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Kære medlemmer

Disse første dage af marts har for mig været ret travle. Først åbning af Rigsarkivets digitaliserede 
vestindiske dokumenter på www.virgin-islands-history.org Samme dag åbningen af den vest- 
indiske planche-udstilling i Rigsdagsgården. Derpå til åbningen af ”Min vestindiske Arv” i Vejle. 

To nye bøger: Hans-Otto Loldrups A.H. ”Riises Apotek” og Erik Balslev-Clausens ”Bristede 
Hjertebånd” udkom næsten samtidig. Alt sammen godt – og jeg er begyndt at glæde mig til den 
dag, hvor jeg får tid til at læse dem.

Men mest frydede det mig at læse om Statsministerens planlagte officielle besøg den 31. marts 
og 1. april på St. Thomas og St. Croix. Jeg tænker, at det er godt, at Lars Løkke Rasmussen 
tidligere som privatperson har besøgt øerne, for han får et stramt program med deltagelse i de 
officielle markeringer og med samtaler med Guvernør Mapp m.m. 

Aldrig tidligere har U.S Virgin Islands haft officielt besøg af en dansk statsminister.

Betydningsfulde historiske dage venter os.

Anne Walbom

PS. I anledning af vores egen 100 års fødselsdag, så har vi fået lavet en bog.  
Det er en gave til alle medlemmerne. Så derfor vil du få den i hånden, næste  
gang du deltager i et af vores arrangementer.  Hvis vi ikke ser dig i løbet af de  
næste par måneder, vil vi sende den til dig.

Formanden  
skriver...

SE FOTOS, 

SPECIALER 

OG DIGITALE 

UDSTILLINGER PÅ

WWW.DWIS.DK
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Redaktøren skriver...
FRA THE COCONUTPOST*

Under et nyligt besøg på De vestindiske Øer 
hørte jeg flere gange bemærkningen: ”Kan I 
ikke købe os tilbage?” Andre vestindere 
mente at vide, at der i 1917 på checken på 
de 25 mio. USD stod noget om, at Danmark i 
100 år ville have en tilbagekøbsret, og at vi 
nu skulle skynde os. Det skal siges, at mit 
besøg fandt sted i tidsrummet omkring 
Donald Trumps indsættelse som præsident i 
USA.

Flere vestindere udtrykte tanker om, at øerne 
burde arbejde henimod selvstændighed med 
den begrundelse, at USVI ikke behandles 
ligeligt med fastlandsamerikanerne, bl.a. fordi 
øerne, eller the Territory, som de hedder, ikke 
kan stemme til præsidentvalget og dets 
kongresmedlem, som p.t. er Stacey Plaskett, 
ikke har stemme- og taleret i Kongressen i 
Washington. Desuden gør USA ikke noget 
for øerne og især er det helt galt, når 
Republikanerne har magten i Kongressen, 
hvad de har nu.

Andre gør opmærksom på, at der indtil 1989 
faktisk var en stærk selvstændighedsbevæ-
gelse på øerne; men så kom orkanen Hugo, 
der gjorde alvorlig skade især på St. Croix, 
og her måtte USA træde til med meget store 
redningspakker. I kølvandet på dette 
reduceredes selvstændighedsbevægelsen.

Og realiteten er, at USVI, der har et bruttona-
tionalprodukt på omkring 1 mia. USD, får ca. 
halvdelen af dette i forskellige tilskud fra USA. 
Disse penge vil nok være svære at undvære 
- og dette sættes yderligere i relief af, at 
øerne er økonomisk trængt, bl.a. fordi St. 
Croix’ største arbejdsplads, olieraffinaderiet, 
lukkede ned for 4 år siden. Dette har betydet 
en nedgang i befolkningstal og dermed 

økonomisk aktivitet, og der er ikke rigtig 
fundet erstatninger for det her tabte.

Øerne har en række dilemmaer. Et af dem er, 
at de i mange år har levet af lån hentet på det 
internationale marked. Dette skyldes at man 
konstant har haft underskud på Finansloven. 
Dette forhold kombineret med, at naboterri-
toriet, Puerto Rico, er i meget alvorlige 
økonomiske vanskeligheder og derfor ikke pt 
kan låne penge på det internationale 
lånemarked. Dette har smittet af på øerne, 
fordi de slås i hartkorn med Puerto Rico. 
Øerne har derfor af de internationale 
kreditratingbureauer fået det, man kalder junk 
bond status, hvilket betyder, at i det omfang 
man i det hele taget kan låne penge, er det til 
eksorbitant høje renter. Og disse lån ydes 
med sikkerhed i øernes skatteindtægter, 
således at långiverne fra det ene øjeblik til det 
næste kan sætte sig på skatteindtægterne 
med de alvorlige konsekvenser det vil have.

Og ultimativt kan øerne ende under admini-
stration af en Trump regering - og det synes 
befolkningen ikke er en rar udgang på krisen.

Den ubekymrethed, som man normalt møder 
hos den vestindiske befolkning, er der stadig 
- på overfladen. Men der er ikke tvivl om, at 
alle er bevidste om, at det kan gå ganske galt 
for dette ellers vidunderlige samfund.

Og een ting er jeg sikker på. Festligholdelsen 
af the Centennial, eller 100 året for Transfer 
Day den 31. marts vil være upåvirket. Der er 
lagt op til den helt store begivenhed.

Michael Keldsen, Redaktør

* Coconutpost er et anvendt begreb på øerne, og 

betyder nærmest ”rygtebørsen”, the ”grapevine” eller 

som man kalder det på Grønland, ”Kamikposten”.
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”I min farfars fotospor.

Gendarm i Dansk Vestindien”

Lørdag den, 29. april 2017 kl. 14.00 

i Horsens Firmaidræt, Hattingvej 14, Horsens.

I eftermiddagens foredrag fortæller Ulrik Lauridsen, 
forfatter og lærer, om hans farfars liv og virke som 
gendarm og efterfølgende som fotograf i Ribe. 
Foredraget ledsages
af fotos fra DVI, krydret med små anektoter.

Tilmelding via hjemmesiden senest lørdag 
den 22. april 2017. 

Pris 30.00 kr.

Se også artikel i Magasinet nr. 4-2016

Hans Otto Loldrup om A.H. Riise 
og apoteket på St. Thomas

Medlemsmøde i Taastrup Medborgerhus, 
Taastrup Hovedgade 71, Taastrup.

Onsdag den 26. april 2017 kl. 19.00

Tilmelding via hjemmesiden senest 
onsdag den 19. april 2017.

Pris 60.00 kr.

Se artikel side 25-27

HUSKEKLEMME

Du her en huskeklemme får:
Den 16. juni her i år,
Odd Fellow Palæet rammerne giver,
til vores jubilæumsfest, 
som helt sikkert bliver,
det dejligste bal af alle baller,
fra kl. 17, vi jer kalder

VI GLÆDER OS TIL VI SES IGEN! 

Møder & aktiviteter
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Af Therese Leonhardt Hjorth

Ulla Lunn har med fotobogen Stedet 
Fortæller forfattet et imponerende 
værk om Dansk Vestindien, der 
samtidigt fungerer som fremragende 
rejsemakker, historisk introduktion, 
smuk coffee table-bog og passioneret 
legatansøgning. Det er i denne nær-
mest kreolske kombination af formål 
og elementer, at fascinationen og 
svagheden ved bogen på én gang 
træder klarest frem. For trods markant 
afstandtagen fra slaveri og kolonial 
magtudøvelse afslører fortællingen i 
sin bevaringstrang et vist mål af 
nostalgi efter fordums storhed. 

BOGANMELDELSE

SMERTELIG FORTID GEMT 
I KRATSKOVENS SKJUL
En vigtig bog ”Stedet Fortæller” er udkommet og anmeldes her.

Stedet Fortæller søger gennem grundige 
gennemgange af natur og arkitektur på de tre 
Jomfruøer at genskabe “stedets ånd” for 
læseren. En ånd, der for forfatteren er skabt 
gennem historien om slaver, håndværkere og 
europæiske kolonialister, og som er aflejret 
overalt i de vestindiske byer og landskaber. 
Det danner grundlag for en overbevisende 
fortælling, der ubesværet veksler mellem 
detaljerige arkitektoniske gennemgange og 
historiske anekdoter, der giver de mange 
farverige billeder fra såvel Dansk Vestindien 
som nutidens Jomfruøer liv. 

Arkitektur og landskab som monument
Ulla Lunn er uddannet arkitekt og besøgte for 
første gang øerne i 2000. Med Stedet 
Fortæller formår hun beundringsværdigt at 
gøre det, som mange ville forvente var en 
historie om magthaverne, til slavernes 
historie. For det var slavehandel og slaveri, 
der udgjorde forudsætningen for koloniens 
etablering og opbyggelse og dermed for den 
arkitektur, der stadig står i dag.

Det er fortællingens største bedrift, at den 
med sit fokus på det mørke fundament for de 
smukke palæer og plantager og med nye 
perspektiver på terræn og bebyggelse er 
lykkedes med at inkludere såvel magthavere 
som navngivne ofre for dansk kolonialisme, 
og bogen vil kunne bidrage med vigtige 
indsigter og en markant udvidelse af mange 
danske turisters forståelse af deres oplevel-
ser i Caribien. 

For forfatteren selv fremstår hovedformålet 
med bogen imidlertid at være at plædere for 
en bevarelse af enestående landskaber og 
arkitektur, der som monument for kolonitiden 
kan give vestindere og danskere en forståel-
se af deres fælles rødder og historie. 
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Det ændrer imidlertid ikke ved, at det er en 
stor fornøjelse både at læse og bladre i 
bogen. For de mange lag i fortællingen vidner 
også om, at Stedet Fortæller som værk kan 
tale til forskellige behov hos læserne. 
Forhåbentlig vil bogen starte mange vigtige 
samtaler blandt danskerne. Og utvivlsomt vil 
den være med til at gøre fortidens landskab 
på Jomfruøerne langt mere synligt og 
fremkommeligt.

Ulla Lunn: Stedet Fortæller – om Dansk 
Vestindien. Gads Forlag, 2016.

Ulla Lunns klare udsagn er, at der skal gøres 
et langt større arbejde, end det sker i dag, for 
at bevare den fælles kulturarv, som ellers “vil 
være tabt for evigt om ganske få år; forsvun-
det på stedet, tabt for vestinderne og for 
danskerne”. For bygningerne er forfaldne “i en 
grad, så man kan blive fortvivlet”, og monu-
mentet står indpakket i utæmmet kratskov.

Eftertidens forpligtelse til bevaring
De historiske strukturer, der er aftegnet i 
både huse og træer, er således slørede af 
vejr, misligholdelse, ureguleret byudvikling og 
den vilde naturs indtog. Stedet Fortæller 
demonstrerer både forfald og bevaringsvær-
dighed, og bogen inspirerede i december 
2016 en leder i Jyllands-Posten, der direkte 
tilslutter sig Ulla Lunns budskab om, at øerne 
bør optages på UNESCOs verdenskultur-
arv-liste – og at Danmark bør bidrage med 
økonomisk assistance til bevaringsindsatsen.

Spørgsmålet er imidlertid, om lokalsamfundet 
har en “forpligtelse” til at “fastholde byernes 
historiske karakter og kvalitet”, som det står 
skrevet i bogen. Ønsker vestinderne at bo i et 
monument for dansk kolonitid og slavehan-
del? Eller er det primært danskernes og 
turisternes behov, at magtens bygninger 
består? 

Bag bogens smukke ydre gemmer sig en 
kontant slaverikritik, men fortællingen er 
– som det tropiske paradis, den beskriver –  
karakteriseret af ambivalens. Behovet for 
bevarelse af bygnings- og landskabskulturen 
virker nostalgisk, og forfatterens klare 
tilstedeværelse i bogens kapitler bliver 
problematisk, når hun konkluderer, hvad der 
er det rigtige at gøre for nutidens befolkning, 
frem for blot at lade stedet selv fortælle sin 
historie. 

Fra bogen”
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FRA HISTORIEN

SKAL VI SKRIVE HISTORIEBØGERNE OM?
Historien om Casimir Vilhelm von Scholtens begravelsessted

Af Jens Villumsen

Ved en gennemlæsning af Peter von 
Scholtens testamente og skiftet efter 
ham og hans hustru Anna Elisabeth, 
født Thortsen, bemærkede jeg nogle 
ting, som jeg fik lyst til at undersøge 
nærmere.

VON SCHOLTENS FAMILIEGRAVSTED
Peter von Scholten døde 26. januar 1854 i 
Altona under et besøg hos datteren Elisabeth 
Cathrine, gift med Peter Heinrich Claude du 
Plat. Fire dage før sin død er Peter klar over, 
at døden kan være nært forestående, og han 
skriver i et brev til svigersønnen bl.a. ”At mit 
afsjælede Legeme bliver lagt i en tynd 
Blykiste, der overdækkes med en simpel hvid 
Kiste, og heri transporteres til Kjøbenhavn for 
at lægges i en Kiste, lig min afdøde Kones, 
og begraves i vor Familiebegravelse.”

Sammenholdt med testamentets informatio-
ner lades der ingen tvivl tilbage om, at han 
med familiebegravelsen mener gravsted nr. 
14, 15, 16, 17, 18 og 19 på Tysk Reformerte 
kirkegård i København. Det er der, hvor 
Scholtens kapel står den dag i dag på 
Assistens kirkegård.

Jeg besluttede mig for at kigge lidt nærmere 
på dette kapel, for at finde ud af hvor mange, 
og hvem, der lå begravet her. Et kig på 
Kulturcenter Assistens hjemmeside viste et 
billede, hvor man tydeligt kunne se 2 
sarkofager samt en række kisteplader på 
bagvæggen. Ved samtaler med personer, 
som på et tidligere tidspunkt har haft lejlighed 
til at besøge kapellet, blev der talt om 3 
kister.

Til den nærmere undersøgelse fik jeg meget 
stor hjælp fra kirkegårdsvejleder Stine 
Helweg og gravminderegistrator Marianne 
Linnée Nielsen, som beredvilligt stillede al 
relevant information og dokumentation til 
rådighed. De kunne oplyse, at kapellet i dag 
kun rummer Peter von Scholtens og hans 
hustru Anna Elisabeths kister. De øvrige er 
igennem tiden blevet flyttet, en del af dem til 
Scholtens familiegravsted på Vestre kirke-
gård. 

Den ældst registrerede bisættelse i Scholtens 
familiegravsted er i kirkegårdens protokoller 
noteret til at være 6. marts 1813, hvor Peter 
von Scholtens førstefødte søn, Vilhelm, er 
begravet 1¾ år gammel, med en senere 
tilføjelse om, at det er under gulvet.

Ud over registreringerne i begravelsesproto-
kollerne var fotos og tekst på de i alt syv 
kisteplader også en væsentlig informations-
kilde, som jeg vil arbejde videre med ved en 
senere lejlighed.

CASIMIR VILHELM SCHOLTE
Men én af kistepladerne tiltrak sig særlig 
opmærksomhed. Det drejer sig om Casimir 
Vilhelm von Scholten, Peters far, som døde 
13. maj 1810. Så her er måske en tidligere 
begravelse i familiegravstedet, allerede i 
1810. Kirkegården har ingen information om, 
hvornår familiegravstedet er oprettet, eller 
hvornår kapellet er bygget. Men i Peter von 
Scholtens testamente angiver han, at 
familiegravstedet skal fornys i 1860. Det 
kunne for så vidt passe godt med at det er 
oprettet i 1810 med en 50-årig løbetid. Og 
dermed oprettet til Casimir Vilhelm von 
Scholten.
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BEGRAVET PÅ ST. THOMAS?
Men kigger vi i den tilgængelige information, 
er der enighed om, at Casimir Vilhelm von 
Scholten er død og begravet i Vestindien, 
hvor han var kommandant på St. Thomas og 

Grundet gravstenens stand, har det været vanskeligt at tyde den, men man 
har ment at kunne læse:

”Herunder ligger det Forgjængelige af Catherine Elisabeth en Datter af 
Kammerherre Peder De Moldrup Ejer af Stamhuset Vestervig Closter og Ørum 
Slot fød d. 5te februar 1764 og med sin elskede Mand? . . . mir Will . . .nant 
og Commandant paa St. Thomas d. 17 Marts 17. . død d.? November . . . . .”

Gravstenen er efter at dette billede blev taget erstattet af en nyhugget 
gravsten, hvor teksten er anført som:

”Herunder ligger det Forgjængelige af Catherine Elisabeth en Datter af 
Kammerherre Peder De Moldrup Ejer af Stamhuset Vestervig Closter og Ørum 
Slot fød d. 5th Februar 1764 og med sin elskede Mand ….”

St. Jan. Gravstedet for ham og hans hustru 
findes på den historiske danske kirkegård i 
Charlotte Amalie, St. Thomas.

BEGRAVET PÅ ASSISTENS KIRKEGÅRD?
Hvordan kan denne kisteplade så dukke op  
på Assistens kirkegård i København?

Her lagdes
Legemet

af
CASEMR VILHELM SCHOLTEN,

Oberst af Infanteriet
Commandant paa St Thomas og St Jan.

Fød d: 19d: Sept: 1752, 
død d: 13d: Maj 1810.

Den almindelige Stemme siger
han var

en retskaffen Mand,
en duelig og driftig Statsborger.

Hans efterladte 7 Børn
bevidne

han var en øm, kiærlig og
omhyggelig Fader.
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ved andre begravelser i samme kirkebog. Det 
kunne tyde på, at der er specielle forhold, der 
gør sig gældende ved begravelsen.

Men hvordan er vi så sikker på, at det ikke er 
en person, der tilfældigvis har samme navn 
som Peters far? Det får vi blandt andet 
bekræftet af den notits, som 15. maj 1810 er 
at læse i avisen ”Kiøbenhavns Kongelig alene 
priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger”:

Dens tilstedeværelse her stiller en lang række 
spørgsmål:

•  Er hans afsjælede legeme flyttet til 
København for at blive begravet?

•  Er kistepladen sendt hjem efter begravel-
sen på St. Thomas?

•  Har vi tydet gravstenen forkert, så han slet 
ikke er død og begravet i Vestindien?

Hvad har vi, der taler for, at han er død og 
begravet i Vestindien?

•  Gravstenen siger det med stor sandsynlig-
hed

• Litteratur og leksika bekræfter det

Hvad taler for, at han ikke er død og begravet 
i Vestindien?

•  21. december 1807 måtte Casimir i sin 
egenskab af kommandant på St. Thomas 
og St. Jan overgive øerne til de engelske 
besættelsesstyrker, og lade sig føre som 
”krigsfange” til England. Er det sandsynligt, 
at han har fået lov til at vende tilbage til 
Vestindien inden sin død, hvor besættelsen 
endnu ikke var hævet?

•  Hvis han skulle være død i København 
kunne det være en anledning til oprettelse 
af familiegravstedet i 1810, som fornyel-
sesåret 1860, Peter von Scholten angiver, 
kunne antyde.

Hvis han skulle være død i København, må 
der jo være nogle kilder, som kan bekræfte 
dette. Og minsandten finder vi under 
begravelser i kirkebogen for Garnisons kirke i 
1810 denne:

”For Hr Oberst Casimir Wilhelm v: Scholten, 58, 13 
Maj, Slag, 21. St. Annæ Pl. 60, For Jorden er bet. 
4 Rd til Garn: Kirke”

Så her får vi at vide, at Casimir døde 13. maj 
1810 på Sankt Annæ Plads nr. 60 af et slag 
(= hjerneblødning), 58 år gammel, og blev 
begravet 21. maj. Betalingen for gravstedet 
er 4 rigsdaler, hvor det er anført, at de er 
betalt til Garnisons kirke. Denne præcisering 
af, at det er betalt til Garnison kirke ses ikke 



Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 2 / Marts 2017  ·  11

FLYTTET TIL ASISTENS KIRKEGÅRD 
FRA GARNISONS KIRKEGÅRD
Den sidste brik i puslespillet om Casimir 
Vilhelm von Scholtens begravelse finder vi i 
Assistens kirkegårds begravelsesregister, idet 
der her står en notits om, at han 13. juni 
1811 er flyttet til familiegravstedet.

Ud over at slå endegyldigt fast, at Casimir 
Vilhelm von Scholten er død og begravet i 
København, styrker det samtidig formodnin-
gen om, at familiegravstedet er oprettet i 
1810, da Casimir døde, og at kapellet er 

bygget i anledning af hans død og har stået 
færdigt til hans flytning hertil i juni 1811.

Tilbage står så alle de fejlagtige oplysninger i 
litteratur og leksika, der hævder, at Casimir 
Vilhelm von Scholten er død og begravet i 
Vestindien. Så vi har igen et eksempel på, at 
en oplysning ikke nødvendigvis er korrekt, 
fordi den er gentaget mange gange.

Spørgsmålet er derfor nærliggende:

Skal vi nu til at skrive historiebøgerne om?

I Landsover- samt Hof- og Stadsretten, 
Københavns Skiftekommission, finder vi i 
forseglingsprotokollen, registreringsprotokol-
len og behandlingsprotokollen oplysninger 
om, hvad Casimir Vilhelm von Scholten 
ejede. Og det bliver også oplyst, at han var 

logerende hos Madam Jacobine Hoskjær, 
født Voss. Så han har åbenbart, fra det 
engelske ”Krigsfangenskab”, fået lov til at 
rejse til Danmark.

I vejviseren for 1809 og 1810 finder vi ham 
boende i København på Boldhusgade 223, 
1. sal.
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FRA HISTORIEN

HAMBURG-AMERIKA LINIEN
- FRAGMENTER AF EN HISTORIE

Af Michael Keldsen

En af konsekvenserne af salget af de 
Dansk vestindiske Øer i 1917, var 
Hamburg-Amerika Liniens tab af sine 
aktiviteter og aktiver på øerne, da USA 
umiddelbart efter Transfer Day erklæ-
rede Tyskland krig.

En væsentlig spiller i Dansk Vestindien i 
slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 
1900-tallet var Hamburg-Amerika Linien, et 
tysk Hamburgbaseret storrederi, der havde 
sin caribiske basishavn på Hassel Island ved 
Charlotte Amalie på St. Thomas.¹

Hovedaktionær i rederiet, der var stiftet i 
1847, var den tyske Kejser Wilhelm den 2., 
der så rederiet som et middel til tysk 
kommerciel og politisk ekspansionisme i hele 
verden. På et tidspunkt var H-A.L verdens 
største rederi målt i antal skibe og passager-
antal. Rederiet fik i 1873 koncession på 
etablering af en base på de Dansk vestindi-
ske Øer. Som nævnt placeret på Hassel 
Island. Det var en meget stor aktivitet med 
kul- og vandanlæg, kraner og flere pakhuse, 
og tillige havde rederiet en stor administrati-
onsbygning beliggende ved Emancipation 
Garden i Charlotte Amalie.  I tiden op til 1. 
verdenskrig var H-A.L øernes største 
arbejdsgiver, betalte høje lønninger og sendte 
mange af sine vestindiske medarbejdere på 
uddannelse og efteruddannelse i Tyskland. 

Den tyske flåde, der i forhold til de globale 
tyske ekspansionsplaner, var konstant til 
stede i det caribiske hav, brugte i vidt 
omfang, H-A.L.’s anlæg på St. Thomas, 
hvilket ikke gik upåagtet hen i amerikanske 
kredse, især da udviklingen langsomt førte til 

overvejelser om amerikansk involvering i 
Verdenskrigen.

Samlet set bestræbte tyskerne sig på, at 
skabe sig en tilstedeværelse i Caribien, uden 
at krænke Monroedoktrinen, og opnå en 
goodwill på øerne, som kunne arbejde for en 
tysk overtagelse af øerne fremfor en ameri-
kansk, såfremt forholdene skulle vise sig at 
være til stede, f.eks. i form af krigstilstand 
mellem USA og Tyskland.

På et tidspunkt gik det op for tyskerne, at der 
kunne forventes en amerikansk krigserklæ-
ring. I et forsøg på at beskytte H-A.L’s 
aktiviteter og aktiver overdrog H-A.L alle sine 
aktiviteter på de Dansk vestindiske Øer til 
Prokurator Jens Peter Jørgensen. Han var 
prokurator (sagfører) på St. Thomas, født i 
Kolding og med relationer til Tyskland ². 
Købesummen var USD 210.000, antaget at 
være en tiendedel af aktiviteternes reelle 
værdi, og derfor af amerikanerne anset for at 
være en stråmandshandel. Aktiviteterne blev 
lagt ind i et af Prokurator Jørgensen ejet 
selskab ”Harbour Accomodation Establish-
ment”.

Kort efter USA’s overtagelse af øerne og 
indtræden i krigen på allieret side, beslaglag-
de de amerikanske myndigheder alle H-A.L’s 
aktiver over hele USA, svarende til værdier på 
100 mio. USD. Denne beslaglæggelse 
omfattede også Harbour Accomodation 
Establishments aktiver på øerne; en beslag-
læggelse, der bl.a. omfattede 2 atlantliners.

1. Verdenskrig var den foreløbige slutning på 
H-A.L’s aktiviteter, bl.a. fordi alle rederiets 
aktiviteter, herunder mere end 200 skibe, ved 
Versaillestraktaten blev fordelt mellem krigens 
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på USVI, indtil selskabet blev solgt i 1993 
sammen med det store havneanlæg på St. 
Thomas.

¹ Se artikel s. 19 i DVS Magasinet nr. 3 - 
2016, ”Den tyske trussel”

² Se Jan Tuxens artikel på DVS’s hjemmesi-
de, ”Lawyer Jørgensen; barn af Kolding - 
prokurator på St. Thomas”

sejrherrer. Rederiet opstod igen i 1930’erne, 
men led igen næsten samme skæbne efter 
2. verdenskrig. I dag genfindes noget af 
navnet i det tyske HAPAG-LLOYD rederi, der 
ejes delvis af Hamburgs bystyre, men som i 
øvrigt hovedsagelig beskæftiger sig med 
containertrafik.

Efter øernes overgang til amerikansk styre, 
blev Vestindisk Kompagni, der var ejet af ØK, 
en af de dominerende transportvirksomheder 

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

Teglgårdsstræde 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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ARKITEKTUR

ALBERT LØVMAND OG 
”IN SEARCH OF IDENTITY”

Af Michael Keldsen

Magasinet beskæftiger sig ikke ofte 
med arkitektur. Det vil der forhåbentlig 
blive rettet op på i de kommende år. 
Baggrunden er helt konkret den, at USVI 
rummer et skatkammer af dansk bygnings-
kultur. Meget af det er i en miserabel 
vedligeholdelsesmæssig tilstand, hvilket 
hænger sammen med øernes hårde klima 
– ofte kombineret med voldsomme orkaner 
– og så den generelle økonomiske situation. 
Øerne er fattige. Det er et tveægget svær, for 
på den ene side er bevarings- og vedligehol-
delsestiltag af forholdsvis begrænset omfang, 
på den anden side er bygningsaktiviteten, og 
dermed tendensen til at rive gammelt ned og 
bygge nyt, hæmmet af de begrænsede 
økonomiske muligheder. 

Heldigvis er der på øerne mange som kerer 
sig om disse forhold, og prøver at gøre noget 
ved det, og den vestindiske regering, 
Government of US Virgin Islands, prøver efter 
evne at fremme vedligeholdelse og istand-
sættelse.

Jeg skal ikke her forsøge med en oprems-
ning af hvad der er bevaringsværdigt, og 
hvad der ikke er. I stedet vil jeg fremhæve én 
person, der arkitektonisk har haft indflydelse. 
Der er ingen tvivl om, at meget af den 
arkitektur, der opstod i den såkaldt florissante 
tid og et halvt århundrede derefter – og som 
altså stadig eksisterer på øerne – var 
inspireret af dansk arkitektur, som jo på dette 
tidspunkt havde sin guldalder med arkitekter 
som de Thurah, Harsdorff, Jardin og C.F. 
Hansen, og med udgangspunkt i Det 
kongelige danske Kunstakademi i Køben-
havn.

Den person, jeg vil fremhæve, er Albert 
Løvmand. Han var født 1806 i København, 
blev udlært murer og derefter optaget på 
Kunstakademiet, hvor han blev elev af bl.a. 
C.F. Hansen. I 1827 – efter at han var 
dimitteret som arkitekt - drog han til De 
dansk-vestindiske Øer. Her landede han på 
det rette tidspunkt, med Peter von Scholten 
som guvernør, der var meget aktiv for at 
forberede emancipationen af slaverne. Von 
Scholten forudsatte, at en ophævelse af 
slaveriet ville stille store krav til det offentlige, 
bl.a. om uddannelse til slavernes børn. Han 
tog derfor initiativ til oprettelse af slaveskoler, 
under stærk modstand fra plantageejerne.  
Albert Løvmand fik i opdrag at tegne de 
slaveskoler, som von Scholten ønskede 
opført. Det blev til i alt 15 på de 3 øer. Den 
første skole var Princess på St. Croix og 
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derefter fulgte det slag i slag fra 1838 til 
1841. 

Bygningerne var i vestindisk-tilpasset 
klassicistisk stil, inspireret af C.F. Hansen og 
periodens interesse for det antikke Græken-
land. Flere af bygningerne eksisterer stadig, 
og er i regeringens eje, og tjener forskellige 
offentlige formål.

Hvor navnene på mange af de arkitekter, der 
satte sit præg på øerne, er ukendte, har 
Løvmand altså sat sit præg, selvom han nok 
ikke optræder i mange værker om dansk 
arkitektur. Men mange af tegningerne til hans 
bygninger er bevaret. Han er den eneste 
arkitekt, der har arbejdet på øerne og som 
har en baggrund fra Kunstakademiet i 
København. Han fik 20 år som arkitekt og 
døde 1847 i Christianssted, knap 41 år.

 Der, hvor Løvmand også gjorde sig gælden-
de var ved byggeri af en række private og 
offentlige ejendomme på St. Croix. Og så et 
byggeri i Christianssted, som er den egentli-
ge grund til denne artikel. Gendarmkasernen 
i Christianssted. 

Som det vil fremgå af billeder til denne artikel, 
er kasernen i dag i en temmelig miserabel 
tilstand, og skal den genopstå – og gerne 
med en for øerne gavnlig institution – skal der 
rejses ganske mange penge, i niveauet USD 
10 mio. Det arbejdes der således på i et 
projekt, der under overskriften – In Search of 
Identity – pågår for tiden. Det vil skulle ske i 
et samarbejde mellem danske fonde og 
amerikanske og vestindiske fonde, samt den 
vestindiske regering. I Danmark er det 
Historiske Huse, tidligere Bygnings Frednings 
Foreningen (BYFO), der er initiativtager og på 
USVI er der stor opbakning, også fra 
regeringen. Udfordringen er at skaffe 
pengene, og især fra den vestindiske 
regering, der for tiden kæmper med store 
økonomiske problemer. 

Magasinet vil i de kommende år følge dette 
projekt, samt et søsterprojekt på St. Thomas, 
hvor det gamle danske militærhospital i 
Charlotte Amalie ligeledes skal undergå en 
tilsvarende renovering.  
Vil man læse mere om projektet kan der 
henvises til www.in-search-of-identity.org
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FRA HISTORIEN OG NUTIDEN

EN GAMMEL DANSK FARM

Af Cand.mag. Aske Stick 

Little La Grange Farm & Lawaetz Museum på 
St. Croix fortæller en ret unik historie om 
plantagelivet på de tidligere Dansk Vestindi-
ske Øer, overgangen til U.S. Virgin Island og 
udviklingen til økologisk landbrug – samtidig 
med at bevare en relevant og nutidig 
forbindelse til fortiden. Plantagen Little La 
Grange ligger tæt på Frederiksted på St. 
Croix og har siden 1996 været åben for 
besøgende. I forbindelse med markeringen af 
100-året arbejdede jeg på et projekt mellem 
Dansk Vestindisk Selskab og Friends of 
Denmark, St. Croix.

Historien om Lawaetz familien  
og Little La Grange
Lawaetz familiens tilstedeværelse på St. 
Croix startede i 1890, hvor den unge Carl 
Lawaetz fik job på Sion Farm og Peter’s Rest 
på St Croix. Først i 1896 købte han planta-
gen Little La Grange på auktion med det 
formål at drive kvægavl. Carl var 26 år da han 
første gang ankom til St. Croix på opfordring 
af hans fætter, Herman Lawaetz, som var 
præst i Christianssted på Sct. Croix og 
sidenhen medlem af kolonialrådet. Først i 
1902 blev Carl Lawaetz gift med Marie 
Nyborg, efter at han havde været på besøg i 
Danmark i perioden 1901-1902. Carl og 
Marie blev naturligvis viet af Herman Lawaetz 
i Christiansted. Ægteskabet blev startskuddet 
på over 100 års ejerskab og tilhørsforhold til 
Little La Grange, som den dag i dag stadig 
ejes af medlemmer af Lawaetz familien. 

Plantagen Carl Lawaetz købte i 1896 havde 
været brugt til sukkerproduktion og med 
plantagen hørte både en dyremølle, en 

vindmølle og en dampmølle. Desuden var der 
også en række bygninger tilhørende produk-
tionen og bygninger til arbejderne på 
plantagen. Carl og Marie forbedrede 
plantagens bygninger og bygninger tilknyttet 
kvægavlen blev tilføjet. Plantagens tidligere 
ejere var blandt andet Cornelius Hendriksen 
(1770-1831), Adam Logan (1835-1866) og 
William Moore (1866-1880). Til forskel fra de 
tidligere ejere satsede Carl Lawaetz på kvæg 
– og særligt en kvægrace, som var en 
blanding mellem Red Pol kvæg og N’Dama 
kvæg importeret fra Senegal. Denne kvægra-
ce var avlet af Henry C. Nelthropp på 
Granard plantagen, hvor Carl tidligere havde 
haft arbejde. Kvægracen kaldes i dag 
Senepol kvæg og er meget udbredt i USA og 
Sydamerika og stammer altså fra st. Croix.

Mens Carl var optaget af kvæg og dyrkning 
af jorden, var Marie optaget af at sit kunstne-
riske talent, fotografere, læse og ikke mindst 
tage sig af parrets 7 børn. Historien om 
Lawaetz familien, familiens betydning og 
tilknytning til Danmark kræver vist en særskilt 
artikel (eller et besøg på Little La Grange 
Farm & Lawaetz Museum), men man kan få 
et meget godt indblik i familien i bogen ”Frits 
E. Lawaetz - The Bull of Annaly” af Priscilla 
G. Watkins, som omhandler Frits Lawaetz, en 
af parrets sønner og samtidig en kendt 
politisk skikkelse på U.S. Virgin Islands. I dag 
findes mange nulevende efterkommere af 
Carl og Marie, hvilket gør et besøg på Little 
La Grange Farm & Lawaetz Museum endnu 
mere interessant.

Arbejdet på museet
I første omgang bestod mit arbejde i at 
identificere de umiddelbare projekter for 
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museets fremtid i samarbejde med Hans 
Lawaetz, formand, St. Croix Friends of 
Denmark, og den nuværende lejer af 
plantagen og landmand, Nathan Olive. Det 
var en god og konstruktiv proces og begge 
var meget begejstret for initiativet søsat af 
Dansk Vestindisk Selskab. Nathan Olive er en 
entreprenant og driftig landmand, som starte-
de St. Croixs første økologiske landbrug på 
Ridge to Reef Farm og producerer i dag 
grøntsager til skolerne på St. Croix og 
underviser i bæredygtigt landbrug. Nathan 
Olive har overtaget brugsretten over stedet 
for at bruge det til hans økologiske landbrug 
på den betingelse, at huset og historien om 
Lawaetz familien bliver formidlet. Nathan har 
derfor blandt andet restaureret en bærende 
søjle i huset, istandsat indgangspartiet og 
ansat en formidlingsmedarbejder, som står 
for rundvisningerne i åbningstiden samtidig 
med han passer jorden.

Gennem vores møder og betragtninger af 
museet fik vi igangsat og gennemført flere 
ændringer på museet. Det var blandt andet 
en gennemgang af formidlingsmedarbejde-
rens omvisning, ændringer i udstillingsflowet, 
æstetiske indgreb og tilføjelser til udstillingen, 
etableret en ”særudstilling” om transfer day, 
katalogisering af litteratur, identificeret 
ukendte genstande, oversat en mængde 
tekst fra dansk til engelsk, fjernet anakronisti-
ske objekter og lanceret en ny indgangspor-
tal til museet (www.llgfarm.com). Desuden 
igangsatte vi yderligere indgriben i museums-
profilen, hvor vi især fokuserede på at 
formidle Lawaetz familiens historie i et 
landbrugsperspektiv blandt andet ved at 
tilbyde forskellige foldere med information og 
forslag til vandreture i området. Det er 

desuden muligt at bo på plantagen ved et 
såkaldt ”farm stay” og holde forskellige 
events på plantagegrunden. Alt i alt en 
masse projekter på kort tid, som ikke ville 
have været muligt uden støtten fra Dansk 
Vestindisk Selskab. Dog blev det klart ved 
projektet afslutning, at museet rummer et 
stort potentiale for at udvide kernefortællin-
gen om familien Lawaetz og det økologiske 
landbrug.

Genstande og glemte fotografier
Et af de mere interessante delprojekter var at 
få lov til at gennemgå hengemte mahogni-
skabe og låste trækister med dokumenter, 
genstande og fotografier. Man ved aldrig, 
hvad man finder eller hvad man støder på, 
men St. Croix Landmarks havde dog 
gennemgået det meste af Lawaetz familiens 
ejendele i forbindelse med deres overtagelse 
af Little La Grange Farm i 1996. Det blev dog 
hurtigt tydeligt, at meget materiale ikke var 

Forfatteren foran Little La Grange sammen 
med formanden for Bygningsfrednings- 
foreningen (BYFO), Birthe Iuel, jan. 2017
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korrekt registreret (eller slet ikke registreret) 
og at mange genstande sagtens kunne 
bidrage til udstillingens allerede imponerede 
samling. Arbejdet med at skabe overblik over 
20 fotoalbum, der hverken var registreret eller 
digitaliseret, var både interessant, men også 
tidskrævende. Billederne er taget af Marie 
Lawaetz, som var amatørfotograf og 
motiverne er ofte fra livet på plantagen og af 
børnene, men billeder af udflugter på St. 
Croix, besøg til Little La Grange og besøg i 
Danmark udgør også en stor del af billed- 
materialet. Helt exceptionelt lykkedes det  
at identificere et ukendt Emilie Langkjær 
fotografi, da Marie Lawaetz var ven med 
Emilie Langkjær. Det var derfor også med 
vemod, at projektet ikke kunne færdiggøres. 

Det originale interiør på Little La Grange.

En vedkommende kontekst
De mange oplevelser og hjælp fra medlem-
mer af Lawaetz familien og lokale var 
overvældende gennem hele projektet. For 
mig betyder det dels, at interessen og 
forbindelsen til Danmark stadig er aktuel, 
måske særligt i 2017, men dels også, at den 
danske kulturarv på nogle måder skaber 
rammen om en fortælling, som lokalbefolk-
ningen selv opsøger. Således er det ikke kun 
plantagen i sig selv, som fortæller en historie, 
men hele plantagens område, som fortæller 
en historie og giver en rammefortælling for 
nutidens beboere; de mange ruiner, de 
sjældne træer, tilgroede veje, tørlagte 
vandrør, tilhørende arbejderboliger, vandbas-
sin til tøjvask osv. Jeg var selv meget heldig 
at få lov til at se vindmøllen tilhørende Little 
La Grange på bakketoppen bag huset og 
arbejderboligerne på den modsatte side af 
vejen. Det er altså også i den kontekst, at 
man skal besøge Little La Grange Farm & 
Lawaetz Museum. Stedet rummer et stort 
potentiale for videre formidling af en unik 
historie med flere lag og flere kontaktflader 
med historien om Dansk Vestindien og U.S. 
Virgin Island.

Ruiner af slavehytter på Little La Grange.
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BOGANMELDELSE MED 100 ÅRS FORSINKELSE

UNDER TROPESOL 
– FORTÆLLINGER AF LUCIE HØRLYK

Af Henrik Teileskov 

I de sidste år inden salget af De Vestindiske 
Øer i 1917 udkom en række bøger i flere og 
ganske store oplag. De havde livet i kolonien 
som omdrejningspunkt. Bøgerne blev skrevet 
af den i dag stort set ukendte forfatter Lucie 
Hørlyk, der efter et ophold på øerne havde 
erhvervet viden om personer og forhold 
derude og ikke mindst om modsætningerne 
mellem de forskellige racer, der befolkede 
den multietniske koloni.

Da forfatterskabet i dag ikke kendes af 
mange, er det på sin plads at beskrive 
hendes liv. Et liv der blev kort. Hun blev født i 
Brøns i Slesvig i 1870 i en præste- og 
højskolefamilie. I sin barndom blev hun ramt 
af tuberkulose og tilbragte derfor behand-
lingsperioder i både Schweiz og på Korsika. 
Det, der fik størst betydning for hendes 
forfatterskab, var ægteskabet med politiassi-
stent og senere guvernementsfuldmægtig 
Simon Hørlyk, med hvem hun i 1892 drog til 
Vestindien. Parret boede skiftevis på St. 
Thomas og St. Croix. Her klarede de sig 
godt, fik to sønner, og ægtemanden avance-
rede til politimester i Frederikssted. Imens 
sørgede Lucie for hjemmet. Denne lykke fik 
dog en brat ende, da Simon i 1903 efter en 
ganske kort sygdomsperiode døde af tyfus, 
hvorefter hun straks rejste hjem med de to 
sønner. Hjemme i Danmark begyndte det 
hårde liv som enke og for at skaffe midler, 
begyndte hun at skrive om livet i Vestindien i 
både bøger og blade. Men tuberkulosen 
havde svækket hende, og allerede i 1912 
døde Lucie Hørlyk som 42 årig.

I 1913 udgav hendes far, provst L. Koch ”En 
levnedstegning delvis i Selvbiografi”, der i 
afsnittene ”Barndom og Ungdom” samt 

”Ægteskab og Enkestand” fortæller om Lucie 
Hørlyks liv.

I Vestindien havde hun oplevet spændingerne 
mellem den hvide kolonimagt og den sorte 
befolkning og derved fået blik for de sociale 
uligheder, der herskede på øerne. Endvidere 
havde hun fået stor indsigt i relationerne i den 
fåtallige hvide befolkning herunder ikke mindst 
kvindernes ofte meget kedsommelige og 
ensformige liv i den vestindiske miniverden. 

Den foreliggende bog er en novellesamling 
skrevet i perioden umiddelbart efter hjem-
komsten til Danmark. Den består af fem 
fortællinger, der alle på hver deres måde 
kredser om racemodsætningerne og livet i 
den hvide overklasse i Dansk Vestindien kort 
før salget.

Den første novelle hedder Nanna Judith – 
fortælling fra St. Thomas.

En dansk læge, Bang, møder i Charlotte 
Amalie en dansk embedsmand, der under sin 
daglige indtagelse af den forfriskende rom 
med vand på Grand Hotels galleri fortæller 
historien om den sorte Judith. 

Judith, der er født af slaver, kommer som 
smuk 35 årig i huset hos plantageejeren og 
handelsmanden Mr. Lonny. Sammen får de 
mulatdatteren Bell – en ikke så usædvanlig 
hændelse i den danske koloni. Forældrene 
kan ikke gifte sig af frygt for omgivelserne 
reaktioner. Mr. Lonny er givet forelsket i 
Judith, men hun opfatter forholdet som 
syndigt og accepterer sin skæbne - hvide og 
sorte kan ikke blive ligeværdige.

Senere ankommer Mr. Lonnys søster fra 
Skotland og tilbyder at give Bell en europæ-
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isk opdragelse. Judith ser her en mulighed 
for at bringe Bell ud af de fastlåste roller. 
Imidlertid dør søsteren, og Bell vender hjem 
til Vestindien med sine erhvervede europæi-
ske normer. Hun indser imidlertid hurtigt 
både sin egen og moderens plads i det 
vestindiske hierarki.

Historien gentager sig imidlertid til dels, da Bell 
gifter sig med en hvid englænder. Lægen 
Bang fatter interesse for Judiths meget mørke 
yngste barnebarn Marion. Omgivelserne ser 
ned på denne forbindelse, men Bang ser 
Marion som et friskt pust i sit liv. På sit døds- 
leje indser Judith – især da Marion insisterer 
på at kalde hende for mormor i stedet for 
Nanna Judith, som Judith har benyttet under 
hele barnebarnets opvækst – at Marion er 
anerkendt af en hvid, og at hendes eget liv 
ikke har været styret af en synd men har været 
et liv bygget på kærlighed.

I denne lille historie fortælles om det stille liv i 
den lille overskuelige multietniske koloniver-
den. Samtidig anes det begyndende opbrud i 
hierarkiet mellem racerne, der siden slaveri-
ets dage havde været ret fastlåst. Denne 
transformation af konventioner tager 
selvfølgelig tid, og det kan bestemt diskute-
res, hvor langt man var nået i 1900 tallets 
start. Men i Lucie Hørlyks lille novelle er der 
opbrud, og ændringerne er fint beskrevet i et 
selvfølgelig lidt gammeldags men bestemt 
læseværdigt dansk.

Bogens øvrige både lange og korte noveller 
bærer titlerne: ”Livet derude”, ”Orkanen”, ”De 
tre søstre” og ”Hun var brud”.

De skal ikke omtales nærmere her.

Hvis man har interesse i at læse lidt om de 
såkaldte gode gamle dage – der måske ikke 
altid var så gode endda, få et indblik i livet på 
De Vestindiske Øer kort før salget for både 
den sorte befolkning, udsendte danskere og 
familier der i generationer havde været bosat 
på øerne, kan denne lille bog anbefales.

Andre titler om Vestindien fra Lucie Hørlyks 
hånd er bl.a. bøgerne ”Fra Generalguvernø-
rens Dage” og ”Den Gamle Plantage”. 
Bøgerne fik i samtiden gode anmeldelser. Det 
gælder også romanen ”Meta Hauch”, der 
dog ikke har tropernes glødende himmel men 
moderlandets køligere temperatur som 
handlingsramme.

Under Tropesol udkom på Det Schønbergske 
Forlag 1907 - 218 s.

Kan købes antikvarisk.

Henrik Teileskov er 66 år og uddannet lærer 
og skolebibliotekar og har undervist i 38 år 
med hovedfag i historie og geografi. Teileskov 
skrev til afsluttende eksamen projekt om Peter 
von Scholten. Har flere gange bidraget til 
DVS’s publikationer. Er medlem af Selskabet.

Foredrag om havnen på St. Thomas
Seniorforsker Erik Gøbel, Rigsarkivet, holder 
foredrag den 25. april 2017 klokken 15:00 
på Museet for Søfart i Helsingør. Benyt 
lejligheden til at besøge det spændende 
museum i værftets gamle tørdok og hør et 
interessant foredrag om Charlotte Amalies 

havn. Blandt andet vil blive berørt den 
kolossale besejling af havnen og naturhav-
nens glimrende faciliteter i form af fyr, 
flydedok, reparationsværfter, kuldepoter, 
uddybningsarbejder osv. samt havnens folk 
– ikke mindst de berømte og berygtede 
kulkvinder.
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KULTUREN

DANSK – 
DET USYNLIGE SPROG I VESTINDIEN I DAG
Historien om resterne af dansk i Vestindien

Af Lise Bostrup

Hun hedder Julie Frederiksen, og hun 
bor sammen med sin familie i et smukt, 
gult hus, som hun har arvet fra sine 
forældre Axel og Enid Frederiksen.
Inde i stuen har hun et fint, gammelt porce-
lænsskab med en glasdør, hvor jeg kan se en 
imponerende samling musselmalede kopper, 
tallerkner, serveringsfade og en stor suppe-
terrin fra Bing & Grøndahl. Der er ikke så 
mange bøger i bogreolen, men jeg kan dog 
skimte en gammel bibel i læderbind og på et 
ovalt bord af mahognitræ med en hvid, 
håndbroderet dug med broderet monogram 
står der en lille lyseblå porcelænsvase ved 
siden af en sammenfoldet avis. Jeg kan ikke 
se, hvilken avis det er, men ordet avis står 
tydeligt og klart.

8.900 km fra Danmark
Det ligner alt sammen noget, jeg kender fra 
min mormors hjem i Vestjylland, men i stedet 
for at begynde at spørge hende, hvordan det 
går, siger jeg. „Wauw, Julie, it’s a wonderful 
place. Thank you so much for taking me 
here“, for selv om min mormor og morfar og 
Julies farfar og farmor alle sammen blev født i 
små jyske købstæder omkring år 1900, så er 
Julie mørk, og jeg er lys, vi bor 8.900 km fra 
hinanden, og det sprog, vi snakker sammen, 
er engelsk.

Julies familie
Julies farfar, Frederik Valdemar Frederiksen, 
var født i Fredericia, men kom som 12-årig i 
slutningen af 1890´erne med sin far til byen 
Danevang i Texas og rejste som ung til den 
danske koloni Skt. Croix, hvor han først 
arbejdede for en købmand og senere 
etablerede sin egen handelsvirksomhed. 

Frederiksen giftede sig med en mørk kvinde, 
og de fik seks børn: Vivienne, Karen, 
Randolph, Alfred, Olivia og Axel Frederiksen, 
og børnene lærte både at tale dansk og 
engelsk. Det var imidlertid ikke nok for 
Frederiksen, og han fik yderligere seks børn 
uden for ægteskabet. Disse børn fik efternav-
net Frederickson. 

Axel, Julies far, blev født den 17. september 
1915, og han giftede sig som ganske ung 
med Enid Augusta Hansen, der som han selv 
havde både afrikansk og dansk blod i årerne. 
Da Danmark solgte De Vestindiske Øer til 
USA i 1917, var Axel 2 1/2 år og Enid to 
måneder gammel.

Enid kunne ikke tale dansk, men det kunne 
Axel, men selv om Julie som barn plagede 
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ham om at lære hende det mærkelige sprog, 
mente han ikke, at der var nogen mening i at 
lære det. Det danske sprog dukkede kun 
frem, når han blev rasende. For helvede og 
for satan, råbte han, når han blev sur på 
hende og hendes to søskende, men han ville 
ikke fortælle dem, hvad det betød. „That’s all 
the Danish words I know“, siger hun og ser 
lidt trist ud, „and I don´t even know the exact 
meaning.“

Avis?
„Åhr“, indvender jeg og peger over på 
mahognibordet, „du kender da også ordet 
avis“. Det hedder ikke avis siger hun og 
prøver at efterligne min udtale med fladt a og 
tryk på 2. stavelse. „Det hedder Ajvis, altså 
ligesom biludlejningsfirmaet, du ved.“

„Nej, nej, nej, det er et dansk ord“, siger jeg 
og tager hendes The Sankt Croix Avis. „Prøv 
at se her. Den er grundlagt i 1844, altså 
længe før, Skt. Croix blev solgt til USA. Avis 
betyder newspaper, og du kan se på nettet, 
at vi har masser af aviser i Danmark: Vanløse 
Avis, Den Blå Avis og Midtjyllands Avis f.eks.“ 
„You might have a point there“, siger Julie – 
stadig lidt skeptisk.

Afviklingen af et sprog
Det første, der forsvinder af et sprog, er 
syntaksen. Evnen til at danne nye, fuldstæn-
dige sætninger går i glemmebogen fra 
generation til generation, hvis sproget ikke 
bliver brugt. Det fossilerer og bliver til 
isolerede ord og udtryk, og langsomt 
glemmes betydningen, udtalen tillempes det 
omgivende sprog, bevidstheden om ordenes 
oprindelse forsvinder, eller de glider helt ud af 
brug. 

Det allermest sejlivede træk ved et sprog 
synes at være navnene: Dronningens 
Tværgade og Gamble Gade.

Den dagligdag, som Julie Frederiksen lever i, 
er stadig præget af det danske sprog. Hun 
køber ind i byen Christiansted, der er opkaldt 
efter den danske konge Christian den VI, 
parkerer ved fortet Christiansværn, går op ad 
Kongens Gade, forbi Kirke Gade og Dronnin-
gens Tværgade. 

Hvis hun skulle få lyst, kan hun tage vandfly-
veren, som er ejet af en mand ved navn 
Svend Aage Ovesen, over til byen Charlotte 
Amalie på Skt. Thomas, der er opkaldt efter 
Christian V.s hustru, og her kan man bl.a. 
finde Gamle Gade, som ligger i det fattige og 
temmelig kriminelle kvarter Savan. De lokale 
kalder dog hverken gaden Gamle Gade eller 
Old Street, men Gamble Gade, da den er 
centrum for en del caféer, hvor man spiller 
poker om temmelig store beløb.

Nytårsmorgen
Julie er døbt i den lutheranske kirke i 
Christiansted, og hun anbefaler mig at 
deltage i gudstjenesten der nytårsmorgen. 
Hvis man associerer gudstjenester med stille 
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andagt og mange ord fra en prædikestol, så 
har man aldrig været i Vestindien. Her er 
ingen mulighed for at synke hen i individuelle 
tanker. Ustandselig skal man rejse sig og 
sætte sig, se på altertavlen og finde ud af, 
hvilken af de to næsten ens salmebøger, der 
indeholder den salme, de andre er begyndt 
at synge, rejse sig og give hånd til sin nabo til 
højre og til venstre, sætte sig igen og synge, 
lytte til noget, præsten siger, og så synge 
igen. Det hele virker meget fremmedartet – 
lige til koret pludselig istemmer „I østen stiger 
solen op, den spreder guld på sky“ – på et 
nydeligt, klart, korrekt dansk, men med en 
vestindisk musikalitet, der løfter ordene op og 

tilføjer dem en anden kraft end den, de har i 
danske omgivelser. Alle synger med. De kan 
salmen udenad, ligesom menigheden kunne 
for 100 år siden. Ordenes betydning er 
forsvundet, men glæden ved det smukke 
forløb af lange, klare vokaler i Ingemanns 
tekst, kombineret med Weyses smukke 
melodi, bruges hvert år til at hilse det nye år 
velkomment.

Smorrebrod, fester og skraldetonde
Der findes en del danske låneord i vestindisk 
kreol. F.eks. har ordet smorebrod sin faste 
plads på vestindiske restauranters spisekort. 
Ordet staves med et vekslende antal r’er, og 
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o i stedet for ø, men det, man får, når man 
bestiller det, ligner virkelig dansk smørrebrød, 
da det også er et stykke brød med pålæg. 
Dog er pålægget i Vestindien ikke sild, 
leverpostej og fiskefilet med remoulade, men 
f.eks. duck smorebrod, som er en skive brød 
overlæsset med andesteg, kogte andeæg og 
marinerede gulerødder i strimler. Smorebrod 
er en lokal specialitet, og kun tjenere på de 
restauranter, som de danske turister frekven-
terer, ved, at smorebrod har sin oprindelse i 
kolonitidens Danmark.

Andre elementer er mindre genkendelige. En 
typisk vestindisk festival med afrikansk 
inspireret quelbe-spil og jumbie-dans, hvor 
unge drenge tager masker på og spænder 
utrolig høje stylter på benene, kaldes en fest. 
„Fest is just an abbreviation for festival“, 
forklarer Julie mig, men hvis man googler 
begrebet, får man mange ord som film 
festivals og music festivals, men ikke nogen 
film fests. 

Mindre romantisk er det måske, at også 
ordet skraldetønde har overlevet som et 
særlig vestindisk ord for waste bin, og at man 
kan håne en feminin mand ved at råbe tantie 
eller tantan efter ham. Ordet tantie bruges 
også i normal sprogbrug om kvindelige 
familiemedlemmer. Tantie Bell kan være en 
moster eller en faster, en kvinde der er gift 
med en onkel - eller en kvinde med en ikke 
helt klar relation til familien.

Det usynlige sprog
Hvor man i USA siger hi eller how are you?, 
lægger man på de tre tidligere danske øer 
stor vægt på at indlede enhver konversation 
med good morning, good afternoon og good 

night alt efter, hvad tid på dagen, man 
mødes. Den vestindiske digter, Sam Christo-
pher, beskrev det i sit digt ”Da jeg forlod Skt. 
Croix med Roseway” (2009) sådan:

Husene i Christiansted er bygget til at holde.
Mursten pudset med mørtel,
malet med farver, der er
lyse og optimistiske 
selv i den mørkeste storm:
pastelgule, orange som en mango
klart blå,
som himlens farve
før storm.
Huse er evige, ligesom livet er evigt.
Omgivet af havvand
på de samme 100 km2 jord
er de samme ansigter, og den samme musik 
stiger op fra hustagene.
Her er godaften en hilsen, ikke et farvel.

En amerikansk Facebook-bruger, der har 
boet nogle år på øerne, udtrykker det sådan:

„Proper greetings are a tremendously 
important part of day-to-day interaction in the 
West Indies, and failing to greet someone 
you are talking to is actually quite rude. I lived 
in the West Indies for a few years and people 
would say Good night to me as a greeting all 
the time. It never failed to fuck me up.“

Det opleves som et særligt caribisk træk, 
men jeg synes nu, at det minder temmelig 
meget om de danske hilsner godmorgen, 
godeftermiddag og godaften. 

Artiklen er i en lidt anden version trykt i Moders-
mål-Selskabets blad Sprog og Samfund. 
 
Lise Bostrup er cand. mag. og forlægger, Forlaget 
Bostrup - forlagetbostrup@gmail.com
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BOGINTRODUKTION

ALBERT H. RIISE OG HANS  
APOTEK PÅ ST. THOMAS

Forfatteren Hans-Otto Loldrup har 
udgivet en bog om den spændende 
person A.H. Riise, der etablerede det 
første rigtige apotek på St. Thomas, og 
blev en meget velhavende mand. Læs 
en forkortet version af hans historie. 

Bogens anledning
Bogen er skrevet i anledning af, at St. Thomas 
Apotek i Vejle fejrer 100 års jubilæum 1. august 
2017. Den handler dog først og fremmest om 
apotekets vestindiske forhistorie, som be- 
gyndte i Charlotte Amalie på St. Thomas.

Indtil 1838 havde øens indbyggere kun 
kunnet købe medicin i boder, som lægerne 
drev. De blev ofte betjent af uuddannede 
drenge, og kvaliteten af lægemidlerne var 
højst tvivlsom. Nu fik den danske farmaceut 
Albert H. Riise bevilling til at anlægge et 
apotek i Charlotte Amalie. Samtidig blev det 
bestemt, at alle øens lægeboder skulle 
lukkes inden for det næste par år.

Apoteket i Charlotte Amalie
Efter at have modtaget sin bevilling drog Riise 
til St. Thomas, en rejse, der dengang tog 
omkring seks uger. Inden han nåede til sit 
bestemmelsessted, lagde skibet til i Christian-
sted på St. Croix, hvor han besøgte sin 
kollega, apoteker Benzon. Måske var det 
allerede under dette besøg, at han stiftede 
bekendtskab med et produkt, Bay Spiritus, 
som havde skaffet Benzon gode indtægter. 
Dette velduftende hårvand var et udtræk af 
blade fra Bayberry Tree (Myrcia acris), og Riise 
udviklede siden med stor succes sin egen 
udgave, som blev destilleret ved hjælp af rom. 

Riise opkøbte to af de eksisterende doktor-
boder, dels for at fjerne to potentielle 

konkurrenter, dels for at have en base for sit 
eget apotek. Riise beskrev det spraglede 
sortimentet i den ene bod. Her fandt man 
bl.a. halskraver, flipper og stråhatte til mænd, 
sykurve og parfumerivarer til kvinderne samt 
mængder af konfekturer, bl.a. sukkerdukker 
med bladguld. Når Riise spurgte til, hvordan 
indholdet i bestemte medicinflasker var 
fremstillet, fik han kun det svar, at de havde 
været der, siden boden engang blev åbnet. 
Riise tog konsekvensen, hældte disse 
mystiske væsker sammen i et stort kar og 
destillerede lampeolie af det.

Riise indrettede et interimistisk apotek, der 
blev visiteret 25. februar 1839 af flere læger 
og politimesteren. De konstaterede, at 
forretningen var velforsynet med gode 
lægemidler. Et laboratorium var ved at blive 
indrettet, og i løbet af nogle måneder ville en 
farmaceut, der skulle være Riises stedfortræ-
der, ankomme fra København.

Den første tid blev vanskelig for Riise. Salget 
var mindre end forventet, og det gik desuden 
uforudsigeligt op og ned i takt med, at for- 
skellige sygdomsepidemier ramte øen, ofte 
bragt dertil af skibe, som anløb havnen. Året 
1842 blev et vendepunkt for Riise. Han giftede 
sig med Henriette Marie Worm, datter af en 
regimentskirurg på St. Croix. I svigerfamilien 



26  ·  Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 2 / Marts 2017

fandtes en velhavende major Kjellerup, som 
tilbød at låne Riise de penge, han behøvede 
for at oparbejde sin virksomhed. Riise flyttede 
i 1843 sit apotek til ejendommen Dronnin-
gensgade 6 på hjørnet af Nygade, hvor han 
havde lejet lokaler. Han havde nu også råd til 
at tage på sin første rejse til Amerika, hvor han 
købte varer til sit apotek og knyttede varige 
forretningsforbindelser.

Ved udgangen af 1845 kunne Riise betale 
knap $ 25.000 tilbage til major Kjellerup og 
var nu gældfri. I 1846 købte han apoteks- 
ejendommen, som han senere udvidede med 
tilbygninger og andre ejendomme. Forretnin-
gen, der nu ud over apoteksvirksomheden 
også omfattede salg af husholdningsartikler, 
fremstilling af Bay Rum mv. samt en engros-
forretning, gik strygende. Hver gang myndig-
hederne afholdt visitats, blev hans apotek 
karakteriseret som uovertruffent i hele 
Vestindien.

Naturaliesamleren
Da apoteker Riise havde etableret sig i 
Charlotte Amalie, begyndte han at forfølge en 
anden interesse. Han indsamlede og købte 
dyr og planter mv., som han sendte hjem til 
de københavnske museer, men også til 
fremtrædende videnskabsmænd i ind- og 
udland. En del var så sjældne, at de førte til 
ny naturhistorisk viden. Mange af Riises 
donationer kan stadig ses i København, først 
og fremmest på Statens Naturhistoriske 
Museum.

Riises alderdom og hans efterfølgere
Året 1867 blev et vendepunkt for Riise-famili-
en. Efter en række voldsomme sygdomsepi-
demier i vinteren tegnede året lyst. Borgerne i 
Charlotte Amalie fejrede 25. oktober, at man 
var nået gennem orkansæsonen uden 
ødelæggelser. Få dage senere ramtes byen 
af en voldsom orkan, og 18. november af et 
voldsomt jordskælv med en efterfølgende 
tsunami. Begge gange blev apoteksbyg-
ningen voldsomt beskadiget, og familien 
måtte indkvarteres hos gode venner, mens 
den blev sat i stand. Riise åbnede hurtigt et 
nødapotek, så indbyggerne kunne få de 
mest nødvendige lægemidler.

Efter disse voldsomme oplevelser havde 
familien svært ved at finde ro. Samtidig 
skabte de første tanker om, at Danmark 
skulle sælge sine vestindiske besiddelser, 
stor usikkerhed om fremtiden. Riise sendte 
nu familien i sikkerhed i Danmark, hvortil de 
ankom 20. maj 1868. Selv fulgte han nogle 
måneder senere, efter at han havde overladt 
sin virksomhed til en bestyrer, Alfred Jørgen-
sen, der senere blev gift med Riises ældste 
datter, Harriet. Riise købte i 1872 en stor villa 
med mere end 16 værelser og en parklignen-
de have på Frederiksberg, ved København. 
Han gav den navnet St. Thomas, og her 
levede han det meste af sin alderdom, 
omgivet af familien og en række af datidens 
førende naturvidenskabsfolk, der kom på 
besøg.

Næste generation Riise på apoteket
Riise var tilbage i Charlotte Amalie flere 
gange, senest i 1878, hvor det lykkedes ham 
at få arrangeret, at sønnerne Karl og 
Valdemar overtog driften af apoteket som 
bestyrere. Riise døde 18. oktober 1882 i sit 
hjem i København som en af landets rigeste 
borgere. De to brødre købte apoteket i 1883 
og drev det i fællesskab under navnet ’St. 
Thomas Apothecary Hall A.H. Riise’. 
Kompagniskabet mellem brødrene opløstes i 
1890. Valdemar Riise købte broderen ud og 
blev eneejer, mens Karl og hans hustru 
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vendte tilbage til København, hvor de levede 
godt af hans arveandel. Med stor arbejdsom-
hed lykkedes det Valdemar Riise at drive 
faderens forretning fremad, selv om det var 
nedgangstider på øerne.

Den katastrofale julefest
Julen 1895 tegnede til at blive usædvanlig 
festlig. Den danske krydserfregat Fyen, der 
var på togt i Vestindien, lå i havnen i Charlotte 
Amalie. Lørdag 28. december var de frivillige 
lærlinge fra fregatten inviteret til juleselskab 
på apoteket. Men knap havde man fået 
tændt det knastørre grantræ, der var 
ankommet fra Europa, før et vindpust 
gennem de åbne vinduer fik et lys til at 
antænde træet. Ilden bredte sig hurtigt, og 
apoteksbygningen nedbrændte trods mange 
menneskers indsats for at slukke.

Ingen kom til skade ved branden, og allerede 
den følgende morgen blev de første varer 
ekspederet fra et ’nødapotek’, som blev 
indrettet på den anden side af gaden. 
Allerede i 1850 havde Albert H. Riise fået 
indrettet en lagerbygning i Vimmelskaftsgade 
1, tilstrækkeligt langt fra apoteket til, at det 
ikke blev berørt af branden. På grund af 
denne fremsynethed havde man varer at 
sælge, selv om selve apoteket var brændt 
ned. Først i maj 1897 kunne man flytte ind i 
apoteksbygningen, der var blevet genopført.

Salget af Dansk Vestindien
I sine sidste år på St. Thomas var Valdemar 
Riise ramt af stadig heftigere sygdomsanfald, 
og i 1913 valgte han at sælge apoteket og 
rejse hjem til København. Blot et års tid 
senere, 10. december 1914, døde han i det 
smukke hjem, han havde nået at indrette.

Køberen af Riises virksomhed var den unge 
farmaceut Oluf Volmer Poulsen. Få år senere 
solgte den danske stat de tre vestindiske øer 
til USA for $ 25 mio. Overdragelsen fandt 
sted 31. marts 1917. Herefter skulle ameri-
kansk lovgivning gælde på øerne, og den 
eneret til forhandling af lægemidler, som lå i 
Poulsens apotekerbevilling, ville bortfalde. 

Han krævede derfor kompensation for sit tab 
af den danske stat, fordi han ikke kunne 
forudse de ændrede vilkår, da han købte 
apoteket.

St. Thomas Apotek i Vejle
Apoteker Poulsens krav om erstatning 
udløste en større konflikt i den danske 
farmaceutverden. For at undgå en kontant 
udbetaling valgte regeringen at tildele ham 
bevillingen til det hidtidige Svane Apotek i 
Vejle, som netop var ledig på denne tid. 
Under normale forhold ville apoteket kunne 
søges af alle farmaceuter og blive tildelt den 
bedst kvalificerede, men myndighederne 
kortsluttede denne fremgangsmåde. De gav 
O.V. Poulsen tilladelse til at drive et nyt 
apotek i det hidtidige Svane Apoteks lokaler, 
nu under navnet St. Thomas Apotek, med ret 
til at sælge det inden for en periode af 30 år. 
Det var i princippet et nyt apotek, man 
oprettede til ham, idet man samtidig flyttede 
det hidtidige Svane Apotek til en nærliggende 
placering.

St. Thomas Apotek fik en dramatisk start i 
Vejle. Landets farmaceuter var ophidsede 
over regeringens indgreb, og der var i løbet af 
1917 mange konflikter om apoteket mellem 
apotekernes og farmaceuternes organisatio-
ner. Mod årets slutning fandt gemytterne 
imidlertid til ro, og siden dengang har St. 
Thomas Apotek i Vejle udviklet sig roligt i takt 
med landets øvrige apoteker.

Hans-Otto Loldrup: ”A.H. Riises apotek på 
St. Thomas og i Vejle”. 160 sider. Kr. 250. 

Kan bestilles på www.farmacihistorie.dk eller 
på tlf. 35 35 84 12.
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Dansk Vestindisk Selskab: 
Bestyrelse, kontaktpersoner og adresser

FORMAND 
Anne Walbom,
formanden@dwis.dk
T 23 74 92 20
Lykkesholms Allé 2 A, 4. sal
1902 Frederiksberg C

BESTYRELSESSEKRETÆR 
Anna Lykke Jensen
T 43 99 80 50

MEDLEMSBLAD OG 
BESTYRELSESMEDLEM
Michael Keldsen 
medlemsbladet@dwis.dk
T 38 77 44 80
Margrethevej 8
2840 Holte

BESTYRELSESMEDLEM
Karin Gert Nielsen
kgn@atlanticlink.net
T 29 42 10 05
Nordmarksvej 39
2770 Kastrup

BESTYRELSESMEDLEM
Therese Leonhardt Hjorth
theresehjorth@outlook.com
T 26 22 91 17
Blågårdsgade 38, 4. tv.
2200 København N

BESTYRELSESMEDLEM 
Gerda Brown Jensen
T 60 41 06 22

NÆSTFORMAND
Dorte Paaske
dortepaaske1@gmail.com
T 21 43 20 21
Halls Allé 7, st. th, 
1802 Frederiksberg C

BANKFORBINDELSE
Lån & Spar Bank
Reg. nr. 0400
Konto nr. 1170079724
IBAN-nr . DK2004001170079724, 
BIC-kode LOSADKKK

Bank
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SEKRETÆR 
Lars Hven Troelsen
hven@oncable.dk
T 40 51 94 95
Strandøre 19
2100 København Ø

KASSERER 
Hans Jørgen N. Laursen 
needenskov@gmail.com
T 29 12 95 07
Byvangen 13
8700 Horsens

MØDEUDVALG 
Gerda Brown Jensen 
moedeudvalget@dwis.dk 
T 60 41 06 22 
Jens Munksgade 20, 5. tv
2100 København Ø
Uden for bestyrelsen:
John Brown

FESTIVALUDVALG 
festivaludvalget@dwis.dk 
Gerda Brown
Anne Walbom
Asger Larsen
Lars Hven Troelsen 
Mai-Britt Anthony Sparholt

KULTURHISTORISK 
UDVALG 
Anne Walbom
kulturudvalget@dwis.dk
Dorte Paaske
Michael Keldsen
Therese Leonhardt Hjorth
Uden for bestyrelsen:
Jonas Møller Pedersen
Niklas Thode Jensen
Vibe Maria Martens og
Aske Stick

2017-UDVALG
Nedlagt. Aktiviteter
overført til øvrige udvalg

SELSKABETS  
KONTAKTPERSONER

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

Sydjylland
Peter Rastrup
T 61 50 06 14
Jørgensgård 47
6200 Åbenraa
peter@rastrup.net 

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

NÆSTFORMAND, 
MEDLEMS SEKRETARIAT 
OG WEBREDAKTION
Ebbe Tor Andersen 
sekretariatet@dwis.dk
T 32 53 10 98 
Mobil 24 79 36 65
Thimandsvænget 5
2791 Dragør

Udvalgene...
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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 fl ådes 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,-

BLANT SLAVER OG 
SJØRØVERE  
Tore L. Nilsen, 262 sider, 
Spartacus 
Pris kr. 225,-

DANSK VESTINDIEN, 
ISLANDS OF BEAUTY 
AND BOUNTY
Uddrag fra C. E. Bærentzens 
værk DANMARK, udgivet 1856, 
genudgivetmed dansk og 
engelsk tekst af Nina York,
St. Croix 2003 . 94 sider 
Pris kr. 70,-

EN BERETNING FRA 
ST. THOMAS 1936-46
Katrine Svensgaard. 
31 sider. DVS 2013
Pris kr. 25,-

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,-

ST. CROIX 
HISTORISKE FOTOS 
Anne Walbom og Elizabeth 
Rezende, 2009, 137 sider. 
Pris kr. 200,-

SLAVERNES SLÆGT
Alex Frank Larsen. 
304 sider 2008
Pris kr. 200,-

SLAVES IN OUR FAMILY 
TO DVD’ER, 4 TV-dokumenta-
rer tidligere udsendt af DR 
under titlen ’Slavernes Slægt’
Pr. DVD kr. 150,-

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,-

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

FOR THE HEALTH 
OF THE ENSLAVED
Niklas Thode Jensen. 
352 sider. Kbh 2012. 
Pris kr. 350,-

ST. CROIX 500 YEARS. 
PRE COLUMBUS TO 1990
Erik J. Lawaetz. 2nd. edition. 
Bind 1 (af 3).
Paperback 
Pris kr. 70,-

Bogsiden

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

DVS-emblem, kr. 25,- og bøger kan købes ved møder eller bestilles pr. brev, mail, 
telefon hos: Cay Andersen, bogsalg@dwis.dk, T 57 83 11 27, Færøvej 15, 4180 Sorø
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Bliv medlem af 
Dansk Vestindisk Selskab

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

Selskabets formål er ...
... at samle alle, der har eller har haft til knyt-
ning til U.S. Virgin Islands, det tidligere 
Dansk Vestindien, samt alle andre, der har 
interesse i at opretholde og skabe kulturelle 
og venskabelige forbindelser til øerne, og 
bevare minderne om Dansk Vestindien.

... 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:

•  Møder, sammenkomster, foredrag og 
anden foreningsvirksomhed.

•  Udgivelse af et medlemsblad ogandre 
publikationer f.eks. hjemmeside.

•  Samarbejde og korrespondance med 
andre foreninger med tilsvarende formål.

•  Formidling af personlige kontakter gennem 
gensidige besøg.

Årligt kontingent er kr. 300 pr. husstand

Bliv medlem
Vi vil altid gerne have nye medlemmer. 
Du kan indmelde dig i Dansk Vestindisk 
Selskab via vores website 

www.dwis.dk/test-indmeld

www.dwis.dk
Du kan holde dig ajour med nyheder 
i Dansk Vestindisk Selskab på vores 
website. Vi opdaterer løbende med 
nyheder, fotos og digitale udstillinger.

Lad os høre fra dig, hvis du har gode 
ideer til artikler, indlæg, fotos, fi lm 
udstillinger m.m. Du er velkommen 
bidrage til arbejdet med websitet og 
Magasinet.
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Afsender: Dansk Vestindisk Selskab
Ebbe Tor Andersen · Thimandsvænget 5 · 2791 Dragør

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

Governor Kenneth Mapp, USVI, som vi vil høre mere om i 

forbindelse med Centennial 2017.

DEADLINE  
for artikler og  
materiale til  

næste nummer  
af Magasinet er  
d. 1. juni 2017


