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Kære medlemmer

Formanden
skriver..

Tryk: Litotryk, Abildager 21, 2605 Brøndby

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad  2015,  nr. 5
Redaktion: Vibeke Maduro Tuxen (ansvarshavende).
Teknisk assistance: Erik Marcussen.

Anne Walbom

Dette medlemsblad er specielt, fordi det er sidste gang, at Vibeke Maduro Tuxen
er bladets redaktør. Efter 6 år i bestyrelsen stopper Vibeke for at få tid til sine
børnebørn og mange andre gøremål. Det har været seks gode år, og personligt
kan jeg sige, at det har været en fornøjelse at samarbejde med Vibeke. Tusind
tak for det og tak fordi du har lovet at give en hjælpende hånd med i fremtiden,
hvis det bliver nødvendigt.

Samtidig vil jeg sige tak til Bjørn West, som stopper på grund af tidsnød. Bjørns
bestyrelsestid er bl.a. blevet brugt til at arbejde på at få skoleskibet ud til Vest-
indien i 2017.  Alle os som kommer til US Virgin Islands 31. marts 2017 kan glæ-
de sig.

Endelig vil jeg byde velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer: Lars Hven
Troelsen og Michael Keldsen - sidstnævnte bladets nye redaktør.

Vi ses
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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 mandag den 9. november 2015

  -   på hjemmesiden
   -  E-mail til  moedeudvalget@dwis.dk
   - eller ring til Gerda på telefon 35 42 84 34.

Medlemsmøde i Taastrup
 Fredag d. 13. november kl. 19.00

Taastrup Medborgerhus
Taastrup Hovedgade 71, Taastrup

Indianske potteskår i pallevis

ved Casper Jacobsen Toftgaard, cand.mag.
og vinder af førsteprisen i DVS‘ priskonkurrence 2015
(se artikel i blad 4, 2015, side 9)

Julelotteri

Første medlemsmøde i Taastrup i 2016:
fredag den 19. februar 2016 kl. 19.00

Kåre Lauring, historiker og tidligere museumsinspektør ved M/S Museet for
Søfart, vil fortælle om slaver og slaveri med udgangspunkt i sin bog „Slaverne
dansede og holdt sig lystige“.
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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

Ny bog: Vestindisk-guineisk Kompagni 1671-1754

Netop udkommet er en bog af Erik Gøbel med titlen Vestindisk-guineisk Kom-
pagni 1671-1754. Studier og kilder til kompagniet og kolonierne (Syddansk Uni-
versitetsforlag 2015, 344 sider).

Det var dette første kompagni, som på statens vegne anskaffede forter på
Guldkysten og koloniserede de tre dansk-vestindiske øer. Kompagniet var en
slags aktieselskab med hovedsæde i København, hvor man havde sin omfattende
administration, skibsværft, sukkerraffinaderi osv. Foretagendet beskæftigede
mange mennesker både i København, på skibene og i kolonierne. Bogen beskri-
ver foretagendets retsgrundlag, aktionærerne, de faste anlæg på begge sider af
Atlanten, handelen, skibsfarten og sukkerraffinaderiet på Christianshavn samt
kompagniets opløsning og koloniens overgang til kongeligt styre. Alt dette og
mere til er indgående beskrevet i bogen, som hviler på et stort utrykt kildemate-
riale i Rigsarkivet. Desuden er gengivet kompagniets mangeårige bogholders
beskrivelse fra 1753 af kompagniets historie.

Bogen kan anskaffes til favørprisen 250 kr. på ww.universitypress.dk.
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Fra den nye redaktør
 „Vi havde et fort på St. Thomas“.
Sådan indleder forfatteren Thorkild
Hansen tredje bind i Slavetrilogien,
„Slavernes Øer“ fra 1970. Kigger
man på den danske historie er antal-
let af dansketablerede forter rundt
om i verden begrænset, sammenlig-
net med de helt store imperiale mag-
ter som Storbritannien, Spanien, Por-
tugal og Frankrig. Og hertil kommer,
at mange af de områder, der blev
„underlagt“ den danske krone, ikke
behøvede forter. Det foregik i al
fredsommelighed; som f.eks. i Is-
land, på Færøerne og i Grønland.

 Dette gør dog ikke, at den danske
kolonihistorie ikke er dramatisk og til
tider voldelig, og bestemt også anlø-
ben, som netop Thorkild Hansens
slavetrilogi belyser - og dette ikke
mindst, når vi taler om Vestindien og
Guldkysten i Afrika.

 Derfor er det så dejligt, at man i en
forening som Dansk Vestindisk Sel-
skab, kan kombinere historien (uden
at forvanske denne til et skønmaleri)
med de nutidige relationer mellem
Danmark og de tre øer i Caribien.

 Et af de medier, der er med til dette,
er DVS-bladet. Bladets redaktør,
Vibeke Maduro Tuxen, træder nu fra
efter 6 fortjenstfulde år, og det er be-
troet mig at overtage hendes hverv.
Det er jeg beæret over og glæder
mig til.

 Jeg har været medlem af Forenin-
gen i 10-12 år, men min interesse for
Dansk Vestindien går endnu længere
tilbage. Den startede faktisk, da jeg
som 9-årig i en container i den kø-
benhavnerforstad jeg boede i, fandt
nogle blade, delvis illustrerede, som
handlede om danskere og koloni-
eventyrene. Det var saftige sager
med sværdslag, blod og lænker, men
jeg slugte dem råt; og bladene ville
have været i min besiddelse i dag,
hvis ikke min mor havde konfiskeret
dem og smidt dem ud, da hun fandt
ud af, hvad det var for noget vold-
somt noget, jeg læste.

 Nå, så måtte jeg jo kaste mig over
anden litteratur om tropekolonierne,
og det blev til at begynde med
Sophie Petersens „Danmarks gamle
tropekolonier“ fra 1946 og Wester-
manns pragtværk „Vore gamle trope-
kolonier“ fra 1952-53. Melankolien
over, at Danmark havde skilt sig af
med sådanne nogle pragtsteder be-
herskede mig i mange år, bl.a. båret
af sørgmodighedsberetningen i jour-
nalisten Olaf Lincks bog „Vores tab-
te land“ fra 1946 (som jeg ved en se-
nere lejlighed vil spinde en ende
over).

 Men i dag lever vi i en fri verden,
hvor rejsemulighederne er gode, og
de fleste af os behersker fremmede
sprog, ikke mindst engelsk; så et be-
søg i Vestindien er en lige så stor
oplevelse, som hvis øerne stadig
havde været danske. Derfor skal vi
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Min historiske roman
GREVINDE DAISY:

Hvordan Grevinde Daisys liv
fangede min interesse:

Gennem de sidste 20 år har jeg sam-
let oplysninger om Grevinde Daisys
liv.  Hun blev født den 11. september
1888 på Frijsenborg Slot ved Ham-
mel, som Komtesse Anne Margrethe
Kragh-Juel-Vind-Frijs.  Da hun blev
gift fik hun  navnet Grevinde Casten-
skiold, men hun blev hele sit liv kaldt
DAISY.  Hun var kusine til Karen Bli-
xen, med hvem hun i sine unge år
tilbragte en stor del af sin tid, både
på Frijsenborg, i København og i ud-
landet.  Daisy døde tragisk i London i
1917, kun 29 år gammel.  Materialet
er nu blevet til en historisk roman
„Grevinde Daisy“, som er udkommet
først på engelsk og nu på dansk både
i bogform og som e-bog.

kun i begrænset dosis henfalde til
kontrafaktisk historieskrivning eller
hvad-nu-hvis stof, og i stedet gøre og
holde os fortrolige med historien og
glæde os over at kunne holde kon-
takten på alle mulige måder med
øerne.

 Den linie, der ligger i disse ord, vil
være grundlaget for den måde, jeg vil
gribe mit nye hverv an. Og så håber
jeg, at der er rigtig mange medlem-
mer og andre, der vil bidrage til bla-
det indenfor de rammer, som er for-
målet med dette.

 Hvis nogen måtte være interesseret
i min person kan jeg kort anføre, at
jeg er advokat og har været dette i
næsten 40 år i et af landets store ad-
vokatfirmaer. Jeg har boet og arbej-
det i Grønland i 3 års tid for mange
år siden, men har stadig tætte rela-
tioner til denne del af Riget og har i
en række år været ugentlig klumme-
skriver i en af de grønlandske aviser.
Jeg har i min ungdom været redaktør
af en politisk ungdomsorganisations
landsblad og også skolebladsredak-
tør, da jeg gik i gymnasiet, men har
ellers ingen journalistisk erfaring. Så
nu ved I det.

 Velkommen til.

 Michael Keldsen
mk@kromannreumert.com
Tlf. 20162092
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Formålet med denne artikel er at re-
degøre for baggrunden for de oplys-
ninger jeg på forskellig måde har
samlet, og som ikke fremgår af bo-
gen, der nu er udkommet på dansk.

En lille del af bogen er opdigtet hvor
oplysninger ikke er tilgængelige, men
bygget på de kendsgerninger vi ved i
dag.  Mere end 90% af personerne er
historiske, og angivelser af tid og
sted er korrekte.  Bagerst i bogen er
der kildebeskrivelser.

I 1986 flyttede min kone Barbara og
jeg til St. John, byggede selv vort hus
på toppen af Bordeaux Mountain og
etablerede os som udgivere af St.
John Guidebook og Map, en forret-
ning vi solgte for få år siden.

Guidebooks er generelt meget kedel-
ige og fyldt med annoncer, som dog
er den økonomiske baggrund for de
flere hundrede tusinde små guide-
bøger vi udleverede gratis til turister-
ne hvert år.

Fra starten trykte vi artikler og bragte
billeder af livet i gamle dage da øerne
jo var Danske.  Vi gjorde det i en let
læselig form, med karikatur tegninger
og fotografier af malerier af kunstnere
som Melbye, Hugo Larsen etc.  Dette
fangede læsernes interesse, som så
også læste annoncerne som naturlig-
vis var formålet.

Jeg havde i 1981 hørt om Daisy, da
jeg sejlede over Atlanten og ankrede
ved St. John.  Jeg mødte Jørgen Win-
kel, som i en kort ferie var inviteret til
at bo på The Battery i Cruz Bay, hvor

hans far var læge omkring 1915.  Det
eneste han kunne huske om Daisy
var,  at hun kom ridende i sine hvide
flagrende gevandter.  Han var knapt
10 år gammel og har nok ikke talt
meget med Daisy, men han huskede,
at hendes hest hed Chestnut.  Jørgen
Winkel er den eneste jeg har talt
med, der faktisk har mødt Daisy.

Min første omtale af Daisy

I en af de første udgaver af St. John
Guidebook skrev jeg lidt om Daisy
som jeg kaldte „A pioner woman on
St. John“.  Daisy forsøgte at dyrke
kaffe på St. John lige som sin kusine
Tanne, Karen Blixen, gjorde i Kenya.

Den gang mente man på St. John og
i Danmark, at Daisy var omkring 4 år
på St. John.  Hendes ophold var i
virkeligheden en del kortere.

Ved et tilfælde i 1988 sad Barbara og
jeg bag et dansk ægtepar på færgen
fra St. Thomas til St. John. Jeg gen-
kendte ikke parret, da jeg meget
sjældent læser Se og Hør og Billed-
bladet.  I al beskedenhed, eller for at
være incognito, fortalte herren at han
var landmand fra Lolland.  Da han
hørte, at det var os der udgav St.
John Guidebook, blev han meget
interesseret, og han fortalte, at han
med stor interesse havde læst om
Daisy i vores Guidebook.

Det var lensgreve Adam Knuth og
grevinde Charlotte.  Greven fortalte,
at hans farfar Grev Eggert Knuth hav-
de et forhold til Daisy under festlig-
heder på Frijsenborg.  Daisy fortalte
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Grev Knuth formidlede et besøg på
Borreby, Aalholm Slot og mest inter-
essant på Frijsenborg, hvor Lensgrev-
inde Irene Wedell inviterede os til fro-
kost og viste os rundt på slottet, som
normalt ikke er tilgængeligt for offent-
ligheden.  Det mindede mig meget
om „Downton Abbey“, dog var antallet
af tjenere lidt mindre.  Jeg fik et godt
indtryk af, hvor Daisy tilbragte sin
ungdom. Der var ikke et eneste
billede af Daisy, men mange af hen-
des søskende.  Irene Wedell kendte
ikke meget til Daisys liv.  Grevinden
kørte os ud til den gravhøj, hvor Daisy
var begravet og hvor der uden for grav-
højen blev rejst en mindesten.  Det
meste af familien er begravet i urner
inde i gravhøjen, hvor Daisys urne se-
nere er indsat bag sine forældres
urner.  Gravhøjen er i dag indhegnet
og kan næsten ikke ses.

Jeg kontaktede Karen Blixens sekre-
tær Clara Selborn (tidligere Svend-
sen) og havde to interviews med hen-
de i Dragør.  Gennem de mange år
Clara boede på Rungstedlund, har
Karen fortalt hende mange små epi-
soder, ofte humoristiske fra pigernes
ungdom.  Det er anekdoter, som ikke
kan verificeres, men de passer godt
ind i hvad vi ellers ved.

Det var rigtigt interessant, men ofte
sagde Clara:  „Jeg synes lige, at De
skal høre denne lille tildragelse Karen
fortalte mig, men jeg vil nødig have
den offentliggjort før jeg er død“.  Det-
te lagde jo en dæmper på mit arbej-
de, og jeg opgav den gang at skrive
min bog. Litteraturforsker Mattias
Käck, præsident for Harriet Löwen-
hjelm Instituttet i Stockholm, skrev,

sin far, at hun var forelsket i Eggert,
som var gift.  Daisys far,  Lensgreve
Mogens Kragh-Juel-Vind-Frijs truede
Eggert med,  at han ville skyde ham
og derefter begå selvmord, hvis de
fortsatte deres forhold.  Hans trussel
er blevet gengivet mange steder også i
dagspressen.  Sikke en oplysning jeg
fik.

Vi inviterede straks Adam Knuth og
Charlotte hjem til middag en af de
følgende dage, for at høre mere.
Adam foreslog at Barbara og jeg,
næste gang vi var i Denmark, skulle
bo et par dage på Knuthenborg Slot,
så vi havde mere tid til at snakke og
se billeder af hans farfar.  Adam ville
så i mellemtiden lave aftaler med
Daisys familie omkring på slotte og
herregårde.

Daisy døde som narkoman i London i
1917.  Hun var familiens sorte får.
Hendes far påbød familie og venner,
også Karen Blixen, at tilintetgøre alt
materiale, breve, billeder etc. man
havde om Daisy.  Jeg kunne kun
skaffe meget lidt materiale.  Daisy
skulle glemmes.  Det var faderens
ordre.

Knapt et halvt år senere var vi på
Knuthenborg, hvor jeg fik en del ma-
teriale.  Vi besøgte også Brattingborg
slot, hvor Daisys mormor boede da
hun døde.  Mormoderen havde dog
beholdt et enkelt fotografi af Daisy
taget i London i 1913, hvor Daisys
mand Henrik Castenskiold var ge-
sandt.  Ingen andre billeder var kendt
ud over nogle enkelte, hvor Daisy
figurerer sammen med familien.
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fik sat i stand så de tydeligt kan ses
i min bog.

I materialet fra Sverige kan vi også se
at Daisy, før hun blev sendt til Sverige
på nedtrapning, tilbragte omkring et
halvt års tid på en lukket klinik i Hel-
lerup.  I den tid Daisy var i Hellerup
og Sverige troede man, at hun var på
St. John som planlagt.  Det skønnes
at kun hendes far Mogens og hendes
mand Henrik samt familiens sagfører,
som var sat til at administrere hendes
pengesager, kendte til hvor hun var i
et helt år.  Det er muligt at hendes
moder heller ikke vidste det.  Gene-
relt troede alle, at hun var på St.
John.  Hendes ophold, som beskrevet
i min novelle var derfor noget kortere
end først antaget.

Dyrkede Daisy virkelig kaffe på St
John?

Det ved vi med sikkerhed.  Man har
aldrig før eller efter Daisy forsøgt at
dyrke kaffe på St. John.  Vi boede på
grænsen af Lameshure Plantation,
Daisys estate, i dag en del af Natio-
nal Parken.  Under vore vandringer i
skoven har vi af og til fundet kaffe-
buske groende i underskoven, som
udviklede sig efter Daisys mand solg-
te ejendommen, da Daisy døde.  Han
opgav projektet.  Ved at sælge til lo-
kale undgik han at betale ejendoms-
skatter.

Vi sneg os til at tage nogle kaffebu-
ske hjem til vort hus.  Dette er i vir-
keligheden ikke lovligt, men da vi selv
boede i nationalparken og ikke fjer-
nede buskene fra parken, følte vi at
vor brøde var minimal.  Blomsterne fra

at han vidste, at Daisy havde tilbragt
et halvt års tid på Romanäs Sanato-
rium i Sverige på afvænning.  Daisy
havde ikke tuberkulose. Han havde to
billeder, taget af patienter visende
Daisy med hendes hund.

Jeg skrev omgående til sanatoriet,
men det var blevet lukket inden An-
den Verdenskrig. Derefter skrev jeg til
det Svenske Stats Arkiv, i håbet om
at de havde noget om Daisy.  Arkivet
havde orden i tingene, og sendte mig
en pakke med ca. 70 fotokopier, ikke
alene lægernes rapporter, men også
korrespondence fra hendes mand i
London og Daisys håndskrevne med-
delelse til sanatoriets overlæge.
Flere af skrivelserne er affotograferet i
min bog.

En anden meget vigtig kontakt fik jeg
fra Ole Ravn-Nielsen, der er tilknyttet
Hammel Lokalhistoriske Samling.
Han havde også læst om  „Min
Daisy“ på internettet.

Oles hjælp var uvurderlig.  Han gran-
skede materialet jeg havde fået fra
Sverige, der ofte var skrevet med bly-
ant på gammel svensk, i næsten
ulæselig form.

Som nævnt, havde Daisys far påbudt
at alle fotos skulle tilintetgøres.  Der
var en udvej….  arvinger af fotografer i
Hammel og Horsens havde dog sta-
dig negativerne og ofte, med tiden,
meget ødelagte positiver, som man
havde overdraget til Hammel Histo-
riske Samling.  Ole udvirkede, at
samlingen gav mig lov til at bruge
billederne, som jeg selv elektronisk
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Daisys kaffe buske glædede os hvert
år med deres dejlige duft. Vi fik end-
da kaffebønner, som vi ristede på vor
brødrister og knuste med en hammer.
Kaffen smagte rædselsfuldt, men vo-
re tanker var naturligvis hos Daisy.

Hendes tid på St. John var tragisk.
Boende i et primitivt lille hus, som
stadig findes, sammen med en be-
styrer og hans kone og nogle hjælpe-
re.  Ridetur en gang i mellem til Cruz
Bay for at besøge Dokter Winkel og
en gang imellem til gudstjeneste i
Coral Bay.

Hun foretog i begyndelsen af sit op-
hold få rejser til St. Thomas og St.
Croix, hovedsagelig for at skaffe for-
skelligt narkotika, men senere fandt
hun mulighed for at skaffe det på St.
John.

Daisy fik et enkelt, sikkert kort besøg
af en god ven fra Danmark, bevist
med vennens navn på en passagerli-
ste jeg har fundet og et sløret billede
af vennen, taget med hans kamera på
St. John, øjensynligt fotograferet af
Daisy.

I 1916 var hendes helbred fysisk og
psykisk kørt helt ned.  Kun skind og
ben.  Ved orkanen den 21. August
1916 var vand i cisterner på St. John
for en stor del ødelagt af saltvand og
mange afgrøder, alle grøntsager, ba-
nantræer, bay rum træer o.s.v. var
revet op med rode.  De små kaffe-
buske havde klaret sig nogenlunde.

Ikke fastboende personer blev anmo-
det om at forlade øen, der nu havde

problemer med at brødføde sig selv,
og Daisy rejste tilbage til Henrik,
hendes mand i London.

Hendes elendighed fortsatte.  Sidst
på året sendte Henrik hende på en
længere sørejse.  Det var pinligt for
ham at have hende boende i London,
hvor hun fortsatte sit forbrug af nar-
kotika ofte for tilegnede midler.

Bogen beskriver også tiden efter 1902
hvor øerne var lige ved at blive solgt,
men hvor velhavende personer i Dan-
mark, deriblandt Daisys far og ægte-
mand forsøgte at udvikle landbrug og
industri, så øerne ikke fortsat ville
være en økonomisk belastning for
Kongeriet Danmark.

Det var alt sammen slut da vi solgte
øerne til amerikanerne i 1917, sam-
me år som Daisy døde.

Arne Jacobsen

Bogen kan købes via internettet, både i
papir og elektronisk form fra Forlaget
Lulu.com eller Amazon.

Bogen vil senere blive anmeldt her i
bladet.

Portugal, Algarve den 14. April 2015
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Referat af ordinær general-
forsamling afholdt i Taastrup
Medborgerhus, torsdag den
29. oktober 2015

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Selskabets virksomhed:
  a) Formandens beretning (Anne
       Walbom, AW)
  b) Kulturudvalgets beretning (Anne
        Walbom, AW)
  c) Webredaktionens beretning (Dorte
         Paaske, DP)
  e) Festivaludvalgets beretning (Asger
         P. Larsen, ASP)
  f) Mødeudvalget (Gerda Brown, GB)
  g) Medlemsbladet (Vibeke Maduro
       Tuxen, VMT)
  h) Medlemssekretariatet (Ebbe Tor
      Andersen, ETA)
  i) Arkivet (Walther Damgaard, WD)
3. Forelæggelse af regnskab 2014-2015
    (Hans Jørgen N. Laursen, HJL)
4. Forelæggelse af budget 2015-2016 og
    2016-2017, herunder fastlæggelse af
    medlemskontingent. Bestyrelsens
     indstiling: 300 kr. pr. husstand (til-
      sendt medlemsblad) eller 260 kr.
      (medlemsblad online) (HJL)
5. Behandling af fremsatte forslag
6. Valg til bestyrelsen. På valg er: Anne
Walbom og Dorte Paaske. Vibeke
Maduro Tuxen genopstiller ikke
7. Valg af revisorer: Edith Christiansen
foreslås genvalgt. Flemming Bergqvist
stiller ikke op
8. Valg af revisorsuppleant. Jens Benoni
Willumsen foreslås genvalgt.
9. Eventuelt

Ad 1  Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Lars Hven
Troelsen. Han kunne konstatere, at ge-
neralforsamlingen var lovligt indvarslet
og gav derefter ordet til AW

Ad 2. Selskabets virksomhed.

2a. Formandens beretning  (AW)
Velkommen. Her på denne generalfor-
samling vil der blive aflagt en række be-
retninger. Da jeg er formand, så vil jeg
starte med at aflægge formandsberetnin-
gen. Dernæst vil der være beretninger
fra vores forskellige udvalg, og da det
kulturhistoriske udvalg og 2017-udval-
get har mig som formand, vil jeg også
aflægge de to beretninger.

Vores udvalg har alle en formand, som er
medlem af bestyrelsen, men ellers kan
medlemmerne sagtens komme uden for
bestyrelsen.

Festivaludvalget har Asger Larsen som
formand, og Mødeudvalget har Gerda
Brown som formand og Bladudvalget
har Vibeke Tuxen som formand. Vi har
også en webredaktion og her vil Dorte
Paaske stå for beretningen. Walther
Damgaard vil aflægge beretning om
vores arkiv.
Ebbe Tor Andersen vil berette fra med-
lemssekretariatet. Og vores kasserer
Hans Jørgen Needenskov Laursen vil
forelægge regnskabet og budgetterne.
Sidste års beretning var præget af de
problemer vi havde haft i løbet af året.
Overskriften til dette års beretninger vil
være: Sådan fik vi arbejdet os igennem
opgaverne/udfordringerne og vi har nu
fået ro om bestyrelsesarbejdet.
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Her i foråret svarede jeg på et læserbrev
i vores blad. Der opremsede jeg, hvad
jeg mener er vores 5 hjørnestene – de 5
aktiviteter, som kendetegner bestyrel-
sens arbejde. Men i løbet af året, så er
der kommet en 6. aktivitet til.  Her er de
6: Medlemsbladene, Medlemsmøderne,
Hjemmesiden, Festivalerne, Samarbejdet
med andre organisationer og det nye:
Nyhedsmails.

Lad mig sige lidt om det sidste punkt -
nyhedsmail. I begyndelsen blev de ikke
fortløbende nummereret. Men mailen der
blev sendt den 10. juli fik nr. 1 – og den
sidste mail fra den 20. oktober fik nr. 15.
Inden da har vi sendt i hvert fald 25 ny-
hedsmails ud. Det er et utroligt nyttigt
redskab, og det sætter os i stand til at
videresende nyheder og informationer,
uden at være bundet til bladets dead-
lines.
Men de udsendte nyhedsmails indehol-
der også mødereferater af bestyrelsens
og kulturudvalgets møder. Vi har be-
stræbt os på at overholde tidsfristerne.
Men det er ikke altid nemt, for det er en
stor gruppe mennesker, som skal god-
kende.

Dette år har også betydet premiere på
vores vandreudstilling. Den er vi meget
begejstrede for (både indholdet og de-
signet). Og da vi efterfølgende beslutte-
de os for at forny vores præsentations-
folder, så fik den et matchende design.

Angående samarbejdet med andre orga-
nisationer, så vil jeg allerførst nævne
Karin Gert Nielsen og det vestindiske
turistkontor i Danmark. Vi stiller op og
hjælper med, når der er rejsemesse i
Øksnehallen eller i Herning. Udover at
uddele de gængse turistbrochurer og

svare på spørgsmål, så får de særligt in-
teresserede vores blad og vores nye
præsentationsfolder i hånden. Vi fra DVS
er ofte bedst til at besvare spørgsmål,
for Karins personale har for det meste
ikke selv besøgt øerne.

Selvfølgelig er samarbejdet med vores
søsterforeninger det allermest centrale.
Det gik gnidningsløst under dette års
Festival, og det var i det hele taget en
vellykket festival med både spændende
nye og gamle velkendte ting på program-
met.

En anden samarbejdspartner er øernes
Transfer Day Centennial Commission.
Deres formand Pamela Richards Samuel
og næstformand Gerville Larsen er netop
på besøg i Danmark i disse dage.
Mens vi er ved det mere officielle, så må
jeg ikke glemme at nævne, at vores
næstformand Asger Larsen deltog i
Dronningens nytårslykønskningskur på
Christiansborg.

I år har vi uddelt 2 specialepriser.
Førstepræmien gik til arkæolog Casper
Toftgaard og andenpræmien til historiker
Aske Stick.

Beretningen om dette år skal slutte af
med en stor tak til de mange, som har
gjort en stor indsats i vores udvalg, som
har deltaget i feriemesser, har været kon-
taktpersoner, har passet vores arkiv:
Walther Damgaard og som har solgt vo-
res bøger: Cay Andersen.

Til allersidst vil jeg sige tak til Selska-
bets mange aktive medlemmer. Jeg vil
sent glemme responsen på en efterlys-
ning i medlemsbladet på læseglade
medlemmer, som kunne tænke sig at
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anmelde vestindiske bøger. Jeg havde et
forsigtigt håb om at 3 ville melde sig. Der
var 10, som meldte sig – flere end vi i
første omgang havde bøger til.

Erik Marcussen (EM): På sidste gene-
ralforsamling blev det pålagt bestyrel-
sen at forbedre kommunikationen til
medlemmerne. De første dagsordener og
referater af møderne kom først ud godt 4
måneder efter generalforsamlingen og
der var ikke lagt mødeindkaldelser og
referater ud på hjemmesiden efter 26.
august. Ligeledes går der lang tid efter
møders afholdelse, før meddelelse om
disse bliver fjernet fra hjemmesiden. Han
havde heller ikke modtaget nyhedsmails
med dagsordener eller referater i den
senere tid.
AW: Bestyrelsen mente dengang, at
dagsordener og referater først skulle ud
efter den ordinære generalforsamling,
hvilket de også kom. Vi er ikke jurister.
Referaterne kommer ud så hurtigt det
lader sig gøre – der er jo mange der skal
se dem igennem og godkende først.

Beretningen godkendtes.

2b. Kulturudvalgets beretning (Anne
Walbom)
Udvalget består af historikerne Aske
Stick, Niklas Thode Jensen, Jonas Møl-
ler Pedersen og Vibe Marie Martens
samt bestyrelsesmedlemmerne Bjørn
West, webredaktør Dorte Paaske og
bladets redaktør Vibeke Maduro Tuxen
samt mig som er formand for udvalget.
Det er et meget flittigt udvalg, som infor-
merer og drøfter rigtig meget vestindisk
kultur og historie. Jeg har valgt i denne
beretning at fokusere på de emner, som
vi har brugt mest tid på, og som er de
mest synlige.

Sidste års beretning omtalte hvordan vi
forberedte en vestindisk vandreudstil-
ling, som Solar fonden havde givet os
25.000 kr. til. Vi besluttede at bede cand.
mag. Aske Stick om at producere mate-
rialet til udstillingen, og at bede Niklas
Thode Jensen (arkivar på Rigsarkivet)
om at være konsulent på udstillingen.
BGraphics lavede et flot design. Med til
udstillingen hører også en litteraturliste
og hvis der er brug for det, har vi også
en pressemeddelelse.
Udstillingen var efterspurgt bl.a. af
Peder Wiben. Han er historielærer på
Næstved Gymnasium og aktiv i
UNESCO’s Trans Atlantic Slave Trade
Project. Det er et netværk af danske un-
dervisningsinstitutioner, og et samar-
bejde på tværs af Atlanten omkring sla-
veri. Ved dette netværks årsmøde i sep-
tember havde vores vandreudstilling
premiere, hvilket indtil videre har givet 6
bestillinger fra en række gymnasier. En
mere overraskende bestilling har vi fået
fra det islandske rigsarkiv.

Jeg vil også her sige lidt om vores nye
hjemmeside. En del af indholdet kommer
fra det kulturhistoriske udvalg. Allerførst
vil jeg nævne de vestindiske historie-
specialer, som nu ligger der. Desuden er
der de digitale udstillinger. Vi har også i
udvalget drøftet andre fremtidige tiltag
på hjemmesiden, som vi vil udforme i
samarbejde med webredaktionen.

Rigsarkivet vil gerne digitalisere nogle
udvalgte Vestindiske arkivalier (der er i
alt 5 millioner dokumentsider), og i den
sammenhæng foreslog kulturudvalget, at
Rigsarkivet skulle medtage mandskabs-
fortegnelser for militæret og gendarmeri-
et. Vi begrundede det med de mange fo-
respørgsler fra vestindiske slægtsfor-
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skere, som vi har fået gennem tiden. Det
ønske får vi opfyldt, og onsdag den 4.
november er der et orienteringsmøde på
rigsarkivet for interesserede. Opgaven
skal gennemføres ved frivillige indtaste-
re, og enkelte af vores medlemmer har
allerede meldt sig.

Arbejdet på bogen om de historiske fo-
tos fra St Thomas og St John er genop-
taget. Vi vil sende fondsansøgninger ud
i løbet af de næste måneder.

Endelig vil jeg omtale det projekt, som vi
har arbejdet rigtig meget med i det sidste
halve år.  Også her gav Solarfonden os
en fornem støtte, nemlig 50.000 kr. Det er
et „hen-over-Atlanten-samarbejdspro-
jekt“. Det er en foredragsrække, som har
fået titlen „Histories from a shared
Past“. Otte foredrag (holdt af 4 personer
fra Danmark og 4 fra Vestindien) skal i
2017 afholdes – først på St Croix, så på
St Thomas og endelig i Danmark.
Foredragene skal optages og lægges på
vores hjemmeside. Det er et samarbejde
med Friends of Denmark, - de skal sørge
for indkvartering, bespisning og lokal
transport ude på øerne. Elisabeth Rezen-
de er koordinator ude på øerne, her i
Danmark fordeler vi opgaverne mellem
bestyrelsen og kulturudvalget. Fore-
dragsholderne skal findes ved et „Call
for papers“.  Og deadline for det bliver
en dato i januar 2016.
Kulturudvalget håber med disse aktivi-
teter at kunne vise, hvilken vigtig orga-
nisation Dansk Vestindisk Selskab er.
Hvordan vi lever op til vores formålspa-
ragraf, „at informere om og støtte inter-
essen for U.S: Virgin Islands og dets
historie i Danmark, samt støtte interes-
sen for Danmark i U.S. Virgin Islands“.

Jeg vil slutte med at sige tak til hele kul-
turudvalget for deres utroligt store ar-
bejdsindsats. Tak til Solarfonden, som
støtter vores projekter og tak til Ebbe for
godt samarbejde omkring hjemmesidens
indhold.

Beretningen godkendtes.

2c. Webredaktionens beretning (Dorte
Paaske, DP)
Da vi i sommeren 2014 gik ind i det nye
regnskabsår var det besluttet at vi skulle
opgradere den daværende hjemmeside
produceret i Joomla til den nyeste ver-
sion.

Vi skulle revurdere indholdet på hjemme-
siden og få det alt sammen kategoriseret
efter emner.

Mange hjemmesider fortæller om Dansk
Vestindien, så opgaven for os var at
komme med en hjemmeside, hvor vi leve-
rer noget som andre ikke har; noget hvor
vi kunne gøre en forskel.

Vi kom frem til, at en ny hjemmeside
skulle have fokus på områderne:· . . . -
- Digitale udstillinger
-  Elektronisk Bibliotek med bl.a.
   specialer skrevet af studerende
-  Galleri med fotos og film
- Slægtsforskning

Fremstillingen af vandreudstillingen var
i efteråret langt fremme, og vi ville gerne
have at hjemmesiden havde et layout,
der matchede vandreudstillingen.
Brugerne skulle opleve en vis genken-
delighed.

Efteråret blev derfor brugt på at starte
processen, men desværre viste det sig i
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løbet af vinteren, at den valgte leveran-
dør langt fra var i stand til at levere va-
ren.

Vi bad derfor to IT-firmaer om tilbud på
en hjemmeside ud fra nogle konkrete
krav. Det ene tilbud lød på små 100.000
kr. og det andet på 28.000 kr.

Vi valgte det billigste tilbud, der var
baseret på en standardløsning med
allerede fremstillede skabeloner, så vi
vidste hvad vi fik. Dertil kom, at vi
kunne se på firmaets referencer, at de
havde løst andre opgaver tilfredsstil-
lende. Bl.a. Jernbanemuseets hjemme-
side.

Nu er 28.000 kr. ikke mange penge i den
sammenhæng, så vi gik til opgaven vel
vidende, at vi ville komme ud med en
version 1 med de helt grundlæggende
funktioner, og at vi så senere måtte
videreudvikle på dette.

Den 1. juli 2015 kunne vi derfor tage den
nye hjemmeside i brug med det meste af
informationerne konverteret fra den
gamle hjemmeside til den nye.

Det betyder

1. at alle medlemsblade tilbage til
år 2000 er overført til den nye
hjemmeside samtidig med, at
der til hvert blad er lavet en
introduktion, så man kan
orientere sig om indholdet uden
at skulle åbne pdf-filen.

2. at 66 specialer skrevet af
studerende nu er tilgængelig på
vores hjemmeside

3. at vi har fået 211 fotos optaget i
Galleriet, hvor de er inddelt i
kategorier

4. at vores fem film nu er
umiddelbart tilgængelige i
Galleriet - dog skal man logge
på først

5. at vi har kunnet bruge vores
fotos til at samle dem i serier
med særlig forklaring - i det vi
kalder „Digitale udstillinger“

Ved åbning af den nye hjemmeside hav-
de vi altså ikke konverteret alt, men det
vil komme. Både medlemsblade, artik-
ler og fotos.

Arbejdet med at gennemgå medlemsbla-
dene som led i konverteringen gav idé-
en til at trække særlig interessante ind-
læg ud som selvstændige artikler for at
give dem en speciel opmærksomhed. I
medlemsbladene udgivet fra 2000 - 2015
har vi således fundet 144 indlæg (artik-
ler), som vil blive behandlet særskilt.
Altså således at artiklen optræder med
egen titel i Biblioteket og ikke bare er
gemt væk inde i et blad.

Med denne løsning har vi givet nyt liv
til gamle artikler i medlemsbladene. Nye
medlemmer kan hurtigt få et overblik
over alle de interessante artikler, som er
skrevet i medlemsbladene gennem årene.
Vi har alle mulighed for nemt at finde de
artikler som vi vil genlæse eller dele med
andre interessenter.

Vi har mange fotos og flere kommer til.
Desværre er de fleste fotos ret anonyme
og uden nogen forklarende tekst. Den
nye hjemmeside har en funktion, hvor
alle kan sende os en kommentar til et
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foto. Hvis man sidder og ser på et foto
kan man direkte fra hjemmesiden sende
os forslag til en tekst til det pågældende
billede. Det vil jeg opfordre alle til at
gøre.

Som sagt: i regnskabsåret 2014-15 var
planen at komme med en ny hjemmeside
i en version 1. Den kom og jeg synes at
vi kan være rigtig godt tilfreds med det
vi har nået og fået for et relativt beske-
dent budget.

En hjemmeside skal passes og videreud-
vikles - version 1 vil løbende blive ud-
viklet og vi vil tilføje nye funktioner som
bl.a. kan afhjælpe nogle administrative
opgaver i DVS samt funktioner som på
en levende måde kan vise hvad vi har på
lager af historisk materiale i DVS.

EM bemærkede, at gamle blade for årene
1966 til 2000 var lagt på den gamle hjem-
meside. De er ikke på den nye. Han tilfø-
jede, at det var vigtigt at etablere vedli-
geholdelse af hjemmesiden, før man
brugte en masse penge på ny teknik.
ETA:  Bladene kommer på efterhånden.
Han læser først alle bladene  igennem og
laver så indholdsfortegnelse til hvert en-
kelt blad. Det tager tid. Alle blade fra år
2000 og frem er med.
EM: Man kunne lægge de gamle blade
på som pdf’er i første omgang og så
siden udarbejde indholdsfortegnelserne
løbende.

Bjarne Bidstrup foreslog, at man fik en
person med forstand på hjemmesider ind
i webredaktionen. Det var der tilslutning
til.

Beretningen godkendtes.

d) Festivaludvalget (APL)

Året har budt på en festivalrejse til De
Dansk Vestindiske øer.
Planlægningsarbejdet startede allerede
tidligt i 2014. Det første resultat heraf
kunne ses i juninummeret 2014 af vores
blad, hvor festivalrejsen blev omtalt og
hvor forhåndstilmeldinger blev indkaldt.

Endelig tilmelding var en dato først i  ok-
tober 2014. Den resulterede i et rejsesel-
skab på 39 personer, hvoraf de 25 deltog
i grupperejsen arrangeret af foreningen.
For at få de skarpest mulige priser, var
grupperejsen udbudt blandt tre rejsebu-
reauer. Unique Tours vandt udbuddet,
som var lidt vanskeligt på grund af hjem-
rejse i påsken. Endelig accept af gruppe-
billetten var 9. oktober 2014 og dermed
var gruppebilletten lukket.

Grupperejsen foregik med British Air-
ways København-Miami via Heathrow,
og Miami-øerne med American Airlines.

Besøget på øerne var festligt som altid,
med en perlerække af arrangementer og
besøg. Gensynet og samværet med vær-
terne var hyggeligt og måske lidt over-
vældende. Der kan i øvrigt henvises til
artiklen i selskabets blad, juni 2015.

Som det fremgår af regnskabet er festi-
valfonden forøget med ca. 15.000 kr. i
regnskabsåret og fonden har dermed
rundet 600.000 kr. Det vil der blive god
brug for, når vi næste gang skal arrange-
re festival her i Danmark.

Beretningen godkendtes.
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e) 2017-udvalget (Anne Walbom)
Udvalget består af arkitekt Ulla Lunn,
etnolog Lars Holst og Karin Gert Nielsen
(det vestindiske turistinformations-
kontor) og med mig som formand.
Vi har egentlig ikke holdt mange møder, -
måske mere arbejdet inden for hvert
vores område.
Vi rykker nu tættere på det år, som det
hele nu drejer sig. Og jeg kan berette om
adskillige planer samt formodninger, om
hvad der skal ske både her og der. Men
for at gøre det hele mere overskueligt, vil
jeg forsøge at lave en opdeling: Først
planer der har med transfer den 31. mats
at gøre, - og så planer, som har med
vores eget 100 års jubilæum at gøre.
Den officielle 100 årskomite ude på
øerne har fået bevilget en hel del penge,
men har endnu ikke fået dem. Det er hel-
ler ikke klart, hvor meget Guvernør
Mapp er interesseret.
Der er planlagt en stor udstilling og for-
skellige begivenheder på St Croix arran-
geret af National Park, men initiativtage-
ren, chief of interpretation David
Goldstein, har fået nyt job og er flyttet til
staterne. Så det er lidt uvist, hvad der
bliver til noget. Men det får jeg forhå-
bentlig opklaret i løbet af de næste par
måneder.
Her er så noget, om hvad vi har planlagt
allerede for 2016. Det foregår i Øksne-
hallen, når der holdes Historiske Dage
den 9-10 april. Vi har reserveret en stor
stand, som kan rumme vores vandreud-
stilling. Vi har også fået lovning på at
være med blandt foredragsholderne. Her
kan vi for alvor både informere om den
vestindiske historie og på samme tid
gøre reklame for selskabet. Vi er i dialog
med det Vestindiske turistkontor, om de
vil være med i en eller anden grad. Den-
ne begivenhed vil sikkert blive endnu

større end dette års Historiske Dage,
som var en meget stor succes. Det vil
blive en engangsforestilling, for datoen i
2017 ligger lige midt i det tidspunkt, hvor
mange af os er til Transfer i Virgin
Islands.
Her i løbet 2016 vil vi i Selskabet få klar-
hed over, hvor mange af vores medlem-
mer, som planlægger at opholde sig ude
på øerne til Transfer i 2017. Enten i en
arrangeret grupperejse, eller på egen
hånd. For at være sikker på hotelværel-
se, skal vi nok ikke tøve for længe!

Jeg er sammen med Lars Holst i gang
med at lave et brev, som vi kan sende ud
til forskellige danske museer. Dels for at
gøre opmærksom på hundredåret og til-
byde noget assistance og kontakter,
dels for at indsamle viden om vestindi-
ske aktiviteter, så vi kan videreformidle
dem. Her skal vi naturligvis bruge vores
hjemmeside.Desuden har Lars og jeg
lavet et skema, som kan bruges til en
mere systematisk registrering af perso-
ner, som kan holde foredrag om et vest-
indisk emne. Disse foredragsmuligheder
vil vi videregive til folkeuniversiteterne
og oplysningsforbundene. Det vil også
være en mulighed knyttet til vandreud-
stillingen.
Karin Gert Nielsen drøfter fortsat sam-
men med CBS nogle planer om udveks-
ling med studerende her og på øerne.
Andre ting i den mere businessagtige
afdeling er i støbeskeen. Desuden arbej-
der hun på at muliggøre et meget inter-
essant TV projekt.
Ulla Lunn arbejder på et meget spæn-
dende vestindisk bygningsprojekt, som
jeg ikke kan sige mere om.
Den danske officielle 2017 kommission,
hører under Kulturministeriet og Uden-
rigsministeriet, og består af repræsen-
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tanter for Nationalmuseet, Rigsarkivet
og Det Kongelige Bibliotek. Måske er
der andre offentlige institutioner med,
men da det er et statsligt foretagende, så
ved DVS ingenting. Derfor kan jeg ikke
fortælle meget om deres arbejde, ud over
at Rigsarkivet er ved at digitalisere
deres vestindiske dokumenter, og de har
en meget flot hjemmeside.
I denne sammenhæng kan jeg fortælle, at
Nationalmuseet for en uges tid siden
droppede at gennemføre den planlagte
store Vestindiens udstilling!

Men der vil komme andre udstillinger
andre steder rundt omkring, bl.a. vil der
på Flynderupgård (Helsingør Kommune)
komme en vestindienudstilling. Og der
er også udstillingsplaner i Jylland.

Flere forskellige bogudgivelser er på vej.

Jeg har fornylig fået at vide, at der ikke
kommer noget vestindisk særfrimærke.
Det er ifølge min mening til at bære.
Hvem sender nu om dage breve med de
portopriser?

Så er der den årlige kulturfestival, som
finder sted hver september, Golden
Days. Den vil nok alligevel få et vest-
indisk touch i 2017. Den har fået titlen
„Dark Heritage“ – den mørke kulturarv.
Jeg skal til møde med dem den 11. no-
vember, og jeg er spændt på, hvilken
rolle de mener vi kan spille. Det er jo et
attraktivt forum, som altid får megen om-
tale.
I det hele taget giver 2017 os nogle mu-
ligheder for at lave noget ekstraordinært.
Vi har i bestyrelsen talt om at inddrage
medlemmerne for at drøfte nye initiati-
ver. Vil der f.eks. være interesse for at
lave en slægtsforskningsdag? Et vest-

indisk madlavningskursus? Undervis-
ning i at danse kvadrilledans?
Her til sidst vil jeg sige noget om vores
eget jubilæum.
Dansk Vestindisk Selskab bliver 100 år
den 15. juni 2017. Vi arbejder med planen
om en jubilæumsbog. Det skulle gerne
falde på plads inden nytår.
Den danske del af vores foredragsræk-
ke har vi tænkt skal være i juni.
Selve 100årsdagen er jo Valdemarsdag
torsdag den 15. juni. Derfor kommer vo-
res Festival til at rykke frem fra august til
juni. Friends of Denmark er blevet
spurgt om det var OK – og det er det!
Vi forestiller os en kæmpe fest for alle
medlemmer, vores vestindiske gæster,
samt særligt inviterede.  Desuden tænker
vi, at ugen vest for Storebælt gerne kun-
ne være i den uge med Skt. Hans. Det er
jo en aktivitet som Friends of Denmark
godt kender til, fordi de i mange år altid
har fejret den – men de har altid kæmpet
med at synge Midsommervisen, har jeg
fået fortalt. Så ville det ikke være på tide,
at de får lov til at opleve denne ægte
danske tradition?

På spørgsmål om den udstilling, der var
på Nationalmuseet for et par år siden,
svarede AW, at det var en mindre van-
dreudstiling næsten uden genstande.
Den har været på Gl. Estrup, i Christians-
feld, på Selsø og i Norge. Den var pro-
duceret af Ulla Lunn og betalt af fonde.
John Brown: Kender man grunden til
aflysningen af Nationalmuseets 2017-
udstilling: AW svarede, at aflysningen er
blevet begrundet i en sparerunde og
ønsket om at lave en anden type
udstilling.
AW forklarede, at da museet skulle lave
en lille præsentationsbog, manglede man
nutidsbilleder. Derfor havde AW doneret
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adskillige fotografier og 5 af dem var
kommet med. Denne præsentationsbog
var netop parat til fondsansøgninger og
AW havde naturligvis også fået et ek-
semplar. Hun blev derfor også orienteret,
da museet besluttede at aflyse. Da mu-
seet tilsyneladende ikke selv sendte no-
gen pressemeddelelse ud, besluttede
AW at gå til Politiken med præsenta-
tionsfolderen i håb om at ændre aflys-
ningen.

Beretningen godkendtes.

f) Mødeudvalget (Gerda Brown, GB)
Der har været afholdt 6 medlemsmøder,
fordelt på 4 i Taastrup og 2 i Horsens.
Medlemsmøde i Taastrup 28. november
2014 havde 27 deltagere. Emnet var:
Skolesamarbejdet mellem Virgin Island
og Danmark ved Peder Wiben, Unesco´s
Nationale Skolekoordinator for det dan-
ske TST Skolenetværk (TST: Transat-
lantic Slave Trade Education Project).
Medlemsmøde i Taastrup 27. februar
2015 havde 50 deltagere. Emnet var:
Fra slavedreng til kaptajn i den danske
hær 1864 ved Anne Walbom.
Tillige Festivalorientering.
Medlemsmøde i Horsens 7. marts 2015
med 24 deltagere. Emnet var:
Med „Slavernes Øer“ i køjesækken, ved
Leif Kongstad.
Tillige Festivalorientering.
Medlemsmøde i Taastrup 24. april 2015
med 37 deltagere. Emnet var:
Slavers tøj: Kultur, identitet. Dansk
Vestindien i den globale verden ved Vibe
Maria Martens, Ph.d-studerende ved
European University Institute, Firenze.
Byvandring 16. maj 2015 om Christians-
havns sorte fortid  med 25 deltagere. Ved
Anders Bjørn, cand.mag. og tidligere

lektor i historie og religion ved Christ-
ianshavns Gymnasium.
Byvandring 6. juni  2015 med 26.
deltagere.
Medlemsmøde i Taastrup 18. september
2015 med 43 deltagere. Emnet var:
Om slagsmål, skam og sociale markører i
Dansk Vestindien 1800- 1850 ved Aske
Stick, cand mag. i historie og vinder af
andenpræmien i DVS´priskonkurrence
2015.
Medlemsmøde i Horsens 3. oktober
2015 med 18 deltagere. Emnet var:
Indianske potteskår i pallevis ved
cand.mag. i historie Casper Jacobsen
Toftgård der modtog 1. præmien i
selskabets priskonkurrence for sit
speciale: The Coral Bay and Longford
sites revised.

Til slut kan jeg meddele at Mødeudvalget
har fået ny praksis med henblik på beta-
ling af traktement ved medlemsmøderne.
Det er nu således, at man betaler via
hjemmesiden samtidig med at man til-
melder sig, således at vi undgår for man-
ge kontanter, der skal håndteres ved og
efter møderne. Har man ikke PC og net-
bank, er man selvfølgelig velkommen
alligevel.

Beretningen godkendtes.

g) Medlemsbladet (Vibeke Maduro
Tuxen)
Siden sidste generalforsamling er der
udkommet 5 blade, som det også har
været tilfældet de foregående år.
Som det fremgår af seneste medlemsblad
genopstiller jeg ikke til bestyrelsen. Så
dette er min sidste beretning og novem-
berbladet vil være det sidste blad fra min
hånd.
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Jeg har været ansvarshavende redaktør
siden oktober 2009 og har været glad for
jobbet. Det har givet mig megen infor-
mation, bl.a. om øerne, at lave de mange
blade, som det efterhånden er blevet til,
og det har givet mig indsigt i mangt og
meget.
En stor tak til de medlemmer og andre,
der har bidraget med artikler, forslag og
inspiration til stof. De mange artikler o.a.
jeg har modtaget fra medlemmer har væ-
ret en stor informationskilde. Jeg håber, I
vil fortsætte med at sende jeres bidrag til
bladet, men nu til den nye redsaktør. En
stor tak også til Erik Marcussen, som har
ydet assistance gennem alle årene.

Der er fundet en ny redaktør, tag godt
imod ham. Jeg ønsker ham rigtig god
arbejdslyst.

Beretningen godkendtes.

h) Medlemssekretariatet (Ebbe Tor
Andersen)
Medlemssekretariatet har i året 2014-15
modtaget 27 indmeldelser af nye med-
lemmer, således at vi pr. 1. juli 2015 har
351 medlemmer i traditionel forstand.
63 andre såkaldte medlemmer bestående
af annoncører og andre interessenter så
som vores venner på øerne, aviser og
fagblade, museer o.l. De får vores med-
lemsblad men ikke nyhedsmail og kan
ikke logge på hjemmesiden.

Af vores 351 medlemmer er der 293 med-
lemmer, der modtager nyhedsmail - altså
83 pct. af medlemmerne.

Af disse 293 medlemmer er det ca 2/3,
der læser vores nyhedsmail. Det svinger
lidt op og ned, men det vil groft sagt
sige, at ca 200 medlemmer læser de ny-
hedsmail, der udsendes.

Vi har altså 58 medlemmer, der ikke får
nyhedsmail. Enten fordi de ikke har en
mailadresse eller fordi de ikke har eller vil
oplyse os om adressen. Jeg kan da kun
opfordre disse medlemmer til at gi’ os
deres mailadresse, så de også bliver
orienteret om nyheder. Orientering af
medlemmerne via nyhedsmail har fået
større og større betydning.

Omvendt betyder det, at omkring halv-
delen af medlemmerne holder sig orien-
teret via vores nyhedsmail.

Vi har i dette år udsendt 36 nyhedsmail.
Noget mere end tidligere hvilket bl.a.
skyldes at vi efter sidste generalforsam-
ling informerer om møder i bestyrelse og
kulturudvalg.

Endelig synes jeg lige, at jeg vil nævne,
at vi i år har medlemmer, der har været
medlem i 25 år. Det er: Anne Krogh
Nielsen & Morten Bo Nielsen, Århus,·
Sarah Petersson, Aalborg

Til lykke til Anne, Morten og Sarah for
deres mangeårige medlemskab.

Beretningen godkendtes.

 
i) Arkivet (Walther Damgaard)
Der er ikke sket de helt store ting i arki-
vet i år bortset fra at vi er flyttet fra var-
mekælderen i Ny Kongensgade til et
kælderbaderum i Bådehavnsgade. Dorte,
Viggo og Erik hjalp med at pakke og flyt-
te alle vore ting. Tak for det.
Det blev dog en kort fornøjelse med ba-
derummet, vi blev sagt op ret hurtigt og
nu skal vi så flytte igen.
På mandag møder Erik og jeg ind for at
tage fat på en ny omgang. Vi skal dog
ikke ud af huset, men er blevet opgrade-



21Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 5 Nov. 2015

ret til et lille lokale på 1. sal, så nu er vi
forhåbentlig ude over problemet med at
få våde fødder, nu kan vi bare håbe på at
tagvinduet er tæt. Lige som i Ny Kon-
gensgade skal vi udenfor for at skifte
mening. Men det skal nu nok gå. Nu må
vi så håbe vi kan blive boende en rum
tid.
Jeg har en lille bøn til bestyrelsen. Jeg
har i et par omgange bedt om ekstra
medlemsblade til indbinding, men jeg får
dem ikke. Jeg mangler fra nr. 3-2014 og
frem til dato. Og nu skal jeg nok holde
op med at plage. Og hvis jeg ikke får
bladene vil jeg tage det som et udtryk
for at der ikke fremover ønskes indbund-
ne årgange.

DP orienterede om, at disse blade allere-
de lå i arkivet, i diverse kasser. AW be-
kræftede, at bladene fortsat skal indbin-
des

Beretningen godkendtes.

3. Forelæggelse af regnskab 2014-
2015 (Hans Jørgen N. Laursen, HJL)
Det er så første gang jeg skal forelægge
et regnskab på generalforsamlingen efter
valg til bestyrelsen.
Det har været et år med udfordringer, så-
dan er det altid med det første år, hvor
de mange nye opgaver skal læres og
kendes - men et spændende år i Selska-
bets bestyrelse.

Jeg vil gennemgå regnskabet i hoved-
punkter med bemærkninger til enkelte
poster – og er der spørgsmål, må de
gerne stilles undervejs.
Overordnet set, mener jeg vi er kommet
tilfredsstillende gennem året - et samlet
underskud på knap 53 t.kr.

Kontingentindtægterne er uændret med
101 t.kr. i forhold til det foregående år.
Bestyrelsen besluttede som noget nyt at
få trykt indbetalingskortet på midtersi-
den i medlemsblad nr. 1.
Indbetalingskortet kunne rives ud eller
der kunne indbetales via netbank, jfr.
den supplerende tekst.
Denne løsning viste sig ikke optimal, da
der var mange medlemmer der ikke fik
indbetalt kontingentet, både blandt de
medlemmer der modtog bladet fysisk og
de der alene modtog bladet elektronisk.
Jeg udsendte i april måned en påmindel-
se til de medlemmer der ikke havde be-
talt, og det blev for hovedpartens ved-
kommende modtaget positivt, med en
indbetaling.
De resterende medlemmer fik i juni må-
ned en rykker om manglende indbetaling
af kontingent, og her meldte flere tilba-
ge, at de ikke ønskede at fortsætte med-
lemskabet, da de ikke havde taget sig
sammen til en udmeldelse. Resultatet
blev, at der ikke kom nogen tilbagemel-
ding fra 26 personer, der nu er slettet af
medlemskartoteket.
Efter regnskabsårets afslutning er der
indbetalt kontingent med 1.420 kr.
Bestyrelsen har erkendt, at vi næste
gang må udsende et særskilt indbeta-
lingskort til kontingent – plejer kan være
svært at ændre på.

Selskabet fik i februar 2015 en henven-
delse fra Copy-Dan om, at der kunne
udbetales forfattervederlag på 4.200 kr. –
en uventet indtægt. Selskabet modtager
ikke distributionstilskud for 2015, da der
ikke udbetales tilskud under 3.000 kr.

De største udgiftsposter er trykning af
medlemsblad og porto til udsendelse –
en af Selskabets vigtigste aktiviteter.
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Af nye udgifter er der anskaffet IT-ud-
styr for 8.000 kr. til brug for sekretariatet
til bl.a. vedligehold af hjemmesiden, ud-
styret kan også anvendes på udstillinger
eller messer.
Selskabet har fået udviklet en ny hjem-
meside og etableringsudgiften udgør i
indeværende år 28.500 kr.

Selskabet har længe søgt et nyt arkivlo-
kale, og var heldige at få et tilbudt fra 1.
januar 2015 indenfor budgetrammen 10
t.kr. Dette lokale blev desværre allerede
opsagt i juli måned til fraflytning senest
den 31. januar 2016, da fremlejer havde
opsagt sit lejemål som følge af en væ-
sentlig huslejestigning. Nyt lejemål er
indgået pr. 1. november 2015 også inden
for budgetrammen.

Udgiften til bestyrelsesmøder er belastet
af, at der er togbilletter til de 2 jyske
bestyrelsesmedlemmer.

Selskabet ender ud med et underskud på
11 t.kr.

I 2015 har 38 medlemmer deltaget i Festi-
valen og Transfer Day på øerne. Der
blev opkrævet et festivalbidrag til dæk-
ning af gaver m.v. samt et tilskud til fly-
transporten mellem øerne for de danske
deltagere. Resultatet for Festivaludval-
get blev et overskud på 15 t.kr.

Kulturudvalget resulterer i et ikke uven-
tet underskud på 56 t.kr., bl.a. begrundet
i, at vandreudstillingen er blevet færdig-
produceret for 67 t.kr., og her skal mod-
regnes legatstøtte fra Solar-fonden på 25
t.kr.
Der har i 2015 været en priskonkurrence
for det bedste universitetsspeciale (ho-
vedopgave) om Dansk Vestindien, hvor

udvalget udpegede 2 vindere - en første-
præmie på 10 t.kr. og en andenpræmie på
5 t.kr.

Der er balance i mødeudvalgets aktivitet.

Jeg har for indeværende regnskabsår fo-
retaget et regnskabsmæssigt princip-
skifte fra periodisering af renter til ikke
at periodisere renter. Ved dette princip-
skifte betyder det, at obligationernes
renteterminer fremover følger regnskabs-
året, da obligationernes 4 renteterminer
forfalder i regnskabsåret.
Ved ikke at periodisere renter i regn-
skabsåret betyder det, at der kun indgår
renteindtægter af obligationer med 3
terminer. Renten pr. 1. juli 2015 udgør
4.801 kr.
Der er i indeværende regnskabsår opnå-
et en samlet renteindtægt på 33.162 kr.,
og ved en periodisering ville renten
have udgjort i alt 38 t.kr.

BRFKredit Bank er blevet overtaget af
Jyske Bank, og obligationsdepotet kun-
ne ikke længere deponeres hos BRF. Ved
overflytning til Jyske Bank vil Selskabet
fortsat ikke betale gebyr for depotet.
Jeg havde et møde med rådgivere i Jyske
Bank i forbindelse flytningen af konti og
depot, og blev anbefalet at sælge Sel-
skabets 4% obligationer, da kursen var
fordelagtig i forhold til en udtrækning til
kurs 100.
Hverken Jyske Bank eller Lån&Spar
Bank kan pt. ikke tilbyde en forrentning
af kontante indeståender.

Selskabet har besluttet, at værdipapirbe-
holdningen optages i status til de aktu-
elle kurser, og det betyder, at der ved
hvert års regnskabsafslutning foretages
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en kursregulering – enten ved en ned-
skrivning eller en opskrivning.
Der har op til regnskabsårets afslutning
været en negativ tendens på obliga-
tionskurserne, hvilket kommer til udtryk
ved, at der i regnskabsåret er foretaget
en nedskrivning af obligationernes kurs-
værdi på 33.172 kr.
I det foregående regnskabsår blev obli-
gationernes kursværdi opskrevet med
47.823 kr.

De samlede renteindtægter og kursregu-
lering af obligationer fordeles forholds-
mæssigt mellem Selskabet og de enkelte
udvalg på grundlag af kapitalkontoen,
som det fremgår af regnskabet.
I dette regnskabsår er der en samlet re-
gulering på minus 11 kr. for finansielt
afkast til fordeling på Selskabet og ud-
valgene.

Selskabets aktiver og passiver hører
også med til regnskabsaflæggelsen.
Selskabets samlede regnskabsresultat på
minus på ca. 53 t.kr. er overført til status.
Det resulterer i følgende kapitalkonti
tilhørende Selskabet på 668 t.kr.,
Festivaludvalget på 613 t.kr.,
Kulturudvalget på 162 t.kr. samt
Mødeudvalget på 20 t.kr.

Status balancerer med 1.466 t.kr. Som det
fremgår af regnskabet havde Selskabet
ved regnskabsafslutningen en bankbe-
holdning på 828 t.kr, medens behold-
ningen på 3% BRF-obligationer udgør
kursværdien på 633 t.kr.
Selskabet har i løbet af regnskabsåret
fået udtrukket obligationer med en nom.
værdi på 267 t.kr., primært 4% BRF
obligationer – bl.a. baggrunden for
salget af beholdningen til kurs 104 i
stedet for en udtrækningskurs på 100.

Efter regnskabsafslutningen har Sel-
skabet købt en beholdning 3½% BRF-
obligationer, til kurs 99,45, således at
Selskabet får sin kapital forrentet.

EM stillede spørgsmål til regnskabet.
Med den manglende periodisering mente
han, at regnskabet ikke lever op til
gængs regnskabspraksis om et retvisen-
de og informativt regnskab. I og med
man f.eks. ikke kan se obligationsudtræk
i status kan regnskabet være misvisen-
de. Ligeledes savnede han særskilt
rapportering i regnskabet af dels finan-
sielt afkast, dels de regnskabstekniske
op- og nedskrivninger af obligationerne
til markedsværdi.
HJL henviste til noterne til regnskabet.
Der er ikke noget lovkrav til, at en fore-
ning skal periodisere renter. Det er heller
ikke et lovkrav, at der i regnskabet for
op- og nedskrivning af kursreguleringer
skal udvises særskilte posteringer for de
faktisk konstaterede kursreguleringer og
kursreguleringer foretaget til markeds-
værdi. Kursreguleringer kan vises som
en enkelt postering i regnskabet, som
foretaget.
Er der indtrådt væsentlige ændringer
siden regnskabsafslutningen, skal det
fremgå af regnskabet.
Der skal gøres opmærksom på skiftet
igen i 2016.

Tony Andersen spurgte, hvorfor regn-
skabsåret starter 1. juli.  HJL svarede, at
det er vedtægtsbestemt. AW tilføjede, at
det er en gammel  tradition.

Regnskabet godkendtes.
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4. Forelæggelse af budget 2015-2016
og 2016-2017, herunder fastlæggelse af
medlemskontingent. Bestyrelsens ind-
stilling: 300 kr pr. husstand (tilsendt
medlemsblad) eller 260 kr (medlemsblad
online) (Hans Jørgen Laursen).

Der blev på den ekstraordinære general-
forsamling den 21. februar 2015 vedtaget
nye vedtægter, hvor bl.a. § 7, pkt. 4 blev
ændret til, at der også skulle fremlægges
et budget for det næstkommende regn-
skabsår.
Begrundelsen er den, at der efter de tid-
ligere vedtægter ikke var et vedtaget
budget for perioden 1. juli til afholdelsen
af generalforsamlingen ultimo oktober –
en periode i regnskabsåret på 5 måneder.
Generelt for begge års budgetter er, at
bestyrelsen har vurderet antal medlem-
mer til at være uændret i forhold til regn-
skabsåret 2014/2015, idet der løbende
gennem året er en til- og afgang – men
skulle der op til jubilæumsåret være en
netto tilgang, vil det blive hilst positivt.
I budgetåret 2015/2016 har vi afsat 20
t.kr. til en videreudvikling af hjemmesi-
den. Vi har fået etableret modul til til-
melding af medlemsarrangementer og
medlemskab med tilhørende betalings-
modul e-pay på hjemmesiden. Fra nytår
bliver det muligt at indbetale medlems-
kontingent for 2016 via hjemmesiden.
Selskabet har rigtig mange billeder/dias/
negativer liggende som Selskabet gerne
vil gøre tilgængelige for medlemmerne
og andre interesserede. For at få det
bedste resultat, har bestyrelsen vurde-
ret, at det skal foretages professionelt,
og der er for hvert af budgetårene afsat
8 t.kr. til formålet.
Selskabet har fået tilbudt et nyt arkivlo-
kale beliggende i samme ejendom, hvor

det nuværende ligger, og huslejen ligger
indenfor det budgetterede.
Vedrørende vandreudstillingen har det
vist sig nødvendigt, at udstillingen skal
udstyres med nogle specielle spots, når
udstillingen opstilles i lokaler, hvor lys-
forholdene ikke er de bedste. Ligeledes
må Selskabet forvente, at der skal afhol-
des visse transportudgifter mellem ud-
stillingsstederne. Hertil er afsat 15 t.kr.
incl. spots.
Bestyrelsen og kulturudvalget ser frem
til, at vandreudstillingen kan deltage i
messen „De historiske dage“ i Øksne-
hallen i april 2016. Vandreudstillingen
kræver desværre en stor stand, således
at deltagerne skal kunne gå rundt og se/
læse udstillingen – og det kræver plads,
men desværre også økonomi. Bestyrel-
sen anser det for vigtigt og naturligt, at
vi i anledning af det forestående jubi-
læum får vist vandreudstillingen i disse
historiske rammer. Budgetrammen til
stand, opstilling og strøm udgør 50 t.kr.
Kulturudvalget arbejder på fotobog nr. 2
om historiske fotos på St. Thomas og St.
Jan. Der budgetteres med en udgift i det-
te regnskabsår på 50 t.kr. og i det følgen-
de regnskabsår på 57 t.kr. Der søges
fondsmidler til udgivelsen, med et skøn
på 80 t.kr.
For budgetåret 2016/2017 er der mulig-
hed for at foretage en justering på næste
generalforsamling i oktober 2016 –
specielt med henblik på udgifterne til
festival og 100-års jubilæet i juni 2017.
Bestyrelsen har budgetteret med en
samlet udgift på 100 t. kr. til afvikling af
festival 2017 i Danmark og 50 t. kr. til de
aktiviteter, der planlægges i anledning af
festival og jubilæum.
I anledning af Selskabets 100-års jubi-
læum er der planlagt en foredragsrække
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„Histories from a shared Past“ i Danmark
og Dansk Vestindien. Udgiften er bud-
getteret til 101 t.kr. og Selskabet har efter
ansøgning fået bevilget et støttelegat på
50 t.kr fra Solar-Fonden til dette formål.
Nettoudgift 51 t.kr.
Kulturudvalget arbejder på at der kan
udgives en jubilæumsbog i anledning af
Selskabets 100 års jubilæum. Bogen er
primært tænkt som en gave til medlem-
merne – de konkrete rammer er på nuvæ-
rende tidspunkt ikke aftalt. Den budget-
mæssige ramme budgetteres med 150
t.kr.
Endelig arbejdes der på at markere jubi-
læet med historiske fotos gennem Me-
troselskabet – „Byens Hegn“.
Budgetmæssig ramme 25 t.kr.

Budget 2015/2016 resulterer i et samlet
underskud på 111 t.kr. medens budget
2016/2017resulterer i et samlet under-
skud på 363 t.kr., primært begrundet i
Selskabets 100 års-jubilæum.

WD: Der var underskud på primær drift
sidste år, i indeværende års budget og i
næste års budget, 3 år i træk. Er det
noget, man har til hensigt at fortsætte?
Hvad skyldes det? Man kan ikke vedva-
rende køre med underskud.
AW: der har været ekstraordinære
udgifter, der ikke kommer igen, f.eks. til
scanning af gamle fotos.
HJL: Der er ekstraordinære udgifter
p.g.a. Selskabets jubilæum - vi har en
formue på ca. 1,5 mio. kr. Det er heller
ikke bestyrelsens intention at fortsætte
med underskud af primær drift. Det kan
medføre en forhøjelse af medlemskontin-
gentet.
EM: Der er 50.000 kr. afsat til fotobog om
St. Thomas i begge budget-år. Er det
ikke på tide, den kommer ud, i og med

den vist er oversat. EM havde som
noget af det sidste som kasserer betalt
honorar for oversættelse.
AW: Bogen bliver først udgivet næste år.
Det tager tid at få bogen færdig.

Budgetterne godkendtes.

5. Behandling af fremsatte forslag
Ingen forslag.

6. Valg til bestyrelsen
På valg var: Anne Walbom, Dorte
Paaske. Vibeke Maduro Tuxen genopstil-
lede ikke. Bjørn West udtrådte af besty-
relsen.
Michael Keldsen (ny redaktør) og Lars
Hven Troelsen valgtes med applaus.

7. Valg af revisorer
Edith Christiansen blev genvalgt.
Flemming Bergqvist stillede ikke op.
Ulrik Lauridsen blev valgt som revisor.

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

9. Eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden sluttede med at takke diri-
genten og de fremmødte medlemmer.

Referent:
Bjørn West

Referatet er gennemset og godkendt af
dirigenten

Lars Hven Troelsen
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En usædvanlig dag

Mandag den 2. november var en
usædvanlig dag. Da jeg vågnede,
sprang jeg ud for at se avisen Politi-
ken. Jeg havde talt med en journalist
et par dage inden og givet avisen den
triste nyhed: Nationalmuseet  vil
skrotte sin planlagte store udstilling i
2017 om „Vestinderne“, som skulle
markere 100års jubilæet for øernes
salg til USA. Hvad stod der i avisen?
Hurra - historien var på forsiden og
stor artikel inde i bladet.

Så bliver jeg ringet op af P1. De vil
gerne have mig som deltager i pro-
grammet „Ring til regeringen: Bertel
Haarder“. Jeg forbereder mig,
ringer op og stiller Kulturministeren
et par spørgsmål angående National-
museet. Han er meget forstående og
bruger udtrykket „beklager“, samt at
han er enig med mig i, at Vestindien
er en del af danmarkshistorien. Des-
uden vil han tale med Nationalmu-
seet om at finde en vej!

To timer senere bliver jeg ringet op
af TV2 News, som vil have mig med
i aftenens 10 minutters program
„Kulturen på NEWS“. Med i udsen-
delsen vil være Mogens Jensen, so-
cialdemokratiets kulturordfører i Fol-
ketinget, samt Nationalmuseet.
Da jeg ankommer til TV2 er der in-
gen, som tager imod mig, men jeg
spørger mig for, og bliver vist op i
Sminken. Hende, der sminker os, er

også hende, som holder styr på de
medvirkende. Jeg finder hurtigt ud
af, at der er to fra Nationalmuseet –
dog er det kun formidlingschefen
Anni Mogensen, som bliver sminket!
Hun har medbragt museets presse-
ansvarlige. Jeg bliver placeret i et
lille studie, hvor der kun er en stol og
en mikrofon. Kameraet sidder på en
skærm, som viser selve udsendelsen.
Lyden kommer fra en øresnegl, hvor
jeg også får at vide, at jeg først vil
komme på om 5 til 6 minutter.

Udsendelsen starter med en lille re-
portage om Orlogsmuseets flytning
og følgerne af Nationalmuseets nye
reducerede budget. Derpå en filmet
udtalelse af Mogens Jensen. Så får
jeg nogle spørgsmål, og midt i det får
jeg via øresneglen at vide, at der er 1
minut tilbage. Det slutter alt for hur-
tigt, synes jeg. Nu kan jeg se på
skærmen, at Anni Mogensen er i
studiet, hvor hun bliver interviewet af
studieværten Allan Silberbrandt. På
hans spørgsmål fortæller hun, hvor
trist det er, at de er nødt til at spare
udstillingen bort. Men man skal være
glad over, at der alligevel er gang i
mange andre vestindiske ting – så-
som at digitalisere alle de vestindiske
genstande! Og man undgår en fy-
ringsrunde!

Jeg kunne også godt tænke mig en
spindoktor, næste gang jeg bliver
interviewet,  udtaler en udmattet

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,-



29Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 5 Nov. 2015

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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DVS‘s bestyrelse:

Anne Walbom

Anna Lykke Jensen

Dorte PaaskeAsger P. Larsen

Ebbe Tor AndersenHans Jørgen N. Laursen

Gerda Brown JensenMichael Keldsen

Lars Hven Troelsen
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Bestyrelse og adresserDansk Vestindisk Selskab

Selskabets kontaktpersoner

KULTURHISTORISK UDVALG: Anne Walbom, e-mail: kulturudvalget@dwis.dk,
Dorte Paaske, Michael Keldsen. 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:  Dorte Paaske,  21 43 20 21, Halls Allé 7,st. th, 1802
Frederiksberg C., e-mail: dortepaaske1@gmail.com

SEKRETÆR: Lars Hven Troelsen, 
e-mail: hven@oncable.dk

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:  Michael Keldsen,  38 77 44 80, mobil 20 16 20 92, Kromann
Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, e-mail: medlemsbladet@dwis.dk

WEBREDAKTION:  webredaktionen@dwis.dk; Ebbe Tor Andersen,  32 53 10 98,
mobil 29 45 36 65, Thimandsvænget 5, 2791 Dragør, Dorte Paaske

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, Bjørn West

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.

40 51 94 95, Strandøre 19, 2100 København Ø,

BESTYRELSESSEKRETÆR: Anna Lykke Jensen,  43 99 80 50
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Eftersendes ikke ved vedvarende adresseændring,
men tilbagesendes med oplysning om ny adresse.

Dansk Vestindisk Selskab
Thimandsvænget 5, 2791 Dragør

Dette er mit sidste blad som redaktør  af medlemsbladet. Jeg
takker endnu en gang for de mange gode og inspirerende
indlæg til bladet, som jeg har modtaget gennem årene.

Jeg håber, I fortsætter jeres engagement, og ønsker den nye
redaktør alt det bedste i arbejdet med medlemsbladet.

Vibeke


