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Under Festival 1993 til festmiddag på Frederiksberg Rådhus var der
optræden af medlemmer, som dansede Lancier. Typisk for Gunnar
Thornval overrakte han alle damerne en rose.
(Foto og tekst: Anne Walbom) Se mindeord side18.
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Kære medlemmer

Formanden skriver...

Tryk: Islev Tryk, Islevdalvej 194, 2610 Rødovre

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2012, nr. 3
Redaktion: Vibeke Maduro Tuxen (ansvarshavende).
Teknisk assistance: Finn Ferrall og Erik Marcussen.

Anne Walbom

Afskallede vestindiske forter og lovede danske penge til restaurering bliver spa-
ret væk. Jeg har nu inden for kort tid været 2 gange på Christiansborg, uden at
den vestindiske sag tilsyneladende forbedres. Men ministeren virkede ikke afvi-
sende m.h.t de kommende år – så det sidste ord er endnu ikke sagt i denne sag.

For 4 uger siden fik jeg en mail fra St. Croix. Det er der overhovedet ikke noget
specielt ved, for dem får jeg så mange af. Men da emnet var: Emergency! – så
stoppede jeg lige lidt, for det kunne jo være en af disse irriterende mails, som er
totalt opdigtede og måske handler om mystiske bankbokse i Nigeria.

Men det var et ægte råb om hjælp, for Whim’s sommerprogram „Come home to
St. Croix 2012“ (se program side 22) var i fare.  Kulturugens hovedtaler, som
samtidig skulle komme med den udstilling, der skulle hænge på Whim helt frem
til næste år, havde meldt afbud – om jeg havde en god ide? Det hasteindkaldte
møde skulle finde sted næsten 3 timer efter at jeg åbnede mailen. Jamen, - det
var da frygteligt for Whim, og hvem kunne jeg foreslå, som med så kort varsel
kunne finde ca. 75 billeder til en udstilling? Ja, gæt bare –

Mange sommerhilsner fra en meget travl formand
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Vi ved, at mange gerne vil være tæt på stationen - derfor prøver vi torsdag  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 torsdag den 30. august
- absolut sidste frist
 E-mail til  moedeudvalget@dwis.dk
  -  eller send nedenstående kupon til Marianne Gall
  -  eller ring til  Marianne Gall på telefon 38 86 10 69 eller 30 28 80 69 (mobil)

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

Torsdag  den 6. september 2012 kl. 19:00 i Taastrup Medborgerhus        ________

Lørdag den 6. oktober 2012 kl. 14.00 i Horsens   ________

Navn:

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

Medlemsmøde i Taastrup
Torsdag den 6. september 2012 kl. 19.00 (store sal)

OBS! Taastrup Medborgerhus
Taastrup Hovedgade 71, Taastrup

Dansk Guinea: Historien om danske handelsinteres-
ser og koloniambitioner i datidens Vestafrika

ved Jonas Møller Pedersen, historiker med speciale i dansk-
afrikansk kolonihistorie.
(Se artikel om rejse til Ghana side 18)
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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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Medlemsmøde i Jylland
Lørdag den 6. oktober 2012 kl. 14.00

  Horsens Firmaidræts lokaler,
Hattingvej 14, 8700 Horsens

(Se artikel om rejse til Ghana side 18)

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

Tilmelding senest lørdag den 29. september. Se side 3.

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

Dansk Guinea: Historien om danske handelsinteres-
ser og koloniambitioner i datidens Vestafrika

ved Jonas Møller Pedersen, historiker med speciale i dansk-
afrikansk kolonihistorie.
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Fra venstre mod højre: Tidligere formand Gail Shulterbrandt-Rivera, Ellen
Lockhart, sekretær, Pat Jones, Cathy O’Gara, Marlene Boschulte, Næstformand,
Tony Boschulte.
Siddende: Ronnie Lockhart, Formand
Fraværende: Carmen Benjamin, Kasserer, Rita Brady-Bermudez, Ellen
MacLean, Fuller Campbell.

Ny bestyrelse for St. Thomas/St. John Friends of
Denmark

Danmark og Jomfruøerne - en had/kærlighedshistorie
i fire afsnit

DR P1 sendte i maj 2012 fire radioudsendelser, hvor man undersøgte koloni-
tidens eftermæle på Jomfruøerne og forholdet til danskerne i dag.
Tilrettelæggelse: Anna Thaulow og Maj Bach-Madsen.

Udsendelserne kan stadig høres på nettet:
www.dr.dk/P1/Serier/Jomfru_oeerne/udsendelser
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Af Jens Worm Begtrup

2012 betragtes som 100 året for
Vestindisk Kompagnis oprettelse, og
selvom dette også er korrekt i for-
hold til oprettelsen af det firma der
nu kendes som WICO (The West
Indian Company Limited) på USVI,
kan virksomheden faktisk godt be-
tragtes som endnu ældre. I virkelig-
heden burde man have fejret jubilæet
i 2002, idet man i 1902 startede en
virksomhed kaldet Det Vestindiske
Kompagni, der danner grundlaget for
firmaet som man kender i dag. Lige-
som firmaet oprettet i 1912 kom de
finansielle bagmænd i 1902 også fra
kredsen omkring H.N. Andersen og
hans Østasiatisk Kompagni. For at
forstå baggrunden for oprettelsen af
WICO, er man derfor nødt til at be-
gynde fortællingen endnu længere
tilbage.

Dette er første del af beretningen
om de Vestindiske Kompagnier på
USVI. Fortsættelsen satser vi på t
bringe i næste nummer af bladet.

Man kan retfærdigvis sige, at der har
været to forskellige Vestindiske
Kompagnier på de Vestindiske øer,
og i virkeligheden nok tre, hvis man
går helt tilbage til begyndelsen af det
danske kolonieventyr. Det første
kompagni, kaldet Vestindisk-guineisk
Kompagni (hed fra starten Dansk

Westindisk Compagnie, men skiftede
navn i 1674), havde reelt øerne i sin
besiddelse fra koloniseringen i 1672
og indtil de blev solgt til den danske
stat i 1755. I den periode havde de
monopolet på alt der produceredes
på øerne. Kompagniet var blevet
skabt ud fra tidens økonomiske fore-
stillinger om merkantilisme og be-
skyttelse af egen handel, og det fik i
sin levetid en noget vekslende suc-
ces. Ved salget til staten i 1755 var
der blevet opbygget en betydelig
gæld, og frihandel blev det nye
kodeord for transithandlen på St.
Thomas.

For at stimulere netop denne slags
handel, blev havnen på St. Thomas i
1767 gjort til frihavn.  Selvom det ik-
ke betød fuldstændig frihed i forhold
til alle former for samhandel, var det
dog en medvirkende faktor til at gøre
St. Thomas til en af Caribiens vigtig-
ste handelspladser i længere perioder
gennem de næste århundreder, og
Charlotte Amalie til en af rigets mest
velhavende  byer. I dag fungerer
øerne fortsat som et frihandelsområ-
de, og de mange turister på kryds-
togtsskibene drager fordel af dette
når de shopper efter diamanter, ure
eller kameraer på hovedgaden i
Charlotte Amalie.

På trods af sin status som frihavn
oplevede havnen på St. Thomas også
en økonomisk nedgang i perioden ef-
ter emancipationen i 1848, og sam-
men med den ikke rentable plantage-

De Vestindiske
Kompagnier
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drift på St. Croix, var det en medvir-
kende årsag til, at salgsforsøget i
slutningen af 1860’erne. Da USA
takkede nej og købte Alaska i stedet,
måtte Charlotte Amalie fokusere på
den skibsfart der fandtes. Her havde
man specielt været heldig, da øen i
1851 blev valgt til hovedstation i Ca-
ribien for The Royal Mail Steam
Packet Company, hvilket medførte
en fortsat stor skibstrafik og transit-
handel i havnen.

Selvom det engelske selskab holdt op
med at bruge St. Thomas som knu-
depunkt i 1885, var man dog så hel-
dig at det tyske rederi Hamburg-
Amerika-Linien (Hamburg-amerika-

nische Paketfahrt Actiengesellschaft
– kaldet HAPAG eller HAL) i sam-
me periode gjorde Charlotte Amalie
til deres centrale Caribiske anker-
plads, og selskabet oprettede flere
direkte afgange mellem øerne og
Europa om ugen. Den danske tilste-
deværelse blandt øens virksomheder
frem til århundredeskiftet var deri-
mod stort set ikke eksisterende, og
HAL’s betydning for øens økonomi
var så stor, at man fra dansk politisk
side begyndte at frygte, at selskabet i

 virkeligheden var udtryk for et tysk
ønske om at overtage øerne. Ameri-
kanerne delte disse bekymringer, ef-
tersom de ikke ønskede tyske baser i
deres nærområde, og de holdt øerne
under tæt overvågning.

HAL‘s kulværft på Hassel Island, St. Thomas
Foto: Handels- og Søfartsmuseet
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Hvor der i perioden med sejlskibe
var blevet handlet med alverdens
varer i handelshusene på St. Tho-
mas, blev perioden med dampskibe i
årtierne før og efter 1900 i høj grad
præget af bunkning af kul til damp-
skibe. Datidens dampskibe var be-
grænset i rækkevidde, da mængden
af kul de kunne medtage ikke gjorde
det muligt at sejle direkte fra desti-
nation til destination. De måtte der-
for bunke kul undervejs, og da St.
Thomas, ud over at have en godt
beskyttet havn, naturligt var en af de
første havne man mødte, efter at
have krydset Atlanterhavet på det
korteste sted, blev den en central og
vigtig kulstation for oceankrydsende
skibe. Det hjalp også at der ikke var
nogen afgifter på bunkning.

Store kullagre kom til at dominere i
havnen, og særligt Hassel Island blev
brugt af flere selskaber, herunder
HAL der rådede over den største
forretning med kul på øen. Bunknin-
gen af kul er kendt for eftertiden  på
grund af kulkvinderne  der bar kullet
om bord på skibene. På hovederne
bar de kullet i spande, og for hver
aflevering fik de en såkaldt kul-
token. Denne kunne  så sidenhen
ombyttes til penge eller varer hos
selskabet. Det meste arbejde var
altså manuelt, og kulbunkningen var
uden sammenligning øens største
arbejdsplads.

Havnen i Charlotte Amalie blev i
samme periode i stadig mindre grad

brugt til transithandel med varer, og
de store handelshuse på selve hav-
nefronten svandt efterhånden ind.
De gamle tider med købmænd der
solgte alverdens varer var forbi, og
tilbage ved århundredeskiftet var der
ud over HAL, stort set kun bunk-
ningsstationerne, samt nogle mindre
rederier der brugte St. Thomas som
omladningsstation for deres sejlads i
Caribien. Fra Danmark så man sjæl-
dent andre større skibe end de en-
kelte orlogsfartøjer, der til tider lagde
vejen forbi.

Netop på grund af de store tyske in-
teresser kom der omkring 1902 igen
gang i salgsforhandlingerne med
amerikanerne. De ville gerne sikre
sig øerne først, men hvor det tidli-
gere havde været amerikanerne, der
havde bakket ud af handlen, blev det
denne gang danskerne. Den nationa-
le bevidsthed blomstrede i Danmark

Kul-token fra Dt Vestindiske Kompagni
Foto: Handels- og Søfartsmuseet
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på derværende tidspunkt, og markan-
te erhvervsmænd gik også aktivt ind i
kampen for ikke at gøre Danmark
mindre, hvilket primært skete gennem
foreningen „De danske Atlanterhavs-
øer“. Foreningen samlede modstan-
derne mod salget, og den udførte et
stærkt argumentations- og lobbyarbej-
de gennem utallige udgivelser. Selvom
den danske regering hovedsagelig var
positiv stillet over for et salg, fik stær-
ke kræfter i Rigsdagen vendt stem-
ningen, og ved den sidste afstemning i
Landstinget blev salget nedstemt med
den mindst mulige margin.

En vigtig grund til dette var blandt an-
det at stærke erhvervskræfter havde
lovet at ville investere i øerne hvis de
forblev danske, og den centrale per-
son i denne kreds var H.N. Andersen
fra Østasiatisk Kompagni. Ud over at
have en stærk national bevidsthed og
et ønske om at bevare de danske ko-
lonier, var han stærkt optaget af de
økonomiske muligheder en kommen-
de Panama-kanal ville give. Forestil-
lingen var at øerne kunne blive
„Caribiens Singapore“ når kanalen
ville åbne ca. 10 år senere, og flere
andre erhvervsfolk stod også klar til
at bidrage med en øget industriel ind-
sats på øerne. De centrale personer
var Holger Petersen der opkøbte
store dele af St. Croix og oprettede
plantageselskabet Dansk Vestindien,
Lachmann brødrene der startede
sukkerfabrikken Bethlehem, og
endelig Isak og Emil Glückstadt fra

Landmandsbanken, der sammen med
Privatbanken, Handelsbanken og
Nationalbanken i København opret-
tede Den Dansk-vestindiske Natio-
nalbank, og dermed skabte det fi-
nansielle system, der gjorde de andre
investeringer mulige.

Den centrale begivenhed i denne
fortælling var oprettelsen af aktie-
selskabet Det Vestindisk Kompagni i
efteråret 1902. Dets hjemsted var,
ifølge vedtægterne, København, og
formålet med selskabet var at skabe
en dansk dampskibsforbindelse mel-
lem Europa og Vestindien, Centrala-
merika og dele af Sydamerika. Ak-
tiekapitalen var 2.700.000 kr., et gan-
ske betydeligt beløb i datiden, og den
blev brugt til nybygning af tre store
skibe på 5500 tons, der hver skulle
stå for besejlingen af varer og 20
første klasses passagerer. Skibene
var først færdigbygget i starten af
1904, og virksomhedens arbejde
kunne først starte efterfølgende.
Derudover byggede man også en
mindre damper, Viking, der kunne
sejle mellem St. Thomas og St.
Croix, og som kunne afløse den
gamle skonnert Vigilant, der i over
100 år havde fragtet passagerer
mellem øerne.

Selskabet var helt klart H.N. Ander-
sens ide, og tilknytningen til Østasia-
tisk Kompagni var tydelig. Ud over
at Vestindisk Kompagnis direktion
benyttede Østasiatisk Kompagnis
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lokaler vederlagsfrit, var ejerskabet
overvejende i H.N. Andersens hæn-
der. Bestyrelsens konstellation un-
derstregede den tætte forbindelse,

der fandtes mellem folk med interes-
ser på øerne, og ud over H.N. An-
dersen bestod den blandt andet af
Holger Pedersen, C.M.T. Cold (der i
1905 blev guvernør på øerne), Isak
Glückstadt, A. Heide (direktør i Pri-
vatbanken), P.N. Damm (direktør i
Handelsbanken) og R. Strøm (direk-
tør i Nationalbanken. De fire sidst-
nævnte stod som tidligere omtalt for
oprettelsen af Den Dansk-vestindi-
ske Nationalbank. Ærespræsident
blev Prins Valdemar, der også var
meget aktiv i bevarelsen af kolonien
på danske hænder.

På trods af de gode intentioner blev
rederidelen af virksomheden aldrig
nogen succes, og allerede 1. januar
1906 smeltede det officielt sammen
med Østasiatisk Kompagni, da det
købte Vestindisk Kompagnis aktio-
nærer ud og ledelsen af virksomhe-
den faldt ind under ØK’s direktion.
Fra at være en selvstændig virksom-
hed med egen ledelse blev det frem-
adrettet betragtet som en særlig
dampskibslinje i ØK (Den vestindi-
ske linje).

Selvom HAL blev betragtet som den
store konkurrent, og måske på nogle
måder grunden til at man havde
etableret virksomheden, var der al-
lerede i 1902 direkte kontakter mel-
lem dem og H.N. Andersen. Fra
dansk side forespurgte man direkte
om der var nogle muligheder for
samarbejde på St. Thomas, og selv-
om det tyske firmas agenter på øen
bevidst havde prøvet at lægge hin-
dringer i vejen for den nye danske
konkurrent, var det stadig HAL man
vendte sig til, da firmaet indstillede
rutedriften omkring 1904. De tre
nybyggede skibe havde nemlig vist
sig alt for store i forhold til den han-
del man kunne drive, og de blev der-
for i stedet chartret til tyskerne for
en 10-årige periode, herunder med et
løfte om fortsat direkte drift mellem
København og øerne.

Selvom Vestindisk Kompagnis sej-
lads til øernes ikke blev nogen stor

H.N. Andersen, ØK
Foto: KB



12 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni  2012

mas, dog med direkte ledelse fra
ØK’s direktion i København. Via til-
stedeværelsen på øen fik H.N. An-
dersen og ØK en chance for at kort-
lægge de investeringsmuligheder, der
fandtes, og man havde konstant Pa-
nama-kanalens færdiggørelse i tan-
kerne. HAL vedblev i de følgende år
med at være det dominerende sel-
skab på St. Thomas, men i ØK’s
kontorer i København forberedte
man den næste store investering i
Caribien. Første skridt var udsen-
delsen af havneingeniør H.C.V.
Møller til kortlægning af havnen,
mens H.N. Andersen begyndte at
arbejdede på at overbevise sine po-

Det Vestindiske Kompagnis kulværft på Hassel Island,  St. Thomas
Foto: Handels- og Søfartmuseet

succes, lykkes det alligevel at opbyg-
ge en forretning på St. Thomas. I lø-
bet af de sidste tre år var HAL nem-
lig efterhånden blevet eneforhandler
af kul, og på trods af en stigende
konkurrence fra de omkringliggende
øer, kunne man fra dansk side godt
se en mulighed  i at oprette et kulfor-
retning på øen – eller et kulværft
som man kaldte det. Eneste plads til
dette var ved siden af HAL’s
forretning på Hassel Island.

Kulforretningen blev i løbet af de
næste år en fornuftig forretning for
Vestindisk Kompagni, og firmaet
fortsatte dermed sit virke på St. Tho-
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litiske kontakter i Danmark. I de næ-
ste 8-10 år blev forberedelserne gjort
til det Vestindiske Kompagni, man i
2012 kan fejre 100 året for.

Som nærværende artikel har rede-
gjort for, havde Vestindisk Kompagni
et dynamisk virke allerede fra 1902.
Grundstenen blev her lagt for det
egentlige Kompagni, der fejrer 100
års dag i 2012, og som vil blive be-
skrevet i detaljer i næste artikel.

Jens Worm Begtrup

Jens Worm Begtrup skrev sit histo-
riske speciale om Den Dansk-
Vestindiske Nationalbank, og han
er i øjeblikket i gang med at fær-
diggøre en bog om perioden 1900-
1935 på de Vestindiske øer. Fokus
er på de danske interesser, der i
de år strømmede til øerne – herun-
der det Vestindiske Kompagni.

Rekord: Danskerne
valfarter til
Jomfruøerne

2011 blev et rekordår for de tidligere
danske jomfruøer, St. Croix, St. Tho-
mas og St. John. 15.393 danskere
besøgte de paradisiske øer i Caribi-
en, hvilket er en stigning på 87,9 pct i
forhold til 2010, hvor  8.121 tog på
eventyr i den danske fortid.

„Det er altså en stigning på 7.202
ankomster fra Danmark på et år. I
tallet er også de 3.000 passagerer,
der i vinterhalvåret fløj med Bravo
Turs ugentlige direkte charterfly
fra hhv Billund og København,“
siger Karin Gert Nielsen, turistchef
for Dansk Vestindiske Øer.
 
„ Det er fantastisk, at vi igen har
en charterrute til øerne. Og talle-
ne viser, at der samtidig er en
kæmpestigning i antallet af dan-
skere, der tager med rutefly til
øerne. Både unge, børnefamilier
og det såkaldte ’grå guld’ har fået
øjnene op for disse tre skønne øer.
Det skyldes, at vi har fokuseret på
nye sider af Dansk Vestindien.
Den danske fortid er stadig afgø-
rende, men vi har også zoomet ind
på øernes mange muligheder for
øko-retreats, wellness, madeventyr,
golf, kreative kurser og aktiv fe-
rie. Det betyder, at mange flere
danskere valfarter til de danske
jomfruøer – ofte tre generationer
sammen, for der er noget for
alle“, siger Karin Gert Nielsen.
 
Også fra de andre nordiske lande
var der sidste år store procentvise
stigninger – omend tallene er små
sammenlignet med de danske. Mens
41 finske statsborgere i 2010 kom til
øgruppen, var tallet sidste år 57 – en
vækst på 39 pct. Fra Norge steg
tallet 96 pct – fra 174 i 2010 til 341
sidste år. Sverige viste en vækst på
lige over 53 procent med 274
ankomster sidste år sammenlignet
med 179 i 2010.
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Transfer Day 2012 på Whim - fra Finn Ferrall
I år er det 95 år siden at Danmark solgte Jomfruøerne til USA. Som sædvanlig
fejrede man den 31. marts Transfer Day og denne gang foregik det på Whim
Museum, St. Croix.

Min hustru og jeg havde besluttet, at vi ville besøge Virgin Islands omkring
Transfer Day i år. Som en fritidsinteresse deltager vi på et dansehold i standard-
dans og på dette dansehold kom et nyt par, Anne og Steen Digemose, der havde
boet på St. Croix i næsten to år. Vi har selv besøgt Virgin Islands  med Dansk
Vestindisk Selskab flere gange, så vi fortalte Anne og Steen om vores planlagte
rejse til Virgin Islands. Steen fortalte, at han flere gange havde lejet den uniform,

som Ole Ernst bar i filmen fra 1987 om
Peter von Scholten. Da han havde lejet
uniformen flere gange, blev han spurgt,
om han ikke hellere ville købe den. Det
gjorde han og havde den nu hængende i et
skab. Steen nævnte, at han gerne ville do-
nere uniformen til f.eks. Whim Museum
på St. Croix og efter en forespørgsel sva-
rede Whim, at de meget gerne ville mod-
tage donationen. Vi aftalte så, at vi kunne
bringe uniformen med os, når vi skulle til
St. Croix. På Transfer Day blev unifor-
men så overdraget til Whim Museum.

Foto: Jens Benoni Willumsen.Ina & Finn Ferrall

„Peter von Scholten“ i filmen fra 1987
spillet af Kgl. skuespiller Ole Ernst
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Transfer Day 2012

31. marts midt på dagen fejrede man
Transfer Day på St. Croix til minde
om skiftet fra dansk til amerikansk
styre i 1917. Dette års Transfer Day
var arrangeret af St. Croix Land-
marks Society og Saint Croix Friends
of Denmark. Begivenheden foregik
ikke på Little la Grange, som den
plejer, men på Whim museet. Årsag?
Broen over vandløbet forbi Little la
Grange er endnu ikke repareret efter
en oversvømmelse for mere end et
år siden. Men ellers var dagens pro-
gram stort set som det plejer at væ-
re. Fest og farver. Et stort telt i ha-
ven, masser af flag, musik af et
steelband, danseoptræden,

en lang række af officielle taler, af-
syngning af nationalmelodier, TV ka-
meraer i front og bagefter mulighed
for at købe drikkevarer og mad i
form af hjemmelavede, lokale retter.
Og glade og forventningsfyldte delta-
gere, mange klædt i rødt og hvidt.

Sidst i det officielle program over-
rakte Finn og Ina Ferrall som en per-
sonlig gave til Whim museet den uni-
form, som Ole Ernst bar i filmen fra
1987 om Peter von Scholten, hvilket
museumsleder Sonia Jacobs Dow
takkede varmt for på museets veg-
ne. Se nærmere om uniformens vej
til Whim i Ina og Finn Ferralls arti-
kel side 14.

Et andet indslag var deltagelsen af
21 slægtninge til Anna Heegaard.
For de fleste af disse slægtninge var
det deres første besøg på the Virgin
Islands. De medbragte som gave til
Whim museet en samling billeder og
historiske oplysninger med relation til
Anna Heegaard og hendes familie,
heriblandt kopier af gamle familie-
portrætter. Specielt til lejligheden
overrakte undertegnede et fotografi,

som jeg tog på Whim i anledning af
Transfer Day for 45 år siden. Bille-
det viser to af de gamle danske gen-
darmer, der gjorde tjeneste på øerne
i 1917. Mellem sig holder de et Dan-

Elever fra Pearl B. Larsen Elementary
School danser.

Whim i 1967 med to af de forhenværende
gendarmer i kopier af de gamle unifor-
mer, t.v. Arnold E. Hansen og t.h. August
Knoblauch.
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Rejse til Ghana

I Dansk Vestindisk Selskabs besty-
relse har vi gennem længere tid talt
om at arrangere en rejse til Ghana
sammen med de af selskabets med-
lemmer, der kunne have interesse
heri. Vi kan nu med glæde informere
nærmere om rejsen.

Rejsens formål er at opleve såvel
nutidens Ghana som områdets dan-
ske og fælles europæiske kulturarv.

bestod primært af en række af han-
delsforter og handelsstationer, hvor
guld, elfenben og ikke mindst afri-
kanske slaver var handelsvaren.

Hermed er den dansk-vestafrikanske
historie direkte sammenhængende
med og egentlig grundlaget for, at
den danske koloni i Vestindien kunne
blive en realitet.

Rejsens endelige program er stadig
under udarbejdelse, men turen vil
vare 14 dage og bestå af besøg ved
både danske og andre europæiske
nationers gamle handelsstationer og
forter. Vi besøger desuden en del af
det opland, hvor mange af de slaver,
der blev sendt over Atlanten, stam-
mede fra. Endelig gør vi ophold i
mindst to nationalparker, hvilket giver
god mulighed for at opleve bl.a. vildt-
levende elefanter.

Turen arrangeres for medlemmer af
Dansk Verstindisk Selskab, men sel-
skabet har ingen økonomisk indblan-
ding i turen. Det praktiske arrangeres
i samarbejde med Nyhavn Rejser,
mens, rejsens historiske indhold samt
guidefunktioner varetages af under-
tegnede.

Da Ghana er et relativt fattigt land,
vil vi undervejs opleve rejse- og leve-
vilkår, der klart er under det niveau,
vi oftest møder i Vestindien. Sådan

Landets gamle danske besiddelser
nebrog, hvori der er indsyet et stykke
af et af de Dannebrogsflag, der blev
sænket for sidste gang på øerne i
1917.

Jens Benoni W. er kaldt  til podiet.
Yderst t.v. Sonia Jacobs Dow, dernæst
præsidenten for St. Croix  Friends of
Denmark, Winifred ”Oyoko” Loving.
Foto: Finn Ferrall.

Jens Benoni Willumsen
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må det nu engang være. Til gengæld
giver rejsen en unik mulighed for at
opleve en helt anden del af verden
end den, man sædvanligvis færdes i
som turist.

Turen afholdes i februar 2013 og mit
bud er, at den vil komme til at koste
omkring 20.000. pr. person i dobbelt-
værelse. Vi regner med at være ca.
20 eller lidt flere på turen, og vi for-
søger så vidt muligt at bo på relativt
gode hoteller, ligesom vi kører i en
lejet bus imellem vores hoveddesti-
nationer. Det forventes dog at man
er godt til bens, da man sjældent vil
møde velfungerende fortove eller
elevatorer i Ghana.

Vi åbner allerede nu op for en for-
håndstilmelding, så vi kan få vished
for, at der er grobund for turen. Vi
antager, at der muligvis vil være flere

Næstformand i DVS, Historiker og
Rejseleder til Vestindien for Nyhavn
Rejser. Har rejst og opholdt sig i
Ghana i flere omgange.

Jonas holder foredrag om
„Dansk Guinea: Historien om
danske handelsinteresser og kolo-
niambitioner i datidens Vest-
afrika“ - i dag Ghana, på med-
lemsmøderne i Taastrup den 6.
september 2012 og i Horsens den
6. oktober 2012 (se side 3 og 5)

Prinsensten i byen Keta i Ghana

Tilmeldingerne behandles efter først
til mølle-princippet.
Bemærk: Rejsen er kun for med-
lemmer (medlemsskab stiftet før 1.
juli godtages også).

Spørgsmål angående turen kan ret-
tes til selvsamme e-mail.

Med venlig hilsen
Jonas Møller Pedersen

interesserede end der er plads til på
rejsen, og forhåndstilmeldingen vil
derfor fungere som reservation af en
plads. Forhåndstilmeldingen er natur-
ligvis IKKE bindende. Man kan såle-
des godt melde fra senere, når man
ser det endelige program, pris etc.

Forhåndstilmeldingen foregår på føl-
gende måde: Fra 1. juli klokken
12.00 kan forhåndstilmeldingen
sendes til  følgende e-mail:
jompemail@gmail.com .
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Mindeord for
Gunnar Thornval

Vi har mistetg overlæge Gunnar
Thornval, som var var formand for
Dansk Vestindisk Selskab i hele 10
år, fra 1983 til 1993.

Måske er der ikke så mange af vo-
re medlemmer, som kan huske det,
for det er jo længe siden. Men for
mig, som blev medlem i 1977, står
han og det årti lysende klar. Hans
formandskab og den stil han bragte
med sig, blev starten til en mere mo-
derne og uhøjtidelig periode i for-
eningens historie.

Som noget helt nyt indførte han en
rubrik i medlemsbladet, som blev
døbt „Formanden har ordet“. Her
henvendte han sig direkte til med-
lemmerne på en meget lige-ud-af-

landevejen måde. Hans skrivestil og
hans optræden var i det hele taget
meget lidt overlægeagtig. Gradvis
blev det at være formand gjort til
noget nede-på-jorden og den førhen
så højtidelige og ærbødige holdning
til det at være formand forsvandt.

Man skulle måske tro, at når Gunnar
Thorval brugte 10 år af sit liv på
Dansk Vestindisk Selskab, så skyld-
tes det vestindiske familierelationer.
Men nej, sådan var det ikke. Han
var blevet medlem af selskabet, fordi
han var historisk interesseret. Derpå
deltog han og Brit i en festivalrejse –
og så var han solgt!

Fra hans formandstid husker jeg især
hans blændende festival-taler. De
var en elegant blanding af varme,
humor og taknemmelige ord. Jeg har
fundet et lille citat halvvejs inde i
hans tale fra Farewell Dinner Dan-
ce, St. Croix den 10. april 1987:
We were often asked: Which island
do you prefer? St. Thomas or St.
Croix? But this is an unfair question!
Like asking us: Who do you love
most, your fiancé or your sister? We
are engaged with St. Thomas, but
we are in family with St. Croix!
Jubel og latter fra alle til stede gjorde
det svært at fortsætte!

Ved generalforsamlingen 21. oktober
1993 stoppede Gunnar Thornval som
formand. Fra hans beretning kommer
dette resume over hvad der skete i
hans formandstid:

Noget af det allerførste Gunnar Thorn-
val gjorde som nyudnævnt formand, var
at mødes med den ligeledes nyudnævnte
amerikanske ambassadør Terence A.
Todman. Ambassadør Todman er født på
St. Thomas, og kunne allerede ved an-
komsten til Danmark tale et imponeren-
de dansk.
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„De ti år, hvor jeg har fået lov til at
sidde som formand har bragt mange
ændringer, som jeg er glad for at
have været med til at foretage. Vi
har gennemført en modernisering af
Selskabets love, har fået knæsat det
princip, at bestyrelsen skal bestå af
aktive medlemmer, som hver udfører
et arbejde som udvalgsformænd,
redaktør af bladet, bestyrer af med-
lemssekretariatet o.s.v. Vi har fået
medlemsmøderne ind i en fast ram-
me med et festligt socialt samvær
efter foredragene. Så har vi fået
indført en deling af værtsskaberne
ved vore festival, hvorved flere
medlemmer og særlig medlemmerne
i provinsen, kan få mulighed for at
have vestindiske gæster.“
Alle ændringer er i dag dagligdag for
DVS, og viser hvor fremsynet en
formand,  Gunnar Thornval var.
Gunnar og Brit fortsatte med at
komme til møderne, dog gradvis i
mindre omfang. Sidste gang var på
Øregaard Museum januar 2011 ved
vores arrangement i anledningen af
udstillingen „På sporet af det Skønne
– fra København til Dansk Vestindi-
en“. Her var de endnu engang mødt
op, for at være sammen med andre
„gamle“ medlemmer. Som sædvanlig
talte Gunnar varmt og positivt om
DVS og roste medlemsbladet og
bestyrelsen for arrangementet.
Gunnar Thornval blev 84 år.

Æret være hans minde

Anne Walbom

Århundredets festival –
1700 tallet.

9. -18. marts 2012 satte Folkeuniver-
sitetet i Aarhus fokus på 1700-tallet
med en storslået festival bestående
af et utal af arrangementer over hele
byen – ja helt til Gl. Estrup på Djurs-
land rakte det.

Fælles for arrangementerne var, at
man skulle opleve 1700-tallet med
alle sanser. Foredrag var ikke bare
foredrag, men var f. eks indpakket i
passende musik, personer i 1700-tals
dragter mv.

Jeg var inviteret til et åbningsarran-
gement med et talkshow om en af
Danmarks mest magtfulde mænd i
slutningen af 1700-tallet, Ernst
Schimmelmann, der fra 1784 var fi-
nansminister og senere tillige med-
lem af Geheimestatsrådet. Personligt
var han hovedrig – i familiefonden
indgik bl.a. fire plantager på De
Vestindiske Øer med tilsammen over
1.000 slaver, en geværfabrik og et
sukkerraffinaderi for blot at nævne
ting med direkte relation til slavehan-
delen. Som politiker er han kendt for
at forbyde den transatlantiske slave-
handel, hvilket kan synes paradoksalt
for en plantageejer. Talkshowet stil-
lede da også spørgsmålet: Var han
humanist eller bare genial finans-
fyrste ?
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Ernst Schimmelmann og hans moti-
ver blev belyst af to historikere, Erik
Gøbel og Peter Henningsen i to kor-
te foredrag. Journalist Niels Krause-
Kjær var vært for showet og inter-
viewede Ernst Schimmelman, der
var kommet tilstede i skikkelse af
skuespilleren Martin Hestbæk iklædt
en 1700-tals rigmands klædedragt og
paryk. Afsluttende havde Niels
Krause-Kjær en paneldebat med de
to historikere. Det hele var serveret
elegant og med humor indrammet af
1700-tals musik afvekslende med ca-
ribiske rytmer fremført af kapelme-
ster Hans Sydow.

De to historikeres svar på spørgsmå-
let om Schimmelmann var humanist
eller genial finansfyrste var, at han
nok var lidt af begge dele. Som poli-
tiker var han meget fokuseret på,
hvordan han ville blive opfattet af
eftertiden, men han var som barn af
sin tid ude af stand til at bevæge sig
mere end blot et stykke væk fra den
allermest brutale del af slaveriet –
den transatlantiske slavehandel.

Der var gedigen historieundervisning,
der var spændende underholdning ,
der var noget for øjet og øret. I det
hele taget var det et flot eksempel på
gedigen oplysning serveret på en
inspirerende måde. Alle udfyldte
deres roller godt bortset fra, at
Schimmelmann/Martin Hestbæk
virkede noget passiv i interviewet af

en så magtfuld finansminister og
greve at være.

Et andet arrangement nåede jeg og-
så at opleve - domkirken omdannet
til fire fortællescener over 1700-
talsemner. Fortællerne var fire for-
skere og undervisere fra Aarhus
Universitet, der  fortalte om oplys-
ningsidéer, enevælde og internatio-
nale forbindelser. Man cirkulerede
mellem de fire scener anført af gui-
der iført 1700-tals kjoler og kunst-
færdige parykker. Arrangementet
blev indledt og afsluttet med musik
af henholdsvis Händel og Bach
fremført af Domkirkens drengekor
og på kirkens 1700-tals orgel. Det
var også et fremragende arrange-
ment.
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I forbindelse med festivalen blev i et
samarbejde mellem Aarhus Universi-
tet, Folkeuniversitetet i Aarhus og
Danmarks Radio udgivet en
festivalbog – „1700-tallet Sort på
Hvidt“ med emner, der belyser
århundredet fra forskellige vinkler.
Århundredets festival, som arran-
gørerne selv kaldte det, levede virke-
lig op til sit navn.

Folkeuniversitetet i Aarhus fortjener
stor ros for en flot festival og en
spændende måde at fortælle historie
på, der har kunnet få tag i et bredt
publikum. Jeg ser frem til lignende
arrangementer i Aarhus i fremtiden.

Asger Larsen

Nyt om hjemmesiden

Her i bladet har vi tidligere fortalt, at vi
ikke var helt på plads med hjemmesiden,
nærmere bestemt, at vi manglede at få
færdiggjort den del, vi kalder MED-
LEMSFORUM. Nu synes vi, at vi er nået
så langt, at vi  søsætter denne del af
hjemmesiden også.

Hvad er MEDLEMSFORUM så for en
størrelse? Det er socialt forum, med vis-
se lighedspunkter over til facebook og
twitter. Men uden reklamer og kun til-
gængeligt for selskabets medlemmer og
nogle få af selskabets eksterne samar-
bejdspartnere. Det er her vi fremover vil
fortælle detaljeret om selskabets aktivite-

ter – og det er her du i fremtiden vil kun-
ne finde selskabets nyeste medlemsbla-
de. Vi håber også, at aktive medlemmer
med tiden får etableret interessegrupper
på nettet, f.eks. om slægtsforskning. Alt
dette vil vi gerne fortælle meget mere
om, men pladsen i dette medlemsblad er
sparsom, så vi laver en gradvis iværk-
sættelse. Og en meget nødtørftig be-
skrivelse i dette nummer af bladet.

Så I er altså  velkomne til at gå i gang på
nettet. For at komme i gang gør I følgen-
de: Gå ind på www.dwis.dk – vælg
MEDLEMSFORUM – Medlems-login.
Klik på  GLEMT BRUGERNAVN – så får
I tilsendt jeres brugernavn (som I sene-
re kan ændre via Medlemssekratariatet).
Forudsætningen for at I får tilsendt et
brugernavn, er, at vi kender jeres mail-
adresse. Hvis ikke, så kontakt
sekretariatet@dwis.dk. Når I har fået
tilsendt brugernavnet gør I det samme
en gang til:  www.dwis.dk – MEDLEMS-
FORUM – MEDLEMSLOGIN.
Denne gang taster I så brugernavn ind
og trykker GLEMT PASSWORD. Så får I
tilsendt et midlertidigt password.  Og så
er det bare om at komme i gang og se
nærmere på mulighederne.

Men desværre er alt endnu ikke perfekt
– så giv os gerne en tilbagemelding om
fejl og uhensigtsmæssigheder:
webudvalget@dwis.dk

Det lyder indviklet for mange af jer. Der-
til er kun at sige: Prøv – og se hvad der
sker. Det er også den måde webudvalget
kommer videre medden nye hjemmeside.

Erik Marcussen
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Vi har brug for jeres
mailadresse...
for at kunne servicere jer. For det
hænder af og til, at der dukker aktivi-
teter op, som vi ikke kan nå at for-
midle videre via et indlæg i bladet.
Det orienterer vi så vore medlemmer
om, i form af en mail fra selskabet.
Men det kan vi kun gøre, hvis vi
kender jeres mailadresse. Og des-
værre kan vi ikke bare sende et brev
til samtlige medlemmer uden mail-
adresse, det bliver en rimelig bekos-
telig affære.

Senest har en række medlemmer
således ikke haft mulighed for at
tilmelde sig medlemsarrangement
lørdag den 2. juni på Gl.Estrup. Det
er vi kede af – så send derfor jeres
mailadresse til
sekretariatet@dwis.dk.

Upcoming
Programs &
Events

Whim‘s sommerprogram
(henvisning fra side 2)

Sunday, July 15
Opening Ceremony and
Reception.
Photographic Exhibit & Lecture:
Life in St. Croix Towns, 1860‘s to
1917 

Monday, July 16
Get Started with Your Family
History Workshop

Tuesday, July 17
Historical Tours. Midwives of St.
Croix Lecture & Exhibit

Wednesday, July 18
Historical Tours

Thursday, July 19
Historical Tours

Friday, July 20
Special Come Home to St. Croix /
World Music Under the Stars:
Grand Crucian Quadrille

Saturday, July 21
Songs of Social Relevance: Cariso
& Quelbe, Virgin Islands Folk
Music

Sunday, July 22
Old Time Family Day: Food,
Music, Games, Exhibits &
Workshops
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Slaver, medicin og magt i
Dansk Vestindien

I Dansk Vestindien var dødeligheden
høj, især blandt slaverne. Med af-
skaffelsen af den danske slavehan-
del i begyndelsen af det nittende år-
hundrede blev det et presserende
problem, fordi det nu ikke længere
var muligt at erstatte døde slaver
med nye fra Afrika. Derfor blev de
dansk-vestindiske slavers helbred og
sundhedstilstand et centralt anliggen-
de for både koloniadministratorer og
plantageejere.

På denne baggrund undersøger
Niklas Thode Jensen slavernes syg-
doms- og sundhedsforhold samt den
sundhedspolitik, de koloniale myndig-

heder og plantageejere følgelig tog
initiativ til. Sammenlignet med til-
svarende politikker i Britisk og
Fransk Vestindien var den dansk-
vestindiske sundhedspolitik ofte
ganske effektiv og unik i sin form,
men slavernes helbredsmæssige til-
stand var alligevel skueplads for en
fortløbende magtkamp mellem plan-
tageejere, kolonialadministration og
slaverne selv.

For the Health of the Enslaved giver
et omfattende indblik i slavernes hel-
bred på De Dansk Vestindiske Øer i
første halvdel af 1800-tallet. Med
talrige eksempler viser forfatteren, at
den medicinske kolonisering af sla-
verne og deres helbred i mange til-
fælde mødte modstand fra de koloni-
serede, der havde andre og modsat-
rettede opfattelser af og traditioner

omkring sygdom og sundhed.

Niklas Thode Jensen er ekstern
lektor ved afdeling for historie,
SAXO-Instituttet, Københavns
Universitet og ikke mindst medlem
af DVS‘s kulturhistoriske udvalg.

Bogen kan købes til fordelagtig pris -
350,- kr. - ved medlemsmøderne el-
ler den kan bestilles hos:

Cay Andersen, Færøvej 15,
4180 Sorø
Tlf. 57 83 11 27
E-mail: bogsalg@dwis.dk
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8. klasse rejser hvert år 3 uger til en
kultur,  „der er væsensforskellig fra
vor egen“. I år gik turen til Virgin
Islands.

Vi var spændte på om øerne egnede
sig som turmål for vores skole i sam-
me grad som Cuba, Brasilien, Syd-
afrika, Ghana - de steder, vi plejer at
tage hen. Det gjorde de - både lære-
re og elever var ovenud begejstrede

for turen til St. Croix, St. Thomas og
St. John. Her følger et rejsebrev fra
turen:

Tiden er inde til en ordentlig beret-
ning her fra vore gamle kolonier i
Caribien. 8.klasse og 4 chaperones -
som vi bliver kaldt her - er sammen
på tur i 23 dage i vore gamle danske
kolonier for at opleve og sanse end-
nu en ny verden - der kan føjes til de
mange kulturer Aarhus Friskole ef-
terhånden har besøgt. Og denne rej-
se lever til fulde op til alle de for-
ventninger, vi på forhånd havde til

Aarhus Friskole
Virgin Islands nyt turmål
for 8. klasse
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dette eksotiske ørige: Her er en vid-
underlig blandingskultur af sorte, hvi-
de, latinoer, rastaer og nogle - men
ikke mange - turister fra USA og
Danmark. 
Blandt de mange oplevelser indtil vi-
dere kan nævnes: 

 Discovery Grove, her boede vi de
første 3 dage i pragtfuld bjergland-
skab med gammel sukkermølle som
samlingssted, utrolig hjælpsom ameri-
kansk ejer, der har lånt os en 15 per-
soners bus gratis under hele ophol-
det, har arrangeret ture for os og un-
derviser os i naturviden m.m. (vi var
på lille vandretur med spændende
edderkopper og lignende). De første
3 dage brugte vi på at falde til, væn-
ne os til at være ude at rejse, nye
gruppekonstellationer (som skifter
hver gang vi skifter sted, fællessang,
guitar, rytmer osv).

 Indkvartering hos „host fami-
lies“ - 5 dage hos familier fra den
meget inspirerende og lækre „Good
Hope School“.Først spillede vi for
hele skolen til et arrangement, hvor
børn fra skolen også optrådte for
os.Derefter blev alle børn indkvarte-
ret - stor og krævende oplevelse!
Om mandagen blev vi alle - både
børn og lærere - inviteret på en båd-
sejlads med en 2 mastet skonnert,
der fungerer som skoleskib. Børnene
lærte om teambuilding, knob, naviga-
tion,sætte sejl m.m. - og vi fik en
skøn sejltur på havet.

St. Thomas - Efter godt en uge på
St. Croix fløj vi videre til hovedøen
(læs: Den mest befolkede og hektis-
ke ø) St. Thomas, hvor vi skulle bo
et par dage hos „The Moravian
Church“ - Brødremenigheden. Her
boede vi på liggeunderlag i et par
søndagsskolelokaler, var til kor-
rehearsal - hvor vi også optrådte på
slap line med kun en akustisk guitar,
sang og klap. Derudover var vi på
historisk rundvisning i byen, hvor den
tidligere guvernør tog sig af os - og
vi fik en rundvisning i parlamentet.
Endelig var vi selvfølgelig til guds-
tjeneste i kirken, som vi boede ved
siden af - og her optrådte vi endnu
en gang med stor succes!

St. John - vi sejlede videre til para-
disøen St John, hvor vi boede i telte
to nætter på en bountystrand, her var
også en masse dansk historie med
gamle danske plantageruiner og på
campingpladsen var også en trom-
megruppe vi jammede med en aften
- derudover var der vanvittigt mange
myg - vi sov ikke så meget:-)

St. Thomas -  Tilbage på St. Tho-
mas boede vi igen hos Brødremenig-
heden på liggeunderlag. Denne gang
var vi inviteret på ungdomsfælles-
skab i deres kirke inde i byen, hvor vi
selvfølgelig sang og klappede igen og
fik undervisning i at spille på steel-
drums som stod i kirken. Om aftenen
hørte vi en trommegruppe øve i det
fjerne, Mikkel og Asger løb derhen
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med 4 drenge - og vi snakkede med
dem og optog noget af deres show
og aftalte at holde kontakt.

St. Croix - Nu er vi tilbage på St.
Croix - og det nyder vi. Vi bor på
„Mount Victory Camp“ - en regn-

skovsoase midt i naturen, hvor vi
skal bo en uge - inden vi slutter af på
„Discovery Grove“ igen. Vi har me-
get program på hver dag. I går var vi
på endnu et teambuildingskursus -
denne gang klatring på 10 -12 meter
høj klatrevæg med rapelling ned. Det
var superfedt!

I dag har vi haft besøg af en master-
drummer - Mr. Bomba. Han undervi-
ste os i calypso og 6/8. I morgen skal

vi på snorkelsafari på en fredet ø,
der er nationalpark - Buck Island.

Torsdag skal vi på bytur i Frederik-
sted og se fortet, fredag skal vi spille
for „Boys & Girls Club“ og spille på

gaden i Christiansted - lørdag skal vi
deltage i et slags karneval, søndag er
der arrangeret stor afskedsfest for
os, mandag igen til Christiansted osv
osv.

Ind imellem bruger vi meget tid på at
bygge klassesammenhold - og det
går super godt. Vi nyder hinandens
selskab og vi nyder varmen, strande-
ne, den afslappede „cruzian way“ -
børnene er vist lidt trætte af maden -
som vi laver selv hver dag - nogle
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gange på bål. Her er store lizzards,
edderkopper, mongoose (desmerdyr)
og fantastisk natur. Vi bor fantastisk
midt i den skønneste natur.

Kærlig hilsen 8.klasse og de fire
chaperones - Mikkel, Karin, Gitte
og Asger...

Her efter hjemkomsten er vi stadig
utrolig glade for vores tur til US VI.

Vi har fået mange gode venner og
kontakter og vil meget gerne derover
igen. Især Nina York, Ann Wacht-
meister (Discovery Grove) og lærer-
staben fra „Good Hope School“ sam-
men med forskellige præster fra Mo-
ravian Church har gjort vores ophold
uforglemmeligt. Brevet er sendt ca.
en uge inden vi tog hjem. 

Da vi skulle hjem fik vi en flensborg-
mursten i afskedsgave - en af de
sten, der er bragt med slaveskibene
til St Croix. Det sætter gang i fanta-
sien og følelserne.

Asger Muurholm
 lærer på Århus Friskole

En servicemeddelelse..
Frimærker til salg.

Frimærkeinteresserede medlemmer
har mulighed for at erhverve en
samling frimærker fra de tidligere
Dansk Vestindiske Øer.

Serien består af følgende 16 frimær-
ker, med følgende karakteristika:

1 stk. 1 cent grøn/lilla

1 stk. 3 cent blå/rød

1 stk. 4 cent brun/blå

1 stk. 5 cent grøn/grå

1 stk. 10 cent ultramarin/brun

1 serie med Christian X. 5-50 Bit

1 serie med Frederik 8. 5-30 Bit

Disse unikke og historiske frimærker,
kan erhverves samlet for kr. 2000,-

Kontakt Tom Irhøj
E-mail: irhojsoft@irhojsoft.dk
Mobil: 23 24 35 34
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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: 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 2012-4 er 1. september

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

Dansk Vestindisk Selskab
Græsager 302, DK-2980 Kokkedal

Frederiksgave, Ghana
Foto: Jonas Møller Pedersen


