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Kære medlemmer

Formanden skriver..

Tryk: Islev Tryk, Islevdalvej 194, 2610 Rødovre

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2012, nr. 5
Redaktion: Vibeke Maduro Tuxen (ansvarshavende).
Teknisk assistance: Finn Ferrall og Erik Marcussen.

Anne Walbom

Nu er vi gået over til vintertid. Set fra en vestindisk kalender betyder det, at der
netop har været feriemesse i Øksnehallen. Som sædvanlig assisterede medlem-
mer af bestyrelsen ved Øernes turistinformationsstand.

Siden sidst har der også været generalforsamling. Derfor vil jeg her på dette sted
sige tak til to afgående bestyrelsesmedlemmer.

Vibe Maria Martens stopper fordi hun p.t. er i gang med en Phd. i Firenze.

For 16 år siden blev Marianne Gall valgt ind i bestyrelsen, og lynhurtigt blev
hun formand for mødeudvalget. Bordene blev pyntet, deltagerne fik mad og
drikke og foredragsholderne fik en symbolsk gave. Men Marianne har også væ-
ret madmor for alle vores bestyrelsesmøder. Et forsigtigt gæt på det antal DVS-
måltider, som Marianne har sørget for, bliver vel omkring 100. Men heldigvis
fortsætter Marianne i Festivaludvalget. Kære Marianne, tusind tak!

Et stort velkommen til vore nye bestyrelsesmedlemmer, til Ebbe Tor Andersen og
til Maj-Britt og Anders Anthony-Sparholt.
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Skønne spildte kræfter
Den vestindiske kirkesag
ved Provst Erik Balslev-Clausen. Se omtale s.7 i forrige DVS-blad

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

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 Maj-Britt og  Anders Anthony-Sparholt, tlf.: 28 22 39  01

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

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

Navn:
Telefon:
Sendes til Maj-Britt Anthony-Sparholt - 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

Maj-Britt Anthony-Sparholt
Vejenbrødvej 57
2980 Kokkedal

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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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

Husk:

Særudstilling og foredrag i Skovlunde Kulturhus

Indtil 30. november 2012 gentages udstillingen om

Emilie Langkjærs fotografier fra St. Croix
Nærmere omtale af  udstillingen  kan findes i Dansk Vestindisk Selskabs
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, lørdag 10-14.
Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10, 2740 Skovlunde
tlf. 44 77 25 77,

skovlunde-kulturhus@balk.dk



6 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 5 - November  2012

Nyt fra arkivet.

Tidligere i år blev foreningen kontak-
tet af Sven Eriksen i Fensmark, som
gerne ville donere forskellige effek-
ter til DVS’s arkiv. Vi har fået en fin
billedsamling, 2 tallerkener samt et
eksemplar af Festivalskriftet fra St.
Thomas 1971.

Kongensgade i C‘sted med
præstebolig og kommuneskole
(efter Berlingske Søndagsavis)

Sven Eriksens morfar, Ricard
Thomsen, var i nogle år præst på
Sct. Croix. Ricard Thomsen, der var
født 2. juni 1877, rejste i august 1908
til Vestindien sammen med sin hustru
Dagmar. De forlod København 12.
august 1908 og kom via London til
øerne 2. oktober 1908, en rejse på
næsten et par måneder. (I dag klarer
vi det på 10 timer med direkte fly,
unægtelig noget af en forskel).

Ricard Thomsen blev indsat som
sognepræst i Christiansted 25. okto-
ber 1908. Med til familien hørte også
Moster Tulle, hvis rigtige navn var
Marquite Boye. I 1910 fik parret en

datter Ellen, som mange år senere
fik en søn Sven.

Frederiksted

I marts 1911 blev Ricard Thomsen
udnævnt til sognepræst i Frederiks-
sted, men familien kunne ikke tåle
varmen derude og i 1911 rejste den
hjem til Danmark.

Ellen Eriksen var i 1971 med på
Festivalrejsen

Et lille udsnit af billedsamlingen ses
her, bl.a. den lille familie i præste-
boligen i Kings Street, hvortil den
flyttede i november 1909.
Arkivforvalteren (WD).

Præstefamilien i boligen i
Kongensgade



7Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 5 - November  2012

Børneplejestation i C‘sted 1910. Søster Else Muusmann

Dagmar og Richard Thomsen med Ellen og stående Moster Tulle
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Dansk Vestindisk Selskabs rejse til Ghana 2013
Som man tidligere har kunnet se her i bladet, så er vi i gang med at arrangere en
rejse til Ghana for selskabets medlemmer.

Turen kommer til at foregå i dagene 5.-19. marts 2013 og vil koste under
20.000 pr. person  i dobbeltværelse.

Der er stadig ledige pladser!

 

På turen skal især den danske koloniale fortid i Ghana belyses, og vi agter at se
så meget af det der i dag er tilbage. Desuden skal vi se nærmere på både den
hollandske, britiske og portugisiske koloniale arv. Således vil turen være præget
af slaveforter og byer præget af mødet imellem Afrika og Europa. Derudover
har vi fået planlagt to besøg til nationalparker, hvor Mole National Park er den
mest interessante, da den huser elefanter.

 

Inden vi tager af sted på turen så vil vi holde et orienteringsmøde, hvor
praktiske detaljer vil blive gennemgået og vi vil se nærmere på det vi skal ned og
studere.Du vil også kunne læse mere om rejsen på www.dwis.dk

 

Hvis du er interesseret i at høre mere, så send en mail til: jompemail@gmail.com
- eller ring til mig på 22 43 81 18.

 

Jonas Møller Pedersen
Cand. Mag i historie & Næstformand i Dansk Vestindisk Selskab

Ny guide

Bogen er skrevet af Signe Lund, journalist, forfatter og
foredragsholder, og Steen Uffe Tommerup, historiker,
forfatter og foredragsholder.
Vejledende udsalgspris: 159,-
DVS‘s medlemmer har fået tilbud om ved køb af bogen at få
den tilsendt portofrit. Giv dem blot dit medlemsnummer.

Bestil på: bestil@praktiskrejseguide.dk - eller ring 6171 3100
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Navn

Gade

Postnr   By

Tlf. / fax / e-mail

Jeg/vi tilbyder at huse ____ (antal) gæster i  perioden  27/7 - 3/8
 3/8 - 11/8
 Hele perioden

Helst Ægtepar

dame(r)

herre(r)

dame/herre

barn/børn

Jeg/vi er selv

20 - 50

50 - 70

70 +

Gæsters alder

Underordnet

som mig/os

For at kombinere gæster og værter
bedst muligt er det vigtigt at kende til
særlige forhold:

Er  vegetar

Er ikke-ryger

Er ryger

Har husdyr

Er allergisk

Egne hovedinteresser:

Yderligere oplysninger kan skrives på
næste side eller på et vedlagt ark

Medlemmer, der allerede har aftaler med gæster fra Friends of Denmark, USVI,
bedes fortælle Festivaludvalget hvem, så vi ikke arrangerer dobbeltindkvarteringer.

Skriv hvem

og periode

Jeg har planer om at arrangere et party

Jeg regner med at kunne tilbyde gæste-transport i egen bil,
med plads til _____ personer.

FFFFFestiestiestiestiestivvvvval 2013al 2013al 2013al 2013al 2013
Tilmeldingsskema for værter m.fl.
- send det snarest – og helst senest 15. december

      Jeg vil gerne hjælpe til   

  Bor i bolig m. trapper 
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Uddybende bemærkninger:

 Siderne med tilmeldingerne klippes ud eller kopieres og sendes til
Bjarne Ph. Bidstrup, Skovledvej 4A, 2750 Ballerup

           (mail: bpb@philbi.dk)
Helst inden 15. december 2012
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Vestindiske nisser

Jeg har gennem mange år samlet på
vestindiske postkort. Undertiden kø-
ber jeg dem på en net-auktion, og så
skal man holde hovedet koldt. Hvis
der på kortet er et gammelt vestin-
disk frimærke og evt. også et vest-
indisk julemærke, så bliver kortets
pris meget højere. Surt for mig, som
er helt ligeglad med frimærker.

Hvad er vurderingen for et gennem-
snitligt vestindisk postkort på en auk-
tion? Uden frimærker starter det tit
på 100 kr. Med et vestindisk frimær-
ke koster det tit 250 kr. og med et
julemærke tit 400 kr. Men et er vur-
deringen, noget andet er slutprisen.
Før i tiden var den tit på 200 kr, men
i dag er den oftere på 300 kr.

Hvad så med nissekortet fra forsi-
den? Det var vurderet til 150 kr.
Men slutprisen blev 800 kr (inkl.
20%). Sådan en pris fortjener lidt
research, så jeg søgte på kunstne-
rens navn H. Tesch.

Hurtigt fandt jeg denne side om
Helga Tesch (1875-1959). http://
www.piaper.dk/postkortkunstnere/
Postkortkunstnere/Helga_Tesch/
Helga_Tesch.htm Hun tegnede 96
forskellige nissekort, og når de duk-
ker op på en postkort-auktion, så
sælges de gerne for ca. 60 kr. Altså
undtagen det ene kort med de vest-
indiske nisser.

Det ved jeg, for jeg endte med at
ringe til Per Sørensen, som er den
postkortsamler, der har lavet
hjemmesiden. Han vidste ikke nogen
særlig grund, til at Helga Tesch
havde tegnet et vestindisk kort – kun
at det var et aktuelt emne på den tid.
Og det har Per Sørensen jo ret i.

Han og jeg fik os også en hyggelig
snak om danske folkedanseres besøg
på Vestindien, fordi jeg havde for en
del år siden holdt foredrag for ham
og andre folkedansere, inden de tog
til Vestindien for at danse! Og sådan
er verden så lille!

Men jeg er, uanset prisen, meget
glad for mine vestindiske nisser. Mon
de har gaver med til os i deres
rejsetaske?

Anne Walbom
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Priskonkurrence
Det bedste speciale om Dansk Vestindien/US Virgin

Islands
Ansøgningsfrist: 1. januar 2013 Førstepræmie: 10.000 kroner

Dansk Vestindisk Selskab har indstiftet en ny priskonkurrence om det bedste speciale/
afslutningsopgave fra et dansk universitet omhandlende det tidligere Dansk Vestindien, i
dag U.S. Virgin Islands. Konkurrencen afholdes hvert andet år og første gang i 2013 med
ansøgningsfrist den 1. januar 2013. Der udloves to præmier: en førstepræmie på 10.000
kroner og en andenpræmie på 5.000 kroner.

Følgende krav skal være opfyldt for at deltage:
1. Specialet (dvs. hoved- eller afslutningsopgaven på en kandidatgrad) skal være

bedømt og bestået max. 2 år før ansøgningsfristen. Dvs. at specialer bestået før 1.
januar 2011 ikke kan komme i betragtning.

2. Specialet skal være bestået ved enten Københavns Universitet, Århus Universitet,
Syddansk Universitet, Ålborg Universitet eller Roskilde Universitet.

3. Geografisk skal specialets emnefelt være afgrænset til Dansk Vestindien/US Virgin
Islands (dvs. øerne St. Croix, St. Thomas og St. Jan/John) og kronologisk til
perioden fra ca. 700 e.kr. (tidspunktet hvor de første mennesker ankom) til i dag (se
dog pkt. 5).

4. Specialet skal anvende teori(er) og metode(r) fra en eller flere af følgende
videnskabelige discipliner: Historie, Arkæologi, Etnologi, Antropologi og Geografi
(se dog pkt. 5).

5. Overlapper emnefeltet kun delvist med de geografiske, kronologiske og/eller faglige
afgrænsninger, kan den potentielle ansøger henvende sig til Dansk Vestindisk
Selskabs Priskonkurrenceudvalg, som vil afgøre, om der kan dispenseres.

6. Ved at deltage i priskonkurrencen forpligter vinderne af første- og andenpræmien
sig til at afholde hver 1 foredrag for Dansk Vestindisk Selskab og at skrive 1 artikel
på max. 5 sider til samme selskabs hjemmeside eller medlemsblad om specialets
emne.

Ansøgningsprocedure:
1. Ansøgningsfristen er tirsdag den 1. januar 2013 kl. 23.59.
2. Ansøgningen skal indeholde:

a. En kort, motiveret ansøgning (max. 1 side).
b. Specialet i sin helhed med alle bilag
c. Specialebedømmelsen med underskrifter af eksaminator og censor.

3. Ansøgningen indsendes både elektronisk via email til Priskonkurrenceudvalgets
kontaktperson (alle dokumenter samlet i 1 pdf-fil) og på papir i 3 eksemplarer til
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kontaktpersonens adresse. Ansøgningsfristen anses kun for overholdt, når både
den elektroniske og papir-ansøgningen er modtaget rettidigt.

Kontaktperson for Priskonkurrenceudvalget:
Niklas Thode Jensen, Ekstern lektor, Saxo Instituttet, Københavns Universitet, Njalsgade
76, 2300 København S. ntj@hum.ku.dk (kuverten mærkes med „priskonkurrence“).

De heldige vindere af priskonkurrencen får direkte besked søndag den 31. marts 2013
(Transfer Day).

Kasserens julegaveønske – ét blandt mange

Julen nærmer sig og forhåbentlig møder rigtig mange op i julehumør den 21. no-
vember. Og når julen så er – forhåbentlig vel – overstået, ja så bliver det nytår
og så er det tid for kasseren at tænke på opkrævningen af kontingent til Dansk
Vestindisk Selskab. Alt i alt er det sjovere at sende blade ud – end
indbetalingskort. Og alt det der med indbetalingskort er ikke kun kedeligt, det
koster også både tid og penge. Så hvis nu rigtig mange medlemmer betalte deres
kontingent inden vi skal i gang med udsendelsen af blad 2013-1, så ville kasseren
spare tid – og selskabet penge. Derfor opfordrer kasseren til, at kontingentet
betales

· ved medlemsmødet den 21. november i Taastrup
· ved en netbankoverførsel til registreringsnummer 0400, konto

1170079724 (vor konto i Lån & Spar Bank), 300 kr. hvis bladet leveres
fysisk, 260 kr. hvis bladet alene leveres elektronisk. Husk at anføre
navn og/eller medlemsnummer (er anført på adresse-labelen på
bagsiden af jeres medlemsblad).  Fra udlandet benyttes IBAN-nr.  
DK2004001170079724 og BIC-kode   LOSADKKK. Eller I kan
benytte en giroindbetaling, kortart 73, konto 83090782.

·  I kan også sende en check på beløbet til DVS, v. Erik Marcussen,
Græsager 302, 2980 Kokkedal.

Men hvis vi skal undgå, at I fejlagtigt får tilsendt et indbetalingskort sammen
med blad 2013-1, skal jeres indbetaling være fremme hos Kasseren senest 5.
januar 2013.
Og med dette fromme ønske siger jeg tak for mange gode hilsener i det forløbne
år og ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Erik Marcussen
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Hjemmesiden ændres, bl.a. får I adgang til de nyeste
medlemsblade på en ny måde

Ved flere lejligheder har vi her i bladet underholdt jer med, hvad det kræver at
etablere en ny hjemmeside. Det skal vi skåne jer for denne gang og blot fokuse-
re på, hvad der er nyt på hjemmesiden – og hvad vi forventer vil ske i den nær-
meste fremtid.

Den ændring, de fleste af jer vil hæfte jer ved, er, at man ikke længere skal bruge
et password til at åbne den elektroniske udgave af de nyeste medlemsblade.
Men bestyrelsen har fastsat, at de seneste 3 års medlemsblade alene skal være
tilgængelige for medlemmerne, og dette ændres der ikke ved. Den nye løsning
betyder, at man i dag kan få adgang til alle medlemsblade fra 1966 og til med
2010 uden at registrere sig på hjemmesiden. Men vil man læse det nyeste blad –
eller et andet blad, som er mindre end 3 år gammelt, skal man logge på med-
lemsforum først.

En forudsætning for at man kan logge på medlemsforum er, at selskabet kender
jeres mailadresse. Hvis I får tilsendt vores nyhedsmail, ja så kender vi mail-
adressen. Hvis ikke, bedes I maile til sekretariatet@dwis.dk, så vi kan få opret-
tet jer i Medlemsforum. I bedes også meddele jeres eventuelle ønske til et bru-
gernavn. Hvis I får tilsendt nyhedsmailen og gerne vil have bekræftet jeres bru-
gernavn og ønsker at få tildelt et midlertidigt password, så send ligeledes en mail
til sekretariatet@dwis.dk.

Men ellers sker der meget andet på hjemmesiden. Bl.a. arbejder vi på at finde
nogle smartere billedarkiver, men det vender vi tilbage til i næste nummer af
medlemsbladet.For jeg har lovet Vibeke at fatte mig i korthed.

Erik Marcussen

Endnu en pris til Atlantic Link
Rejsebranchens Danish Travel Awards, der netop er blevet hyldet på Wallmanns
i Cirkusbygningen, blev givende for Atlantic Link. Bureauet vandt både i
kategorien Bedste Turistkontor, som blev givet til Dansk Vestindiens turistkontor,
samt Bedste Turistland, som for andet år i træk gik til USA .
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Referat af ordinær
generalforsamling afholdt i
Taastrup Medborgerhus,
mandag den 8. oktober
2012 kl. 19.30

DAGSORDEN:
1.Valg af dirigent
2. Selskabets virksomhed:
    a) Formandens beretning  (AW)
    b) Kulturudvalgets beretning AW)
    c) Webudvalgets beretning (EM)
   d)
    e) 2017-udvalget (AW)
    f) Mødeudvalget (MG)
    g) Medlemsbladet (VMT)
    h) Medlemssekretariatet (EM)
    i) Arkivet (WD)
3.

4.

5. Behandling af fremsatte forslag.
6.

7.

8.

9.  Eventuelt.

Foreningens formand, Anne Walbom,
bød velkommen til de 13 medlemmer
og de 6 bestyrelsesmedlemmer, som
var til stede. Det var Anne Walbom
(AW), Jonas Møller Pedersen
(JMP), Erik Marcussen (EM),
Marianne Gall (MG), Dorte Paaske
Rasmussen (DPR), og Bjarne Ph.
Bidstrup (BPB). Derefter nævnte
AW, at i februar døde et af vore
trofaste medlemmer, Gunnar
Thornval, som var formand for
Dansk Vestindisk Selskab i årene
1983 til 1993. AW bad forsamlingen
rejse sig for i  stilhed at mindes vores
tidligere formand.

Ad 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Finn Ferrall,
som blev valgt enstemmigt. Han
kunne konstatere, at generalforsam-
lingen var lovligt indvarslet, og gav
ordet til AW.

Ad 2. Selskabets virksomhed.
2a. Formandens beretning 2012
(AW)
Her på denne generalforsamling vil
der blive aflagt en række beretninger
– først fra mig som formand. Der-
næst fra de forskellige udvalg, vi i
bestyrelsen har nedsat. Alle udval-
gene har en formand, som altid er
medlem af bestyrelsen, men ellers
kan medlemmerne sagtens komme
uden for bestyrelsen. Derfor vil vi i
dag høre beretninger fra følgende
udvalg: Festivaludvalget (her er BPB
formand), Mødeudvalget (MG  for-
mand) og Bladudvalget (Finn Ferrall

Forelæggelse af regnskab 2011-2012
(EM).

Festivaludvalgets   beretning(BPB)

Valg til bestyrelsen. På valg er:
Marianne Gall (genopstiller ikke),
Anna Lykke Jensen, Jonas Møller
Pedersen, Vibe Martens (genop-
stiller ikke), Asger Larsen.
Valg af revisorer, Flemming
Bergqvist og Henrik Teileskov
foreslås genvalgt.
Valg af revisorsuppleant. Jens
Benoni Willumsen foreslås
genvalgt.

Forelæggelse af budget 2012-2013
og fastlæggelse af kontingent
(EM)
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for VMT formand, som var strandet
i en lufthavn). Vi har også et Kultur-
historisk  udvalg og et 2017-udvalg
(her er jeg formand).
Desuden har vi et Webudvalg (EM
formand) og et medlemssekretariat
(også EM) og et arkiv (ved Walther
Damgaard (WD)).

Ved sidste generalforsamling, gav jeg
året følgende overskrift: „Det tidli-
gere Dansk Vestindien er i of-
fentlighedens søgelys“.
Denne overskrift kan sagtens passe
også til dette år, men jeg synes den-
ne her er passer endnu bedre: „Vi
rejser til Dansk Vestindien“.
I den sammenhæng vil jeg sige, at vi
også i år har haft et fint samarbejde
med Karin Gert Nielsen (US Vir-
gin Islands Department of Tourism’s
repræsentant her i Danmark). Vi har
deltaget /hjulpet med på Øernes
stand ved Rejsemesserne i både
Herning og i Øksnehallen i Køben-
havn. Karins mål er, at få antallet af
danske turister til USVI til at stige, -
og det kan vi i DVS kun bakke op
om. For jo flere danskere, som rejser
derud, jo større er sandsynligheden
for at få flere medlemmer til Dansk
Vestindisk Selskab. Karins arbejdsgi-
vere kan kun være glade for den
store stigning i antallet af danske
turister, som overnatter på øerne.

Alt tyder således på, at 2012 vil blive
året, hvor der var 20.000 danske
turister på øerne.

Al denne rejseaktivitet giver ikke kun
gæster til Bravo Tours med deres di-
rekte fly. Nej, den er ligesom tid-
ligere spredt ud på mange forskellige
rejsebureauer, - og desuden er der
adskillige, som rejser på egen hånd.
Og når så rejsen er købt eller måske
lige inden – da er der en hel del, som
ringer eller mailer til DVS. For nogle
år siden vil jeg tro at jeg fik 1 til 2
henvendelser om måneden. Nu får
jeg ofte en hver uge. Flere og flere
af disse henvendelser drejer sig om
slægtsforskning – og det er ofte folk,
som har et familiemedlem, som var
gendarm! De mere „almindelige“
spørgsmål er noget med, hvor er de
bedste strande, eller hvilken årstid er
den bedste? Der var også en mere
usædvanlig henvendelse angående
mulighed for at spille bridge på St
Croix!  Jeg forsøger at svare så godt
som muligt, for her er måske et
kommende medlem.

Så er der med jævne mellemrum
henvendelser fra studerende/
forskere, som enten har fundet os
via nettet, eller som er blevet henvist
til mig, fordi nogen mente, at dette
emne ville jeg sikkert have nogen
bøger om eller måske nogle fotos af.
Også på den slags henvendelser kan
jeg fornemme en udvikling, idet jeg i
løbet af året har fået forespørgsler
på hvilke personer ude på øerne,
som det ville være relevant at tage
kontakt med når de skal derud. I lø-
bet af året er jeg også blevet kontak-
tet af forskere fra Sverige og fra Is-
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Ja, hvis man er interesseret i koloni-
historie, så er det jo yderst relevant
at rejse ud i verden. Igennem mange
år har jeg ofte ønsket mig en tur til
Ghana – og det var jeg jo ikke ene
om. Da vi så er så heldige, at vores
næstformand er en udmærket rejse-
leder og derudover har skrevet spe-
ciale om Ghana, - så voila – en med-
lemstur til Ghana kommer til foråret.

Og mens vi er ved rejseaktiviteterne,
så var jeg på en 10-dages tur til St.
Croix her i juli måned for at lave en
fotoudstilling og holde tale til åbnin-
gen af kulturugen „Come Home to St
Croix 2012“.  Jeg kom med på afbud
– men det gik over al forventning.
Og endnu en henvendelse som har
med rejseaktivitet at gøre. Politikens
Forlag har besluttet at lave en ny
„Turen går til Dansk Vestindien“.
Forfatteren er ny og hedder Kristof-
fer Granow. Ham har jeg hjulpet ef-
ter bedste evne. Lad os håbe på en
god bog, som bliver trykt i stort op-
lag, - samt bliver solgt!

Jeg vil slutte af med at sige tak til
bestyrelsen, alle har gjort en stor ind-
sats. Tak til dem, som har været akti-
ve i udvalgene, som har været kon-
taktpersoner, til Walther Damgaard
for at tage sig af vores arkiv og så til

sidst til vores gode boghandler Cay
Andersen.

2b. Beretning fra det Kultur-
historiske udvalg 2012. (AW)
Kulturudvalget er et flittigt og stort
udvalg, som består af mig som for-
mand, samt vores redaktør Vibeke
Maduro Tuxen, Dorte Paaske Ras-
mussen (sidder i web-udvalget) samt
Jonas Møller Pedersen, Vibe Maria
Martens og Asger Larsen – vi seks
er medlemmer af bestyrelsen. Så er
der medlemmerne uden for
bestyrelsen: Louise Sebro og Niklas
Thode Jensen. Louise stoppede for
nogle måneder siden p.g.a. tidspres
og Vibe er jo ikke så aktiv, da hun
allerede er rejst til Firenze. Vi øn-
skede derfor at få et nyt medlem, og
valget faldt på Aske Stick, som er
historiestuderende og har været
praktikant på St. John. Aske er
meget begejstret for Vestindien –
men skal det næste år læse på
Stockholms universitet.

Det kulturhistoriske udvalg beskæfti-
ger sig med mange emner. Generelt
kan man sige, at vi i udvalget „fod-
rer“ bladet med historisk stof, og at
vi kommer med forslag til indholdet
på medlemsmøderne. Også nye tiltag
på vores hjemmeside har udvalget
debatteret indgående. At der arbej-
des på endnu en fotobog: „St. Tho-
mas / St. John – Historic Photos /
historiske fotos“ er vist ikke nogen
hemmelighed. Om kort tid vil vi gå i

land. Jeg har også fået mails fra 2
amerikanske forskere, som har fonds-
ansøgninger ude, og håber på at de vil
give dem muligheden for et ophold i
Danmark for at studere dansk-vestin-
diske relationer.
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gang med at søge fonde. Hvordan
bogen skal distribueres på St. Tho-
mas har vi ikke taget stilling til end-
nu. Men vi har jo fået nogen erfaring
udi store forsendelser til Virgin Is-
lands. Ordene der falder mig på tun-
gen er „yderst langsommeligt og
bureaukratisk“. Toldbehandling
finder sted i USA, og først derpå går
det videre til USVI.
Vi har i udvalget også drøftet andre
bogprojekter. Både forslag, der er
kommet udefra og ideer, som vi selv
har fået. Men intet er besluttet – det
vil blive afklaret i løbet af de kom-
mende måneder.

Sidste år på denne tid – nemlig da-
gen efter generalforsamlingen holdt
jeg et foredrag for ca. 70 mennesker
på Glud Frilandsmuseum. Det var
samtidig den sidste udstillingsdag for
fotoudstillingen med Emilie Lang-
kjærs fotografier fra St. Croix.
Udstillingen blev lagt i en stor kuf-
fert, og er nu parat til at komme op
og hænge et nyt sted – nemlig i
Skovlunde. At det åbenbart er ret
nemt at finde et passende udstillings-
lokale, hvis man har en god vestin-
disk udstilling – ja, det fik udvalget til
at tænke i udstillingsbaner. En drøf-
telse om en evt. kommende vandre-
udstilling til landets biblioteker, førte
til dette forslag: En udstilling laves af
historiestuderende i det semester,
hvor de skal i praktik (ligesom når
studerende kommer til St John). Det-
te forslag er der blevet givet grønt
lys for på Københavns Universitet –

og som det tegner sig nu, vil det fo-
regå i efterårssemestret 2013. Må-
ske bliver Per Nielsen vejleder for
de 6–8 studerende. Udstillingsmate-
rialet skal kunne placeres på steder
som  rådhushaller, medborgerhuse og
på biblioteker.  Det kan også tænkes,
at vi satser på gymnasier og andre
læresteder. I så fald skal udstillingen
laves ungdomsrettet.

Også i år har der været historiestu-
derende fra Københavns Universitet
på St. John. Det sker i et samarbej-
de med arkæologen Ken Wilde fra
St. Johns National Park Service.
NPS financierer det. Den fortsatte
kontakt og samarbejdet mellem Ken
Wilde og Jonas Møller Pedersen/
Niklas Thode Jensen, giver ikke ale-
ne de studerende interessante mulig-
heder, men giver også os i DVS
spændende foredrag, samt unge hi-
storikere, som bliver interesseret i
Vestindien. Det er på alle måder
godt for DVS.

Siden sidste generalforsamling har vi
fastlagt rammerne for „En priskon-
kurrence om det bedste univer-
sitetsspeciale om Dansk Vestin-
dien“. Den vil blive afholdt hvert
andet år, med det tidligere Dansk
Vestindien som geografisk afgræns-
ning. Den  tidsmæssige afgrænsning
er beboet tid på øerne.  Førstepræ-
mien er på 10.000 kr. og andenpræ-
mien på 5.000 kr. Det vil fortrinsvis
være inden for fagområderne: histo-
rie, arkæologi, etnologi,antropologi
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og geografi. Vi vil nedsætte et 3-
mands-bedømmelsesudvalg. Vi hå-
ber, at dette tiltag ville være med til
yderligere at styrke interessen for
Dansk Vestindien, men også gøre
DVS mere kendt inden for det aka-
demiske miljø. DVS får på den måde
adgang til spændende nyt stof til vo-
res hjemmeside, til vores blad og
medlemsmøder.

Slægtsforskningsgruppen har ikke
været aktiv i år, grundet travlhed hos
undertegnede. Forhåbentlig vil grup-
pen i det kommende år blive aktiv
igen. Og sikkert med nye deltagere.

Til sidst vil jeg gerne rette en tak til
hele udvalget for dets store arbejds-
indsats.

2c. Webudvalget. Erik
Marcussen (EM)
Den største opgave for webudvalget
i det forløbne år har været at få om-
sat hjemmesiden til det nye layout –
og den nye teknik. Og at få etableret
medlemsdatabasen i ’skyen’ som det
hedder på nudansk, har også været
lidt af en udfordring. Og arbejdet har
været præget af, at der har været be-
grænsede ressourcer til rådighed.
Ting tager længere tid end det burde.
Således er de mange billeder og li-
ster, vi har fået skannet, endnu ikke
gjort tilgængelige på hjemmesiden på
den måde, vi ønsker det. Vi i webud-
valget erkender, at mange har travlt
med deres gøremål.  Så her skal der
igen lyde en kraftig opfordring: Er

der da ikke nogen i medlemskredsen,
der vil være med til at vedligeholde
og udvikle vores nye hjemmeside?
Kom ud af busken og kontakt mig
eller en af de andre i webudvalget.
Og hvem er så det, spørger i måske.
Det er Dorte Paaske, Ebbe Tor
Andersen, Ben Säbel (BS) – der nu
residerer i Schweiz – og senest også
Bjarne Bidstrup. Men der er brug for
support. BS arbejder i Schweiz og er
ikke så ofte i Danmark, så det har
også gjort arbejdet lidt langsomme-
ligt. Der er i årets løb blevet lagt
mange nye oplysninger ind på den
præsentable hjemmeside, og lige nu
arbejdes der på at få de sidste
funktioner til at fungere optimalt.

De nærmest forestående aktiviteter
er at få færdiggjort implementeringen
af medlemsdatabasen på hjemmesi-
den – det er her også vores håb at
selskabets medlemmer får øjnene op
for, at der ligger en række mulighe-
der i at gå ind i Medlemsforum og
både kommunikere med selskabet og
med andre DVS-medlemmer, det har
vi endnu ikke fået gjort .

Men ellers glæder vi os i webudval-
get over de mange positive tilbage-
meldinger vi har fået til selskabets
nye hjemmeside. Det luner. BPB
roste EM for det store arbejde han
yder og mente i øvrigt ikke, at der
var så meget at kritisere m.h.t. funk-
tionalitet. Der er nogle „rulletekster“
på forsiden af hjemmesiden, som
kræver lidt øvelse at få til at fungere,
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men man kan klikke på de samme
links nederst på forsiden, så kommer
man ind i de rigtige underafdelinger.

Vi kan minde om, at man nu kan læ-
se alle vore medlemsblade ved at
klikke på Biblioteket og derefter
medlemsblade. Her vælger man så
mellem en række årstalsgrupper.

2d. Festivaludvalget (BPB)
Festivaludvalget består af Asger P.
Larsen (AL), Bjarne Ph. Bidstrup
(BPB), Anne Walbom (AW) og Ma-
rianne Gall (MG). AL og BPB deler
af praktiske grunde formandskabet i
udvalget mellem sig. Det skyldes
bl.a., at når vi har festival her i Dan-
mark, så vil der som tidligere være
adskilt indkvartering og adskilte ar-
rangementer øst og vest for Store-
bælt.

Udvalget har holdt nogle møder i juni
og i august for at forberede Festival
2013, som finder sted her i Danmark
i dagene 27. juli til 11. august. Der er
blevet sendt invitation til de to
Friends of Denmark selskaber på
øerne, og vi har fået positivt svar til-
bage fra de respektive præsidenter
Winifred Loving på St. Croix og
Ronnie Lockhart på St. Thomas/St.
John.

Vi har arbejdet med en skitse til et
program for de to uger, hvor gæster-
ne bliver modtaget i Københavns
lufthavn lørdag den 27. juli og køres i
bus til Fyn og Jylland, hvor man lige

som ved tidligere festivals vil sætte
gæsterne af på de aftalte destinatio-
ner. Lørdag den 3. august er skif-
tedag, hvor busselskabet henter gæ-
sterne og kører dem til København
og andre byer på Sjælland.

Der arbejdes lige nu på et udkast til
en programfolder, som både vil væ-
re grundlaget for et tilbud på kørsel
fra et par busselskaber, som vi har
fået anbefalet, men som også vil
blive sendt ud til et udvalgt antal
medlemmer til bedømmelse.

Vi har foreløbig diskuteret følgende
arrangementer: Søndag: kirkegang i
Holmens kirke kombineret med ka-
nalrundfart i Kbh’s havn eller besøg
på et spændende sted i Kbh og om-
egn. Mandag forsøger vi at få en
aftale om et besøg på Novo Nordisk
i Bagsværd, som er dominerende le-
verandør af diabetesmedicin til US
Virgin Islands. Dette kan muligvis
kombineres med et andet arrange-
ment i Nordsjælland. Tirsdag er
planen at vi skal besøge Selsø Slot,
hvor Louise Sebro vil stå for en
rundvisning og middag, men det er
planen, at vi også kunne besøge et
interessant mikrobryggeri Hornbeer,
som ligger ret tæt på slottet. De
fremstiller bl.a. øl, som er tilsat rom
fra Vestindien (Caribbean Rum-
stout). Onsdag vil være „værtsdag“
og torsdag kunne bruges til besøg
på Statens Museum for Kunst, Na-
tionalmuseet, som har en helt ny
særudstilling på vej om vikingetiden
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kunne også være et besøg værd for
interesserede. Alternative forslag har
været Roskilde Domkirke , vikinge-
skibsmuseet, sejltur på Roskilde fjord
eller en tur til Sorø, som også har
nye seværdigheder og en del tilknyt-
ning til De Vestindiske Øer. Vi vil
meget gerne have forslag til andre
arrangementer fra medlemmerne.
Vi har også diskuteret gaver og ting,
som vore gæster kunne tage med
hjem, som et minde fra Festival
2013, samt private „parties“ for min-
dre grupper. Afslutningsfesten lør-
dag kunne muligvis foregå på Dra-
gør Fort, som har specialiseret sig i
lignende arrangementer.

Ud over denne planlægning har ud-
valget arbejdet med at finde sponso-
rer til festivalen, samt udarbejdelse
af budget for hele arrangementet. Vi
har bragt en artikel i september num-
meret af medlemsbladet, hvor vi op-
fordrer alle til at melde sig med idéer
og tilbud om hjælp til det praktiske
arbejde, så vore gæster kan føle sig
lige så velkomne her i Danmark, som
vi følte det ved vores besøg på øer-
ne i 2011. En tilmeldingsblanket i
medlemsbladet blev efterlyst, og den
bringes i det nummer af medlems-
bladet, som udkommer i begyndelsen
af november (dette nummer).

2e. 2017 udvalgets beretning
(AW)
Efter en pause er udvalget igen
aktivt. Det gamle udvalg var lidt for
meget i god tid. Men nu er 2017 så
meget tættere på. Desuden blev vi
ret chokerede, da vi opdagede at
Torben Eirby fra Århus havde ned-
sat en „National komité“ (som be-
stod af ham selv), og som havde fået
penge fra Jyllands Postens Fond. Så
nu skulle det være.
Udvalget består af: næstformand
Jonas Møller Pedersen og mig selv
fra bestyrelsen, Louise Sebro, Ulla
Lunn, Lars Holst og Michael Metz
Mørch. Sidstnævnte er en travl her-
re, som ikke har tid til alle møderne.
Desuden vil Asger Larsen deltage,
når Festivalen er overstået. Karin
Gert Nielsen fra Øernes Turistinfor-
mation vil også deltage ad hoc.

Vi er et DVS underudvalg – præcis
som det kulturhistoriske udvalg.
Efter mange „undersøgende“ diskus-
sioner, var vi så småt begyndt at fin-
de ud af, hvilke områder vi ville fo-
kusere på. Men så kom de Vestin-
diske Kirkegårde på Folketingets
Kulturudvalgs dagsorden. Ulla Lunn
og jeg fik foretræde for udvalget og
senere var jeg tilhører ved et sam-
råd, hvor jeg efterfølgende vekslede
ord med Kulturministeren og 2 af
udvalgets medlemmer. Resultatet var
i hvert fald i første omgang ret ned-
slående.  Alle millionerne til Vestin-
dien er sparet væk. Det, der blev
sagt til os, var følgende: Ja, det er alt

eller Botanisk Have. Nyboders
mindestuer
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sammen udmærket, men hvad vil
Vestinderne selv? I skal blive ved
med presse på! Ud fra disse politike-
res udmeldinger har vi besluttet, at vi
i det næste halve år vil undersøge
hvilke tanker og planer forskellige
institutioner og personer på øerne
har mht. 2017-aktiviteter samt op-
stille en liste over mulige danske
initiativer. Målet må være at 2017
bliver et stort år, hvor der på græs-
rodsniveau og mere overordnet plan
kan skabes initiativer, der kan få
virkning nu og her og allerhelst også
på længere sigt.

Helt konkret agter jeg, når jeg i de-
cember – januar er ude på øerne, at
kontakte en række relevante organi-
sationer og personer, og at bede dem
beskrive planer og tanker, som jeg
kan tage med hjem til DK. Jeg kan
jo ikke på forhånd love dem penge,
men at DVS vil hjælpe dem med at
finde samarbejdspartnere og den
slags.
2017 Jubilæums aktiviteter vil selv-
følgelig finde sted på begge sider af
Atlanten. Vores vision er at DVS vil
blive involveret i rigtig mange af dis-
se aktiviteter. Vi vil gerne puffe en
hel masse i gang og udvalget arbej-
der for at 2017 kan blive et stort år,
og at nogle af aktiviteterne kan få
vægt og perspektiv, der kan motivere
engagement og økonomisk støtte fra
stat, kommuner og fonde.

Det var de store linjer. Lidt mere ne-
de på jorden forestiller vi os adskilli-
ge mindre „2017 Events“ spredt ud
over hele Danmark, - helst i samar-
bejde med vores medlemmer, som jo
bor dejligt spredt ud over hele landet.
Vi arbejder allerede med en række
ideer til sådanne hjemlige events,
men forslag er velkomne. Sikkert er
det, at 2017 skal markeres og bruges
til formål der svarer til foreningens.
Spørgsmålet bliver, om vi primært
skal arbejde med egne eksisterende
ressourcer, eller om det vil lykkes at
„hæve overliggeren“, at få lov til at
arbejde i større skala, og dermed nå
ud til rigtig mange og få etableret
nye og perspektivrige samarbejder
mellem DK og USVI. Om det lykkes
vil vi sikkert kunne fortælle mere om
til næste generalforsamling.

2f. Mødeudvalget. (MG)
Medlemsmøder 2011 -12:
Vi lagde ud i Horsens 29. okt. 2011
med foredrag af Lasse Rodewald og
Aske Stick. De har været praktikan-
ter ved National Parkservice på St.
John for at arbejde med historisk re-
search og undersøgelser af arkæolo-
giske fund på øen.

Ved mødet den 2. december 2011
havde vi besøg af Molly Gribbin fra
St. Croix. Hun havde i 4 måneder
studeret folkesundhed ved Køben-
havns Universitet. Foredraget hed
„fra St. Croix til Søborg“. Vi havde
nemlig fundet privat indkvartering til
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En måned senere, den 2. juni 2012,
var der arrangeret en udflugt til Gl.
Estrup på Djursland. Det var Asger
Larsen og Edith Christiansen, som
stod for dette arrangement. Det var

med baggrund i en udstilling om
Dansk Vestindien, som Nationalmu-
seet havde udlånt til Herregårdsmu-
seet. Samtidig kunne man besøge
Landbrugsmuseet, og begge dele var
virkelig et besøg værd.

Seneste møde var den 6/9 -12 i Tå-
strup, hvor vores næstformand og hi-
storiker Jonas Møller Pedersen for-
talte om Dansk Guinea, nu Ghana,
og om de danske handelsinteresser
og koloniambitioner i Vestafrika. Ef-
terfølgende fortalte Jonas også om
den tur til Ghana, som han er ved at
arrangere for vore medlemmer. Den
kommer efter planen til at foregå i
marts 2013.

Så har jeg kun tilbage at sige tak til
alle i bestyrelsen, tidligere såvel som
nuværende, og selvfølgelig også til
dem, der har hjulpet til før, under og
efter møderne.

2g. Medlemsbladet (VMT)
(Forelagt af Finn Ferrall, da VMT
var forhindret)
Siden sidste generalforsamling er der
udkommet 5 blade – som det også
har været tilfældet de fleste forudgå-
ende år, men det har ind imellem væ-
ret meget vanskeligt at skaffe stof til
bladene. Jeg vil kraftigt opfordre alle
medlemmer til at bidrage, selvfølgel-
ig meget gerne med artikler, men og-
så med oplysninger om f.eks. ar-
rangementer, emner til artikler eller
andet, jeg så kan gå videre med. Det
er helt nødvendigt for at vi fortsat

hende i Søborg, hvilket hun var me-
get taknemmelig for. Hun fortalte
meget begejstret om sit ophold i
Danmark, og hvad hun havde set og
oplevet i de 4 mdr. Ved mødet infor-
merede Erik Marcussen også om
den nye hjemmeside, og de mange
udfordringer det gav anledning til.
Til sidst var der lotteri.

Den 3. februar 2012 fortalte de to
historiepraktikanter Lasse og Aske
om deres studier på St. John. Det
var meget spændende. Ved samme
møde fortalte Anne Walbom om
hvordan det var lykkedes for hende
at få et døgns ophold på det meget
luxuriøse og kostbare hotelressort
Caneel Bay på St. John. Alle viste
meget flotte billeder i forbindelse
med deres foredrag.

Efter at have holdt vores medlems-
møder de sidste par år i Taastrup
Kulturcenter, er vi nu kommet „hjem
igen“, hvis man kan sige sådan, til
„Medborgerhuset“ lige ved Taastrup
Station. Her så vi den 2. maj en flot
og meget interessant film: „Toldvæ-
senet i Dansk Vestindien“. Den er
filmet og indtalt af et af vores med-
lemmer Ebbe Tor Andersen, og
handler om den sidste danske tolder
på øerne, Wilhelm Bay.
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kan lave et medlemsblad og udkom-
me 5 gange om året.

Derfor også en stor tak til alle, der
har bidraget med artikler, kommen-
tarer o.a. til bladet. Stor tak også til
Erik Marcussen og til Finn Ferrall,
den „gamle“ redaktør, der begge
med stor tålmodighed og dygtighed til
stadighed yder et stort bidrag med at
færdiggøre bladet.

2h. Medlemssekretariatet (EM)
Da jeg allerede har sagt en del om
det, der har belastet medlemsadmini-
strationen i det forløbne år – i min
omtale af webudvalgets virksomhed
– korter jeg denne beretning ned til
en summarisk status. Vi er i dag 371
medlemmer – til sammenligning med,
at vi ved sidste års generalforsamling
var 394. Så vi ser desværre en fal-
dende tendens. Ud fra de tilbagemel-
dinger vi får fra medlemmer, der
siger farvel, er der flere årsager:
Alder, finanskrise, prioritering af tid
mm. Men vi håber, at selskabets sti-
gende synlighed, ny hjemmeside, ny
informationsfolder, udstillingsvirk-
somhed mm vil skaffe os nye aktive
medlemmer.

Men ellers er den store udfordring
for medlemssekretariatet at få den
nye webbaserede medlemsdatabase
og medlemsforummet gjort færdig,
så vi her har et godt og nemt tilgæn-
geligt udgangspunkt for kommunika-
tionen med medlemmerne, herunder
udsendelsen af medlemsbladene.

2i. Arkivet. Walther Damgaard
(WD)
Vi kan glæde os over, at der ingen
vandskader har været i det forløbne
år. Der er kommet nogle få nye gen-
stande til, bl.a. nogle platter fra et af
medlemmerne. Det er, som mange
vil vide, en historisk set ret værdifuld
samling, som vi opbevarer i arkivet.
Derfor ville det være meget tilfreds-
stillende, hvis vi kunne finde et lidt
større og bedre lokale. Der arbejdes
på sagen, men indtil videre uden at
det er lykkedes at finde det.

Beretningerne blev alle
godkendt enstemmigt.

Ad 3. Forelæggelse af regnskab
2011 – 2012
Regnskabet findes i medlemsbladet/
september side 26-27, men blev også
uddelt.

Så aflægger Dansk Vestindisk Sel-
skab regnskab endnu en gang. Og da
regnskabet efter min bedste over-
bevisning bestemt ikke er nogen gy-
ser, vil jeg gøre det ret summarisk –
og så må I på banen med spørgsmål
til det, jeg ikke kommer ind på, og
som I gerne vil vide mere om. Men
inden jeg tager fat på tallene er der
formentlig et spørgsmål, som flere af
jer sidder med. Hvad er det for no-
get – den der opskrivning, som for-
øger selskabets værdi med godt
90.000 kr.? Hidtil har vi værdiansat
selskabets obligationsbeholdning med
den pris, som vi har betalt for obliga-
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Selskabet – eksklusive kulturaktivi-
teter og festivalforhold – ender med
et overskud på 37 t.kr. Noget bedre
end sidste år, men det skal her tages
i betragtning at der sidste år blev
brugt godt 25 t.kr. på at udvikle sel-
skabets nye hjemmeside. Der har vi
været bedre stillet i år.

Festivaludvalget fik i forbindelse
med Festival 2011 godt 76 t.kr. fra
rejsedeltagerne. I år er det overve-
jende de finansielle indtægter, der
sikrer et overskud på 73 t.kr.

Kulturudvalget går ud af året med
et overskud på 40 t.kr. – til sammen-
ligning med sidste års underskud på
40 t.kr. I år har vi bl.a. nydt frugten
af sidste års udgift – tryk af fotobo-
gen „Historic Photos St. Croix“.

På statussiden kan I se, at selska-
bet ender med en samlet formue på
over 1.4 mio.kr. Formuen er i al væ-
sentlighed placeret i obligationer,
mens bankindestående og diverse
periodiseringsposter tilsammen løber
op i 110 t.kr.

Fordelt på passivsiden råder selska-
bet og festivalfonden hver over knap
600 t.kr., mens kulturvalget regn-
skabsmæssigt må nøjes med lidt over
200 t.kr. Men som tidligere nævnt
forventer vi stadig positive bidrag fra
salget af den nyoptrykte fotobog:
Den sælges især på øerne.

Regnskabet blev godkendt med
applaus.

Ad 4. Forelæggelse af budget
2012 – 2013
Normalt er der ikke den store inter-
esse for budgettet – med en enkelt
undtagelse: Det kommende års kon-
tingent. Jeg iler derfor videre med
budskabet om, at bestyrelsens ind-
stilling til generalforsamlingen fortsat
vil være et årskontingentet på 300 kr.
pr. husstand.

Hvis jeg skal fremhæve noget fra
budgettet er det, at der tages hul på
planlægningen af de 2017-aktiviteter,
der rykker nærmere. Og at vi stadig
håber på at finde et mere egnet lo-
kale til opbevaring af selskabets
arkivalier.

tionerne, dengang vi anskaffede
dem. Når vi så har fået udtrukket
dem – eller solgt dem – har vi taget
fortjenesten (eller et eventuelt tab)
med i regnskabet. Men dette princip
er ikke længere gældende i alminde-
lig regnskabspraksis – nu tager man
aktiverne op til den værdi, de har,
når regnskabet aflægges. Konse-
kvensen er, at et selskabs værdi kan
svinge hen over tid - i takt med kon-
junkturer og renteforhold m.v., men
den lave rente, vi har nu, betyder
høje obligationskurser – og derfor
får vi en pæn gevinst, da obligatio-
nerne er anskaffet til langt lavere
kurs end dagens kurs.
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I undrer jer måske over, at festival-
udvalgets budget udviser et plus på
20 t.kr. – i et festivalår. Det skyldes
at regnskabet slutter med udgangen
af juni 2013 – en lille måned før vi
tager hul på Festival 2013.

Kulturudvalget arbejder med en foto-
bog om St. Thomas, en biblioteksud-
stilling og flere andre projekter – så
her ender vi med et underskud i stør-
relsesordenen små 30 t.kr. Og dette
beløb ender også med at blive sel-
skabets underskud i regnskabsåret
2012-2013. Set i lyset af størrelsen
af selskabets aktiver kan bestyrel-
sen alligevel indstille til generalfor-
samlingen, at kontingentet uændret
fastsættes til 300 kr. pr. husstand.

Budget og kontingent blev ved-
taget med applaus.

Ad 5. Behandling af fremsatte
forslag.
Ingen indkomne forslag.

Ad 6. Valg til bestyrelsen.
På valg var: Anna LykkeJensen, ,
Asger Larsen, Jonas Møller Peder-
sen, Marianne Gall, Vibe Maria Mar-
tens . De to sidstnævnte genopstille-
de ikke. Som afløsere foreslog be-
styrelsen at følgende blev valgt:
Ebbe Tor Andersen, Maj-Britt og
Anders Anthony-Sparholt.

Alle blev valgt med applaus.

Ad 7. Valg af revisorer.
Flemming Bergqvist og Henrik
Teileskov blev genvalgt.

Ad 8. Valg af revisorsuppleant.
Jens Benoni Willumsen blev gen-
valgt.

Ad 9. Eventuelt.
AW ønskede ordet for at sige tak til
Marianne Gall for hendes store ind-
sats i bestyrelsen. MG blev valgt ind
i bestyrelsen den 10. oktober 1996
og har bl.a. arbejdet utrætteligt med
tilrettelæggelse af foreningens med-
lemsmøder og andre arrangementer.
Mariannes store indsats som for-
mand for mødeudvalget har glædet
mange af selskabets medlemmer.

Dirigenten (FF) takkede for god ro
og orden.

Formanden (AW) sluttede med at
takke dirigenten og de fremmødte
medlemmer.

Referent:

Bjarne Ph. Bidstrup

Referatet er gennemset og godkendt
af dirigenten

Finn Ferrall
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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”



28 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 5 - November  2012

Bogsiden

“DE FRIFARVEDE”
 - af Henrik Hertz i anledning af 150 året
for slaveriets ophævelse i Vestindien. 81
sider,1998.                Pris kr. 90,-

“FLÅDEN OG DANSK VESTINDIEN”
 - Den danske flådes togter til Caribien
1671-1917. Af Per Nielsen. 48 sider, Kbh.
1997                                       Pris kr. 40,-

“FRA SLAVESANG TIL SOCA”
 - Historien om musikken fra de tidligere
Dansk Vestindiske øer. Af Ole Bidstrup
m.fl. 63 sider, 1991.               Pris kr.  40,-

“EN OFFICER I DANSK VESTINDIEN

OG HANS FRITIDSBESKÆFTIGELSE”
 - Redigeret af Steffen Linvald. 122
sider, DVS Kbh.1988.           Pris kr. 40,-

“Dansk Vestindien for 250 år siden”
 - J.L. Carstens: En almindelig beskrivelse
om alle de Danske, Americanske eller
WestIndiske Eylande. 164 sider, 1981.

Pris kr. 50,-

Dansk Vestindisk Selskabs udgivelser af bøger og
postkort tilbydes medlemmerne til fordelagtige priser.

“KUNSTNERE I TROPESOL. SKITSER”
 - akvareller og malerier fra det tidligere
Dansk Vestindien. Af Ole Bidstrup m.fl.
87 sider, DVS Kbh 1992.    Pris kr. 40,-

Priserne er ekskl. porto og forsendelseskuvert. Betales på et vedlagt girokort.

„I Orkanens Øje“
Af Signe Trolle Gronemann og Rikke
Vindberg: Beretninger fra Orlogsskibet
Valkyriens togt til Dansk Vestindien 1915-
1917, 202 sider, DVS 2005  Pris kr. 200,-

Cay Andersen, Færøvej 15, 4180  Sorø E-mail: bogsalg@dwis.dk

DVS-emblem (kr. 25,-) og bøger kan købes ved møder eller bestilles pr. brev, mail,  telefon  hos:

„ST. CROIX“  Historiske  Fotos
Anne Walbom og Elizabeth Rezende,
2009, 137 sider.                  Pris kr. 200,-

„Mellem afrikaner og kreol“
Louise Sebro. Afhandling. 234 sider.2010
                                             Pris  kr. 100,-

„DANSK VESTINDIEN,
ISLANDS OF BEAUTY AND BOUNTY“
Uddrag fra C. E. Bærentzens værk
DANMARK, udgivet 1856, Oversat til
engelsk og genudgivet med både dansk
og engelsk tekst. 94 sider. Nina York, St.
Croix 2003                         Pris kr. 70,-

DVD: Danish Artist: Hugo Larsen.
Om kunstneren og hans ophold i Dansk
Vestindien 1904 – 07. DVD udgivet af St.
Croix Friends of Denmark ved Nina York,
St. Croix, 1 time. (På engelsk). 2008.

             Pris kr. 120,-

Slaves in Our Family’ - to DVD’er
med i alt fire TV-dokumentarer, der
tidligere er udsendt af DR under titlen
 ’Slavernes Slægt’
                             Pris pr. DVD kr. 150,-

Slavernes Slægt
af Alex Frank Larsen. 304 sider 2008
                                             Pris kr. 200,-

Tlf. 57 83 11 27
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Indmeldelsesblanket

 (udfyld med tydelige blokbogstaver - sendes til)

Medlemssekretariatet
Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Navn

Gade

Postnr: Telefon/E-mail:

By:

Dansk Vestindisk Selskab
har eksisteret siden salget af øerne i
1917. Selskabet har den engelske
undertitel „Danish West Indian Society“.
Selskabets protektor er Hendes Maje-
stæt Dronning Margrethe II. Selskabet,
der er upolitisk, blev stiftet  Valdemars-
dag 15. juni 1917 som klubben „Dansk
Vestindien“ og senere reorganiseret. I
1969 blev navnet ændret til “Dansk
Vestindisk Selskab“, som er landsdæk-
kende, men har hjemsted i København.

Selskabets formål er:
a. - at samle alle, der har eller har haft
tilknytning til U.S. Virgin Islands, det tid-
ligere Dansk Vestindien, samt alle an-
dre, der har interesse i at opretholde og
skabe kulturelle og venskabelige forbin-
delser til øerne, og bevare minderne om

Dansk Vestindien.

b. - at informere om og støtte interessen
for U. S. Virgin Islands og dets historie i
Danmark, samt støtte interessen for
Danmark i U.S. Virgin Islands.

Formålet søges gennemført ved:
a. - Møder, sammenkomster, foredrag
og anden foreningsvirksomhed.
b. - Udgivelse af et medlemsblad  og
andre publikationer f.eks. hjemmeside.
c. - Samarbejde og korrespondance
med andre foreninger med tilsvarende
formål.
d. - Formidling af personlige kontakter
gennem gensidige besøg.

Årligt kontingent:
300 kr  pr. husstand.

Send en e-mail til sekretariatet@dwis.dk
eller udfyld nedenstående blanket
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DVS‘s bestyrelse:

Anne Walbom Erik Marcussen Anna Lykke Jensen

Asger P. Larsen

Jonas Møller Pedersen

Bjarne Bidstrup

Vibeke MaduroTuxen Dorte Paaske

Ebbe Tor Andersen

Maj-Britt og Anders Anthomy-Sparholt
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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, Asger P.
Larsen,  75 64 47 44, Valmuevej 94, 8700 Horsens, e-mail:
asger.p.larsen@gmail.com. Uden  for bestyrelsen: Niklas Thode Jensen, Vibe
Maria Martens og Aske Stick.

FESTIVALUDVALG: Asger P. Larsen, Bjarne Bidstrup Anne Walbom,  e-mail:
festivaludvalget@dwis.dk. Uden  for bestyrelsen:  Marianne Gall

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, Bjarne Bidstrup,
Ebbe Tor Andersen  32 53 10 98, mobil 29 45 36 65. e-mail:
ebbe.tor@hotmail.com. Uden  for bestyrelsen: Ben Säbel  .

MØDEUDVALG: Maj-Britt og Anders Anthony-Sparholt,  28 22 39 01,
Vejenbrødvej 57, 2980 Kokkedal,   e-mail: moedeudvalget@dwis.dk. Uden  for
bestyrelsen: Kirsten Christiansen.

Fyn:
Jens Benoni Willumsen, Birkelyvej 52,
Nr. Lyndelse, 5792  Årslev.  65 90 18 12.

Sydjylland:
Lilly Grønborg, Hans Tausens Vej 56,
6100 Haderslev   61 39 06 65

Nord- og Midtjylland:
Edith Christiansen, Hvedevænget 63,8700 Horsens,  75  64  12  88

2017-UDVALG: Anne Walbom,  Jonas Møller Pedersen. Uden for bestyrelsen: Lars
Holst, Ulla Lunn, Louise Sebro,  Michael  Metz Mørch
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Deadline for artikler til blad 2013-1 er 1. januar

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

Dansk Vestindisk Selskab
Græsager 302, DK-2980 Kokkedal

Sandcastle


