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Kære medlemmer

Formanden skriver...

Tryk: Islev Tryk, Islevdalvej 194, 2610 Rødovre

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2012, nr. 4
Redaktion: Vibeke Maduro Tuxen (ansvarshavende).
Teknisk assistance: Finn Ferrall og Erik Marcussen.

Anne Walbom

Det var den sommer! Meget få timer med caribiske varmegrader! Men jeg kan
ikke klage, for jeg var har været ti dage på St. Croix i begyndelsen af juli (se side
20). Jeg havde forberedt mig på supervarme, men det var faktisk slet ikke så
slemt. Dog fik jeg fortalt, at der i slutningen af juni havde været en hedebølge –
nemlig den, som senere havde bevæget sig langs USA’s østkyst og endt oppe i
Grønland, hvor den havde smeltet gletsjerne.

Jeg har holdt møde med Oyoko Loving, formanden for St. Croix Friends of
Denmark. Vi talte selvfølgelig om den kommende Festival. Jeg skulle hilse og
sige, at de glæder sig. Trods øens dårlige økonomi, håbede hun at de ville blive
en stor gruppe.

Jeg skriver disse formandsord den 31. august. Først i morges under min avislæs-
ning gik det op for mig, hvilken betydningsfuld 200 års fødselar vi ikke fik fejret
– nemlig Georg Carstensen. Tivolis grundlægger arbejdede fra 1848 til 1855 i
Vestindien, og giftede sig endog med Mary Ann Sempill fra plantagen Butler’s
Bay nord for Frederiksted. Den historie vender vi tilbage til en anden gang.

Håber vi ses
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I Anna Heegaards fodspor - glimt fra 21 efterkom-
meres rejse til de vestindiske øer i 2012
ved  Jens Benoni Willumsen

Skønne spildte kræfter
Den vestindiske kirkesag
ved Provst Erik Balslev-Clausen
Se omtale s.7.

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 14.
november  - 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:

Lørdag den 13. oktober  2012 kl. 14:00 i Horsens                                            __________

Onsdag den 21. november 2012 kl. 19.00 i Taastrup Medborgerhus             ________

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

Medlemsmøde i Taastrup
Onsdag den 21. november 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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Medlemsmøde i Jylland
Lørdag den 13. oktober 2012 kl. 14.00

  Horsens Firmaidræts lokaler,
Hattingvej 14, 8700 Horsens

(læs mere om rejsen til Ghana i blad 3 2012, side 16)

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

Tilmelding senest lørdag den 6. oktober 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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Særudstilling og foredrag i Skovlunde Kulturhus

Fra 3. november til 30. november 2012 gentages udstillingen om

Emilie Langkjærs fotografier fra St. Croix
Udstillingen åbnes med et foredrag af Anne Walbom lørdag den 3. november
kl. 12 i bibliotekets udstillingssal. Emnet er:
Fotograf Emilie Langkjær og hendes mand politifuldmægtig Anders
Jensen Langkjærs ophold i Frederiksted på St. Croix i årene 1898 til
1913.

Nærmere omtale af  udstillingen  kan findes i Dansk Vestindisk Medlemsblad
nr. 2 - marts 2010 eller i nr. 4 – september 2011
Alle er hjertelig velkomne.

Udstillingen er åben mandag - torsdag 14-18, fredag 13-17 og lørdag 10-14.
Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10, 2740 Skovlunde
tlf. 44 77 25 77,
skovlunde-kulturhus@balk.dk
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„Skønne spildte kræfter“
 
Provst Erik Balslev-Clausen holder foredrag om Den vestindiske Kirkesag ved
medlemsmødet i København den 21. november 2012. Her er en nærmere omtale
af foredraget:
 
I kølvandet på den hurtigtarbejdende kommission i 1903 blev der året efter taget
initiativ til visitats af de danske menigheder i DVI. Resultatet af visitatsen blev
etableringen af „Udvalget for Den Vestindiske Kirkesag“ med Københavns
biskop som formand.

Udvalget tog en lang række initiativer, som skulle forbedre forholdene for de
danske menigheder, men så blev øerne solgt hen over hovedet på menighederne
—.
Provst Erik Balslev-Clausen har forsket i temaet i mere end tyve år, bl.a. med
en mastergrad fra Københavns Universitet om emnet sidste år.  Han forbereder
nu en bogudgivelse om Den Vestindiske Kirkesag og de markante kirkelige
personligheder, der gjorde sig gældende i den forbindelse.
Foredragsholderen vil redegøre for det foreliggende materiale om kirkesagen, og
han efterlyser samtidig alle relevante oplysninger i den sammenhæng.
 

ST. CROIX 500 YEARS. Pre-Columbus To 1990.
 
Denne bog af Erik Lawaetz har længe været udsolgt hos DVS
Bogsalg. Vi troede heller ikke, at der var flere at få fra
forlaget.

Men så meddelte forlaget fornylig, at man havde et lille rest-
lager, som vi kunne købe. Så nu er denne prægtige bog (394
sider)  på lager til omgående levering for en pris af 370,00 kr.

Vi har samtidig fået et antal af 2. oplag, bind 1 (af 3) i paperback (173 sider),
som kan købes for 70,00 kr.
 
Jeres boghandler
Cay Andersen
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Ordinær generalforsamling
Dansk Vestindisk Selskab

Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.30 (Lille sal)
 Taastrup Medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup.
(over for Taastrup station.)  Parkering bag Medborgerhuset.

DAGSORDEN:
1.Valg af dirigent

2.Selskabets virksomhed:
   a) Formandens beretning (Anne Walbom).
   b) Kulturudvalgets beretning (Anne Walbom).
   c)  Webudvalgets beretning (Erik Marcussen)
   d) Festivaludvalgets beretning (Asger P. Larsen og Bjarne Bidstrup)
   e) 2017-udvalget (Anne Walbom)
   f) Mødeudvalget (Marianne Gall).
   g) Medlemsbladet (Vibeke Maduro Tuxen).
   h) Medlemssekretariatet (Erik Marcussen).
    i) Arkivet (Walther Damgaard )

3.Forelæggelse af regnskab 2011-2012 (Erik Marcussen). Se siderne 26-27.

4. Forelæggelse af budget 2012-2013, herunder fastlæggelse af medlemskon-

5.Behandling af fremsatte forslag.

6.Valg  til bestyrelsen. På valg er: Marianne Gall (genopstiller ikke), Anna Lykke

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

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

9.Eventuelt.

tingent (Erik Marcussen). Se side 28

Jensen, Jonas Møller Pedersen, Vibe Martens (genopstiller ikke),  Asger P.
Larsen
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Kulturmøder – i dansk
kolonihistorie
af forfatterne Marianne
Rostgaard og Lotte Schou

Bogen bærer præg af at være skre-
vet til undervisningsbrug. Emnet er
meget pædagogisk fremstillet, og der
er god dokumentation og talrige ek-
semplificeringer.

Det indledende kapitel sætter emnet
– kulturmøder – ind i en historisk og
i nogen grad i en idéhistorisk sam-
menhæng. Herefter følger et kapitel
for hvert af de fire tidligere danske
koloniområder i Vestindien, Vestafri-
ka, Indien (Trankebar) og Grønland.
I disse afsnit gøres der bl. a. rede
for de forskellige syn på den lokale/

indfødte befolkning, som har gjort sig
gældende. Og det er forskelle, som
ikke bare lader sig forklare ud fra
forskellighed i tid. Det fremgår f.
eks. også af bogen, hvordan ind-
trængningstiden for oplysningstidens
idéer om frihed  og lighed i forhold til
den farvede befolkning i Vestafrika
og Vestindien har været forbløffende
lang. Men på trods af disse kends-
gerninger sætter kulturmødet sig al-
ligevel igennem i form af en blan-
dingskultur, som stadig eksisterer i
Vestindien.

Bogen beskriver i de afsluttende ka-
pitler, hvordan europæisk  historie-
skrivning er påvirket af den måde, de
europæiske lande gerne har villet se
sig selv på. Historieskrivningen har
således understøttet den nationale
selvforståelse. Omvendt har europæ-
ernes undertrykkelse af befolkningen
i de tidligere kolonier også betydet, at
europæernes idéer om frihed og de-
mokrati er blevet mødt med forbe-
hold i mange af disse lande.

Bogen er som tidligere nævnt skre-
vet til undervisningsbrug, men den
kan med stort udbytte læses af en-
hver med interesse for dansk koloni-
historie.

Bogen er udgivet på Gyldendals
Forlag i 2010.

Asger Larsen
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Et spændende møde på
St. Croix.

Gerda og John Brown har netop be-
søgt St. Croix, hvor John mødte no-
get af sin sorte familie.

John skriver:
Vi kontaktede Ricki Marshall på bib-
lioteket i Christianssted. Ricki Mar-
shall ringede til Joan Sealey, som er
Johns farfars søsters barnebarn.

Hun kom dagen efter på biblioteket
med et af sine børnebørn. Det var
meget overvældende at møde nogle
af slægtningene på St. Croix for før-

ste gang. Den efterfølgende dag
mødte vi Joans datter, Colette Davis
og søn-nen John Sewer, som begge
bor på St. Croix. De følgende dage
kiggede vi sammen med Joan i de
gamle arki-valier både i Christiansted
og på Whims plantagearkiv og fandt
mulig-vis endnu en broder til Joseph,
min farfar.

Her lidt om Johns farfar, Joseph
Browns historie, efter at han røm-
mede St. Croix som 12-14 årig og
oplevede Europa på godt og ondt –
genså efter 65 års forløb en søster,
men aldrig sine forældre:
 
Joseph havde spurgt sin bror om han
ville med til St. Thomas, hvor de så
skulle snige sig ombord på et skib
som blinde passagerer, men broderen
ville ikke med, da han sagde at ”blin-
de passagerer” blev smidt overbord
fra skibene. Så Joseph tager selv til
St Thomas og kommer om bord på et
skib der skulle til Argentina, hvor han
så måtte klare sig selv, men det var
ikke så let, da alle talte spansk, som
han ikke forstod et ord af. Det lyk-
kes ham dog at komme med et pas-
sagerskib, hvor han fik jobbet at
hjælpe kokken med at skrælle kartof-
ler. Skibet kommer til Bremerhaven i
Tyskland og med tog videre til Ham-
burg. Han sov i 3 måneder på trap-
pegange, en meget svær tid. Senere
kommer han til Berlin, hvor han bli-
ver piccolo i en biograf og får fin rød
uniform. Der går nogle år, han træf-
fer andre sorte der siger, „Du skulleJohn Brown sammen med Joan Sealeys

søn John Sewer

Joan Sealey og hendes datter Colette  og
John Brown
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slå dig på jordnødderne“ og det gjor-
de han, solgte små kræmmerhuse
med jordnødder i og tjente godt på
det. Da krigen kom i 1914 kunne de
farvede ikke blive i Tyskland, og da
Joseph ikke havde noget pas kontak-
tede han det danske konsulat, som
efter et grundigt forhør sendte ham
til Esbjerg, hvorfra han kommer vi-
dere med tog til København. Han får
job som belysningsmand for artister-
ne på ”White Star” på Amager, en
af datidens varieteer. Der var han i
tre år. I 1917 solgte Danmark øerne
til USA, men han kunne blive i Dan-
mark og fortsat være dansk statsbor-
ger. Han får et værelse i Tordens-
kjoldsgade i København, møder en
dag Johannes Poulsen fra Det Kon-
gelige Teater. Han får jobbet som
statist, da de har brug for en neger i
„Det gamle spil om enhver“. Han
skulle holde viften over Johannes
Poulsen. Kommer med i Aladdin og
bliver kendt som „Negeren fra det
Kongelige Teater”. Kommer med
som negerkongen i „Styrmand Karl-
sens Flammer“.

En dag bliver han hentet af politiet,
han har ikke meldt sig som soldat, da
det var frivilligt på St Croix. Han
kommer ind ved marinen. Efter endt
militærtjeneste kommer han til Søn-
derbros Teater, hvor han skal være
med i en boksescene i „Barken Mar-
grethe af Danmark“. Senere tager
han til Sverige, hvor han får job som
tjener i en flot restauration i Djur-
gårdsparken, Stokholm. Derefter

drager han til Tyskland, og her bliver
han uddannet som musiker, hovedsa-
geligt som janitshar, men han spiller
også trompet, violin og klaver og i de
følgende år spiller han både i Tysk-
land og Danmark. Efter at have tur-
neret et par år kommer han igen til
Danmark og han har da sit eget or-
kester. Det er sidst i tyverne.

Så drager han til Frankfurt am Main,
hvor han bliver gift med sin første
kone, Anni. De kunne dog ikke blive
i Tyskland, efter at nazismen bredte
sig og de kommer så først til Paris
og derefter i 1932 til Danmark, hvor
de får deres første hjem i Viktoria-

Joseph Elisha Brown hans tid i Cirkus
skovlunde-kulturhus@balk.dk
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gade 25. Joseph har forskellige jobs.
På et  tidspunkt kommer han i for-
bindelse med cirkus, hvor han rejser
rundt med forskellige cirkus både
nord og syd for grænsen. Han er
musiker i blandt andet det tyske Cir-
kus Crone, hvor han senere bliver
kapelmester. Får eget orkester, Mr.
Brown Band.  På et tidspunkt skal
Nordisk film bruge et neger-band,
der er Campbell brødrene, Kai
Timmermann og så er der Joseph
Brown.

 

Joseph spillede Jazz resten af sit liv.
Skønt han begyndte som ”blind pas-
sager” fik han set en masse!

Gerda og John Brown

Fem generationer

Øverst: John Brown, farfar Joseph Elisha
Brown, far Hans Brown, søn Dennis
Brown Dünweber og 2 af hans børn,
næstyngste Maria og ældste Sara.

Gunnar Baltzer Knudsen
(1925-2012)

Et af Dansk Vestindisk Selskabs
ældste medlemmer sov stille ind den
16. juni 2012.

Gunnar var
gift med
Esmé Balt-
zer Knudsen
som i 10 år
deltog i
Dansk
Vestindisk
Selskabs

bestyrelse og var medlem af møde-
udvalget. Her var Gunnar en uvur-
derlig hjælp sammen med Esmé.

Esmé og Gunnar har rejst meget og
har blandt andet været i U.S. Virgin
Islands 4 gange hvoraf de 2 af gan-
gene var med Dansk Vestindisk Sel-
skab.
Ina og jeg mødte Esmé og Gunnar
første gang ved et medlemsmøde i
Dansk Vestindisk Selskab. Vi har
lige siden nyt godt af Gunnar’s me-
get venlige og behagelige væsen.
Gunnar var hvad man kan kalde en
”damernes” mand, altid i godt humør
og med et skælmsk glimt i øjet.

Vore tanker går til Esmé og familien.
Æret være hans minde.

Ina & Finn Ferrall
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Samhørigheden mellem Danmark og
de Vestindiske Øer var i århundreder
manifesteret bl.a. ved permanent til-
stedeværelse af et dansk orlogsskib
som middel til håndhævelse af suve-
rænitet, integritet, opretholdelse af
lov, ro og orden, administrativ for-
bindelse mellem øerne og forbindelse
med andre nationers myndigheder i
Caribien. Marinen var derfor en til-
stedeværende del af det lokale sam-
fund både til hverdag og fest, i med-
gang og modgang og således f.eks.
også underde hærgende sygdoms-
epidemier i 1850-erne.

Efterfølgende er et kort referat af
skibschefen, Capitain F.Paludan’s 40
siders rapport om stationsskibet Or-
logsbriggen MERCURIUS’s oplevel-
ser i 1852-53, optrykt siderne 378-
419 i det daværende „Nyt Archiv for
Søvæsenet“ årgang 1853.

Orlogsbriggen MERCURIUS hejste
kommando på Holmen den 13’ maj
1852 med orlogskaptajn F.Paludan
som chef og den 31-årige læge Carl
R. Struckmann som skibslæge og af-
sejlede fra Københavns Rhed søn-
dag morgen den 16’ maj til Vestin-
dien. Anløb Madeira 4’-7’ juni og an-
kom efter 43 døgns rejse til Chris-
tiansted på St.Croix mandag den
28’juni, hvor den afløste orlogsbrig-
gen ØRNEN som ”stationsskib” til
rådighed og støtte for generalgu-

vernøren ved suverænitetshævdelse,
opretholdelse af jurisdiktion, ro og
orden, forbindelse mellem øerne og
med fremmede myndigheder samt
søopmåling.

I august skulle briggen anløbe Trini-
dad, Cumana, La Guayra og Puerto
Cabello samt Curazao og dér bistå
den danske generalkonsul med af få
aftalt inddrivelse af danske tilgode-
havender. Til ankers på Vestend
(Frederiksted) Rhed inden afsejlin-
gen styrtede en mand fra store-
mærserå, ramte lønningen og for-
svandt overbord. Skibet afsejlede da-
gen efter til Trinidad. Havde daglig
temmelig mange på sygelisten. Efter
en storm og andre vind-, vejr- og
strømmæssige vanskeligheder andu-
vedes Trinidad 15’august og kom da-
gen efter med indgående strøm gen-
nem det smalle løb ind i Paria Bug-
ten, hvor der kunne ankres og derpå
fortsættes til Port of Spain, hvor der,
skønt i orkantiden, var opankret 6-8
skibe, de fleste engelske. Havde en
del syge om bord med let feber og
dysenteri, men ”skibets flinke læge”
ønskede ingen sat i land. Byen salu-
teredes og besøg aflagdes hos den
engelske guvernør Lord Harris. Stod
19’ august tilbage ud i det Caribiske
Hav og vest på mod Cumana i Vene-
zuela, ”en meget forfalden og smud-
sig by”, som siden er næsten udslet-
tet af jordskælv med 4000 omkomne.
Saluterede søndag morgen den
22’august fortet, ”som med en ene-
ste kanon arbejdede sig tappert gen-

Orlogsbriggen Mercurius
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nem den 11 skuds salut”. Stod derpå
ind på Guayra Rhed, hvor der lå
mange skibe. Her landsattes skibs-
chefen og secondløjtnant Wolff, som
med diligence og på hesteryg skulle
tage sig vest på over bjergene de
ca.150 km til hovedstaden Caracas,
hvor hovedopgaven ventede. Den
bestod i, sammen med den danske
generalkonsul Ackers, at formå den
venezuelandske regering til at fast-
sætte en termin, inden hvilken diver-
se gæld til St.Thomas købmænd
skulle betales.

De to officerer skulle møde skibet
igen i Puerto Cabello  (ca. 200 km
på den anden side af Caracas),
hvortil næstkommanderende, premi-
erløjtnant Schultz,  i mellemtiden
skulle sejle MERCURIUS. Der var
da to syge om bord, men ”lægen an-
tog det at være af mild karakter, og
han lovede, at alle skulle være raske,
når man atter mødtes i Puerto Ca-
bello”. I Caracas var konsul Ackers
imidlertid bortrejst, hvorfor skibsche-
fen indhentede støtte fra den engel-
ske generalkonsul Middel og den
derværende danske læge Frydenberg
og apoteker Styerup.
Efter møderne forlod skibschefen og
løjtnanten Caracas om morgenen
den 27’ august til hest over bjergene
og nåede efter 13 mil (100 km) en
primitiv overnatning og fortsatte i
køligheden næste morgen kl. 4. Efter
en udmattende dag  nåede de kl. 10
om aftenen Valencia, hvorfra der var
daglig  diligence til Puerto Cabello.

”Hestene var nu aldeles trætte og
”forgnavede”, således at de kun gik
fod for fod den sidste dag”. Medens
man ventede på diligencen kom en
mand fra Puerto Cabello og fortalte,
at ”en dansk orlogsbrig lå i havnen
med kolera ombord, og at to mand
alt var begravede i land foruden
dem, der var satte overbord”. I man-
gel af andre muligheder fik man igen
fat i de udmattede heste og fortsatte
endnu en dag på dem. Ved middags-
tid den 31’ august nåedes omsider
Puerto Bello i forfærdelig varme.
MERCURIUS var imidlertid  afsejlet
derfra den 29’ august til Curazao og
havde efterladt besked hos den dan-
ske vicekonsul.

Epidemisk feber var brudt ud om
bord på turen dertil. ”Skibets læge
havde skriftligt erklæret premierløjt-
nant Schultz, at der var nødvendig-
hed for snarest at søge en havn,
hvor syge kunne bringes til et ordent-
ligt hospital, og således ved at skille
de syge fra de friske, forhåbentlig
standse sygdommen”. Selvom ordren
udtrykkeligt var at afvente skibsche-
fen, afholdt Schultz skibsråd og afgik
derpå som foreslået af skibslægen til
Curazao. Ved afsejlingen den 29’om
aftenen var ”antallet  af syge bety-
deligt og tiltog forunderligt hurtigt,
især ovenpå ethvert dødsfald”. ”De
hårdt angrebne kunne ikke holdes på
banjerne, fordi luften dernede var
trykkende varm men måtte anbringes
på dækket under sejl, og til de mest
syge blev ruffet indrettet, hvor der
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var plads for fire, så her endte de u-
lykkelige, og den sygeluft, der såle-
des efterlodes, var der endnu spor af
måneder efter, uagtet vask, luftning
og maling”.

I Curazao var briggen straks lagt i
karantæne, men fik i øvrigt god mod-
tagelse og behandling. En lokal læge,
Noyer, kom om bord og aftalte med
skibets læge og premierløjtnant
Schultz det fornødne for ilandbrin-
gelse af de syge til et separat lazaret,
idet lægen Noyer fastslog, at syg-
dommen var Gul Feber. På vejen til
Curazao var én mand død og endnu
to døde, inden de syge bragtes i land,
den første var sat over bord i søen,
de to andre begravede i land, og den
2’ september bragtes 16 hårdt an-
grebne til det afspærrede lazaret u-
den for byen. ”Tiden var for alle om
bord en meget hård prøvelsernes tid,
men dobbelt for Schultz og premier-
løjtnant Michelsen, samt for lægen,
doctor Struckmann”. Den 3’ septem-
ber overførtes endnu to mand med
feber til lazarettet, og derefter blev
ingen flere syge. Med skibslægen
aftaltes skibets fuldstændige ud-
rensning og skåneforhold for besæt-
ningen, som nu alle sov oppe på
dækket under solsejl. Nede om læ
blev daglig afbrændt krudt, og alle
rum tømt, udluftet, rengjort, malet og
hvidtet. Køjetøj m.v. blev bragt i land
på en lille holm med telt og gennem-
gribende renset. Den hollandske
guvernør Elsevier gav ordre til, at
intet, der kunne tjene til patienternes

bedring, måtte spares. Alle fik hver
dag frisk proviant og frugt fra land
og en daglig ration af Madeiravin.
Alle bedredes øjensynligt hurtigt, og
skibslægen tilså dagligt de syge i
land, hvor de var under opsyn af den
lokale læge Salomon de Leon. I land
døde dog yderligere i alt fem af de
hårdest medtagne, og med de derved
i alt 14 døde, hvoraf to befalings-
mænd, standsede tabene, og den 12’
september nedhaledes karantænefla-
get. Fæstningen saluteredes med 21
skud, rekonvalescenterne kom til-
bage fra lazarettet, og stemningen
bedredes trods tabene. Næstkom-
manderende, premierløjtnant Schultz
havde i nogen tid været sløj og blev
på skibslægens forslag indlogeret i
land.  To hollandske marineskibe i
havnen skulle netop hjemsejle. De
sendte MERCURIUS en søofficer,
der tilbød sin tjeneste som sygeaflø-
ser, og hollænderne medtog post til
Europa fra hele besætningen.
Den 20’september var de syge så
restituerede at MERCURIUS selv
gjorde klar til afgang. Den holland-
ske guvernør afslog al tale om beta-
ling for den udstrakte hjælp, der var
ydet. Han blev senere udnævnt til
kommandør af Dannebrogsordenen,
og de to læger, der havde hjulpet
skibslægen blev riddere.

Den 22’september havde MERCU-
RIUS fået de landsatte tilbage og af-
sejlede fra Curazao mod St. Croix.
Undervejs kæmpede man nogle døgn
med svær storm. Under den forliste
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flere skibe både i St.Thomas havn og
mellem øerne, men briggen nåede
velbeholden til Christiansted den 28’
om morgenen. Sundhedstilstanden
om bord var nu ganske god, men ov-
re på St. Thomas var Gul Feber
brudt ud, og adskillige var døde. Ef-
ter guvernørens ønske forblev ski-
bet i Christiansted havn, men  sikre-
de sig med tre ankre mod uvejr.

I oktober indtraf tilfælde af feber og
diaré, og to mand af besætningen dø-
de på hospitalet i Christiansted.
Skibschefen ville til søs for at lufte
skib og mandskab, men guvernøren
ville beholde  briggen i havn. Sidst i
oktober havde skibet 12 mand på
hospitalet og fik da lov at stå til søs
mod at forblive i nærheden af St.
Croix, men afsejling måtte udsættes
til 3’ november på grund af uvejr og
mandskabsmangel. Premierløjtnant
Michelsen havde skrantet nogen tid
og var med feber indlagt på hospita-
let. Også premierløjtnant Schultz var
sløj og måtte sættes i land på hospi-
talet i Frederikssted, hvortil der der-
efter daglig måtte landsættes én eller
to, og hvortil også koffardiskibe og
garnisonen leverede store bidrag, og
hvor der til sidst var så over-belagt,
at MERCURIUS var henvist til
Christiansted hospital, selvom skibs-
lægen fandt det utilrådeligt at trans-
portere syge over land. Imidlertid
blev også både proviantforvalteren
og skibslægen selv bragt  til Chri-
stiansted.

 ”Den første døde deroppe den 12
november og den anden (Struck-
mann) var ikke langt fra at følge ef-
ter, og kan vistnok alene takke en
mageløs omsorgsfuld pleje i et privat
hus for, at han gik sygdommen igen-
nem”. (Utvivlsomt i huset hos Kaa-
lund). ”MERCURIUS var, fra det
øjeblik skibslægen blev syg, dobbelt
bundet til Frederiksted Rhed, hvor
sygdommen udviklede sig i meget
kort tid til at blive ondartet og døde-
lig”. En truffet aftale om overtagel-
se af et lokalt boardinghouse (som
lazaret) blev opsagt, da det blev ak-
tuelt. Beboerne i Frederikssted var
generelt meget bange for at få noget
at gøre med de syge.
MERCURIUS ønskede og fik tilla-
delse til at forlægge til Christiansted
og sætte hele besætningen i land på
en lille ø:  Kayen i havnen dér. Flyt-
ningen skete den 26’ november.
Samme dag døde secondløjtnant
Grove i pleje hos nogen af hans egen
familie i land. Premierløjtnant Mi-
chelsen tiltrådte igen tjeneste om
bord, men Schultz indlogeredes i land
hos overkrigskommissær Gullich, og
huset på øen Kayen indrettedes til
skibets besætning. MERCURIUS fik
tilladelse til, om ønsket, at slå et op-
friskende slag til søs nord på, men
måtte afstå på grund af mandefaldet
og skibslægens fravær. Yderligere
tab måtte forventes. Man hørte om
enorme tab i den franske fregat Ar-
mida på vej hjem fra Martinique til
Brest, og engelske parketter havde
bragt Gul Feber hjem til England
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midt om vinteren. Koldere klima
standsede åbenbart ikke som førhen
”Klimafeberen”. Den engelske fre-
gat H.M.S. Dauntless mistede på vej
til Barbados 80 mand, heraf 16 offi-
cerer og kadetter. Ved Christiansted
gik det fint med indkasernering i hu-
set på Kayen og blot 5 mand på vagt
om bord. Også officererne flyttede i
land på øen. Der døde dog fortsat en
del. Fra medio november til medio
december således i alt 15 mand, og
der var til stadighed ca. 20 mand på
hospitalet, men der opretholdtes god
orden, disciplin, tone og stemning.
Både skibet, dets inventar og køjetøj
m.v. blev grundigt udluftet, renset,
vasket og rengjort i samråd med
overskibslæge Struckmann og hospi-
talslæge Knudsen i Christiansted.

På St.Thomas var forholdene særde-
les dårlige, og tabene især voldsom-
me blandt skibsbesætninger, for
hvem der ikke fandtes noget hospi-
tal. Syge blev mod enorm betaling
indlogeret hos ”kulørte” folk uden at
få nogen ordentlig behandling. Nogle
skibe mistede hele deres besætning
på nær én eller to mand, andre halv-
delen, og ingen slap uskadte fra at
besøge St. Thomas i denne periode.

I Christiansted på St.Croix blev
premierløjtnant Michelsen og se-
condløjtnant Wolff angrebne den 4’-
5’december. Skønt godt plejet i land
døde Michelsen den 7’ december og
Wolff den 12’. Derefter var second-
løjtnant Holbøll eneste tilbageværen-

de officer sammen med skibschefen.
MERCURIUS måtte melde pas til at
foretage en vigtig rejse til St. Domin-
go for at udveksle en handelstraktat
inden nytår 1853. Skibets overkano-
nér Grossmann døde 15 december,
og dermed var 33 af skibets 98 mand
store besætning borte. Da det erfa-
redes, at en søløjtnant de Coninck
var kommet til Vestindien i et kof-
fardiskib, indkaldte skibschefen for

MERCURIUS ham til tjeneste, og
han mødte 1’ januar. Samtidig blev
en ung mand, Jacobsen, der tidligere
havde gjort tjeneste i marinen, indsat
som regnskabsfører til erstatning af
den afdøde proviantregnskabsfører.
”Doctor Struckmann var begyndt at
rette sig og lovede at møde til fuld
tjeneste igen den 1’ januar”.

Mercurius
Malet af kommandør P. Sinding
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Juleaften 1852 arrangerede MER-
CURIUS  fest med dans ude på øen
Kayen, men inde i Christiansted op-
stod der ”negerspektakler” på ga-
derne, fordi guvernøren havde for-
budt de farvedes larmende festlig-
heder inde i midtbyen. De nyligt
frigivne farvede mente angiveligt, at
som frigivne kunne de nu tillade sig
hvad som helst. De havde fordrevet
politiet med stenkast og MERCURI-
US måtte med et bevæbnet detache-
ment af orlogsgaster assistere det
tilkaldte militære gendarmeri, der
havde måttet splitte opløb med skar-
pe skud, hvorved tre omkom. Disse
blev i god ro og orden optaget af
Mercurius-folkene og begravet næ-
ste dag, Juledag. Alt blev derefter
stille og roligt.

Den 1’ januar 1853 mødte skibslæ-
gen atter til tjeneste, men den nye
proviantforvalter blev syg og døde 2
dage senere. En ny regnskabsfører,
Iversen, blev ansat men døde den
11’ februar, hvor en hr. Aumont, som
tilfældigvis var på St.Croix, så blev
ansat og holdt togtet ud ligesom den
tilkomne søløjtnant de Coninck og
den overlevne Holbøll.  Den meget
syge premierløjtnant Schultz tvivlede
man på ville komme sig. I øvrigt
bedrede den generelle sundhedstil-
stand sig, og de sidste rekonvales-
center kom tilbage fra Frederiksted.
Den 29’ januar flyttede besætningen
om bord. Indtil den 3’ februar miste-
des dog yderligere tre mand. på ho-
spitalet i Christiansted. Tabstallet var

dermed ialt 39. Den 10’ februar for-
haledes skibet uden syge om bord ud
af Christiansted havn, krydsede nog-
le dage mellem øerne og tog den 14’
februar premierløjtnant Schultz om
bord som ”passager i fri luft”.
”Efter at doctor Struckmann havde
taget ham under kur på ny, kom han
sig daglig , vandt i kræfter og udse-
ende , og inden 8 dage vare omme,
havde han så godt som ophørt med
at bruge medicin og meldte sig til tje-
neste, hvilket han fra det øjeblik uaf-
brudt besørgede”.
Den 18’ februar ankom til St. Tho-
mas med parket premierløjtnant
Braag og secondløjtnant Schive til
tjeneste, og for MERCURIUS plan-
lagdes hjemrejse til ultimo april.
Først skulle briggen dog nogle ærin-
der i Venezuela, men dette blev af-
lyst på grund af derværende epidemi,
og fordi den tilsigtede forhandling og
blokade af havnene La Guaya og
Puerto Bello for at aftvinge Venezu-
ela de manglende betalinger, for-
mentlig ville kræve mere end et skib
og i øvrigt koste mere end hvad der
kunne inddrives, ligesom blokade kun
ville være virksom på den årstid,
hvor der fra disse steder udskibedes
kaffe, indigo og huder, hvortil kom, at
U.S.A. og England næppe ville affin-
de sig med , at disse havne lukkedes.

I tiden indtil 20’ april udførte briggen
forskellige opmålings- og transport-
opgaver mellem de vestindiske øer
og var herunder i Coral Bay og Cruz
Bay på St. Jan,  Gorda og Tortola og
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afhentede i Christiansted  skibets dér
efterladte grej. Anløb 9’ april Vest-
end (Frederiksted) for klargøring til
hjemrejse. Afgik endeligt fra St.
Croix  den 16’ april, var 17’ april i
St.Thomas havn og provianterede
for 8-9 uger og vand til 60 dage, hvil-
ket var rigeligt med reduceret besæt-
ning.

Arbejdet forceredes da Gul Feber
forekom i havnen. Fortet salutere-
des ved solnedgang den 19’ april og
MERCURIUS satte i Charlotte
Amalie sejl for København den 20’
april kl.02.30 med alt mandskab rask
nu i alt 68, idet der var tilgået 3 offi-
cerer, 3 forvaltere, 4 hjemsendte
vestindiske gendarmer og 1 kok.
Døde var 3 officerer, 3 forvaltere, 1
kanonér og 32 menige.

Efter 43 døgns hjemrejse ankrede
briggen på Københavns Rhed den 1’
juni om formiddagen, inspiceredes
den 3’og 4’ juni og indgik Flådens
Leje den 6’ juni for afrigning.
Kommandoen blev strøget den 14’
juni efter 13 måneder og 1 dag.
_______________________________

 En måned efter hjemkomsten blev
overskibslæge Carl R. Struckmann
den 1’ juli 1853,  lige fyldt 32 år,
udnævnt til ridder af Dannebrogs-
ordenen og konstitueret overlæge
ved det derefter benævnte Søkvæst-
hus med opgave dér at etablere et
smittefrit lazaret for flådens mand-

Festival 2013 i
Danmark

I slutningen af juli 2013 har vi den
store glæde og forpligtelse at være
værter for vore venner fra De Vest-
indiske Øer. Vi har sendt invitation til
de to foreninger på øerne: St. Croix
Friends of Denmark og St. Thomas
Friends of Denmark, og vi har fået
svar tilbage, at man glæder sig til at
besøge os.

Det kræver meget af os, men vi ved
at rigtig mange af foreningens med-
lemmer meget gerne vil gengælde
den store gæstfrihed, vi har modta-
get, når vi var på besøg på øerne.
Sidste gang var i 2011, hvor alle del-
tagerne fra Danmark var meget be-
gejstrede for den store oplevelse, det
var at kunne møde venner og be-
kendte fra de tre øer, og samtidig
deltage i en lang række meget fine
ture, besøg på de fantastiske histo-
riske steder, samt nyde alt fra beach
parties til officielle fester.

skab under den netop da truende
Koleraepidemi herhjemme.

A. Struckmann

Maleriet af Mercurius ejes af
Marianne Laub, enke efter Søren
Laub, tidligere formand for
Dansk Vestindisk Selskab
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I bestyrelsen og festivaludvalget har
vi været i gang med planlægningen i
nogle måneder, men nu har vi brug
for hjælp fra så mange medlemmer
som muligt, så festival 2013 kan bli-
ve en succes.

Planen er lige nu, at gæsterne an-
kommer til København den 27. juli og
rejser hjem den 10. august 2013,
d.v.s. uge 31 og 32. Første uge vil
blive i Jylland og anden uge i Køben-
havn og på Sjælland. Rejsedag fra
Jylland til København: Lørdag den 3.
august. Enkelte vil muligvis komme
noget før, og nogle vil måske forlæn-
ge opholdet i Europa, men mere om
det senere.

Vi har hårdt brug for hjælp i bestyrel-
sen og festivaludvalget, så vi kan lø-
se de mange praktiske opgaver i for-
bindelse med dette store arrange-
ment. Skriv til os pr. e-mail eller brev
eller ring til medlemmer af bestyrel-
sen, hvis I har gode forslag eller
idéer, og I kan også blot fortælle os,
at I vil give en hånd med, så det hele
kan blive en succes for os og vore
gæster.

NB! Ikke mindst beder vi om, at så
mange som muligt vil melde sig som
værter, så vore gæster kan blive lige

så godt indkvarteret, som vi er blevet
det på St. Croix og St. Thomas.

Nogle har sikkert allerede aftalt med
eller særligt gode venner fra US VI,

at I skal være sammen. Dette vil na-
turligvis blive respekteret.

Vi glæder os til at høre fra jer, så
snart som muligt, og vi vil naturligvis
holde jer orienteret om vore planer
på de kommende medlemsmøder og
her i bladet.

Kontakt venligst:
festivaludvalget@dwis.dk eller

Anne Walbom
formanden@dwis.dk
tlf. 33 24 10 20
Marianne Gall
mgall@c.dk
tlf. 38 86 10 69 & 30 28 80 69
Asger P. Larsen
asger.p.larsen@gmail.com
tlf. 75 64 47 44
Bjarne Ph. Bidstrup
 bpb@philbi.dk
tlf. 44 97 14 23

På festivaludvalgets vegne
Asger P. Larsen og
Bjarne Ph. Bidstrup

Kom hjem til St. Croix
2012
Ja, det er den oversatte titel på en
uges kulturelle aktiviteter, som fore-
går på Whim først i juli. Det var kun
anden gang denne kulturuge blev af-
holdt, og da den første gang blev be-
skrevet som vellykket, så var det jo
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yderst vigtigt, at dette års Come Ho-
me blev en succes. Come Home to
St. Croix skulle meget gerne blive en
tradition.

Uden den store tøven havde jeg sagt
ja til at holde et foredrag og lave en
udstilling med historiske fotografier.
Hvad skulle så titlen være? Jeg fore-
slog noget med „dagliglivet i byerne“,
og det blev godtaget af Whims stab
og den gruppe af frivillige, som havde
tilbudt at bruge en hel masse fritid på

at få en udstilling op at stå. Jeg vil
nævne de frivillige her, for uden dem
 var der aldrig blevet en udstilling:
Betsy Rezende skrev de fleste af tek-

sterne, Joan Keenan arbejdede med
photoshop, Ricki Marshall stod for
alt computerarbejdet, Carol Wake-
field stod for layout og det store
overblik, Jerry Doward og Mary
Roebuck klistrede billederne op m.m.
og Winnie Hardy var min chauffør
plus en hel masse andre ting.

Jeg ankom tirsdag aften og udstillin-
gen blev færdig til åbningen søndag
eftermiddag, til trods for at der sam-

tidig blev lavet en udstilling om den
store Bough-familie og om Jorde-
mødrenes historie på St Croix. Der
var meget varmt i lokalet og egentlig

Ricki Marshall

Carol Wakefield

Bough-familiens flotte planche
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slet ikke plads til alle de mange store
borde, som plancherne lå på, mens vi
gradvis fik gjort de forskellige afsnit
færdige. Jeg havde nemlig opdelt ud-
stillingens 77 fotos i afsnit kaldet:
Christiansted, Frederiksted, begi-
venheder, fritid, mænds, kvinders og
børns verden.

Alle fotografierne var blevet sendt
afsted digitalt fra Danmark for at
blive printet ud på St. Croix. Det var
svært at beslutte hjemmefra hvilken
størrelse hvert enkelt foto skulle ha-
ve, så derfor endte jeg med at bede
Ricki tage den endelige beslutning –
heldigvis. Så skulle billederne og de-
res tekster fordeles på plancherne.
Der blev snakket, svedt og grinet en
hel del. Og vi havde alle hver vores

yndlingsfoto. Jerry var vild med et
foto af nogle små træhuse fra Frede-
riksted. Dette foto er fra en samling
DVS lige har fået foræret. Billedet
forestiller en gyde ned til havet.

Jerry genkendte med det samme
husene, som lå lige over for hans
barndomshjem i Strandgade. Stedet
ser i dag helt anderledes ud og kal-
des „Turtell’s Deli“ og er kendt for at
lave øens bedste sandwich. Jerry
husker, at stedet den gang blev kaldt
„Colon“ eller „Cologne“, men han
ved ikke hvorfor.Børneplejestation Christiansted

1910

Anne Walbom

Frederiksted sidestreet 1910
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Søndag morgen kom de sidste plan-
cher endelig op, og da jeg sidst på
eftermiddagen endnu engang blev
hentet af Winnie, var vi ret spændte
på, hvor mange mennesker, som kom
til åbningen.

Der kom dejligt mange, så alle
Whims havestole var i brug. Der
blev trommet og blæst i konkylie for
at hidkalde forfædrene. Så var der
drinks og snacks samt et par taler.
Derpå var det så min tur til at holde

foredrag. Alle plastikstolene, som før
blev brugt ude, skulle nu ind i
foredragssalen. Ved indgangen sad

Efter en halv times indledende halløj
kunne jeg så endelig gå i gang med
mit foredrag.

Hvad handlede mit foredrag om?
Dagliglivet i gamle dage? Både ja og
nej. Jeg havde nemlig bestemt mig
for, ikke at forsøge at tale om noget,
som jeg vidste at lokale crucians
kendte bedre end jeg.  Derfor havde
jeg udvalgt billeder fra 3 forskellige
danske fotosamlinger: En typisk
dansk gendarm, Emilie Langkjærs
fotografier og til slut uddrag af Val-
kyriens skibslæge Arthur Mårtens-

Winnie og bad om folks e-mail-
adresser, samt udleverede skemaer,
så hele arrangementet inkl. mit fore-
drag kunne evalueres. Det tog sin
tid, og jeg var nok den eneste, som
syntes at dette tog for lang tid. Men
jeg kender jo begrebet crucian time.

Skemaerne dokumenterer antal af
tilskuere (og evalueringen blev sene-
re givet til turist kommissionen - da-
gens sponsor).

Winnie Hardy

Betsy Rezende
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Anne Walbom

Big bamboo
Frederiksted 1910

sons fotoalbum. De tre fotosamlinger
befinder sig i Danmark, og var der-
for overvejende ukendte for mine til-
hørere. Jeg forklarede hvordan de
tre ovennævnte personers baggrund
afspejlede sig i de fotos, som de tog
med sig tilbage til Danmark i 1917

.
Evalueringsskemaerne viste stor til-
fredshed med mit foredrag. Men
selvom lokalet var stopfyldt, var der
folk, som var gået fordi der ikke var
flere pladser. Whims personale hav-
de fortalt dem, at jeg sikkert ville
gentage foredraget en anden dag.
De fortalte mig bagefter, at de havde
afstået deres stol i håbet om deres
egne overtalelsesevne var god nok til
at få mig til at gentage foredraget.

Så onsdag aften gentog jeg foredra-
get, - denne gang havde jeg cirka 30
tilhørere – flere end jeg havde fore-
stillet mig. Så cirka 125 har hørt mit
foredrag.

Fotoudstillingen vil være på Whim
helt til næste år. Forhåbentlig vil tu-
sinder af besøgende finde den inter-
essant.  Whims leder Sonia Dow var
i hvert fald meget tilfreds og kaldte
den en generalprøve på 2017.

King Street Christiansted 1898

Gendarmer - fritid
ca. 1910
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Ring 70 10 10 77 eller 
bestil på www.bravotours.dk

St. Croix
Hotel direkte på 
kridhvid bountystrand
Fx 28. nov., 5. og 12. december

2 uger fra kr.   9.998
Kombinationsferie 
af St. Croix og St. Thomas
Fx 28. nov., 5. og 12. december 

2 uger fra kr.  11.998

Flybillet tur/retur St. Croix
2 uger fra kr.   6.398

Caribien, når det er bedst 

De Dansk 
Vestindiske 

Øer
Direkte fra 
Billund og 
Kastrup

 fra 24/10

Find os på

“Altid danske rejseledere”
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Budget 2012-2013 –  Dansk Vestindisk Selskab

Selskabet:
Indtægter:
Kontingent. 400 helårsmedlemmer á kr. 275,00 110.000
Finansielt afkast, diverse salg m.v. 20.000
Indtægter i alt 130.000
Udgifter:
Medlemsblad 32.000
Tryksager 6.000
Porto, gebyrer 25.000
Kontorhold, Internet-udvikling og –drift 21.000
Arkiv-leje 10.000
Vest-møde, generalforsamling, bestyrelsesmøder 6.000
Diverse 15.000
2017-udvalget Gallupundersøgelse, logo, diverse) 35.000
Udgifter i alt  - 150.000
Nettoresultat, Dansk Vestindisk Selskab -20.000

Festivaludvalget:
Indtægter:
Festivalkontingentbidrag, 400 helårsmedlemmer á kr. 25 10.000
Finansielt afkast 15.000
Udgifter:
Diverse - 5.000
Nettoresultat, Festivaludvalget + 20.000

Mødeudvalget: Der planlægges balance mellem mødeudgifter og mødeindtægter

Kulturudvalget:
Indtægter:
Salg af bøger 25.000
Finansielt afkast 5.000
Udgifter:
Bogkøb, skanning, bogproduktionstilskud m.v. - 30.000
Biblioteksudstilling - 18.500
Diverse - 10.000
Nettoresultat, Kulturudvalget - 28.500

Samlet resultat, Dansk Vestindisk Selskab                                                       - 28.500

Forventet ultimokapital, 30. juni 2013:
DVS 567 t.kr, Festivaludvalget 610 t.kr. Kulturudvalget 187 t.kr.
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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, e-mail: festivaludvalget@dwis.dk, 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 2012-5 er 1. november

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

Dansk Vestindisk Selskab
Græsager 302, DK-2980 Kokkedal

Come Home to St. Croix 2012

Sidste...
Vi har lige erfaret, at Folkeuniversitetet har en række
spændende indslag om Vestindien på programmet. Se mere her:
www.folkeuniversitetet.dk


