok kender, idet den klart har
færre besøgende, men i de samme
smukke omgivelser. Dette overskyg-
ger klart at man skulle benytte sig af
de mere primitive forhold en cam-
pingplads tilbyder i forhold til de me-
re luksuriøse hoteller og ressorts på
St. John
Vores vejleder fra NPS var Ken
Wild, en arkæolog der trods sin lave
højde indfrier alle forventninger til en
arkæolog på en tropeø. Han havde
desuden sit kvindelige modstykke
Kourtney Donahue som var en
mindst ligeså fantastisk kopi af

Tre af gravene fra Oyens Point
plantagen
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Indiana Jones. Hverdagene gik med
trekke rundt i nationalparken for at
finde ruiner i Reef Bay og ja - week-
enderne blev brugt på at trekke rundt
til alle de andre fantastiske steder og
ruiner på St. John, dog med undta-
gelse af et besøg på St. Thomas og
nogle dage på St. Croix.

Alle vi kom i kontakt med har kun
efterladt et positivt indtryk og selvom
NPS måske nogle gange beskyldes
(især af amerikanerne) for at sløse
og være til mere skade end gavn er
vi begge klart overbeviste om at u-
den NPS og alle de involverede heri,
ville St. John på ingen måde være
den  (uopdagede) caribiske perle den
er i dag og NPS arbejder hårdt for at
bibeholde denne status.

Aske Stick og
Lasse Peter Rodewald

Aske og Lasse med Cinnamon Bay i
baggrunden

Begge stud.mag i historie
ved Københavns Universitet

Vi ved, at mange af jer er gode am-
bassadører for selskabet. Det er vi
rigtig glade for - for uden nye med-
lemmer bliver det svært at holde
gang i en forening som vores.
Som led i arbejdet med at få nye
medlemmer til selskabet har vi gen-
nem nogle år haft en folder, som vi
har uddelt ved forskellige lejligheder,
bl.a. på rejsemesserne i København
og Herning. Denne folder har fået et
brush-up - som det hedder på nu-
dansk - og hvis I vil bistå os med at
fordele den til Vestindien-interessede
(potentielle medlemmer) kan I blot
rekvirere et antal foldere i ....
Medlemssekretariatet

Ny folder om Dansk
Vestindisk Selskab
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St. Croix Friends of Denmark
Ny bestyrelse 2012

Fra vestre mod højre:
Vicenta Pilgrim, Rita Peterson, Mia Pirnat, Winnie „Oyoko“ Loving, Marjorie
Robbins, Anne-Marie Bedell, Horst Cerni, Carmen Mills og Wilhelmina
Commabatch

Formand: Winifred „Oyoki“ Loving
Næstformand og redaktør af „Hej Hej“:

Horst Cerni
Kasserer: Marjorie Robbins
Sekretær: Khema Loving

Bestyrelsesmedlemmer:
Anne Marie Bedell, Wilhelmina Commabatch, Carmen Mills,  Rita Peterson,
Vincenta Pilgrim og Mia Pirnat,
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Emil Valdemar Lose
„Lykke og ulykke, de
følges ad“

Med denne artikel afslutter vi fortæl-
lingen om de familieskæbner, som
fulgte i „kølvandet“ af Emil Valde-
mar Lose under hans tid som præst i
Dansk Vestindien (1867-1887). Det
skriftlige materiale, vi referer til er
hovedsagelig baseret på Loses dag-
bogslignende „Familieoptegnelser
og Livserindringer“ (I) og Kirsten
Lose Landerts „Slægtsoptegnelser
for familien Lose“(II). Desuden er
der enkelte referencer til hans
„Historiske Samlinger“ (III) og
hans „Fotoalbum fra Dansk
Vestindien“ (IV). Hvor intet andet
er anført, refererer vi til (I).

Efter de første vanskelige år var
familien faldet godt til på St. Croix,
men så blev der brug for præsten et
andet sted:
Stærkt presset af Guvernøren byt-
tede jeg Frederiksteds Embede
med det paa St. Thomas. Der var
ogsaa bedre Indtægter, men det
var med Sorg, at jeg forlod mit
kære Frederiksted. Mit nye Embe-
de frembød meget nyt. Forholdene
paa det agerdyrkende St. Croix og
det handlende St. Thomas vare saa
forskellige. Alligevel vare mine

Forkundskaber ikke spildte. Mine
nye Folk og jeg forstode hinan-
den straks.

En lykkelig tid på St.
Thomas (1871-1881)
Familien kom til at stortrives i den
store præstebolig ved siden af guver-
nementshuset i Charlotte Amalie.

Om datteren Emily skriver han:
Da hendes Fødselssvaghed var
forbi, viste hun sig rask nok, og
hun og Amalie Garde (guvernørens
datter) fik sig mangt et Løb op ad
Bakken i Aarenes Løb. Men at de
øvede sig i at spytte Folk i Hove-
det oppe fra de høje Etager, det
var en Idræt, som jeg dengang ik-
ke vidste, at de drev.

Familien blev yderligere forøget med
to piger, Karen Margrethe (1876) og
Anna Hedvig (1879). Om den første
lyder det:

Postkort fra Charlotte Amalie.
Præsteboligen ses til venstre for
guvernementshuset med flaget, ca. 1875
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Karen Margrethe Lose1 var i Mod-
sætning til Emily født kraftig og
stærk, men Næring vilde hun ikke
tage til sig (hendes Moder har al-
drig kunnet give Bryst). Efter en
pinagtig Masse Forsøg med at
lokke hende til at lade være med
at sulte sig ihjel, maatte jeg omsi-
der gribe til det for mig saare ube-
hagelige at fæste en Amme, og
næppe var Frk. Karen lagt til et
Bryst før hun tog voldsomt til sig.
Men det var et Hundeliv med det
Negerfruentimmer, og da lille Ka-
ren først engang havde formærket,

 hvor godt det gjorde at have en
fuld Mave, tog hun som sine Sø-
skende godt nok til Patteflasken.

Karen var tre år, da den næste pige
blev født, og herom skriver præsten:
Anna Hedvig Lose blev af Karen
modtaget med en Ørefigen, fordi
hun ikke var en Dreng, og fordi
hun var saa lille („saadan en Mul-
lebit“, dvs en Smule Stump, hvor-
efter Mullebit naturligvis blev An-
nas Familienavn), ikke fordi Tøsen
var mindre end et almindeligt ny-
født Barn, men fordi Karen havde
faaet Løfte om en Broder at lege
med.

Storme og orkaner var tilbageven-
dende begivenheder:
De voldte Uro og Forstyrrelse,
men vi og vor Bolig slap for større
Skader, takket være Gud. Engang
blev Martins Fødselsdagsselskab
afbrudt af en Orkan. Alle hans
smaa Venner og Veninder blev jo
skyndsomt hentede hjem, inden det
ret brød løs; men os kom det godt
tilpas, thi Ild turde vi jo ikke have
paa Skorstenen, men nu var der
kogt en dejlig stor Mængde Cho-
kolade til Børnene, saa vi fik varm
Middagsmad alligevel, medens
Uvejret buldrede. Gennem et lille
Kighul i Vinduesskoddet saa vi
slemme Syn af Skibe i Havsnød.

Det blev til 10 travle år på den store
ø med „idelige Bjergvandringer

(1) Mormor til medforfatteren
Elisabeth Hippe

De to piger Emily og Karen Margrethe
med deres Nanny, ca. 1879
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fra Hus til Hus“ og med mange fa-
refulde sejlture til St. Jan:
I min Tid var jeg ni Gange i den
øjensynligste Fare paa mine Guds-
tjenesteture til St. Jan2. Min hur-
tigste Hjemtur fik jeg engang, da
det truede med Orkan. Alle tigge-
de mig om at blive; men da levede
endnu min solide Baadfører Blej-
den, og han sagde, at hvis vi sej-
lede Øjeblikkelig, kunde det gaa
an, men om ½ Time svarede han
ikke for noget. Altsaa kom Præst
og Kuffert og min kære Negerdegn
Alexander Porter og 2 Ekstrama-
troser paa Hovedet i Baaden.
Stormen var nordlig som altid,
naar Orkan begyndte. Altsaa vilde
selve Øens Bjerge tage af for Vin-
den, og stærk Brænding forhindre-
des, saa at vi kunde sejle tæt un-
der Land. Turen hjem plejede at
vare 2 Timer; men hurtigere, end
vi dengang foer gennem Vandet,
troer jeg rigtignok ikke, at jeg
nogensinde er kommet af sted.
Paa St. Thomas vare alle i For-
færdelse over, at vi havde vovet
det.

Tiden var moden til at søge tilbage til
det mere fredelige St. Croix.

Christiansted 1881-1883.
De tre piger bliver moderløse.
21. maj 1881 flyttede familien ind i
den nyindrettede præstegård i Kon-

gensgade 51 lige overfor den luther-
ske kirke. Det var seks produktive år
for præsten, som nu fik tid til at gå ø-
ernes arkiver igennem og påbegynde
sine omfattende historiske opteg-
nelser (III).

Efter knap to år i Christiansted døde
Louise 8. april 1883. Herom skriver
Lose:
Hun blev begravet samme Dag.
Børnene maatte hjem; thi en Tje-
nestepige kunde jeg ikke betro
dem til.

Han overtalte derfor sin søster Jutta
i København til at tage sig af de tre
piger på 12, 7 og 4 år:
Det var 1ste August 1883. Jeg hav-
de fulgt Emily, Karen og Anna til
Frederiksted, hvorfra „Malvina“
skulde føre dem til Kbhn. Kaptaj-
nen gav mig Lov til at blive om-
bord hos dem, indtil Skibet naaede
St. Thomas. Der, udenfor Havnen
optog Havnebaaden mig; Malvi-
na“ spredte Sejl, Martin var til
Vejrs for at gøre Bramsejlet løs,
Søgangen gyngede min lille Baad
medens Barkskibet krængede, idet
det tog Fart. Min Hustru var død;
alt hvad mit Hjerte hang ved, før-
tes af Sted fra mig. Jeg sad ensom
og forladt i min Baad og styrede
med vaade Øjne imod Land, hvor
der nu for mig var lutter øde.

Sønnen Martin, som var styrmand
ombord på „Malvina“, har formentlig(2) Dampskibsfarten mellem øerne kom

først i gang i marts 1889
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berettet om turen til sin fader, som
skriver:

Kahytten var kun lille og den var
overfyldt. Køjer kunde der slet ik-
ke skaffes til dem. Kaptajnen, den
venlige Larsen, havde lavet en
Madras, hvorpaa de som i Søster-
seng laa på Gulvet, en Ordning,
som var den eneste mulige, og som
jeg var glad ved, da de jo saa un-
der Skibets Slingringer ikke kun-
de falde ned i Søvne. Skibet slap
ikke for Azorernes Storme, men
mistede under en Storm på 2 Næt-
ter og en Dag dog kun 3 Vandtøn-
der. Da de gik i land i København
var Annas Sprog Engelsk, Karens
en Blanding af dette og Dansk,
mens Emily talede Dansk med ind-
blandede engelske Ord og mange
engelske Construktioner.

Sejlturen tog 6 uger og bevirkede et
vægttab på flere kg hos de tre
småpiger, som kom hjem til en for
dem ukendt verden i Danmark.

En ny familie stiftes.
Christiansted 1885
For præsten var det naturligvis også
en svær tid, men det skulle blive an-
derledes, jf. Kirsten Lose Landerts
„Slægtsoptegnelser for familien
Lose“ baseret på mundtlige udsagn
fra hendes mor Ingeborg Marie
Lose3:
Alt var dødt. For mig, der altid
havde haft kære ansigter omkring
mig fra min tidligste barndom, var
dette intet hjem. Mere end nogen
anden blev min menighed da mit
egentlige hjem. Min trøst måtte jeg
søge i arbejde, denne usvigelige
trøstekilde. Arbejdet for Guds ri-
ge, som tilmed førte med sig, at jeg
bestandigt så nye mennesker og
var i bevægelser fra hus til hus.
Den bedste støtte jeg fandt i
Kirken og i søndagsskolen var al-
lerede i 1882; det år jeg ansatte
organisten; altid pligtopfyldende;
altid nøjagtig; altid ivrig til arbej-
det i kirkekoret, i menighedsplejen
eller i sygekassen. Jeg vidste
straks fra hendes ansættelse, at
der var ingen jeg kunne stole på
som hende. Det var Jane Marie
Louise O’Maley, født Hansen i
Christiansted den 12. dec. 1857.
Datter af bankdirektør Michael
Rowland O’Maley og Axeline
Amalie Hansen. Hun blev min hu-
stru 27. april 1885.

Sejlskibet „Malvina“, som de tre moder-
løse piger sejlede over Atlanten med i
1883 (IV)

(3)  Ingeborg Marie Lose, barn nr. to i
Loses 2. ægteskab, f. 12. marts 1891 i
Skeby-Otterup på Fyn
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Året inden ægteskabet havde Micha-
el Rowland O’Maley udstedt en
skriftlig erklæring (II) på, at Jane
Marie Louise var hans barn og hav-
de tilladelse til at føre hans navn,
hvilket peger på, at Lose’s hustru nr.
2 var født udenfor ægteskab. Om sin
mormors fødenavn, Axeline Amalie
Hansen skriver hun:
Navnet med sin hjemlige klang
kan forvirre, men det var alminde-
lig, at negrene (evt. iblandet india-
nerblod) tog danske navne.

Det forhold, at præsten tager en
kvinde, født udenfor ægteskab og
med „negerblod“ i sig kan have med-
ført, at præsten har følt sig udenfor

det vante „gode selskab“. Som Kir-
sten Lose Landert skriver:
Blev de helt udelukket fra omgan-
gen med de hvide plantageejere,
og ønskede han at komme væk fra
det liv, som havde været så godt,
men som nu var forandret? Vi ved
det ikke med sikkerhed. Grandpa-
pa omtaler, end ikke antyder, no-
get i den retning.

3. Maj 1886 blev deres første barn,
Jutta Augusta Lose født, og året
efter rejser Emil Valdemar Lose,
hans kone Jane og deres 1-årige
Jutta til Danmark. Som begrundelse
skriver han:
Skulle jeg dø, måtte jeg dø hjem-
me, for at mine Børn kunde have
deres naturlige Hjem hos den Mo-
der, jeg bragte hjem til dem. 21.
Maj 1887 forlode vi St. Croix,
ventede 4 Dage paa Damperen
paa St. Thomas, og naaede Kbhn.
15. juni 1887.

Regnskabet gøres op
Julemorgen 1895 kom postbudet med
et telegram til præstegården i Skeby
på Nordfyn, hvor Emil Valdemar
Lose sluttede sit liv som præst 1888-
1907: Martin var druknet juleaften.
Både hans hustru og eneste søn,
som han drog ud med var døde, og
tilbage i Danmark sad han med hu-
stru nr. 2 og fire døtre, som alle var
fødte i Dansk Vestindien.

På vej fra gudstjenesten i den lutherske
kirke, Christiansted (IV)
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Begge hans hustruer havde udtrykt
stort savn over at skulle undvære
deres hjemstavn:
Louise kom aldrig til at holde af
Øerne eller Folket.

- og for hans vestindiske hustru var
især den første tid i kolde Danmark
svær:
Jenny græd og længtes tilbage.

Elisabeth og Erik Hippe

Jane med de 4 piger i Danmark:
Karen Margrethe, Anne Hedvig,
Jutta Augusta og Ingeborg Marie,
ca. 1893

(I) 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.

(II)      Landert KL. Slægtsoptegnelser for
familien Lose: Fra Dansk Vestin-
dien til i dag. Redigeret og trykt af
Anders-Peter Landert, 1998.

(III)      Lose EV. Historiske Samlinger om
den lutherske Kirke på St. Tho-
mas og St. Jan samt andre Opteg-
nelser om Øerne, hovedsageligt
efter utrykte Kilder. Rigsarkivet
København. åndskriftssamlingen,
gruppe VII.D, nr. 7-8; 1878.

(IV) Fotografier og fotoalbum fra
Dansk Vestindien m.m.; National-
museet, journal nr. 541/82; Dansk
Vestindien; 1982.

Referenceliste:

Oprørte vande -
Hovensa lukker

„En økonomisk orkan på vej mod
øerne blev forvandlet til en tsunami
med den chokerende meddelelse om,
at Hovensa ville lukke sit raffinaderi
på St. Croix“, sagde guvernør John
deJong Jr. til en tætpakket sal i V.I.
Legislature, da han i januar holdt sin
5. State of the Territory tale.
„Meddelelsen fra Hovensa udløste
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en bølge af udbredt ængstelse og
frygt på øerne, ikke ulig de følelser
vi alle har når en orkan nærmer sig.
Men i modsætning til en orkan fik vi
her intet forvarsel, ingen tid til at for-
berede os.“

Hovensa olieraffinaderi på St. Croix
blev bygget i 1966 på en grund købt
af Annie de Chabert. Det var et joint
venture mellem Hess Corporation og
Petroleos de Venezuela, som raffine-
rede råolie hovedsagelig fra Vene-
zuela  og leverede opvarmningsolie
og benzin til b.a. Golf- og østkysten
af USA. Med en kapacitet på om-
kring 500.000 tønder olie dagligt var
det et af de 10 største raffinaderier i
verden og et af de mest moderne i
USA. Det nyoprettede  Hovensa
LLC overtog driften af raffinaderiet i
1998.

 I de seneste 3 år har Hovensa haft
et tab på 1,3 milliarder dollars og der
var ikke udsigter til bedre tider. Ta-
bene skyldes først og fremmest fald
i efterspørgslen efter raffinerede

olieprodukter pga. den globale øko-
nomiske krise samt nye raffinaderier
i nytilkomne markeder. Disse fakto-
rer har i de sidste 3 år forårsaget
lukning af omkring 18 raffinaderier i
USA og Europa. Hovensa har ikke
kunnet konkurrere med den lave pris
på naturgas i USA. Ydermere måtte
Hovensa i januar 2011 betale 5.3
millioner dollars i bøde for at have
overtrådt lov om luftforurening.

Den 18. januar meddelte selskabet,
at det ville lukke raffinaderiet i mid-
ten af februar 2012. Derefter skulle
raffinaderiet anvendes som olielager.

Hovensa var øens største arbejds-
plads, beskæftigede ca. 2.500 per-
soner fra lande over hele kloden og
udgjorde et multukulturelt samfund
på sydkysten af St. Croix.

„Vi beklager dybt lukningen af Ho-
vensa og konsekvenserne for vore
ansatte“, sagde Brian K. Lever,
Præsident og Chief Operating Offi-
cer for Hovensa. „Vi har undersøgt
alle tilgængelige udveje  for at undgå
dette skridt, men de alvorlige økono-
miske tab har ikke givet os andre
muligheder.

Efter den formelle lukning af raffina-
deriet vil de fleste af de ansatte ved
Hovensa fortsætte arbejdet igennem
en overgangsperiode. Derefter vil
ca. 100 personer arbejde på
olielagret.
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Atlantic Link vinder
Europæiske Rejsepris

Foreningen af Danske Rejsejourna-
lister har netop uddelt Europæiske
Rejsepris på rejsemessen Ferie i
Bella Center. Prisen gik til Karin
Gert Nielsen, Direktør og ejer af
Atlantic Link, der belønnes for at
være energisk, innovativ og ikke
mindst at have åbnet rigtig mange
rejsendes øjne for USA, som er ble-
vet danskernes favorit ferieland.
Direktør Karin Gert Nielsen modtog
den ærefulde pris, der gives til en
person eller et firma, der har ydet en
fornem præstation til fordel for for-
brugerne i det forgangne år.

Den glade vinder i midten...

„Jeg er utrolig glad for det kæmpe
skulderklap, som denne pris er. I At-
lantic Link brænder vi for rejsebran-
chen, og vi vil fortsætte med at indgå
utraditionelle partnerskaber, nytænke
vores ydelser og kæmpe et slag for
mere uddannelse i vores branche,
hvilket alt sammen skal forbedre

rejseoplevelserne for de mange rej-
sende til Californien, Dansk Vestin-
dien, Solvang, Oregon og resten af
fantastiske USA“, siger Karin Gert
Nielsen.

Øerne kigger mod
Danmark – igen..

Vi har sakset lidt fra (USVI) Daily
News – business-siderne – som be-
retter, at de gamle danske øer for al-
vor har fået kig på os herovre østpå.
Således fortæller USVI Tourism De-
partment, at de netop har relanceret
hele deres hjemmeside, på 3 forskel-
lige sprog: Engelsk, spansk og
DANSK. Dette har de gjort som et
led i deres bestræbelser på at tiltræk-
ke turister fra hele den øvrige ver-
den. Og Danmark er hittet på deres
internationale marked, med henvis-
ning til øernes danske fortid.
Og så følger der i artiklen lidt om
øernes historie, 1917 og 25 mio. dol-
lars osv. – alt det kender I jo.
Alt i alt er den danske hjemmeside-
del identisk med den engelske, bort-
set fra der er gjort diverse tilføjelser
på områder, hvor man som ikke-US-
borger skal være særlig opmærksom.
Og der er også tilføjet diverse hen-
visninger og tilbud, som danske tur-
operatører og deres partnere tilbyder
de danske gæster. Så kig selv forbi
www.visitUSVI.com – det er der
ca. 75.000, der gør hver måned.
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Robert Amandus
Johnson

Den 17. januar 2012 om morgenen
blev Robert Johnson, 73, fundet død i
sit hjem Estate Boetzeberg.
Dødsårsagen kunne ikke umiddelbart
fastslås, men politiet betragter hans
død som en mordsag. Der foreligger
p.t. ingen yderligere oplysninger.

Vores formand, Anne Walbom, send-
te følgende mindeord til oplæsning på
et møde af The Society of VI Histo-
rians kort tid efter:

“It is with great grief to The Danish
West Indian Society that we have
learned about the tragic death of
Robert  Amandus Johnson.
Bob Johnson was a striking persona-
lity with a great cultural engagement.
He was a passionate collector and a
goldmine of knowledge about the
place he chose to make his perma-
nent home.

Last year during the Friendship
Festival arranged for us by St Croix
Friends of Denmark, we got an invi-
tation to visit Bob Johnson in his
home. It became a fascinating day –
one of the highlights of the Festival
for the Danish visitors, who was
struck by his extremely polite, hospit-
able and knowledgeable personality
and his amazing collection in a won-
derful house. They just couldn’t stop
telling about it afterwards.
Just a few weeks ago I visited Bob
Johnson in his home. I admired his
Christmas tree with it’s beautiful old
glass balls. I so much enjoyed to see
the many Leo Carty paintings. I lov-
ed his archeological collection. I ap-
preciated his fine collection of old
18th centuries paintings. I was taken
by his rare books. And I told him,
that I envied some of his Frederik-
sted postcards. But most of all we
had an interesting talk about topics
we both love and cherish: History
and St. Croix.  Also here I was im-
pressed. His knowledge was amaz-
ing.
What a great loss – all honor to his
memory
Anne Walbom
President of the Danish West Indian
Society and member of the Society
of VI Historians“

Der blev holdt en mindehøjtidelighed
for Bob Johnson den 9. februar i St.
George Village Botanical Garden
med deltagelse af bl.a. guvernør
John P. de Jongh, Jr.

Bob Johnson i sit bibliotek under de
danske festivaldeltageres besøg i 2011
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Historiske Talkshows
Hvad ville to af 1700-tallets ho-
vedpersoner fortælle, hvis vi fik
dem i tale i dag? Få svaret, når
journalist Niels Krause-Kjær
vækker livlægen Struensee og
finansminister Schimmelmann til
live i et moderne talk-show. To
mænd med markant indflydelse
på Danmarks historie, i følelser-
nes vold og med stor magt.

Kom ind under huden på livlægen og
dronningeforføreren Struensee, der
erobrer magten fra Christian den 7.
med ønsket om at reformere Dan-
mark og ender sit liv med hovedet
hugget af. Få et interessant indblik i
finansminister Schimmelmanns liv.
Plantageejeren, der tjener formuer
på handel med negerslaver og suk-
kerkolonier i Dansk Vestindien, mens
han kæmper for et dansk slavehan-
delsforbud.

I et miks mellem 1700-talsreklamer
for tidens fine parykker og populære
dannelsesrejser, nykomponeret musik
afviklet live af showets kapelmester,
smædevers rappet af Per Vers, hi-
storisk kostumering, perspektiveren-
de forskerspeak og dybdeborende
interviews oprulles Danmarks histo-
rie i to akter. Med humor og seriøsi-
tet.

Hvad afslører Struensee om livet
ved hoffet, forholdet til dronningen
og den ustabile Christian den 7., sine
oplysningsidealer og politiske ambi-
tioner? Hvordan forklarer Schimmel-
mann det politiske og økonomiske
magtapparat i 1700-tallets Danmark,
hvordan beskriver han forholdene på
plantagerne og hvorfor kæmpede han
mod handel med negerslaver, men
ikke slaveriet?

Journalist Niels Krause-Kjær er
kendt for sin skarpe stil. I Historiske
Talkshows er han den konfronteren-
de og nysgerrige vært, der stiller nu-
tidens spørgsmål til en fjern fortid.
Manuskriptet til Historiske Talk-
shows er baseret på historisk forsk-
ning. Det er to personlige fortællin-
ger, der åbner for den store historie
om 1700-tallets verden.

Historiske Talkshows er et af festi-
valens helt store highlights. Et helt år
har Folkeuniversitetet arbejdet in-
tenst sammen med instruktør Bent
Nørgaard, spidskompetente forskere
og fantastiske formidlere, skuespille-
re, musikere, scenografer og filmin-
struktører for at fremtrylle et manu-
skript og en forestilling, der sprænger
alle rammer for historisk formidling.
Elsker man historien, er forestillingen
ren forkælelse, for andre er Histori-
ske Talkshows stedet at springe på.
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Struensee - lykkeridder eller
politisk geni?

Lørdag 10/3 kl. 14.00-16.00

Søndag 11/3 kl. 20.00-22.00

Mandag 12/3 kl. 20.00-22.00

Tirsdag 13/3 kl. 13.00-15.00

Medvirkende

Niels Krause-Kjær (vært), Jacob
Lohmann (Struensee), Ulrik Langen,
Syddansk Universitet (forsker),
Hans-Jørgen Schanz, Aarhus Uni-
versitet (forsker), Hans Sydow (ka-
pelmester), Bent Nørgaard instruk-
tør), Karin Seisbøll (scenograf),
Marianne Meyer (kostumier), Sidse
Carstens (filminstruktør)

Schimmelmann - humanist
eller kynisk finansfyrste?

Fredag 9/3 kl. 20.00-22.00

Lørdag 10/3 kl. 20.00-22.00

Søndag 11/3 kl. 14.00-16.00

Mandag 12/3 kl. 13.00-15.00

Tirsdag 13/3 kl. 20.00-22.00

Medvirkende

Niels Krause-Kjær (vært), Martin
Hestbæk (Schimmelmann), Erik
Gøbel, Rigsarkivet (forsker), Peter
Henningesen, Frilandsmuseet (for-
sker), Hans Sydow (kapelmester)

Bent Nørgaard (instruktør), Karin
Seisbøll (scenograf), Marianne
Meyer (kostumier), Sidse Carstens
(filminstruktør)

Tid: Fredag-tirsdag 9-13/3. Varighed:
2 x 45 min. + 20 min. pause

Sted: Lille Sal, Musikhuset Aarhus,
Aros Allé 2a, 8000 Aarhus C

Pris: 190 kr. Studerende 140 kr. Ved
køb af begge forestillinger 350 kr.
Rabat 30 kr.

Arrangør: Folkeuniversitetet i
Aarhus og Musikhuset Aarhus
Tilmelding:
www.aarhundredetsfestival.dk

Schimmelmann
malet af C.A. Jensen 1827
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Danmark møder verden
i 1700-tallet
Globalisering og internationalisering
opleves af mange som et moderne
fænomen. Men skuer vi tilbage i
historien, gemmer 1700-tallets
Danmark på fortællinger om en
umættelig appetit efter opdagelse,
opfindelser og oplysning. Denne
tørst efter rigdom og magt - men
også efter viden og eventyr - bringer
Danmark ud i verden og inviterer
verden indover Danmarks grænser.

Hør om et århundrede, hvor Dan-
mark for alvor møder verden.
Aftenen starter på Steno Museet
med fortælling om opdagelsesrej-
sende under stjernehimlens mørke,
og slutter med foredrag om kolonier
og kulturmøder i Ny Munkegade.

Kl. 17.00-17.50: Kortlægning af
verden - kort og navigation
Planetarieleder Ole J. Knudsen,
Steno Museet
Kl. 18.00-18.50: Fortællinger om
verden - dansk rejselitteratur
Ph.d. Allan Sortkær Pedersen
Kl. 19.00-20.00: Aftensmad i
Matematisk Kantine
Kl. 20.10-21.00: Danmark i
verden - kolonier og handel
Lektor Niels Brimnes, Aarhus
Universitet
Kl. 21.10-22.00: Verden indenfor
Danmarks grænser - magt og
sprog

Cand.mag. Asser Amdisen, Den Frie
Højskole

Tid: Torsdag 15/3 kl. 17.00-22.00
Sted: Steno Museet, C.F. Møllers
Alle 2, 8000 Aarhus C
Pris: 200 kr. inkl. buffet
Arrangør: Folkeuniversitetet i
Aarhus og Steno Museet

Tilmelding på festivalens
hjemmeside
www.aarhundredetsfestival.dk

Sørøverkaptajnen
Wilmerding
Sæt sejlene! Reb stormasten! Alle
mand på dæk!! Kom og se historien
om den danske pirat Kaptajn Gustav
Wilmerding, der hærgede i Caribiens
farvande i 1700-tallet.

Som 12-årig blev Gustav taget til
fange af pirater, der plyndrede det
handelsskib, som han var kahyts-
dreng på. Men meget hurtigt fandt
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Gustav ud af, at sørøverlivet passe-
de ham fantastisk. Faktisk så godt, at
han ganske hurtigt blev kaptajn på sit
eget skib og berygtet i området.

Han blev kendt som Kaptajn „Ding
Dong“, fordi han ringede med skibs-
mastens klokker, når hans besætning
gik til angreb, og ligeledes ringede
han med klokken, når de kunne se
hjemhavnen, så de andre pirater vid-
ste, at han havde bytte med.
Der var et band med på skibet, som
han beordrede til at spille, når der var
kampe ombord.

Gustav var kendt for at holde store
fester, når han kom hjem med bytte.
Fester som var velkendte i hele Ca-
ribien. Og modsat mange af hans
samtidige kollegaer så levede Gustav
længe. Faktisk så længe, at han op-
rettede det første plejehjem for pi-
rater - nogensinde!

Historien om Kaptajn Ding Dong
bliver fortalt af Juniorholdet fra
Gellerupscenens Teaterskole.

Tid: Lørdag-søndag 10-11/3 kl.
13.00-13.45 og 15.30-16.15

Sted: Bendtsens Pakhus, Den Gamle
By, Viborgvej 2, 8000 Aarhus C

Pris: Gratis, når entréen til Den
Gamle By er betalt

Arrangør: Gellerupscenen og Den
Gamle By

Tilmelding
Ikke nødvendig. Bare mød op!

Udstillingen er udarbejdet af Natio-
nalmuseet. I 2011 kunne man opleve
udstillingen under navnet „Dansk
Vestindien - en koloni bliver til“
på Nationalmuseet i København og
på Flensburger Schifffahrtsmuseum.
I 2012 er turen så kommet til Gam-
mel Estrup - Herregårdsmuseet.
(Omtalt i blad 2011-2).

Tid: Lørdag 21/4 til søndag 21/10
kl. 10.00-17.00
Sted: Gammel Estrup -
Herregårdsmuseet, Randersvej 2,
8962 Auning
Pris: 85 kr. for voksne, børn under
18 år gratis

Tilmelding: ikke nødvendig. Bare
mød op!

Koloniens monumenter

Udstilling på Gl. Estrup -
Herregårdsmuseet,
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Nationalmuseet på St. Croix

Anne Walbom har sendt os dette foto fra en reception for Lene Floris (leder af
forsknings-formidlingsafdelingen samt museumsinspektørerne Mikkel Venborg
Pedersen og Jens Kirchmeier-Andersen, alle fra Nationalmuseet. Receptionen
fandt sted på Whim den 28. januar 2012. De 3 museumsfolk var på St. Croix til
møder om led i forberedelserne af aktiviteter både i Danmark og på øerne  i for-
bindelse med 100-året for øernes salg til USA i 2017.

Fra venstre ses: Hans Lawaetz, Myron Jackson (som var ansvarlig for hele besøgets
forløb), Mikkel Venborg Pedersen, Jens Kirchmeier-Andersen, George Tyson, Leif
Petersen og Carol Wakefield

Overlæge Gunnar Thornval
Overlæge Gunnar Thornval, født 18. april 1927, afgik ved dø-
den den 19. februar 2012. Gunnar Thornval var i 1983-1993
formand for Dansk Vestindisk Selskab.
Mindeord følger i næste nummer af bladet.
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USVI University fejrer
50 års jubilæum

USVI University blev grundlagt 16.
marts 1962 som „College of the
Virgin Islands. Den første campus
åbnede på St. Thomas i juli 1963,
den anden på St. Croix i 1964. I
1986 blev College of the Virgin
Islands omdøbt til University of the
Virgin Islands.

Jubilæet vil blive fejret hele året
igennem med ceremonier, symposier,
forelæsningsrække, fester m.m.
Temaet vil være: „Honoring Our
Past – Creating Our Future“.

Der er p.t. ca. 2.500 fuld- og del-
tidsstuderende ved universitet.

Savner Du lidt
tropevarme?
I vinterkulden kan tankerne godt gå
lidt på langfart, til varmere himmel-
strøg. Og så er det jo rart man har
radioen til at hjælpe lidt på vej til den
caribiske varme.
Mange hører efterhånden radio over
nettet og her er det jo dejligt, at der
er er faciliteter til rådighed så man
kan gå ind og søge f.eks. stationer
fra US Virgin Islands. Og så prøve
at finde frem til den eller de, der
hitter efter lige din smag. En af mine
favo-ritstationer lige nu er WIUJ,
som sender en masse god musik –
bl.a. gode gamle Karlekammeret/
Danish Polcalypso – når der altså
ikke lige er ’folketings’transmission
fra Legislature.

Stationen er  en non-profit organisa-
tion, der får diverse tilskud fra øerne,
og er en delvis aktivitet rettet mod
udvikling af unge – så vidt jeg ved.
Men I kan læse mere her: .

http://www.wiuj.com

Erik Marcussen
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Nye medlemmer i DVS

Velkommen i Dansk Vestindisk Selskab

Margot Andersen 4300 Holbæk
Helene Møllmann 2800 Kgs. Lyngby
Leif Jensen 2670 Greve
Karen og Johan Løvengreen 2900 Hellerup
Erik Mortensen 2630 Tåstrup

Astrid Boyum Maxwell 9000 Ålborg
Peter Ibsen 2000 Frederiksberg
Pia og Jørgen Dahl Petersen 7800 Skive
Marna Madsen 9632 Møldrup
Pernille Bagger Lindblom 4180 Sorø

Mette Bagger Nissen 4180 Sorø
Helle Bagger Nielsen 4180 Sorø
Dorte Frigast 2730 Herlev
Niels Frederik Dahl-Hansen 1552 København V
Henny Jensen 2605 Brøndby

Lene & Knud Weidemann 4000 Roskilde
Bo Christensen og Bente Kylbo 2750 Ballerup
Elsebeth Lund 1553 København V
Jørgen Dencker 4320 Lejre
Jytte W Keldborg 2100 København Ø
Hanne og Egon Madsen 8700 Horsens

En varm velkomst fra selskabet til følgende nye medlemmer:

5038
5039
5040
5041
5042

5043
5044
5049
5051
5061

5060
5059
5063
5064
5065

5067
5073
5075
5074
5077
5076
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Dansk Vestindien
    St. Croix
    Frederiksted
          Hotel
 Dobbeltværelse med bad og mi-
 nikøkken på havnepromenaden i
 Frederiksted på danskejet hotel

Nu med ONLINEBOOKING via hjemmesiden

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

Hjemmesiden – nu igen..

Udviklingen af den nye hjemmeside
er jo efterhånden blevet en fast del af
medlemsbladet. Så er der sket det,.
så er der sket det, og så er der ikke
sket det… osv. Men heldigvis er vi
ved at være i mål – tror vi – for Med-
lemsforum er nu blevet nogenlunde
oversat til dansk, ligesom et par andre
fejl og mangler er blevet luset ud. Ved
udgangen af februar var der sådan
set kun 3 større udeståender: De
manglende overskrifter på forsiden,
en login-boks, der var håbløs (den
forsvandt ’mellem fingrene’ på dig),
og søgeboksen var forsvundet. Men
så smed vores web-programmør
handsken, og status – i skrivende
stund (6. marts) er, at  Indien nu er  i
gang med at ordne disse udeståender.

Før vi får en tilbagemelding fra dem
tør vi ikke love noget. Og der er et
par ting, som endnu ikke fungerer
som planlagt. Men sitet fungerer nu
generelt og når de sidste tekniske
rettelser bliver lagt på, så skal Med-
lemssekretariatet se at få udsendt
brugernavn og password til de med-
lemmer, vi har registreret med mail-
adresse. Men af forskellige årsager
tør vi ikke love, at det sker før i
løbet af april måned. Men hvis det
lykkes før, så får I en mail…

God fornøjelse med den nye hjem-
meside.

Erik Marcussen
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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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Bestyrelse og adresserDansk Vestindisk Selskab

Selskabets kontaktpersoner

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

FESTIVALUDVALG: Asger P. Larsen, Bjarne Bidstrup, Marianne Gall og Anne
Walbom.

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: Bjarne Bidstrup,  44 97 14 23, Skovledvej 4A, 2750
Ballerup; 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.

WEBUDVALG:  Erik Marcussen,  49 18 14 34, mobil 28 18 14 34, Græsager 302,
2980 Kokkedal,  e-mail: webudvalget@dwis.dk; Dorte Paaske Rasmussen, Bjarne
Bidstrup.  Uden for bestyrelsen: Ben Säbel  og Ebbe Tor Andersen.

MØDEUDVALG: Marianne Gall,  38 86 10 69, mobil 30 28 80 69, Godthåbsvej
223, 2720 Vanløse,   e-mail: mgall@c.dk; Anna Lykke Jensen,  43 99 80 50,
Skolevej 43, 2630 Taastrup;. 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   61 39 06 65

Nord- og Midtjylland:
Edith Christiansen, Hvedevænget 63,8700 Horsens,  75  64  12  88
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Deadline for artikler til blad 2012-3 er 1. juni

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

Dansk Vestindisk Selskab
Græsager 302, DK-2980 Kokkedal

Karneval St. Croix


