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Kære medlemmer

Formanden skriver..

Tryk: Litotryk, Abildager 21, 2605 Brøndby

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad  2015,  nr. 4
Redaktion: Vibeke Maduro Tuxen (ansvarshavende).
Teknisk assistance: Erik Marcussen.

Anne Walbom

Jeg håber, at I har haft en god sommer. Sommeren på US Virgin Islands har vist
været OK, dog umådelig tør. Så selvom ingen ønsker sig en orkan, så vil man
ikke have noget imod en såkaldt „tropical storm“, hvis blot den ville være ledsaget
af pænt store regnmængder.

Da jeg i løbet af foråret blev opmærksom på, hvor mange vestindiske bøger, som
vi endnu ikke havde fået anmeldt, så fik jeg den ide, at efterlyse læseglade med-
lemmer, som havde mod på at prøve sig som boganmeldere.

Da jeg er af en optimistisk natur, så tænkte jeg, at måske vil der melde sig tre
medlemmer? Det gjorde der også. Men så meldte den fjerde sig, og så den femte
og til sidst var der hele ti medlemmer, som tilbød sig som anmeldere! Tak for det!

God læsning fremover og på gensyn her i den nye sæson.
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Medlemsmøde i Jylland
Lørdag den 3. oktober 2015 kl. 14.00

I Horsens Firmaidræts lokaler,
Hattingvej 14, 8700 Horsens.

Indianske potteskår i pallevis
ved Casper Jacobsen Toftgaard, cand. mag.
og vinder af førstepræmien i DVS‘ priskonkurrence 2015

(se  artikel  side 9)

Vi sørger for lidt til ganen i form af kaffe og brød, pris 30 kr.
Øvrige drikkevarer kan købes. Gæster er velkomne.

Tilmelding til medlemsmødet i Horsens senest
onsdag den 30. september  - absolut sidste frist

  -  på hjemmesiden www.dwis.dk
  -  e-mail til  moedeudvalget@dwis.dk
  - eller send kuponen side 4 til
     Gerda Brown Jensen, Jens Munks Gade 20, 5.tv., 2100 Kbh Ø
  -  eller ring til Gerda, 35 42 84 34

Rettelse til blad nr. 3, 2015, side 22:

Billedet  af Bülowsminde er ikke set fra Hafensight. Hafensight eller Havensict var
Anna Heegaards bolig. Den lå lige neden for selve Bulows-minde, som er den
hvide, nu moderne bygning, som ses midt i billedet. Billedet i bladet af
Bülowsminde er måske taget fra området omkring Bellevue.
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  —————————————————

til

Gerda Brown Jensen
Jens Munksgade 20, 5. tv.
2100 København Ø

Porto
kr. 10,00
kr.   7,00 (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

Teglgårdstræde 9   -  DK-1453 København K

Tlf:: +45 39 90 20 40  -  Fax: +45 32 21 11 44  -  email:  info@uniquetours.dk
www.uniquetours.dk

Reg. under Rejsegarantifonden nr. 1026  -  Bank:  Den Danske Bank
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Ordinær generalforsamling
Dansk Vestindisk Selskab

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 19.30 (Lokale 2)
 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) Webredaktionens beretning (Dorte Paaske)
   d) Festivaludvalgets beretning (Asger P. Larsen)
   e) 2017-udvalget (Anne Walbom)
   f) Mødeudvalget (Gerda Brown)
   g) Medlemsbladet (Vibeke Maduro Tuxen).
   h) Medlemssekretariatet (Ebbe Tor Andersen).
   ih) Arkivet (Walther Damgaard )

3.Forelæggelse af regnskab 2014-2015 (Hans Jørgen N. Laursen).
   Se side 22-24

4.Forelæggelse af budget 2015-2016 og 2016-2017, herunder fastlæggelse af
medlemskontingent.Bestyrelsens indstilling: 300 kr. pr. husstand (med tilsendt
medlemsblad) eller 260 kr. (medlemsblad online).(Hans Jørgen N. Laursen).  Se
side 25-26

5.Behandling af fremsatte forslag.

6.Valg til bestyrelsen. På valg er: Anne Walbom, Dorte Paaske og
   Vibeke Maduro Tuxen (genopstiller ikke)

7.Valg af revisorer
Edith Christiansen foreslås genvalgt. Flemming Bergqvist genopstiller ikke.

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

9.Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på, at forslag til sager, der ønskes optaget på
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde snarest, dog senest den 22.
oktober 2015
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Forelæsninger om Dansk Vestindien

ved Erik Gøbel, arkivar, seniorforsker, Rigsarkivet

København: Lørdag d. 3.10.2015 kl. 10.00 - 16.00
AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i cafeområdet
Tuborgvej 164, 2400 København NV
Holdnr: 1522-079 - tilmelding: http://fua.dk/emdrup/program/
Pris:
standard         350,00 kr,
studerende:    210.00 kr

Aarhus: Lørdag d. 31.10.2015 kl. 10.00 - 16.00
AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet
Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus
Holdnr: 1521-105 - tilmelding: http/fua.dk/aarhus/program
Pris:
standard         350,00 kr,
studerende:    210.00 kr

Kære Medlemmer

Den „gamle“ redaktør vil ved den næste generalforsamling ikke genopstille til
bestyrelsen.

Derfor hermed en kraftig opfordring til medlemmer og venner af Dansk Vestindisk
Selskab om at overveje, om man kunne tænke sig at overtage denne opgave,
som er en væsentlig del af foreningens ansigt udadtil. Tag kontakt til mig, tlf. 22
83 72 33 eller medlemsbladet@dwis.dk, eller til foreningens formand, Anne
Walbom, tlf. 33 24 10 20 eller formanden@dwis.dk.

Jeg vil her hjertelig takke de medlemmer, som har ydet bidrag til redaktionen i
form af artikler, billeder m.m. Samtidig opfordrer jeg medlemmerne til at fortsætte
med at levere billeder og artikler til de kommende blade, idet aktive medlemmer/
venner er en stor hjælp for en redaktør og en forudsætning for et godt blad.

Vibeke Maduro Tuxen
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GULDKYSTEN

En filmanmeldelse

For en del år siden fandt jeg hos en
antikvarboghandler en bog fra 1917
med titlen „Da Guinea var Dansk“.
Den indeholdt breve og dagbogsop-
tegnelser af den jødiske randrusianer
Wulff Joseph Wulff fra hans ophold
på Guldkysten 1836 til hans død af
klimatfeber i 1842.

Læsning af bogen gav et spændende
og velskrevet indblik i de forfærdelige
forhold, hvorunder især de danske ko-
loniembedsmænd levede. Man kan
dårligt sige, at „de arbejdede“, for
konstant sygdom og utålelige tem-
peraturer gjorde det nærmest umuligt
at bedrive nogen form for fornuftig ak-

tivitet - i hvert fald i længere tid ad
gangen, og hertil kom det man vel
kan kalde „kystkuller“, forårsaget af
hjemve, gnidninger mellem de relativt
få danskere på stedet og vanskelig-
heden ved at begribe, hvorfor Dan-
mark egentlig havde en koloni i Afri-
ka. Flere af embedsmændene var ju-
rister, og et ophold på kysten kunne
være karrierefremmende, når man
kom tilbage til Danmark; hvilket så
mange af dem ikke kom - de døde
som fluer dernede.

På tidspunktet for Wulffs ophold på
kysten var slavehandelen for længst
blevet forbudt såvel nationalt som ved
traktater, og meningen med Dan-
marks opretholdelse af kolonien mar-
kant ændret. Handel var det så som
så med og forsøg på opdyrkelse af
plantager med kakao og kaffe funge-
rede ikke; en af grundene bl.a. mang-
lende initiativ hos kolonistyret.

Under næsen, eller måske snarere
lige for øjnene af de danske koloni-
embedsmænd foregik der stadig han-
del med slaver, bedrevet af fribyttere
ofte af portugisisk eller spansk her-
komst og i samarbejde med lokale
høvdinge; men også nogle af de dan-
ske embedsmænd tog del heri - som
minimum ved at lukke øjnene for det
misliebige forehavende. Og samtidig
forsøgte den danske administration
sig med enkelte straffeaktioner at
standse handelen. Det kan næppe
siges, at det lykkedes.

Disse breve og optegnelser er inspira-
tionen til den nye danske film „Guld-
kysten“, der havde premiere den 2.
juli i år. Instruktøren Daniel Dencik
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har givet et bud på, hvordan tilværel-
sen formede sig i en dansk tropeko-
loni. Han har - naturligvis - i overens-
stemmelse med nutidens kunstneri-
ske frihed - ligesom Ole Bornedal
gjorde i „1864“ - tilladt sig at lade hi-
storien tage nogle udsving, som i for-
hold til såvel Wulffs beretninger som
øvrige kendsgerninger om Danmarks
koloni på Guldkysten ikke er helt el-
ler overhovedet i overensstemmelse
med de faktiske forhold. F.eks. ude-
lades helt Wulffs meget produktive
forhold til en afrikansk mulatkvinde
Tim-Tam, hvis realitet i allerhøjeste
grad belyser noget af forholdene for
danskerne i kolonien. Det er nok og-
så derfor, at hovedpersonen i filmen
hedder Wulff Frederik Wulff. Men
det er også i orden, for Dencik får
under alle omstændigheder givet et
levende indtryk af, hvordan tilværel-
sen formede sig og med alle de dår-
skaber, man næsten kan tænke sig,
der får gode vækstvilkår under så
ekstreme forhold, som Afrika bød
hvide mennesker i den tidsalder.

Der er tale om en meget smuk fil-
matisering af natur, mennesker, forter
og landsbyer. Mange af de sorte er
underkuede, enkelte af dem levede
dog på den høje hest som køb-
mænd, der handlede med alt, hvad
der kunne give penge, og sikrede sig
gode relationer til de småkorrupte
danske embedsmænd. Militæret, re-
krutteret blandt de lokale  - i flotte
danske og dermed meget varme og
uldne uniformer - virkede ikke umid-
delbart effektivt, men havde dog en vis
paradevirkning, som gør sig godt - og
lidt ynkeligt - på moderne film.

Skal man udlede en morale af fil-
men? I hvert fald har man godt af at få
genopfrisket erindringen om den
skændige slavehandel, som også
Danmark var en aktiv deltager i (indtil
1802), og hvor Guldkysten var det
meget vigtige fundament for befolk-
ning af De vestindiske Øer med billig
arbejdskraft. Men filmen sovser dog
ikke rundt i skyld og skam, og efter-
lader heller ikke tilskueren med en
følelse af, at „vi bør gøre noget“ i for-
hold til de „stakkels efterkommere af
slaver“ på de vestindiske øer eller be-
folkningen i Ghana, som i dag udgø-
res af bl.a. de gamle danske besid-
delser på Guldkysten. Der er mange
ofre i filmen og i virkeligheden, også
de danskere, der kom til som em-
bedsmænd.

Filmen giver ikke noget bud på, om et
mere kvalificeret og kvantitativt initia-
tiv fra dansk side kunne have sat en
anden og mere positiv retning for
Guldkysten under dansk overhøjhed.
Storbritannien erhvervede i 1850 kolo-
nien for 10.000 Pund, et meget lavt
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beløb, og fik sat en udvikling i gang,
der førte til at området som den første
afrikanske koloni i 1957 kunne opnå
selvstændighed under navnet Ghana
og som nu er et af de mere velfunge-
rende lande i denne verdensdel. En af
grundene til at det lykkedes for briter-
ne var, at man relativt få år efter købet
af de danske besiddelser i betydeligt
omfang fik bugt med mange af de hel-
bredsmæssige problemer, som var en
af hovedårsagerne til at det var svært
at opretholde et effektivt kolonistyre.

En af filmens væsentligste missioner
er emnet - den danske kolonitid. Vi er
ikke forvænt med film om denne peri-
ode. Der er vel kun Peter von Schol-
ten filmen fra 1987, der behandler et
andet vigtigt kapitel i kolonihistorien;
nemlig slavernes frigivelse i Dansk
Vestindien i 1848. Skal man ellers se
film om det nogle kalder dansk kolo-
nialisme, skal man søge film, der
handler om Grønland. Men det er en
anden historie.

Der er mange begivenheder i den
danske tropekolonihistorie, der kunne
være emne for filmatisering; f.eks.
Ove Gieddes rejse til Indien og grund-
læggelse af Tranquebarkolonien; de
mange krige, som danskere udkæm-
pede med tanjorerne ved Tranquebar;
slaveoprøret på St. Jan i 1733; de for-
gæves forsøg på kolonisering af Nico-
barerne, som i sig selv er en interes-
sant og dramatisk historie, og der fin-
des nogen skønlitteratur, der har sit
udgangspunkt i tropekolonierne, især
Vestindien. Man kunne eksempelvis
nævne forfattere som Lucie Hørlyk,
Ingeborg Raunkjær, Thorkild Hansen,
Karsten Lund, Birgitte Livbjerg og

Jette Kjærboe Men begivenhederne
løber ingen steder, så der skal nok en
dag komme en instruktør, der kan
finde inspiration i disse historier.

Men indtil da kan jeg kun anbefale
læserne at se „Guldkysten“.

 Michael Keldsen

 

Ægteparret Hatts arkæo-
logiske ekspedition til Vest-
indien i 1922/23 og den se-
neste forskning i oldsagerne
derfra.

I 1922/23 gennemførte kulturgeogra-
fen Gudmund Hatt fra Nationalmuseet
og hans kone etnografen og kunst-
maleren Emilie Hatt en ni måneders
lang arkæologisk ekspedition til de
Caribiske Øer. Gudmund Hatts formål
med ekspeditionen var intet mindre
end at gennemføre de første viden-
skabelige arkæologiske undersøgel-
ser af den præcolumbiale forhistorie
for de Caribiske Øer.

Ekspeditionen var udgravningsmæs-
sigt en stor succes, idet ægteparret
Hatt hjembragte en enorm, varieret og
veldokumenteret samling af oldsager
fra Haiti i vest til Guadeloupe i øst fra
omkring 30 udgravningssteder plus
diverse indkøbte genstande til kom-
parative formål. Desværre nåede Gud-
mund Hatt kun at publicere resulta-
terne i to små videnskabelige artikler
i 1924 og 1932. I disse to artikler lyk-
kedes det Hatt at udvikle og foreslå
den første arkæologiske kronologi -
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over ni måneder i 1922 og 1923, altså
fem år efter Danmarks salg af De
Dansk Vestindiske Øer til USA, hvil-
ket kan forekomme en anelse mær-
keligt. Men Hatt, der både havde ar-
bejdet og studeret i USA på Havard
University, levet i en periode blandt
cherokee indianere i Oklahoma, samt
hjulpet sin kone med etnografiske
indsamlinger blandt samerne i Lap-
land og derfor havde fået stor ekspe-
ditionserfaring, fik formentlig ideen til
ekspeditionen; da den danske planta-
gebestyrer Gustav Nordby på St.
Croix i 1920 donerede en stor del af
sin private samling af præcolumbiale
indianske oldsager, oldsager som
Nordby enten selv havde udgravet,
fået af sine landarbejdere eller fundet
på lokale markeder.

Igennem arbejdet med at kategorise-
re og indlemme Nordbys donationer i
Nationalmuseets Samling, må Hatt
have opdaget, at Caribien var jomfrue-
lig grund set fra et  arkæologisk-
videnskabeligt synspunkt, hvorfor han
gik i gang med at søge penge til en
arkæologisk ekspedition til Vestindi-
en, forskningsfri fra National Museet
og evt. samarbejdspartnere til en
ekspedition.

Nationalmuseet bevilgede ham lidt
modvilligt fri i et år under forudsæt-
ning af at de indsamlede oldsager
skulle indgå i Nationalmuseets Sam-
linger, pengene fik han fra forskellige
fonde, men primært fra Rask-Ørsted
Fonden, fri skibslejlighed fik han i-
gennem ØK og en enkelt interesseret
samarbejdspartner fandt han ved
Leiden Universitet i Nederlandene,
hvor Professor Josselin de Jong ud-
viste stor entusiasme og iver for at

eller om man vil, så kan man sige, at
han skabte en historie for Vestindien
før Columbus - en arkæologisk krono-
logi der stadigvæk bliver bygget vide-
re på og refereret til i nutidens caribi-
ske forskning.

Efter Hatts fald fra „nåde“ efter 2. ver-
denskrig (bl.a. fordi han var stiftende
medlem i 1940 af Den Dansk-Tyske
Forening på Udenrigsministeriets
opfordring mv.) har samlingen været
præget af årtiers manglende forsk-
ningsmæssige adgang eller interes-
se. Hvorfor status quo for samlingen
stort set er den samme som i 1932,
hvilket fra et videnskabeligt perspektiv
er tæt på katastrofalt, idet samlingen,
ifølge Dr. Irving B. Rouse fra Yale Uni-
versitet i USA, Caribisk Arkæologis
„Grand Old Man“ igennem fem årtier,
er:

„den mest diskuterede, men mindst
studerede samling af præ-columbiale
oldsager i Caribisk Arkæologi“.

Et udsagn der har fået fornyet aktuali-
tet efter, at eksperter fra Oxford og
Leiden universiteterne, samt Musée
du Quai Branly i Paris indenfor de se-
neste tre år uafhængigt af hinanden
har vurderet samlingen til at være den
største og bedst dokumenterede
samling af caribiske oldsager i Euro-
pa og muligvis i Amerika også. Hvad
der er lidt pinligt for Danmark med
tanke på det kommende 100 års ju-
bilæerne for de Dansk Vestindiske
Øers salg i marts 2017 og samlingen
hjemsendelse til Nationalmuseet i
1923.

Men tilbage til selve ekspedition, der
som tidligere nævnt blev gennemført
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komme til at deltage i både arkæolo-
gisk og etnologisk indsamling i Cari-
bien, selvom Josselin de Jong næ-
sten ingen arkæologisk erfaring
havde.

Således skrev Josselin de Jong til
Hatt om sin mangel på arkæologisk
erfaring:

„I’ll be quite the school boy again and
you my teacher“

Desværre fik Josselin de Jong kun
indsamlet eller doneret halvdelen af
den mængde penge som Hatt havde
fået indsamlet i Danmark, hvorfor ek-
speditionens budget blev lidt stramt,
hvilket resulterede i at ekspeditionen
blev skåret ned til 9 måneder, i ste-
det for det oprindeligt planlagte fulde
år.

Rejsen til Vestindien foregik med ØK
dampere via New York, hvor Hatterne
og Josselin de Jong besøgte og soci-
aliserede med amerikanske forskere
og studerede præcolumbiale vestindi-
ske oldsager på Heye Fondens Mu-
seum for de Amerikanske Indianere.
Museet er i dag blevet en del af The
Smithsonian Instituttet, og det hedder
nu - ikke helt mundret: The Heye
Center of the National Museum of the
American Indian.

De vigtigste oldsager på museet i
New York var for Hatterne og Josselin
de Jong de oldsager, der var blevet
udgravet af den hollandsk-amerikan-
ske felt-udforsker Theodoor de Booy,
der havde fundet, udgravet og hjem-
bragt en stor, vigtig og varieret sam-
ling til Heye Fondens museum fra
hele Vestindien. Desværre var de
Booys arkæologiske metoder ikke

særligt gode, og Gudmund Hatt ud-
talte direkte til danske aviser, at de
Booy ikke forstod at udgrave viden-
skabeligt, hvilket der er lidt pudsigt,
Idet Gudmund Hatt selv blev beskyldt
for det samme senere i sin karriere af
danske arkæologer, hvad der i Hatts
tilfælde har vist sig at være helt uden
grund.
Hatt beundres således af nutidige ar-
kæologer og museumsfolk for sin fine
teknik, grundige dokumentation og
utrolige nøjagtighed, og han anses
generelt for at have være 20-30 år for-
ud for sin tid arkæologisk set, hvad
der til den dag i dag gør, at de af ham
udgravede oldsager kan bruges i
forskningen, hvilket forfatteren til den-
ne artikler er utroligt taknemmelig for,
idet både mit kandidat speciale og
min fremtidige ph.d. afhandling beny-
tter sig af oldsager, dagbøger, billeder
mv. fra Hatternes og Josselin de
Jongs fælles ekspedition.

Ekspeditionsdeltagere ankom ende-
ligt til Vestindien lige før jul i 1922,
hvor de fik husly af landphysicus P.
Mortensen, en ældre dansk læge der
levede på den tidligere plantage
Canaan på St. Thomas.

Dr. Mortensen havde tidligere huset
de Booy, der havde fundet en præco-
lumbial køkkenmødding rig på oldsa-
ger på den i dag berømte strand i
Magens Bay. Her startede ekspedi-
tionen sin første udgravning (se bille-
de nr. 13), der hurtigt resulterede i så
store mængder indiansk keramik, at
Hatt og Josselin de Jong blev helt be-
kymrede for, om de havde råd til at
sende det hele hjem til Europa, så da
de havde udgravet en efter deres op-



12Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 4 September 2015

fattelse repræsentativt mængde old-
sager stoppede de i Magens Bay og
ledte efter andre indianske lokaliteter
på St. Thomas, St. Jan og Tortola.
Her havde de især heldet med sig ved
Krum Bay på St. Thomas og ved
Cruz Bay og Coral Bay på St. Jan,
hvor de fandt nogle af de ældste
indianske bosættelser på USVI.

Udgravningsfelt i Magens Bay, St.
Thomas.

Især udgravningen ved Krum Bay er
ekstra interessant af to grunde: den
ene er, at køkkenmøddingen, der lå i
Krum Bay, stadigvæk er den ældst
kendte indianske lokalitet på USVI,
den anden grund er, at Emilie Hatt var
den daglige udgravningsleder på den-
ne udgravning, ligesom hun senere
var ved Coral Bay lokaliteten på St.
Jan, imens Gudmund og Josselin de
Jong til fods, til hest eller i båd ledte
efter andre indianske lokaliteter. Der-
med må Emilie Hatt formodes at væ-
re den første kvindelige arkæolog i
Danmark! Udover at hun også var den
første kvindelige etnograf igennem
sine ophold ved og studier af samer-
ne i Lapland (se billedet på forsiden
af dette blad).

Senere på St. Jan fik ekspeditionen
megen velvillig hjælp af den ifølge
Gudmund Hatt „mørkhudede“ herrn-
huter-præst G. G. Penn fra Emmaus i
Coral Bay (se billedet næste side).
Ifølge Gudmund Hatt fungerede han
nærmest som „afrikansk høvding“ for
sin menighed, der i 1923 dækkede
hele St. Jan og lidt til. Fra opholdet
på St. Jan findes der nogle fine etno-

Landphysicus P. Mortensen,
Canaan, St. Thomas.

Gudmund Hatt
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grafiske beskrivelser i Borup Højsko-
les medlemsblad af Emilie Hatt, der
fik et nært, respektfuldt og kærligt
forhold til sine lokalt hyrede arbejde-
re. Men også Gudmund Hatt blev en
beundrer af de lokalt hyrede arbejdere
på udgravningerne, omend han ikke
helt lod sig forføre i samme grad, af
deres overtroiske fortællinger og sa-
gaer, som etnografen Emilie gjorde
det.

Desværre omtaler Hatterne kun en af
deres arbejdere ved efternavn, nemlig
en nobel ældre herre ved navn Tester-
mark, der desværre blev dræbt i en
orkan et år efter Hatterne var hjem-
vendt til København, en eventuel søg-
ning efter efterkommere til lokale del-
tagere i udgravningerne er derfor alle-
rede fra starten kraftigt indsnævret,
selv om Hatterne lader til at have haft
op i mod 10 arbejdere ansatte på hver
af de tre øer.

Efter ca. tre måneders ophold på St.
Thomas og St. Jan splittede ekspedi-
tionen sig op i to, Josselin de Jong

fortsatte til de Hollandske Vestindi-
ske Øer imod øst og syd, mens
Hatterne først drog til St. Croix og
senere igen til Haiti, den Dominikan-
ske Republik, Puerto Rico og derefter
igen til Jomfruøerne.

På St.Croix blev Hatterne i ca. tre
måneder og udgravede og indsamle-
de oldsager under kyndig ledsagelse
og bistand af plantagebestyreren på
Mount Pleasent og Plessens: Gustav
Nordby og en anden dansker bosid-
dende på St. Croix: Folmer Andersen
bosiddende på Kingshill, begge var
ivrige amatørarkæologer og igen gav
samarbejdet med lokalkendte kræfter
bonus.

Især ved Salt River fandt Hatt (lige-
som flere før ham) enorme mængder
af indianske oldsager, samt den ene-
ste såkaldte „Ball Court“ der er fundet
på USVI (En Ball Court er defineret
ved at have en klart afgrænset kva-
dratisk plads, i Salt River tilfældet
med helleristnings-sten som af-
grænsning), hvor der formentlig har
udspillet sig religiøse boldspils-
ceremonier á la dem man kender fra
Maya-indianerne i Mexico. Bagved

Lokalt hyrede arbejdere.

Præsten G.G. Penn ved helleristnin-
gerne ved Reef Bay.
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Ball Court’en med helleristningerne
fandt Hatterne desuden spredte knog-
ler fra mennesker i den der liggende
køkkenmødding, hvad der fik Gud-
mund til at konkludere, at der var ble-
vet udøvet kannibalisme af de præ-
columbiale indianere.

Men også ved Richmond øst for Chri-
stiansted, Longford tæt på sydkysten
- syd for Christiansted og ved Glynn,
ca. midt på St. Croix, fandt Hatterne
indianske lokaliteter med oldsager i
moderate, men vigtige mængder med
Nordby og Andersens hjælp.

Samlet set er Hatternes hjembragte
samling fra Vestindien enorm, hvorfor
jeg til mit kandidat speciale måtte ud-
vælge en lille del af samlingen som
forskningsobjekt. Her faldt valget i ef-
teråret 2013 på lokaliteterne Coral
Bay på St. John og Longford på St.
Croix, idet Hatt allerede i en lille arti-
kel i 1924 udpegede disse indian-ske
lokaliteter, som de ældste der inde-
holdt keramik, hvad der er vigtigt fra
en arkæologs perspektiv. Keramik
bevares nemlig godt, modsat træ, læ-
der, tøj, palmeblade mv. eller som det
kaldes i arkæologien: organisk ma-
teriale. Keramik er derfor muligt at
genfinde forholdsvis let, hvorimod or-
ganiske rester er meget svære at
genfinde, andre materialer som sten-
økser og konkylieskalssmykke mv.
bevares ligesom keramik godt i jor-
den, men genstande af sten og kon-
kylieskal blev brugt af indianerne i
Vestindien i langt mindre mængder
end genstande af keramik. Arkæolo-
ger studerer derfor alle kategorier ma-
teriale, som de genfinder, men vores
„bread and butter“ er dog keramik.

Hatt foreslog som allerede tidligere
nævnt en såkaldt arkæologisk krono-
logi for Vestindiens præcolumbiale
indbyggere, men derudover fremsatte
han den teori, at de første vestindere
var indvandret fra Orinoco flodens del-
ta i Sydamerika, hvorefter disse op-
rindelige udvandreres efterkommere
mange århunderede senere havde ud-
viklet deres helt egne højkulturer i
hvad der i dag er Haiti, den Domini-
kanske Republik og Puerto Rico,
hvorfra disse højkulturer (f.eks. de
måske af læserne bekendte Taino
indianere) havde spredt sig via jomfru-
øerne og de Små Antiller tilbage imod
Sydamerika og Orinoco-flodens delta.
Denne af Hatt fremsatte teori blev i
halvtredserne og tresserne afvist af
caribisk arkæologis „Grand old man“,
den tidligere omtalte Dr. Irving Rouse,
der foretrak teorier om flere efterføl-
gende udvandringsbølger fra Orinoco
flodens delta, men altid med retning
opad mod nord og derefter eventuelt
vestpå.

Men nyere forskning (og herunder og-
så mit kandidatspeciale) peger me-
get kraftigt imod, at Gudmund Hatt
havde ret og Rouse tog fejl. Idet nye
kulstof-14 dateringer fra både Puerto
Rico, Coral Bay, Longford og de nord-
lige Hollandske Antiller indikerer en
afslutning på den såkaldte Saladoide
periode - eller i Hatts terminologi:
Coral Bay-Longford fasen - omkring
600 e. Kr. på Puerto Rico, mens den
Saladoide periode/Coral Bay-Longford
fasen først ophører omkring 800/850
e. Kr. på St. Jan, St. Croix og St.
Eustatius, lignende tidsmæssige
forskydninger gør sig også gældende
i senere perioder, hvad der tyder på,
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at højkulturene (f.eks. Taino-kulturen)
har udviklet sig på de Store Antiller
og derfra spredt sig øst- og sydpå
indtil de stødte på de krigeriske
Carib-indianere, der ifølge de tidligste
spanske og franske kolonisatorer i
Vestinden spredte sig op ad de Små
Antiller fra Orinoco Flodens delta.

Fremtiden for Hatternes indsamlede
oldsager fra Vestindien tegner sig pt.
ret lys, idet Kulturstyrelsens Forsk-
ningsudvalg har bevilliget penge til
fortsat forskning i oldsagerne igen-
nem en ph.d. bevilling til forfatteren af
denne artikel.

Men derudover er Nationalmuseet
også i de indledende faser til en sær-
udstilling om de tidligere Dansk Vest-
indiske Øer, der efter planen skal
løbe at stablen i 2017.

Hvis begge dele kommer til at forløbe
som planlagt, vil der komme mere
forskning ud af samlingen end på
noget tidspunkt siden 1932, og det
kan kun siges at være positivt, hvis
man altså interesserer sig for Vest-
indiens historie fra tiden før
Columbus.

Casper Toftgaard
vinder af førstepræmien i DVS‘
priskonkurrence 2015

Hatterne og Josselin de Jong i felten med ride- og pakdyr
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Gustav Fabricius (1879 – 1951) boede på St Croix fra 1912 til 1930. Han var be-
styrer af plantagen Strawberry Hill, som var ejet af Lachmann. Den 26. august
giftede han sig med Nanna Friis i København. Fra da af og frem til den endelige
hjemrejse til Danmark i 1930 fotograferede han flere end 100 billeder af sit vest-
indiske liv.

Plantagens bygninger og de omgivende landskaber er ofte afbilledet, men også
udflugter til kysten. Strawberry Hill ligger midt på øen omgivet af landbrugsland og
med bjerge i baggrunden. Selv om det er ret tæt på Christiansted, så er der ingen
fotos derfra.

Det, der gør denne fotosamling så interessant er, at der til alle billederne er skre-
vet nogle forklarende ord. Ikke kun navnene på alle deltagerne i en munter påske-
udflugt, men også hvad hundene hedder. Nannas flotte hvide hest hedder Schmie-
gelow, måske har dens forrige ejer været Plantageselskabets leder O.H. Schmie-
gelow, som forlod St Croix i 1919.

Vi vil vende tilbage til disse fotografier i kommende numre af medlemsbladet og
på hjemmesiden.

En stor tak til Inga Bager, Gustavs datter, for denne fantastiske gave.

Anne Walbom

DVS har fået en spændende og usædvanlig gave:
2 fotoalbum

Udflugt til Spring Garden marts 1923: Gustav Fabricius, Wulff, Nanna Fabricius, fru
Thage, Thage, Jesky, fru Jesky, fru Wulff, Thora Lis, fru Jørgensen
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28/3 Great St. James Island og
Government House Reception

En helt igennem pragtfuld dag. Der
var afgang fra Red Hook kl 09.00 i 3
både for fuld skrue ud til Christian
Kjærs ø Great St. James, hvor Chri-
stian Kjær bød os på en fantastisk
reception på stranden. Han kom selv
ned og tog imod os på stranden da vi
ankom, og tilbragte lang tid med at
hygge sig sammen med os og der var
disket op med masser af lækkerier
som sandwich, salater osv. og der var
alle de kolde drikke vi kunne ønske
os.

Stemningen var i top og vi badede og
nød livet og blev konstant budt på fle-
re drikkevarer, selv ude i vandet var
der servering, da den meget friske og
søde tjener, gik fuld påklædt ud i van-
det og serverede til de badende. En
helt igennem god oplevelse og det var
ikke svært at bestemme sig til, at
man helst ville med den sidste båd
tilbage.

Vel tilbage på vores værelse nåede vi
at få en god times søvn, før vi gik i
bad og gjorde os i stand til Govern-
ment House Reception. På med det
fine tøj over de solvarme skuldre og af
sted igen.

Også her blev vi bespist med en mas-
se lækre ting. Der var både kylling,
steg, risretter og meget mere, og til
dessert var der kæmpe frugtbord lige
som der også her blev serveret nok af
drikkevarer. Fantastisk aften.

Da vi var hjemme igen gik der ikke
længe, før der blev ro på vores værel-
se. Vi var godt trætte efter en lang
dag med sol, oplevelser, vand, og
masser af mad og drikke.

29/3 Magens Bay Beach Picnic

I dag kunne vi sove lidt længere, da vi
først skulle være ude ved Magens
Bay kl 12.  Atter et fantastisk arran-
gement. Vi var i Shed 2 lige ved siden
af baren, og her blev der frembragt
oceaner af dejlig skøn mad på lange
borde, 2 lækre supper og et stort ka-
gebord. Fantastisk hvad de formår at
stable på benene. Jeg fik så meget
mad og drikke, at jeg nærmest følte
jeg kunne trille.

En varm beretning fra
festival 2015, del 2

Christian Kjær, Ronnie Lockhart og
Christians søn Alexander på Christi-
ans ø

Magens Bay



18Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 4 September 2015

Der blev badet, hygget og solet, og
for mig var den allerbedste ting denne
dag, at Anne Walbom præsenterede
mig for Senator Myron Jackson, og
bad mig fortælle ham historien om
mit navn Anthony. Det gjorde jeg, og
det viste sig, at Myron Jackson vidste
en hel masse om at søge sine rødder
i Ancestry.com og han brugte en hel
del tid på at vise og forklare mig,
hvordan jeg skulle komme videre med
at søge efter mine slaverødder, og
han tilbød mig oven i købet, at han
ville hjælpe mig med at komme or-
dentlig i gang. Ihhh, hvor bliver det
spændende.

30/3 Hassel Island

I dag gik turen ud til Hassel Island
som jo kun var en ganske kort sejltur
fra Tortola Wharf. Derude har der væ-
ret tørdok til skibene, men i mange år
efter man var holdt op med at bruge
denne tørdok brugte man øen til at
smide affald på. Det gik heldigvis op

for folk at det ikke kunne blive ved
sådan, så man igangsatte en større
oprydning og fremgravede diverse
bygninger og maskiner, som man
gjorde præsentationsvenlige, og nu
kan man gå småture derover og se

på alle disse klenodier. Jeg selv var
ikke helt i hopla denne dag, så jeg
glemte at høre efter i timen og jeg gik
ikke med rundt, men sad og nød ud-
sigten over Charlotte Amalie imens,
så jeg har måtte få lidt hjælp til, hvad
man egentlig så på øen.

Om eftermiddagen nåede vi at hvile
os lidt inden vi havde aftalt med nogle
flere fra gruppen, at vi skulle give vo-
res værter middag samme aften, og
ville gå ud sammen. Vi mødtes på
Hook, Line and Sinker. Vi var 13 ialt.
Vi fik rimelig hurtig vores drikkevarer,
og dem begyndte vi så at nippe til,
men inden maden kom, havde de
fleste bestilt drikkevarer igen. Da der
stadig ikke var kommet mad 1 1/2
time efter vi havde bestilt maden, blev
Anna-Monica sendt i køkkenet, for at
høre hvad der skete. De blev lidt flo-
ve, og skyndte sig at undskylde og
byde på en gratis drink på husets
regning. Det var jo fint, og nu var vi på
den 3. drink.. og stemningen blev
hyggeligere og hyggeligere. Endelig
kom maden med masser af und-
skyldninger, og jeg må sige min mad
var i hvert fald al ventetiden værd. Jeg
fik Snow Crab, som var kæmpe krab-
beben og kløer og de smagte vidun-
derligt! Da vi var færdige med at spise
kom personalet med gratis kaffe og
to store kagefade til os, som kom-
pensation for den lange ventetid, så
jeg synes nok man kan sige at de
gjorde det hele godt igen.

31/3 Transfer day

Vi startede dagen ved at være oppe
på Katherineberg kl 0900, hvor vi fik
serveret dejlig „brunch“ med sand-
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wich, æg, juice, frugt og kaffe og te.
Gail Schulterbrandt fortalte om stedet
og da vi havde spist, kunne vi selv gå
rundt og se det hele, og selvfølgelig
spørge, hvis der var noget vi ville vide.

Den danske ambassadør Jarl Friis-
Madsen var der også med familie.

Ved 10.30 tiden kørte vi ned til VI
Legislature hvor selve Transfer Day
blev fejret med diverse taler af Guver-
nøren, Senatorer m.fl. Der var nogle
gode taler og god underholdning ind
imellem, men den største underhold-
ning kom, da man skulle sænke det
danske flag, hejse det amerikanske
og overgive det danske flag til . Det
gik ikke så godt. Den stakkels mari-
nesoldat, der var udtaget til at klare
nedtagning og opsætning af flaget,

var ikke så heldig. Det danske flag
nægtede at lade sig tage ned. Lige
meget hvordan de hev og sled i linen,
ville det ikke ned, og lige pludselig
blev det linen for meget og den
sprang. Der hang vores danske flag
lidt slattent i toppen af masten og
gode råd var dyre.

Heldigvis tog vi danskere det pænt og
den danske ambassadør var frisk og
sagde at så måtte USA jo ryste op
med 25 millioner i guld til os igen, for
når flaget ikke ville ned, måtte øerne
jo forblive danske. Så skyndte man
sig at afslutte ceremonien med at gi-
ve guvernør Mapp det amerikanske
flag i stedet for det danske. Stakkels
marinesoldat. Jeg havde helt ondt af
ham.

Efter talerne og højtidelighederne blev
der også her serveret dejlig mad og
drikke, og da vi havde fortæret det,
blev Anders og jeg enige om at shop-
pe på vores tur hjem til Crystal Pala-
ce.

Puh, det blev dog ikke til så meget.
Jeg var varm og utidig, og kunne ikke
finde noget jeg havde lyst til at købe,
og mit humør steg absolut ikke lige
så meget som vejen op til Crystal
Palace gjorde. Jeg følte mig meget
varm, tung og gammel, men op kom
jeg da, og eftermiddagen blev brugt til
afslapning og bad/omklædning, inden
vi skulle til party hos Ellen MacLean
hvor 3 forskellige værter havde slået
sig sammen om at holde party.

Ellens hus er fantastisk smukt og har
en vidunderlig udsigt, og vi havde en
dejlig dejlig aften med masser af fan-

Kathrineberg

Kathrineberg, brunch
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tastisk mad, latter, drikkevarer og
skønne cupcakes. Hvor bliver vi dog
forkælet herovre.

1/4 Farewell Banquet

Så er det sidste dag på turen. I mor-
gen er det slut.

Formiddagen blev brugt til at pakke,
og ved frokosttid gik nogle af dem der
boede på Crystal Palace på Den
Danske Kirkegård. Jeg blev hjemme
og pakkede færdigt og slappede af og
talte i telefon med mine børn, og om
eftermiddagen blev der igen hvilet og
klædt om til det store Farewell Party,
som blev holdt på Sugar Bay.

2/4 Afrejsedag

Så var det tid at sige farvel til hinan-
den. De fleste tager hjem, men nogle
tager andre steder hen, for lige at ha-
ve nogle afslappende dage i solen, in-
den man skal hjem til det noget køli-
gere Danmark igen.

Anders og jeg tager 6 dage til Cinna-
mon Bay Campground på St. John,
hvor vi skal snorkle, sole, sove og ny-
de livet, mens vi ser tilbage på en
fantastisk festivaltur med masser af
dejlige oplevelser og minder, og mon
ikke vi også skal forberede os på at
komme hjem og give vores lever et
velfortjent pusterum fra rommen.

Tak alle sammen - I har alle været
dejlige at være sammen med, og jeg
glæder mig allerede til næste gang,
jeg kan komme med.

Maj-Britt Anthony-Sparholt

Besøg hos Ellen

Gaveudveksling - Anne modtager gave
fra the „Mistress of Ceremonial“, Lillia
King, datter af Cyril E. King

„Folkedans“ i kostumer
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St Thomas Havn 1906, Dansk Vestindien, b: 77 h: 86. Opmålt fra Skonnerten
Ingolf. Maalestok 1:6000. Udgivet af det Kongelige Søkort Arkiv, København 1907.
I ramme fra tiden. Stammer fra familien Knuth, Knuthenborg, som tidligere havde
besiddelser i Dansk Vestindien. Kortets pris er 875 kr som det er købt for på
Knuthenborg. Kontakt Henrik Oksfeldt Enevoldsen (Birkerød) på oksfeldt@my-
french-chateau.com eller mobil 23260246.

Søkort fra St Thomas leder efter nyt hjem
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Medlemsrejse til øerne 2017?

Jeg har fået henvendelser fra nogle af vores medlemmer med spørgs-
målet om DVS agter at arrangere en fællesrejse ud til øerne til marts
2017. Disse medlemmer ville nemlig meget gerne være enten på St
Croix eller på St Thomas den 31. marts 2017, som er hundredeårsdagen
for overdragelse til USA– også kaldt „Transfer“.

Det er i denne sammenhæng vigtigt at fastslå, at vi i år var på besøg hos
vores søsterforeninger, og at det derfor er vores tur til at afholde festival i
2017. Men jeg har luftet spørgsmålet ude på øerne, og forsigtigt fore-
spurgt om muligheden for en reception eller et party, hvis der kom en
gruppe DVS-medlemmer. Jeg har understreget, at vi ikke forventer privat
indkvartering, gratis ørundture osv.

På begge øer fik jeg positive tilbagemeldinger samt spørgsmål om, hvor
mange der kom.

Derfor vil bestyrelsen bede om en tilkendegivelse fra jer. Måske har I alle-
rede taget stilling til, om I agter at rejse til US Virgin Islands i marts 2017?
Vi understreger, at med mindre andet aftales, vil det blive indkvartering på
hotel.

[    ] Jeg/vi er ikke interesserede.

[    ] Jeg/vi overvejer.

[    ]     Jeg/vi planlægger en tur på egen hånd, men vil gerne deltage i
fælles arrangementer.

[    ] Jeg/vi er interesserede i at deltage, og vi opfordrer DVS til at
arrangere en grupperejse.

Send venligst jeres tilkendegivelse til moedeudvalget@dwis.dk eller til
Gerda Brown Jensen, Jens Munksgade 20 5.tv, 2100 Kbh. Ø.

Festival 2017 bliver i Danmark. Den vil finde sted i juni måned, fordi vi så i
samtidig kan fejre, at selskabet den 15. juni har eksisteret i 100 år.
Anne Walbom
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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

Se mere på www.stcroixapartment.com eller kontakt Dan Larsen på
2xlarsen@larsen.mail.dk eller send en SMS til 2253 1215

Privat danskejet lejlighed på St. Croix udlejes
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Bogsiden
“DE FRIFARVEDE”

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,-

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,-

Alle priser er ekskl. porto og
forsendelseskuvert. Betales på et
vedlagt girokort.

„I Orkanens Øje“
Signe Trolle Gronemann og Rikke Vind-
berg: Beretninger fra Orlogsskibet Valky-
riens 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,-

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,
4 TV-dokumentarer tidligere udsendt af
DR under titlen ’Slavernes Slægt’

Pr. DVD kr. 150,-

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

Tlf. 57 83 11 27

„Dansk Vestidien,
Islands of Beauty and Bounty“
Uddrag fra C. E. Bærentzens værk
DANMARK, udgivet 1856, genudgivet
med dansk og engelsk tekst af Nina York,
St. Croix 2003 . 94 sider          Pris kr. 70,-

„St. Croix 500 Years. Pre Columbus to
1990“
Erik J. Lawaetz. 2nd. edition. Bind 1 (af 3).
Paperback Pris kr. 70,-

Dansk Vestindien. En praktisk rejse-
guide. Signe Lund og Steen Uffe Tom-
merup.ESTU 2013. 122 s.        Pris 140,-

„For the Health of the Enslaved“
Niklas Thode Jensen. 352 sider. Kbh
2012.                Pris kr. 350,-

„En beretning fra St. Thomas 1936-46“
Katrine Svensgaard. 31 sider. DVS 2013

    Pris kr. 25,-
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Indmeldelsesblanket

 (udfyld med tydelige blokbogstaver - sendes til)

Medlemssekretariatet
Ebbe Tor Andersen
Thimandsvænget 5
2791 Dragør



Navn

Gade

Postnr: Telefon og E-mail-adresse:

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,
Vibeke Tuxen, Dorte Paaske, Bjørn West. Uden for bestyrelsen: Jonas Møller
Pedersen, Niklas Thode Jensen, Vibe Maria Martens og Aske Stick

FESTIVALUDVALG: Asger P. Larsen,  e-mail: festivaludvalget@dwis.dk; Anne Walbom,
Uden for bestyrelsen: Dorte Nielsen

FORMAND: Anne Walbom,  33 24 10 20, Lykkesholms allé 2 A, 4. sal
1902 Frederiksberg C. e-mail: formanden@dwis.dk

NÆSTFORMAND: Asger P. Larsen,  75 64 47 44,  Valmuevej 94, 8700 Horsens,
e-mail: asger.p.larsen@gmail.com
NÆSTFORMAND OG SEKRETÆR: Bjørn West,  43 69 77 71, Mågevej 9, 2670 Greve,
e-mail: bjorn@jogbwest.dk

BESTYRELSESSEKRETÆR: Anna Lykke Jensen,  43 99 80 50, Skolevej 43, 2630
Taastrup

KASSERER: Hans Jørgen Needenskov Laursen,  86 94 74 55, Byvangen 13,
8700 Horsens, e-mail: needenskov@gmail.com
BANKFORBINDELSE: Lån & Spar Bank,  reg.nr. 0400 , konto 117 00 79724.
IBAN-nr. DK2004001170079724, BIC-kode LOSADKKK

MEDLEMSSEKRETARIAT: Ebbe Tor Andersen,  32 53 10 98, mobil 29 45 36 65,
Thimandsvænget 5, 2791 Dragør. e-mail: sekretariatet@dwis.dk

MEDLEMSBLAD:  Vibeke Maduro Tuxen,  22 83 72 33, Spinderigade 16, 1.th.,
2500 Valby. e-mail: medlemsbladet@dwis.dk

WEBREDAKTION:  Dorte Paaske, webredaktionen@dwis.dk; ,  21 43 20 21, Halls
Allé 7,st. th, 1802 Frederiksberg C., e-mail: dortepaaske1@gmail.com;  Ebbe Tor
Andersen, e-mail: ebbe.tor@hotmail.com

MØDEUDVALG: Gerda Brown Jensen,  35 42 84 34, Jens Munksgade 20, 5.tv,
2100 København Ø, e-mail: moedeudvalget@dwis.dk; Uden for bestyrelsen: John
Brown

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, Uden for bestyrelsen: Lars Holst, Ulla Lunn, Karin
Gert Nielsen.
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Deadline for artikler til blad 2015-5: 1. November 2015

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

Dansk Vestindisk Selskab
Thimandsvænget 5, 2791 Dragør

Festival 2015: Frokost i den franske bydel ved French Heritage


