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Kære medlemmer

Så skete det igen. En frygtelig orkan rammer St John og St Thomas, men sparer heldigvis St 
Croix.

De mange timer under selve orkanen var enerverende lange. Men til sidst stilner blæsten af, og 
….

Nej, så er det værste ikke nødvendigvis overstået. Bagefter er det næsten lige så slemt, bare på en 
anden måde. Måske er man så heldig, at huset er intakt. Men hvad med bilen? Hvis man har en 
generator er det godt, for der er ingen strøm. Forhåbentlig har man husket at købe rigeligt med 
batterier. Men efterhånden er maden ved at slippe op, og supermarkedet rationerer folks indkøb. 

Med andre ord, så mangler der både det ene og det andet på St Thomas og St John. Der er 
virkelig brug for hjælp. 

DVS beder dig om at hjælpe os, med at hjælpe vores gode venner på de gamle danske øer.

Vi har brug for dit bidrag. Støt vores IRMA-indsamling. Reg.nr. 0400 -  
kontonr. 11700 79724

På forhånd tak.

Anne Walbom

Formanden  
skriver...

SE FOTOS, 

SPECIALER 

OG DIGITALE 

UDSTILLINGER PÅ

WWW.DWIS.DK
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Redaktøren skriver...
DET TABTE PARADIS?
Mens jeg skriver dette, er beboerne, ikke kun i 
USVI, men i hele Caribien, ved at gøre tabene 
op efter orkanen Irma, der i dagene fra den 5. 
september hærgede og ødelagde. Nogle øer, 
som f.eks. Barbuda blev, efter de foreliggende 
oplysninger, mere eller mindre lagt ned med 
tab af op til 95 % af boligmassen. I USVI gik 
det hårdest ud over St. Thomas, bl.a. er Roy 
Schneider Medical Centre, øens eneste 
hospital ødelagt, St. Croix slap – omstændig-
hederne taget i betragtning – nogenlunde fri af 
de værste skader. 

Orkaner i Caribien er en del af livsvilkårene, 
men der går dog oftest flere år mellem de 
rigtig slemme. Jeg tror, at man skal helt tilbage 
til orkanen Hugo i 1989, der i vidt omfang 
ødelagde St. Croix – og hvorom der stadig i 
bybilledet er minder i form af ruiner, der ikke er 
blevet fjernet eller renoveret, for at finde noget, 
der kan ligne, og så måske Marilyn i 1995, der 
ramte alle øerne. Og så er der endda folk, der 
med galgenhumor, kalder disse 2 orkaner for 
småregnbyger sammenlignet med Irma!

Vi kan kun have medfølelse med vores 
vestindiske fæller over de forfærdelige 
begivenheder.

Om det samme skal gælde, når vi taler om 
USVI`s økonomiske situation kan diskuteres. 
Øerne har i dag en gæld til kreditorer og sine 
pensionister på omkr. 6,5 milliarder USD; altså 
ca. 40 milliarder kroner. En gæld, som der kun 
er en befolkning på 100.000 til at servicere. 
Det svarer til , at hver borger – ung som 
gammel - skylder 400.000,- kr. Og det i et 
samfund med stor arbejdsløshed, lave 
indkomster og et meget ensidigt og sparsomt 
erhvervsgrundlag.

Gældssituationen er blevet forværret som 
følge af at naboøen, Puerto Rico, der som 
USVI, er et Territory i USA, har standset sine 
betalinger. Det betyder, at Puerto Ricos 
kreditorer, der har ca. 123 milliarder USD til 
gode, ikke har mulighed for at få deres 

tilgodehavender betalt fuldt ud. Eftersom USVI 
er i en lignende gældssituation medfører det, 
at det er svært for øerne at låne nye penge, 
eller få deres gamle lån forlænget. De 
internationale långivere og kreditorer er blevet 
nervøse. Med andre ord er USVI endt i det, 
man kalder junkstatus.

Når det er gået så galt, hænger det bl.a. 
sammen med, at øerne har levet over evne. 
Dette skal ikke forveksles med, at man har 
levet et liv i luksus. Men øerne har – mere eller 
mindre selvforskyldt - ikke opkrævet de 
nødvendige skatter for at have balance i de 
offentlige budgetter, man har en for stor 
offentlig sektor, og et for svagt erhvervsgrund-
lag. Reelt set er der kun turismen og så 
romfabrikation (Captain Morgan’s), der 
bidrager til øernes økonomi. Hertil kommer at 
bidrag fra Forbundsregeringen i Washington 
hviler på et for svagt grundlag.

Senatet og governor Kenneth Mapp har 
tidligere i år taget nogle skridt til at forbedre 
situationen, bl.a. ved indførelse af nye skatter 
og en mere effektiv skatteopkrævning. Hertil 
kommer, at Forbundsregeringen i Washington 
er ved at analysere situationen med henblik på 
at overveje, om og hvordan man kan gribe ind 
– en øvelse, som ikke kun retter sig mod 
USVI, men mod alle de amerikanske territorier 
(f.eks. også Guam, Marianerne, Puerto Rico 
m.fl.), der har tilsvarende problemer.

Færdes man på øerne, får man mange 
udlægninger af, hvem der har skylden for den 
miserable tilstand. Og – som vi naturligvis 
også kender det fra vores egne breddegrader 
– må politikerne stå for skud i første række. 
Og det er nok ikke helt forkert og urimeligt. 
Om de selvsamme så er i stand til at løse reelt 
op for problemerne, har vi til gode at se; og 
om det kan ske uden indblanding fra For-
bundsregeringen er et af de helt store politisk 
ømtålelige spørgsmål.

Vi andre må håbe på det bedste for de 
skønne øer – vi skulle helst kunne nøjes med, 
at kalde dem Paradiset.

Michael Keldsen, Redaktør
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Medlemsmøder Taastrup Kulturcenter, 

Poppel Alle 12, 2630 Taastrup. 

Onsdag, den 27.9.2017 kl. 19.00 

L`Esperance og Sieben-Mollendal.

Historier fra 1700 tallets plantageliv på St. John.

Kristine Albæk og Samantha Aagaard begge stud.
cand.mag i historie, fortæller om deres praktik og 
fund på St. John.

Tilmelding via hjemmesiden senest 
20.9.2017. Pris 60.- kr.

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød 
pr. deltager

Medlemsmøde i Horsens 
Firmaidræt, Hattingvej 14, 
Horsens.

Lørdag, den 7.10.2017 kl. 14.00

A.H. Riises Apotek på St. Thomas og i 
Vejle.

Forfatteren Hans-Otto Loldrup fortæller 
om sin nyligt udgivne bog.

Tilmelding via hjemmesiden senest 
30.09.2017. Pris 30.- kr.

Der vil blive serveret kaffe og kage

2 guidede omvisninger på 
Christiansborg Slot, til udstillingen: 
Bag guvernørens spejle. 

Christiansborg Slot bliver caribisk guvernørbolig. 
Da Dansk Vestindien blev solgt til USA i 1917, skulle 
guvernørboligerne på øerne rømmes. En kostbar 
møbelsamling fra den tidligere guvernør, Peter von 
Scholten, blev lastet på et skib og sendt til Danmark. 
Møblerne er hovedpersonerne i udstillingen.

Lørdag, den 30.9.2017 kl. 12.45. 
Tilmelding via hjemmesiden efter først til mølle 
princippet senest 28.9.2017. Pris 50,- kr.

Lørdag, den 7.10.2017 kl. 12.00 
Tilmelding via hjemmesiden efter først til mølle 
princippet senest 05.10.2017. Pris 50,- kr.

VI GLÆDER OS TIL VI SES IGEN! 

Møder & aktiviteter
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af Solange Sheppy

Efter den veloverståede festival i juni 
har vi modtaget dette tankevækkende 
indlæg fra en af deltagerne fra øerne, 
Solange Sheppy.

God answered a prayer today as Anne 
Walbom spoke into the microphone of our 
charter bus as we left the Flynderupgård 
Museum’s country estate, once owned by 
her great great great grandfather Frederik 
Ferdinand Hansen. She said that she had 
prepared a few notes, since so many of us 
Virgin Islanders had questions regarding 
details about what we had just seen. And as 
she read highlights of her family’s history, a 
remembrance arose of a Christmas season 
years ago….

I had told the story so many times: “I met this 
white Danish lady and she just found out her 
great, great grandmother was born a slave 
here on St. Croix. She learned this when her 
mother gave her a locket recently. When she 
opened it, she saw a woman with brown skin 
and wavy black hair. She questioned her 
mother. And, the questions kept coming, 
beyond what her mother could share. She 
felt like she had to travel here, to find 
answers, to research her heritage.”

“Can you imagine finding out that you are 
descended from a relationship between a 
slave owner and a slave?” I would ask 
whoever was listening. I knew what that felt 
like. In the line of my African American father, 
I am a descendant of an American president 
and an illicit affair with a slave. 

Having arrived at the museum just two hours 
earlier, I listened as Anne addressed the 
crowd gathered there about a locket, 
voyages between the former Danish West 
Indies and Denmark, and an on-going search 
for answers. I knew the story seemed 
familiar. It had been years since I had heard 
or told the story, though. 

The curators gave impassioned explanations 
of their ideas for the concept and design of 
the exhibit. They seemed genuinely intere-
sted in the collective response and overall 
approval of our delegation from the Virgin 
Islands in particular. I reached out my hand to 
thank one of them for their efforts to provide 
a tribute and bring a small semblance of 
justice to our shared history, and became 
overwhelmed with gratitude and fresh 
inspiration. Through the efforts of Anne 
Walbom and many others this exhibit was 
able to produce a narrative that shows love is 
now and was then a bridge over troubled 
Transatlantic waters. 

I have always believed that racism and 
colonialism will end when people who are 
afforded the same rights and privileges as the 
oppressors stand up and demand justice for 
the oppressed. What I found at Flynderup-
gård was the story of a handful of Danes 
throughout history attempting to do just that. 
Stepping onto the bus after the talks and the 
tea time, I felt invigorated by the po-tential I 
might have to one day spread awareness 
about the rich legacy of my people in order to 
impact lives for the better.

And, as I heard the emotion- the gratitude 
and fresh inspiration- in Anne’s voice come 

FESTIVALBERETNING

FORGOTTEN - GLEMT
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There in the back row of the upper deck of 
the tour bus, sitting next to my new friend 
Elynne Lockhart, I finally recalled why the 
story seemed so familiar. That request, from 
years prior had just been fulfilled in miracu-
lous measure. I could see even more clearly, 
the African and Danish ancestry in me as that 
same bridge. And in an instant I realized that 
the locket that had changed so much for her 
became the locket that had changed so 
much for me.

God answered many prayers during this 
amazing festival. This was one of my 
favorites. Thank you.

through the speakers, after her first visit to 
the museum, as she recounted those details 
for us, I remembered the prayer long 
forgotten:

At the end of our brief exchange at the 
Friends of Denmark Christmas party where 
Khema introduced us years ago, I looked at 
Anne and said, “I would be thrilled to find out 
what you discover next.” She said, “me too.” 
On the drive home that night I prayed that 
she would find all she desired and that she 
would share her experience so that I would 
somehow be able to learn about the details 
of this fascinating story firsthand. 

Solange Sheppy
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FESTIVALBERETNING 

CENTENNIAL FESTIVALEN I KØBENHAVN

Af Kirsten Scherer

Kirsten Scherers personlige beretning 
som vært og festivaldeltager, og om 
etablerede venskaber. 1. del i dette 
nummer og 2. del i november

For mig blev Festivalugen fra 10.-17. juni 
2017 en helingsproces fra sorg til genfunden 
glæde. Jeg havde mistet min søster i 
oktober, og hele vinteren var for mig en kamp 
om at komme tilbage til glæden.

Min krise var så dyb, at jeg meldte mig ud af 
Dansk Vestindisk Selskab efter ca.12 års 
medlemskab. Jeg følte afmagt; kunne ikke 
tænke på de lange køreture fra Rørvig til 
Tåstrup, og slet ikke, at jeg havde lovet at 
være vært for et ægtepar. Der gik måske 10 
dage, så fortrød jeg min handling, og meldte 
mig ind igen, men uden at påtage mig jobbet 
som vært. Efter at have slikket poter endnu 
nogle uger, prøvede jeg at gennemtænke 
situationen. Jeg magtede ikke at have 
liggende gæster i mit lille ”dukkehus”. Men 
måske kunne jeg købe et hotel hus i nærhe-
den. Som sagt så gjort. Huset havde to 
dobbelte værelser. Nu kunne jeg modtage to 
ægtepar. Jeg ville selvfølgelig traktere mine 
gæster i mit hus. Jeg skrev til foreningen, de 
skulle ikke tro, jeg var helt skør, men nu 
kunne jeg være vært for to ægtepar. Det var 
selvfølgelig en udgift, men jeg elsker at være i 
Rørvig, og nu kom ”ferien” med eksotiske 
oplevelser til mig, uden at jeg skulle slæbe på 
kufferter osv. 

Det blev så aftalen med Festudvalget. Men 
min overraskelse var stor, da deltagerlisten 
blev tilsendt. Jeg skulle modtage 4 damer! 
Jeg fik travlt med at finde en ny løsning, da 
jeg ikke mente 4 enlige damer skulle dele to 

dobbelte værelser i en hel uge. Jeg lejede to 
hytter på et andet hotel, således at alle fik 
deres eget værelse.

Spændingen var stor, vi nærmede os den 
10/6. Jeg fik en opringning fra Festudvalget. 
De mente det var flot, jeg kunne have 4 
damer i min bil, men hvad med deres 
bagage? En ny hurtig løsning. En minibus 
med Lise-Lotte Krell. Alle skulle afhentes fra 
Hilton Hotellet kl.9. Jeg selv blev i Rørvig, for 
at modtage mine gæster med en lækker 
Brunch.

Mine gæster var:

Majiorie Smith, St. Thomas

Rose Andina Ruan, St. Thomas

Rosalia Payne, St. Thomas

Eunice Ottly-Petersen, St. Thomas

Michelle J. Moore, St. Croix (Michelle deltog 
den første dag i Rørvig).

Jeg var heldig, vejret var skønt og damerne 
rigtig søde og lattermilde. De var meget 
overraskede over mit hus og min indretning: ” 
Wauw! We never thought, we would visit a 
Danish house with Caribbean atmosphere, 
many pictures on the wall are from Jamaica, 
Cayman Island, St. Croix and from our own 
town Charlotte Amalie, and on top of that, 
we have a wonderful view over the very blue 
sea.” Mine gæster følte sig straks hjemme. 
De nød Brunchen, som var meget dansk 
med nybagt brød, laks, spegepølse, skinke, 
ost og masser af jordbær, hindbær og 
blåbær. Vandkringle med kanel manglede 
heller ikke. Det blev endnu varmere, selv den 
ovnstegte Kylling om aftenen kunne nydes på 
terrassen. Min datter kom med rabarberdes-
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sert, og fik ligeledes hilst på gæsterne. Mine 
gæster havde ualmindelige flotte gaver med. 
Det var helt overvældende: To flasker rom, et 
jubilæums rejse-ur, et billede fra havnen i 
Charlotte Amalie, jubilæumsbillede), T-shirt 
og småting. Den første dag havde været 
vidunderlig og meget dansk. Jeg gik lettet og 
glad i seng.

SØNDAG

Søndag var programmet lagt til festligheder 
og ”offentlig” undskyldning for slaveriet. Dette 
skulle foregå om eftermiddagen i Frederiks-
berg Have.

Det var det skønneste “tropevejr”, meget 
varmt, ingen vind. Festen blev holdt i haven 
uden for ”vores” Kulturambassade. Der var 
pakket med mennesker, festen var åben for 
alle byens borgere. Skøn musik fra bandet ” 
Karlekammeret” (Polcalypso). Madboder 
overalt, selv ”Jerk” food fra Jamaica. 
Stemningen var i top. Rosalia havde iklædt 
sig nationaldragt med særlig ”hairdo”. Hun 
begyndte straks at danse til den livlige musik, 
jeg fulgte hende, jeg kunne simpelthen ikke 
sidde stille. Min livsglæde var vendt tilbage, 
jeg følte mig lykkelig og ville bare nyde 
dagene til fulde. Det var jo min “ferie“. Jeg 
måtte over til min bil og udskifte de højhæle-
de til mine flade “ballerinaer”. Det er ikke 
nemt at danse i fugtigt græs, men danses 
skulle der.

Det var dejligt at møde klubmedlemmer fra 
”Dansk Vestindisk Selskab” og fra Friends of 
Denmark.

Pludselig fik jeg øje på min søde veninde 
Nina York, gensynsglæden var stor, og det 

blev til mange knus. Musikken standsede og 
meget smukke Anna Monica Villa holdt en 
takketale fra ”Friends of Denmark”. Hun 
takkede for vores gæstfrihed og de planlagte 
programmer.

Borgmesteren af Frederiksberg var ikke i 
stand til deltage. I stedet for Borgmesteren 
var det Byrådsmedlem Pernille Frahm, der 
holdt talen på vegne af Frederiksberg 
Kommune. Hun beklagede meget vore 
forfædres handlinger. Senere holdt Præsten 
fra Brødremenigheden Jørgen Bøytler en 
varm og rørende tale om slaveriet. Om det 
var en direkte undskyldning fra dem begge 
svævede i luften. Men begge taler blev 
fremlagt med varme og sympati. Mange af os 
sad med tårer i øjnene.

Nu var der danseoptræden. Omkring 26 
dansere i deres nationaldragter optog 
græsplænen. Gruppen kalder sig ”We-Deh-
Yah”. Og som de kunne svinge de ternede 
skørter i de forskellige kædedanse. Publikum 
blev inviteret til at deltage og lære en eller to 
danse. Det var meget festligt. Efter dansen 
blev vi underholdt af jazzbandet ”Convergen-
ce”. Den meget smukke Sydamerikanske 
sangerinde Miriam Mandipira sang en meget 
rørende sang, om at tro på sig selv og følge 
sit hjerte. Det blev en vidunderlig eftermid-
dag, som jeg og mine gæster aldrig vil 
glemme. Hjem til mit lille hus, hvor vi ret sent 
fik fiskefrikadeller, salat, brød og herefter 
koldskål med piskefløde og kammerjunkere. 
Dansk skulle det jo være. Vi var nu så godt 
rystet sammen, at vi virkelig havde det så 
morsomt. Jeg var taknemmelig over, at 
besøget havde udviklet sig til en stor 
pigekomsammen”.
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MANDAG

Mandag var programmet besøg på Arbejder-
museet ” Stop slaveriet” og senere besøg på 
Rådhuset. Der var en frygtelig trafik i 
København mandag morgen. Jeg ville 
parkere min bil under Israels Plads. Vi var 
sent på den, vi fandt den sidst mulige plads 
og løb i regnvejr ned til museet. Her var fotos 
og malerier fra vores kolonitid, blandt andet 
Hugo Larsens skønne billede 

”Barnet på armen”. Tiden på Arbejdermuseet 
var alt for knap, vi måtte skynde os, fordi en 
bus kørte os alle til Københavns Rådhus. Vi 
behøvede ikke skynde os så meget, fordi 
Borgmester Frank Jensen var forhindret i at 
komme. I ventetiden blev de berømte 
rådhuspandekager serveret. Det var en joke, 
aldrig har jeg set så små pandekager, og så 
var de endda halveret. Rådhuset skulle 
skamme sig. Vores gæster var forbavsede, 
men så tog de bare en seks til otte stykker 
på deres tallerken. Alle havde jo glædet sig til 
pandekagerne. Det var ”Kejserens nye 
klæder”.

I stedet for Borgmester Frank Jensen holdt 
næstformand i Børne-og Ungdomsudvalget 
Gorm Gunnersen i Københavns Borgerre-
præsentation talen. Det var en meget 
vedkommende tale om forholdet mellem 
Danmark og USVI- også i et historisk 
perspektiv. Til daglig underviser Gorm 
Gunnersen i historie og engelsk på Christi-
anshavn Gymnasium, derfor var det, han var i 
stand til at holde den vedkommende tale.

Efter Rådhuset gik vi lidt på Strøgtur. Så 
tilbage til parkeringen. Ingen af os havde 
noteret, hvor jeg parkerede om formiddagen. 
Gosch! Vi kunne ikke finde bilen i det store 

parkeringshus. Alle biler lignede hinanden, 
sorte blanke biler. Vi måtte dele os på flere 
etager. Jeg var ulykkelig, hvor dum kan man 
være? Jeg beundrede “pigernes” tålmodig-
hed og trøstende måde at være på. Endelig 
efter en times søgen fandt vi bilen. Vi kom 
meget sent til Odsherred. Vi nåede lige at 
købe rigtig mange lækkerier, rejer, laks, pølse, 
skinke, ost og diverse bær. Denne aften 
måtte mine gæster selv hygge sig med te og 
madder i deres søde huse. Jeg gik på 
hovedet i seng efter alle de kilometers kørsel.

TIRSDAG

Vi skulle besøge Rosenfeldt Gods ved 
Vordingborg. Desuden havde mine gæster 
inviteret min datter, svigersøn og jeg selv til at 
spise på restaurant selvsamme aften. Det er 
nemlig tradition, gæsterne inviterer deres 
værtspar ud en aften under besøget. Da de 
nu var fire, var det meget kærligt og betænk-
somt af dem også at invitere min familie. 
Dagen startede med et drama. Min datter 
telefonerede grædende, ræven havde været 
på besøg om natten og dræbt de fleste høns 
og hanen med. Hun fortalte, at de blodige 
høns lå spredt ude i haven, og tre levende 
høns havde taget tilflugt i et træ. Hun 
forklarede, hun ikke turde gå ud i haven, der 
kunne kun blive ryddet op, når hendes mand 
Boye kom hjem fra arbejde. Hun bad mig 
trække tiden ud, således vi ikke kom på 
gården, før alt var klaret. Det var meningen vi 
skulle besøge hendes søde gårdbutik og 
drikke eftermiddagskaffe der. Jeg lovede 
hende at underholde mine gæster til omkring 
kl.18. Vi havde bestilt bord på Elmely Kro 
kl.19.
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Nå, men først Vordingborg. Vi havde stort 
besvær med at finde godset, trods mit Goog-
le kort. Igen var “pigerne” fyldt med kærlig-
hed og omsorg: ”Dont worry be happy, we 
will find it in time.” Vi var begyndt at synge 
sange på de lange ture, det hjalp, og hver 
gang vi havde et problem overtog de med 
stor moro mit slogan: ”Mama Mia!” Eller ”Oh! 
My God!” Eller ”Gosch!” Jeg lærte dem en 
jamaicansk markedssang ”Carry me ackee to 
Albert Market!” Og de sang andre sange for 
mig. Vi var blevet sådan lidt ”tøseagtige”, det 
var bare så sjovt. Majiorie er ejendomshand-
ler, og hun havde arrangeret med sit mo-
bilselskab, hun stadigvæk kunne være 
disponibel over telefonen. Når hun havde haft 
en længere samtale, spurgte vi hende, om 
hun nu havde solgt en ”Sugar Estate?” Til 
stor morskab i hele bilen.

Det var en meget kold, våd og blæsende 
dag. Helt efterårsagtig. Nåh, men endelig 
fandt vi Godset. Det viste sig, at bussen fra 
København med alle gæsterne var meget 
forsinket, Chaufføren kunne ikke finde vej. 
Stor triumf for mig. Godsets hovedbygning 
var et lille slot. Meget smukt. Her blev vi 
modtaget i den klassiske hall af godsejer 
Peter Oxholm Tillisch og hans hustru Tina 
Tillisch. I de smukke saloner blev der serveret 
formiddagskaffe med småkager. Da alle var 
mødt op, fortalte godsejeren om Rosenfeldts 

familiehistorie og viste rundt i de forskellige 
stuer. Ligeledes fortalte Tina Tillisch om 
arbejdet omkring hotel, fester, udlejning af 
boliger. Man kunne høre, hvordan de begge 
brændte for den kæmpe opgave det var, at 
drive så stort et sted. Hotel værelserne er 
yderst smagfuldt indrettet (jeg har kun 
”Googlet” dem). 

Senere blev der serveret en dejlig frokost i 
den renoverede Magasinbygning. Efter 
frokost var der foredrag om selve driften af 
gården og renovering af de forskellige 
avlsbygninger. Det hele sluttede ved tre-ti-
den.

Jeg skulle underholde mine gæster til kl.18, 
så hvad kunne jeg finde på? Jo, Præstø 
ligger ikke så langt fra Vordingborg. Jeg ville 
invitere mine gæster på eftermiddagskaffe på 
Hotel Frederiksminde. Jeg kendte hotellet, 
men siden jeg sidst var der, havde hotellet 
modtaget en Michelin stjerne. Så det måtte 
jo være det helt rigtige sted at drikke kaffe og 
spise kage. Vejret var bidende koldt og vi frøs 
alle sammen.

Hotellet var tomt, men vi kunne godt blive 
betjent i en af de antikke stuer. Jeg adspurg-
te den meget unge tjener, hvilken kage de 
kunne tilbyde os. Han fortalte de havde 
rabarber crumble. Fint. Vi glædede os. Ind 
kom stempelkaffe og en kæmpe grå stentøjs 

Kirsten Scherer og hendes gæster
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skål til hver. Dybt nede i skålen lå så rabar-
berkagen. Portionen var så lille, man 
behøvede en lup, for at finde den. Jeg 
spurgte så, om der kom flødeskum, som 
tilbehør. Den unge tjener slog affekteret ud 
med begge arme: ”Her i huset bruger vi ikke 
flødeskum, vi bruger pisket cremefraiche! ” 
Armene fik ikke for lidt. ”Nåh, men så glæder 
vi os til at få en skål med pisket cremefraiche! 
” svarede jeg. Tjeneren rystede på sit unge 
kloge hoved: ”Desværre, vi er løbet tør af 
cremefraiche. Men De behøver ikke at 
bekymre Dem, der er masser af creme inde 
midt i kagen. ”Vi begyndte at spise, der var 
måske fem små stykker rabarber, og inden i 
var en teskefuld cremefraiche. Oven på 
kagen var der lidt crumble, ingen pynt, ikke 
så meget som et lille grønt blad. ”So much 
for the Michelin star”, tænkte jeg højlydt. Da 
jeg skulle betale regningen på over 450 kr. 
Kom kortmaskinen ind, der stod: ” Ønsker 
De at betale drikkepenge ja eller nej? ” Det er 
blevet en uforskammet skik i flere restauran-
ter. Jeg er altid flink til at give drikkepenge, 
men af eget initiativ. Jeg tænkte de fortjener 
slet ikke drikkepenge, men måske skal jeg 
bare alligevel give dem 25 kr. Jeg kunne ikke 
lade være at more mig, da det gik op for mig, 
jeg havde lavet en fejl, og mine drikkepenge 
stod til 25 øre. What a joke! Nåh, de fortjente 
slet ikke drikkepenge. 

Vejret var blevet en smule bedre, og vi havde 
trods alt kunnet varme os i Hotellet. Resten 
af eftermiddagen snusede vi rundt i de små 
forretninger i den hyggelige gamle by Præstø. 
Pludselig brød solen frem og det blev den 
skønneste sommeraften.

Så var det tid at køre til gården. Der stod 
Elsebeth og Boye klar til at modtage os. De 

døde høns og hanen var fjernet, og Else-
beths “Lille Gårdbutik” var åben. Ikke nok 
med det, men veteranbilen, en Chevrolet fra 
1934, stod pudset og klar til at køre damerne 
ned igennem Brorfelde Bakker til den 
stråtækte restaurant Elmely Kro. Vi havde en 
morsom time i den søde forretning, og der 
blev handlet småting.

Aftensmaden på Elmely Kro var velsmagen-
de, men igen mini, mini portioner. Kokken 
forklarede med armene i siden og med store 
runde øjne, det var det nye “koncept”. Jeg 
forklarede Kokken det var ” Kejserens nye 
klæder”, og at man følte sig som idiot, hvis 
man skulle skamrose maden. Der var en lille 
ny kartoffel og tre små stykker rådyr, plus 
ærtepuré (sovsen) ”malet” i et tyndt lag lagt 
på tallerkenens yderkant, resten af tallerke-
nen var helt tom. Måske lå der også en 
babygulerod ligeledes på kanten. Vi bad om 
en ekstra skål kartofler, men de sagde, de 
var løbet tør for kartofler. Vi kunne få pom-
mes frites! Et gourmet sted! Jeg havde 
anbefalet restauranten, da jeg altid har været 
særdeles tilfreds der, men denne gang var 
jeg flov på danskernes vegne. Mine gæster 
skulle jo give den aften, og det blev dyrt. Jeg 
var rasende. Dagen begyndte dramatisk, og 
den sluttede dramatisk. Jeg fortalte kokken, 
hvis de fortsatte med deres nye ”koncept” 
kunne de dreje nøglen om, om et halvt år. Da 
kortmaskinen ankom sammen med regnin-
gen, og Andina ville betale, kunne hun ikke 
forstå det med drikkepenge ja eller nej.

Jeg sagde: ”You just have to pres No, as we 
all have been waiting a long time, and we are 
all still quite hungry!” Jeg plejer aldrig at 
kritisere, men denne dag blev det mig for 
meget.  

Fortsættes i november-nummeret af magasinet
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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

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

INDKALDELSE TIL 

Ordinær generalforsamling 
12. oktober 2017, kl. 19:30 i Taastrup  
kulturhus, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup. 

1. Valg af dirigent

2.  Beretning om Selskabets virksomhed i 
perioden

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab

4.  Fastlæggelse af budget for indeværende 
og næstkommende regnskabsår, herunder 
fastlæggelse af medlemskontingent

5. Behandling af fremsatte forslag

6. Valg til Selskabets bestyrelse

Følgende er på valg: Anne Walbom, Anne 
Lykke Jensen, Michael Keldsen, Dorte 
Paaske, Lars Hven Troelsen. Alle er villige til 
genvalg.

7. Valg af revisorer og en revisorsuppleant

Begge er villige til gevalg.

8. Eventuelt.

Forslag til dagsorden skal være formanden i 
hænde skriftligt senest 7 dage før generalfor-
samlingens afholdelse, hvilket for 2017 er 
den 5. oktober. Generalforsamlingen må ikke 
behandle forslag, der ikke er rettidigt fremsat 
eller strider imod Selskabets love. Dog kan 
sager, der ikke er optaget på dagsordenen, 
henvises til behandling under punktet 
”Eventuelt” med henblik på drøftelse og 
eventuel afstemning af orienterende karakter. 

Med venlig hilsen

Anne Walbom, Formand
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BOGANMELDELSE 

HVAD BILLEDER FORTÆLLER OS

St. Thomas & St. John – Historic 
Photos/Historiske Fotos – 1855-1917. 
Udgivet af DVS. Forfattere Elizabeth 
Rezende og Anne Walbom.

af Michael Keldsen

En række historikere har omkring 31. marts i 
år glædet os med udgivelse af 5 bind om den 
danske kolonihistorie. Det ene af bindende, 
nemlig værket om Dansk Vestindien blev 
anmeldt i sidste nummer af Magasinet. 
Historieskrivning er mange ting. Det nævnte 
værk er den overordnede, kronologiske 
fortælling om Danmarks erhvervelse, 
opretholdelse og afståelse/ophør af sit 
kolonirige. Dette er vigtigt og interessant. 
Men rigtig kød kommer der på historieskriv-

ningen, når man er i stand til i skrift og 
billeder at dykke ned i det almindelige liv, 
som jo alt sammen er forudsætningen for det 
overordnede samfundsliv og -regime, om det 
så er det ene eller andet sted.

I denne henseende har Elizabeth Rezende og 
Anne Walbom bidraget med at sætte det 
vestindiske liv ind i en illustrativ kontekst. 
Først med deres fine lille bog St. Croix – Hi-
storic Photos/Historiske Fotos – 1860-1917, 
der udkom for et par år siden; og nu med 
bogen St. Thomas & St. John Historic 
Photos/Historiske Fotos 1855-1917.

Gennem mange år er det ene efter det andet 
værk med iøjnefaldende fotos fra de smukke 
øer udkommet – og har nok i stort omfang 
bidraget til at mange har fået lyst til og rent 
faktisk har besøgt øerne. Der er også mange 
bøger, hvor der i den historiske kontekst 
indgår billeder, såvel tegninger, malerier som 
fotos til illustration af de emner, som de 
pågældende bøger nu en gang omhandler 
med relation til Dansk Vestindien.

Men mig bekendt er der ikke tidligere med 
Elizabeth Rezende og Anne Walboms bøger 
udgivet noget med en så spændende, 
fokuseret og omfattende billedlig dokumenta-
tion for en periode i øernes historie, der falder 
sammen med såvel fotografikunstens 
udvikling som den koloniale samfundsstruk-
turs afvikling.

Bogen er baseret på postkort og billeder - fra 
det første daguerreotypi i 1855, der viser et 
vue over St. Thomas Havn, til de sidste dage 
under dansk styre, Transfer Day den 31. 
marts 1917. Mange af billederne er aldrig vist 
før, og er altså fundet af forfatterne – utvivl-
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somt et kæmpearbejde, hvor der er søgt i 
offentlige arkiver, på museer, i private 
samlinger og ikke mindst i Dansk Vestindisk 
Selskabs omfattende arkiver.

Hovedvægten i billedsamlingen er lagt på 
dagliglivet. For mange af øernes beboere 
hårdt og slidsomt, med mange afsavn. Her 
må man nævne den befolkningsgruppe, 
meget ofte kvinder, der bidrog med det 
daglige slæb i faciliteringen af det vigtigste 
aktivitetsområde på St. Thomas, nemlig 
havnen.

De danske embedsmænd og deres såvel 
officielle som daglige liv er også rigt repræ-
senteret i billedsamlingen – nok ikke så 
underligt. Den tids fotografiske udfoldelser 
var hyppigt opstillinger (stilleben), og dette 
naturligvis i en befolkningsgruppe, der dels 
havde midlerne dels motiveringen til at 
forevige de år af deres tilværelse, der 
udfoldedes under eksotiske forhold – og som 

senere i et måske mere trivielt liv tilbage i 
Danmark kunne understøtte de minder, de 
sikkert havde om dette liv.

Bogen kan absolut anbefales. Teksterne til 
billederne er kortfattede, men ”to the point”. 
Bogens indledning er en kort historisk 
gennemgang af øerne under dansk flag, men 
med relevant fokus på understøttelse af den 
efterfølgende billedsamling.

I sagens natur må en bog på godt 140 sider 
have sine begrænsninger i forhold til det 
meget omfattende billedmateriale, der faktisk 
findes om øerne. På auktioner kommer der af 
og til postkort- og billedsamlinger til salg, og i 
mange familier findes der utvivlsomt – måske 
endda gemt hen i kasser – billeder, som 
bidrager til at illustrere livet på øerne. Dansk 
Vestindisk Selskab står gerne til rådighed 
med at mangfoldiggøre sådanne billeder, 
bl.a. ved at lægge dem op på Selskabets 
hjemmeside.

NEKROLOG

RICKI MARSHALL

af Anne Walbom

Det er et stort tab for vestindisk slægtsforsk-
ning at bibliotekar på St Croix Ricki Marshall 
er død i en alt for ung alder.

Ricki havde en karriere i flåden som it-ekspert 
og blev lieutenant commander. Derefter 
vendte hun tilbage til St Croix og blev 
bibliotekar med speciale i arkivering. Samti-
dig udviklede hun en enorm ekspertise i 
slægtsforskning. 

Utallige er de vestindere, som har fået hjælp 
af Ricki, men hun har også hjulpet rigtig 
mange danskere med at finde deres vestindi-
ske rødder. Selv med beskedne oplysninger 
lykkedes det hende at hjælpe. 

Med en blanding af viden, stædighed, 
intuition og optimisme lykkedes det Ricki, at 
finde de slægtninge, som andre havde 
opgivet at finde.    

Ricki var kun 61 år, da hun døde 30. juli i sin 
seng af hjertestop.
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USVI – I DAG 

LIDT OM DET RELIGIØSE LANDSKAB PÅ 
U.S. VIRGIN ISLANDS

af Kasper Nygaard Jensen, Cand.mag. 

U.S. Virgin Islands er i dag med sine i alt 346 
km2 og en befolkning på 106.405 (U.S. 
Census Bureau 2010) et af de mest religiøst 
koncentrerede steder på jorden, hvad angår 
antallet af kirker i forhold til areal og befolk-
ningstal. Ifølge hjemmesiden www.gotostcro-
ix.com findes der 150 kirker alene på St. 
Croix, hvilket har givet øen sit kaldenavn ”The 
Land of Churches”. Der er dog noget der 
tyder på, at dette tal ikke er højt nok. Jeg har 
talt med to præster som uafhængigt af 
hinanden mente, at der snarere findes i 
nærheden af 300 ”churches” på St. Croix til 
en befolkning på lige over 50.000 mennesker. 
Dette tal kan være overdrevet fra præsternes 
side i et forsøg på at gøre befolkningen mere 
”kristen” end den er i forvejen, men det høje 
antal af kirker bliver ikke set som en positiv 
ting. Det er mere et symptom på, at de 
forskellige kirker ikke formår at samle 
befolkningen. Når de to præster taler om 300 
churches, må det tænkes, at de ikke mener 
300 fysiske kirkebygninger, men snarere 300 
menigheder der dyrker kristendom mere eller 

mindre uafhængigt af hinanden. Denne 
distinktion mellem ”kirke” og ”menighed” 
giver mening, fordi det ikke er alle menighe-
der der har deres egen kirke(bygning).

Som i resten af USA, og for den sags skyld 
Caribien, eksisterer der en høj grad af 
personlig fokus på religiøsitet eller spiritualitet 
på U.S. Virgin Islands, der, sammen med de 
mange forskellige kirkeretninger, gør det 
muligt for den enkelte at stille mange krav til 
sin præst og kirke. Dette forhold presser 
derfor mange kirker til splittelse, og det er 
ganske almindeligt at en nydannet menighed 
holder gudstjenester i private hjem eller 
fælleslokaler, indtil man har rejst midler til at 
bygge en kirke. En tredje mulighed er at låne 
en anden menigheds kirke. Den hollandsk 
reformerte kirke på St. Croix forsvandt i 
begyndelsen af 1800-tallet efter at englæn-
derne i to omgange havde besat de danske 
øer. Menighedens kirke i Christiansted blev 
solgt til den lutheranske kirke, og er stadig i 
brug i dag som Lord God of Saboath 
Lutheran Church. I 1992 kunne den refor-
merte kirke annoncere sin genetablering af 
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en menighed på St. Croix, hvilket blev fejret 
med en åbningsceremoni i deres gamle kirke, 
som lutheranerne havde stillet til rådighed til 
anledningen. På trods af menighedens 
tilbagekomst til St. Croix i 1992, stod kirken 
på toppen af ”Sunset Road” i Kingshill først 
færdig 4 år senere i 1996.

Historien om den reformerte og lutheranske 
kirke i Christiansted er langt fra enestående i 
Jomfruøernes historie, og generelt kan det 
siges, at det mellemkirkelige samarbejde på 
øerne fylder meget i det lokale liv. Der fi ndes 
mange forskellige præstelige sammenslutnin-
ger på tværs af kirkeretningerne, der netop 
har til formål at etablere et større og stærkere 
fællesskab end de enkelte menigheder 
mobiliserer alene. Her kan det handle om alt 
fra indsamling af midler til almennyttige formål 
som madprogrammer til hjemløse eller 

generel menighedspleje, og til organiseret 
hjælp ved naturkatastrofer som orkaner og 
jordskælv (også når andre øer end US Virgin 
Islands rammes). 

De mellemkirkelige samarbejder udmønter 
sig i en generel (mellemkristelig) tolerance og 
åbenhed blandt de forskellige retninger. Der 
fl orerer ikke konkurrencetilstande om at få 
den største menighed, og derfor missioneres 
der heller ikke blandt medlemmer fra andre 
kirker. Der eksisterer derfor langt hen ad 
vejen et venskabeligt og forstående bånd 
mellem de involverede præster og menig-
heder.
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FRA HISTORIEN

UNDER SOLGUDENS GLØDENDE SCEPTER. 
LÆGEBERETNINGER FRA 1800-TALLETS 
DANSK VESTINDIEN

Af Poul Ulrich Jensen

De udsendte danske læger var ofte skarpe 
iagttagere og gode skribenter. Deres årlige 
medicinalberetninger til Det kongelige 
Sundhedskollegium rummer spændende 
beskrivelser af livet i tropekolonien.  

Efter en del gode år som arkivar på Vejle 
Stadsarkiv, hvor jeg i sagens natur beskæfti-
gede mig med og skrev om den lokale 
historie, har jeg nu som pensionist fået tid til 
at dyrke et andet mere eksotisk emne – 
dansk kolonihistorie. Det er en fascination, 
der blev vakt med læsningen af Thorkild 
Hansens trilogi om slavernes kyst, slavernes 
skibe og slavernes øer, og da jeg også har en 
fortid som tandlæge, er medicinhistorie min 
anden store interesse. På et tidspunkt fandt 
jeg ud af, at de to historiefelter kunne gå op i 
en højere enhed, og grundlaget for det 
projekt fandtes på Rigsarkivet i form af de 
medicinalberetninger, udsendte danske læger 
i 1800-tallet hvert år sendte hjem fra Vestindi-
en til Det kongelige Sundhedskollegium i 
København. 

Det skulle vise sig at, at dette kildemateriale 
var noget af en guldgrube, der fortalte både 
koloni- og medicinhistorie. Lægerne færde-
des såvel i byerne som på landet, og deres 
patienter tilhørte alle dele af samfundet fra 
generalguvernører til fattiglemmer, søfolk og 
soldater, slaver og frikulørte, plantere og 
plantagearbejdere, og medicinalberetninger-
ne giver et klart og kontant indblik i den 
virkelighed, de oplevede. Kolonien var en 
tropisk smeltedigel, hvor forskellige verdens-
deles importerede sygdomme hærgede 
blandt den sammenbragte befolkning. Det 
notorisk usunde klima, fattigdom og underer-
næring, epidemier af kolera, gul feber og 
kopper og den høje børnedødelighed gjorde 
dramatiske indhug blandt indbyggerne, og 
naturkræfterne rystede det lille øsamfund, når 
orkaner og jordskælv forårsagede voldsom-
me materielle ødelæggelser og tab af 
menneskeliv. 

De danske læger stod over for store udfor-
dringer i den fremmede verden med sygdom-
me, der var ukendte i Danmark, og heldigvis 
delagtiggjorde de jævnligt de hjemlige 
kolleger i deres oplevelser gennem artikler i 
fagtidsskriftet Bibliothek for Læger. Det gjaldt 
fx regimentskirurg Peter Herman Barclay, der 
over fire numre berigede læserne med Bidrag 
til Kundskab om vestindiske Sygdomme med 
didhørende Bemærkninger, samlede paa St. 
Thomas i Aarene 1823-1826. Ud over de 
mange konkrete oplysninger gjorde Barclay 
sig også en del tanker om den praktiserende 
læges pligt til at gøre sig bekendt med den 
forskel i levevis og tænkemåde, der i Dansk 
Vestindien var så vigtig for at opfylde ”hans 
Kaldspligter mod begge Racer”. Her satte 
han fingeren på et ømt punkt, for de danske 

Richmond Hospital, St. Croix
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læger og deres afrocaribiske patienter 
befandt sig på hver sin side af en kulturkløft, 
der skulle vise sig umulig at bygge bro over. 
Og det fik ind imellem fatale konsekvenser.  

Lægevidenskabens beklageligt lave stade 
gjorde det heller ikke nemt at vinde patienter-
nes tillid. Humoralpatologiens teorier om 
kropsvæskernes ubalance havde siden 
oldtiden gjort de fleste kurmetoder til en 
barsk oplevelse, der kunne være skrap kost 
for selv et rask individ. Militærkirurg P.E.W. 
Schlegels medicinalberetning for 1825 
rummer således denne beskrivelse fra 
bekæmpelsen af en hårdnakken øjenbetæn-
delse blandt soldaterne på Fort Christian-
sværn:

•  Åreladning – ca. ½ l og kopsætning i 
tindingerne

• Afførings- og brækmidler

• Mercuralier (kviksølvpræparater)

•  Spanske fluer (stærkt hudirriterende) i 
nakken og på armene

• Varme fodbade

• Øjenvand af kvædekerner

En tilbagevendende debat blandt lægerne 
gjaldt febersygdommene - det største 
sundhedsmæssige problem for den eurocari-
biske, europæiske, del af befolkningen. De 
gik under mange forskellige benævnelser: 
klimatfeber, gul feber, intermitterende og 
remitterende feber, og kun sjældent mangle-
de nogen af disse diagnoser i de hjemsendte 
medicinalberetninger. Lægerne søgte op 
gennem 1800-tallet til stadighed efter 
forklaringer på smittekilder og effektive 
behandlingsmetoder, og de mange overvejel-

ser udgør i sig selv et interessant stykke 
medicinhistorie, hvor miasmatikere, der 
troede på et uspecifikt luftbåret smitstof, og 
contagionister, der hældede til direkte 
overførsel gennem personkontakt, fremførte 
deres forskellige argumenter. Det var først 
sidst i århundredet, de luftige teorier blev 
afløst af en mere konkret årsag – de smitte-
bærende moskitoers stik.

Den omhyggelige men langt hen ad vejen 
forgæves søgen efter feberens årsager gav 
også anledning til en del beskrivelser af de 
ofte beklagelige samfundsforhold, når 
lægerne var på feltarbejde for at finde særligt 
usunde lokaliteter, hvor spildevand og snavs 
kunne forurene luften. Men det blev først og 
fremmest koleraen, der kom til at kaste et 
ubarmhjertigt lys over koloniens voksende 
problemer. Den frygtede sygdom, der siden 
1820’erne havde hærget med verdensom-
spændende epidemier, ramte St, Thomas i 
1853, og den nyligt udnævnte landfysikus 

Tegning over Richmond Hospital
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C.F. Erichson kunne konstatere, at byen 
Charlotte Amalie bød på ideelle muligheder 
for dens udbredelse. Det var en kendt sag, at 
koleraofrene næsten altid hørte til blandt de 
dårligst stillede, ”hvis Levemåde, fugtige 
Boliger og Urenligheder frem for alt begunsti-
ge Sygdommen”.

Og alt dette fandtes i rigelig mængde i byens 
slumkvarter, Backofall, beboet af mange 
tidligere slaver, der nu var søgt til Charlotte 
Amalie uden at kunne skabe sig et ordentligt 
eksistensgrundlag. Epidemien var ude af 
kontrol, for afrocariberne havde ingen tillid til 
lægerne, og de offentlige myndigheder 
benægtede simpelthen, at byen og dermed 
den travle havn var ramt af kolera, fordi det 
ville gå ud over handelen. Epidemiens 
omfang og det høje dødstal tegnede billedet 
af et samfund ude af stand til at gøre fælles 
front mod ude fra kommende trusler. Det var 
der ellers god brug for, da katastroferne for 
alvor ramte St. Thomas i 1860’erne, og 
medicinalberetningerne flød over med 
epidemier af gul feber, kolera og kopper, 
samt massive ødelæggelser forårsaget af 
naturkræfterne i form af orkan, jordskælv og 
en tsunami. På St. Croix kunne lægerne 
berette, at den tidligere kilde til store indtæg-
ter, sukkerrørsplantagerne, var i store 
vanskeligheder, ramt af adskillige års tørke og 
misvækst. Plantagearbejderne var efter 
slaveriets ophævelse blevet en dårligt lønnet 

underklasse, berøvet fast lægehjælp og 
socialt sikkerhedsnet. De usle levevilkår og 
en meget høj spædbørnsdødelighed fik 
befolkningstallet til at falde drastisk. 

Det skulle vise sig umuligt at stoppe den 
nedadgående spiral, og lægerne sendte 
forgæves deres nødråb hjem til Det kongelige 
Sundhedskollegium, hvis muligheder var 
alvorligt stækkede, da man som hørende 
under Finansministeriet var berøvet enhver 
handlekraft. Og for Statens vedkommende 
var lysten til at ofre ressourcer på den fjerne 
koloni, der havde udviklet sig til en udpræget 
underskudsforretning, absolut stærkt 
begrænset. Den Rigsdagskommission, der 
blev nedsat forud for salget til USA, kunne da 
også konkludere, at Danmarks styrelse af 
dets vestindiske kolonier havde været langt 
fra mønsterværdig. 

Moderlandet havde været for fjernt og 
fremmed for øernes forhold, og man havde 
ikke rådet over en stab af embedsmænd og 
praktikere, der var opgaven voksen og 
uddannet med virksomhed i troperne for øje. 
Det er en kritik, der nødvendigvis også 
omfatter de danske læger, men jeg synes 
dog, de fortjener lidt mere end den generelle 
vurdering. Deres virksomhed udfoldede sig, 
som C.F. Erichson udtrykte det, da han stod 
over for koleraepidemiens udfordringer i 
Charlotte Amalie, under særdeles vanskelige 
omstændigheder, der krævede den største 
dygtighed og utrættelighed. Og deres 
beretninger er under alle omstændigheder en 
vigtig del af historien om 1800-tallets Dansk 
Vestindien, så de er hovedpersonerne i min 
bog ”Under solgudens glødende scepter. 
Lægeberetninger fra 1800-tallets Dansk Vest-
indien”, der udkommer i løbet af efteråret. 

Richmond Hospital i dag
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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 20 16 20 92
Kommandanten 10
2950 Vedbæk

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,-

FRA DANSK VESTINDIEN
TIL RIBE
Ulrik Lauridsen. Om hans farfar 
som gendarm og fotograf i 
Dansk Vestindien.
216 sider, 2016
Pris kr. 200,-

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/
SLAVES IN OUR FAMILY
Alex Frank Larsen. 
304 sider 2008. Pris kr. 200,-
Pris kr. 200,-
To DVD’er med 4
TV-dokumentarer 
tidligere udsendt af DR. 
Fås i både dansk- og  
engelsksproget udgave. 
Pris kr. 300,- pr. sæt.

SLAVES IN OUR FAMILY 
TO DVD’ER, 4 TV-dokumen-
tarer 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,-

HISTORISKE FOTOS - ST. 
THOMAS OG ST. JOHN 
1855-1917
Anne Walbom og Elisabeth 
Rezende. Pris kr. 200,-

DANSK VESTINDISK 
SELSKAB 1917-2017
Et jubilæumsskrift med tekst af 
Xenia Wieth. Pris kr. 100,-

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 og andre 
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.

”Myron Jackson, senatsformand USVI, og bestyrelses- 

medlem i DVI, Karin Gert Nielsen, også turistchef for USVI  

i Danmark”.

DEADLINE  
for artikler og  
materiale til  

næste nummer  
af Magasinet er  
den 6. november  

2017




