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Kære medlemmer.

Jeg er sikker på, at vi alle kan blive enige om, at dette år, vil vi  
sent glemme. 2017 vil blive husket for alle de aktiviteter, som var  
en del af hundredårs markeringen af Dansk Vestindien, der blev  
til U.S. Virgin Islands.

Men 2017 vil desværre også blive husket for ikke alene en orkan,  
men hele to. Begge oppe i den frygtede kategori 5 og efterladende 
mange huse uden tage samt næsten alle uden el og vand.

Danmark har sendt to hold afsted fra Beredskabsstyrelsen.  
Et plejehjem på St. Thomas og uddannelses centret på St. Croix  
får i øjeblikket genopbygningshjælp.

Jeg vil gerne sige tak til medlemmer af DVS samt andre gode  
mennesker, der har bidraget til vores indsamling til fordel for orkan-
ofrene. I skrivende stund har indsamlingen netop passeret 82.000 kr.  
Et flot beløb, men kan det blive højere?

Det spørger...

Anne Walbom

Formanden  
skriver...

SE FOTOS, 

SPECIALER 

OG DIGITALE 

UDSTILLINGER PÅ

WWW.DWIS.DK
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Det store koloniår går på hæld. Det har  
budt på allehånde aktiviteter. De mest 
iøjnefald ende har selvfølgelig været festivaler, 
genopførelse af 100-årsceremonierne for 
DVI`s overgang til USA, samt TV-udsendelser, 
mange udstillinger, bøger og presseartikler 
om den danske kolonifortid.

Men måske alligevel mest markant har  
været det indblik vi som danskere har fået  
om den del af historien, vi aldrig rigtig har 
været bevidst om, og i det omfang den var 
der, i hovedsagen var en eksotisk, paradisisk 
fortælling om dansk ”storhed”. I det forløbne 
år er det kravlet ind under huden på en stor 
del af den danske befolkning, at vi har med 
en grum og beskidt fortid at gøre, der kun  
i meget begrænset omfang kunne forklares 
med altruisme fra konge og stat og menne-
skekærlig kristendom.

Men, som en særlig dansk specialitet, er 
tingene måske også ved at tippe i den anden 
grøft. Nu er der ikke ende på hvor forfærdelig 
en nation, vi har været og naturligvis skal vi 
give undskyldninger og måske erstatning!

Og sådan svinger pendulet. Nationalmuseets 
nye særudstilling, ”Stemmer fra kolonierne”, 
der åbnede fornylig, er et eksempel på en 
udstilling, der sender et bestemt budskab. 
Lad mig med det samme sige, at det er  
– indenfor de forholdsvis begrænsede fysiske 
rammer, der er til rådighed – en flot og 
indførende udstilling. Men kurator benytter 
alligevel i teksterne til de mange spændende 
udstillingsgenstande og billeder lejligheden til 
at give en særlig vinkel af afstandtagen og 
kritik af historien, fremfor blot at overlade til 
udstillingsgæsterne deres egen vurdering og 
konklusion på hvad de ser og læser.

Nogle få eksempler: ”Varmetilpassede 
mahognimøbler blev symbolet på den 
vestindiske overklasses behagelige luksus- 
liv, 1900”. Eller ”En ganske lille hærstyrke 
forsvarede systemet”. Eller denne:  
”KGH sætter sig fra 1782 til 1950 tungt  
på de grønlandske kolonier”. Og så kunne 
man måske lige anføre, at sammenholdelsen 
af Grønland som koloni med de danske 
tropekolonier nok er at strække historien  
lidt langt – især når den skal fortælles 
indenfor så begrænsede rammer, som 
udstillingen er underlagt. Det kan nemt 
frustrere og forvikle det reelle billede af de 
faktiske forhold. Og der er da også blandt 
historikere uenighed om, hvorvidt Grønland 
var en egentlig koloni efter samme målestok 
som tropekolonierne. I hvert fald kan denne 
tilgang til forholdet mellem Danmark og 
Grønland og danskere og grønlændere nemt 
placere sig utilsigtet akavet i en netop nu 
pågående diskurs om dagens forhold mellem 

REDAKTØREN SKRIVER…
HVAD HAR VI SÅ LÆRT?
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Grønland og Danmark, og den selvstændig-
hedsproces, som de grønlandske politikere 
prøver at tale i gang. Men den har ikke meget 
med tropekolonihistorien at gøre. Problem-
stillingen i forhold til dem er en helt anden.

Men alligevel – et kip med flaget til National-
museet. Og ligeledes til gl. Holtegaard, der 
fra august til december viser udstillingen 
”Kolonihistorier”. Godt nok er udstillingen  
lidt af hvert. Historieskrivning, men også 
åbenhed for den kunstneriske frihed til at 
skildre Vestindien og dens historie på godt 
og ondt, bl.a. gennem installation som  

Yinka Shonibares ”Little rich girls” en opsæt- 
 ning af kjoler med victoriansk/kolonialt snit; 
eller La Vaughn Belles paptallerkener; for  
ikke at nævne John Kørners ”Victor Cornelins 
hvide kor” (den ene del af billedet gengivet  
på forsiden), der viser et væltet palmetræ 
med et Dannebrog hængende slattent  
og forrevet ned – et symbol på at hermed  
er Danmarks tid som kolonimagt afsluttet.  
Og så har vi kun minderne og skylden 
tilbage.

Michael Keldsen 
Redaktør

Kære Statsminister

På vegne af Dansk Vestindisk Selskab ønsker jeg af hele mit hjerte,  
at takke dig for den hjælp, som Danmark via Beredskabstyrelsen nu 
sender afsted til de Amerikanske Jomfruøer. 

Jeg har, siden orkanerne ramte øerne, nøje fulgt de fortvivlende 
forhold, og ved derfor at denne hjælp til genopbygning vil være med 
til meget hurtigere, at få øerne bragt tilbage til en positiv hverdag. 

Vestindiske hilsner

Anne Walbom 
Formand for Dansk Vestindisk Selskab

MAIL FRA FORMANDEN

Takkemail til Lars Løkke Rasmussen
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IRMA OG MARIA
ET DOBBELT ORKANANGREB  
HAR BRAGT ENORM ØDELÆGGELSE  
PÅ ALLE VORE ELSKEDE ØER 

Nina Yorks gribende beretning  
om orkanerne, der i september 2017 
ændrede de 3 øer i Caribien.

Af Nina York

RAMT AF ORKANERNE  
IRMA OG MARIA
Alle beboere på de tidligere dansk vest-
indiske øer afskyr september måned, og 
mange foretrækker at tage en ferie væk fra 
øerne på grund af månedens traditionelle 
højdepunkt i orkansæsonen. Men hvis man 
valgte at tage af sted i år ville ens hjemkomst 
byde på en sørgelig oplevelse (som man 
sikkert var blevet forberedt på forinden og 
derfor ikke havde nydt ferien), for ikke at 
nævne at hjemkomsten blev udsat på grund 
af lukning af lufthavnene på både St. Thomas 
og St. Croix, takket være de to orkaner der 
fulgte hinanden med knapt to ugers mellem-
rum – først Irma som ramte St. John og  
St. Thomas d. 6. september med vindstyrke 
300 km i timen (og bare ruskede lidt op  
i St. Croix) og så efterfulgt af orkanen Maria 
med samme styrke, men med en sydligere 
kurs der bragte den over St. Croix (og senere 
Puerto Rico) den 19. september. Vi på  
St. Croix havde i fjernsynet og aviserne set 
Irmas angreb på mange andre øer øst for 
U.S. Virgin Islands – St. Martin/St. Maarten, 
Tortola, Anguilla, St. Barths, og Barbuda  
og trods manglende kontakt med de nord- 
lige øer, var vi klar over den alvorlige  
skade St. John og St. Thomas havde lidt.  
Et krydstogtsskib der oprindelig skulle lægge 
til på St. Thomas blev sendt til St. Croix  
d. 17. september, hvor passagerene kunne 
se vores skønne ø med meget få tegn på  

at have lidt skade ti dage før. Men, som  
et lyn fra en klar himmel kom Maria to dage 
senere med pludselig ligeså høj vindstyrke 
som Irma, og nu var det St. Croix’s tur  
– vi, der havde taget imod folk, evakuerede 
fra de nordlige øer og havde sendt vand og 
anden støtte over til St. Thomas og St. John 
var nu i samme beklagelige situation.

Mange af os har minder om orkanen Hugo 
der ramte os i 1989, og det at det var hele 
28 år siden og at den mest nylige orkan  
der havde ramt os var Omar i 2008 gjorde 
nok sit til, at vi havde følt os ganske trygge. 
Hugos ødelæggelse var enorm; 90 % af  
huse og bygninger blev beskadiget eller totalt 
ødelagt, og naturen ribbet for ethvert blad  
på træer og buske, hvor så mange var faldet, 
samtidig med pæle med strømkabler. Man så 
huse man aldrig før havde kunnet se, og så 
mange af dem fik en blå presenning i stedet 
for et tag som var blæst væk. Ingen strøm, 
ingen telefon, og for mange intet sted at bo. 
En tredjedel af befolkningen var nødt til at 
evakueres, og det tog seks måneder før alle 
havde strøm og skolerne åbnedes. Men folk 
stod hinanden bi, man delte hvad man havde 
med naboer som man ikke tidligere kendte. 

Hvordan er det at opleve en så overvæld-
ende vindstyrke? Det afhænger meget af 
hvor omfattende man er beskyttet. Stærke 
træskodder eller aluminiums paneler for 
vinduer og andre åbninger kan hjælpe,  
men med ekstrem vindstyrke føles det  
slemt alligevel, især hvis løsrevne grene eller 
dele af huset slår mod skodderne og vinden 
hyler og rusker i skodderne. Da er der mange 
der søger trøst i bøn eller gemmer sig i et 
badekar under en madras. Søvn er noget 
man må undvære. Særlig svært er det, hvis 
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man har små børn, der er dybt skræmte 
ligesom en selv.

Når orkanen raser om natten, venter man  
på daggry for at få lidt indtryk af stormens 
værk gennem en sprække. Når man tør gå 
udendørs ser man et trøstesløst landskab,  
alt gråt og trist, med masser af nøgne løse 
grene og kviste, faldne træer og pæle hulter 
til bulter. Måske er dele af huset revet løst,  
og man ænser en helt ny verden som man 
ved vil være svær at forlige sig med.

EFTER ORKANEN
Selve orkanen er slem, men det er tiden der 
følger som er langt besværligere. Da vil man 
opdage, hvor træls det er at klare sig uden 
strøm og vand. Kun få har telefonkontakt;  
der er ingen netforbindelse. En generator er 
en luksus, men højst ønskværdig. Man mister 
det meste af indholdet i køleskabet, der skal 
hentes isterninger til afkøling, men det der er 
værst er de lange køer man skal stå i under 
den bagende sol for at afhente måltider og 

vand der uddeles gratis, og benzinkøer til 
både bilen og diesel til generatoren, hvis man 
har en. De få supermarkeder, der er åbne, 
forlanger den første uge kontant betaling,  
og bankernes automater fungerer først efter 
8 dages forløb, med lange køer som resultat. 
Der er udgangsforbud i 20 timer i begyndel-
sen, som forkortes efterhånden som opryd - 
ningen af gader og veje skrider frem. Folk  
der har plads og generator tager ofte andre 
der ikke er så heldige ind som gæster i nogle 
dage. Man prøver at rydde op så godt man 
kan, men al den trauma man har været udsat 
for gør en træt og modløs. En radiostation 
har en vært, der bringer nyt om hvad der  
bør spredes om assistance og besvarer folks 
spørgsmål når man ringer.

Desværre var min situation, at jeg ikke kunne 
få telefon eller SMS kontakt med hverken 
herboende eller min familie, og da jeg hørte, 
at et stort krydstogtskib, Adventure of the 
Seas, som netop var det der besøgte os to 
dage før orkanen, ville stå til rådighed med 
en gratis rejse til Ft. Lauderdale i Florida, 
netop hvor min søn bor, til ældre og familier 
med børn fra Puerto Rico og U.S. Virgin 
Islands, bestemte jeg mig til at prøve at 
komme med. Min husvært tilbød at vande 
mine potteplanter, passe min kat og min 
lejlighed, og det lykkedes mig at komme  
med skibet som ankom fra Puerto Rico  
d. 29 og hentede ca. 700 fra St. Croix og 
senere fortsatte til St. Thomas, hvor vi 
hentede et par hundrede (der var allerede 
kommet et andet skib der hentede mange 
gæster der.) Det skib, som min mand og jeg 
rejste med i 2007, ejes af Royal Caribbean 
Lines, og de fortjener en kæmpestor tak for 
det humanitære initiativ at tage uden betaling 

Det skib, som Nina York 
sejlede med fra øerne,  
efter orkanerne.
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over 3,000 mennesker 
på en rejse der ikke stod 
tilbage for det typiske 
krydstogt til over $1,000 
i fem dage med gourmet 
måltider, alle forlystelser 
og ekstra tilbud, halv 
pris på vin og spiritus, 
og den venligste 
behandling fra alt 
personale. Jeg havde mange interessante 
samtaler og blev dybt berørt over, hvor store 
udfordringer der møder så mange af dem  
der kom fra Puerto Rico, hvor en hel ø på  
3.5 millioner mennesker står uden strøm og 
vand, plus en meget dårlig økonomi med stor 
arbejdsløshed og nu al den store ødelæggel-
se. Jeg kender en del til øen, og det gør mig 
virkelig ondt, at så mange skal lide så meget.

Jeg sidder nu i min søns og svigerdatters 
dejlige villa i Hollywood, Florida, hvor jeg har  
i sinde at blive til midt på måneden, hvor 
inden jeg så vil have anskaffet en ekstra 
telefon der kan bruges på St. Croix. Med 
brug af generator kan man klare sig nogen-
lunde, og vi kan håbe, at vi ikke må vente  
alt for længe på at få strømmen genoprettet. 
Så jeg føler mig meget heldig at have kunnet 
klare mig rigtig nemt gennem den svære 
situation. Jeg håber at kunne være til støtte 
for mange af dem der har lidt rigtig meget  
på min kære ø. Heldigvis står de fleste 
historiske bygninger stadig, men Charlotte 
Amalies Guvernementshus mistede taget. 
Begge hospitaler led alvorlig skade og kan 
ikke bruges; et midlertidigt telthospital er 
hvad man nu byder på, og patienterne blev 
evakueret. 

Der er mange tanker der trænger sig på. 
Hvad vil fremtiden byde på, ikke blot en 
meget anderledes vintersæson for turismen, 
både på vores øer men også de mange 
andre der blev ramt? Turismen er jo hoved-
parten af deres økonomi, og jeg tvivler på  
at det vil blive en god sæson. Hvad med  
de mange krydstogtskibe – med så mange 
steder der ikke længere ser pæne ud; mon 
folk har lyst til at komme der? Og tænk nu 
hvis orkaner bliver noget vi kan forvente 
årligt? Der bliver sikkert en stor udvandring 
fra dette område, måske midlertidigt da 
mange har familie og ejendom her, men  
der er nok ikke mange der vil investere her 
under disse omstændigheder. Genopbygning 
er en ting, men naturen tager sin tid med  
at komme tilbage, selv om det glæder mig,  
at nye skud er ved at komme frem på  
de træer der ikke er ødelagt. Og fuglene,  
de små sukkerfugle og kolibrier har vi 
allerede i store mængder. Vi mistede ikke 
nær så mange tage denne gang takket  
være nye bygningsreglementer, og strande 
kommer tilbage. Og menneskene på  
St. Croix er folk der er livsglade og vil byde 
jer alle velkommen gang på gang!

En kærlig hilsen til jer alle fra  
Nina på St. Croix.
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Møder &  
aktiviteter MEDLEMSMØDE

Taastrup Kulturcenter 
Poppel Alle 12, 2630 Taastrup 

Torsdag, den 23. november 2017 kl. 19.00 
 
Gunvor Simonsen, lektor i historie ved  
Saxo Instituttet, Københavns Universitet taler om:
At tale magten imod – slavegjorte kvinder, 
voldtægt og autoritet i Dansk Vestindien.

Tilmelding via hjemmesiden senest  
19. november 2017. Pris kr. 60,-. 
Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød  
pr. deltager.

Desuden vil der være endnu et  
amerikansk lotteri til fordel for orkanhjælp  
(husk kontanter).

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

VI GLÆDER OS  
TIL VI SES IGEN! 
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Oplevelser under jordskælv og orkan 
nævnt i breve fra Astrid Helweg- 
Larsen til sin far og til sønnen Per  
i Viborg for omkring 100 år siden.
 
Af Magne Juhl

I Dansk Vestindisk Selskabs Magasinet juni 
2017 fortaltes om familien Helweg-Larsens 
oplevelser på St. Croix omkring overdragel-
sen af øen til amerikanerne. I den store 
mængde breve, som Astrid sendte hjem  
til Viborg i tidsrummet fra 1910 til 1918 er 
også omtale af både jordskælv og orkaner, 
og her efter nye orkaner på De vestindiske 
Øer, kan det måske være relevant at referere 
om oplevelserne for omkring 100 år siden. 
Brevene er skrevet af, og en bearbejdelse 
publiceres i årbogen fra Historisk samfund  
for Viborgegnen i 2018. Teksten er her  
med mere moderne retskrivning men med 
Astrids udtryk bibeholdt.

Brev til Astrids far, stiftsfysikus Peter 
Wilken Heiberg 24.7.1912 under ophold 
på Coakley Bay på St. Croix: Tænk 
forleden nat vågnede jeg ved, at vinden 
blæste så stærkt, så en af vinduesskodderne 
fløj op. Krogen var blæst af – det var en 
vældig stor og stærk krog, så du kan tænke 
dig vindens magt. Jeg stod op og lukkede 
skodden i og undrede mig over, at vinden nu 
pludselig havde lagt sig, og der (var) sådan 
en ulykkessvanger luft, akkurat som noget 
skulle hænde. – Akkurat den følelse havde 
jeg, da jeg gik tilbage til min vældige store 
mahognihimmelseng med 4 store snoede 
søjler, som er 3½ alen høje og så tykke,  
at jeg næppe kan spænde over dem med 
begge mine store hænder. Medens jeg gik, 
følte jeg, ligesom gulvet gyngede, og det så 

stærkt, så jeg vaklede til begge sider.  
Det undrede mig meget, men så tænkte  
jeg, at jeg vel var meget søvnig, så derfor var 
det. Men næppe havde jeg lagt mig til rette,  
så var det, som om sengen blev løftet en  
halv alen først op til den ene side og så  
den anden, og det gentog sig en gang til. 
Imedens lød det, som om en vogn kørte op 
og ned af hovedtrappen. Dump, dump lød 
det. Så blev det dødstille. Jeg satte mig 
forbavset op og tænkte, at det jo måtte  
være jordskælv, og syntes, det var morsomt, 
jeg oplevede det, thi ellers er jeg altid sovet 
fra det. I det samme lød 2 dumpe drøn, 
ligesom nogen ramlede sammen i børne-
værelset ved siden af, hvor Povl sov, da 
Flemming er lidt urolig om natten---.

I brevet nævnes ikke noget om, hvorvidt 
jordskælvet anrettede skader. Flemming er 
Povl og Astrids yngste barn, født den 
20.7.1911 på St. Croix.

14.10.1916 til sønnen Per Helweg- 
Larsen, født 3.5.1905. Han kom hjem til 
Danmark for at gå i dansk skole i 1912 
og boede hos farfaderen i Viborg: Tænk 
dig, at vi har oplevet en orkan! Christiansted 
er så helt forvandlet, at den knapt er til at 
kende igen. Træerne knækkede over som 
pindebrænde. Palmekroner er blæst af de 
lange tynde stammer, store stærkt byggede 
huse ligger i ruiner, medens en ussel rønne 
ved side af står uskadt eller kun er blæst 
halvt ned af fundamentet. Hist står et stort 
smukt hus uskadt på det nær, at hele for- 
facaden er borte, og man ser ind lige som i et 
dukkehus. På første sal står himmelsengen 
med de 4 søjler, som bærer moskitonettet, 
som flagrer i den stærke vind, medens potten 
står så uanfægtet under sengen. Og gennem 

I ANLEDNING AF 100-ÅRET  
FOR TRANSFER DAY 2017
VESTINDISK ORKAN
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King Street 
flyder en 
rivende strøm, 
som fører 
træer, stakitvær-
ker, kokosnødder 
og mange besyn-
derlige ting med sig. 
På landet er næsten alle 
negerlandsbyer ødelagte, deraf 
70 ved ildebrande.---. I Frederiksted står 
pastor Fabers hus delvis under vand, idet 
taget fløj af i den rasende storm, og regnen 
styrtede i spandevis ned. Fru Faber sad  
med sine 3 yngste knuget ind til sig og 
ventede, at alle blev knuste af nedfaldende 
sten og bjælker, men taget fløj ned i gården, 
og de var alle uskadte tilbage, medens 
børnene græd, og de sorte tjenestefolk skreg 
og hylede omkring dem, thi selvbeherskelse 
kender de gode og tro sjæle ikke til. Nå, 
undtagen vores elskelige Bernadin (familiens 
gårdskarl og altmuligmand), som også i 
denne henseende er en underlig undtagelse. 

Vi selv havde det overhovedet så godt og 
roligt, og vores store hus led ingen overlast, 
end ikke da taget fra skolehuset ved siden af 
med et mægtigt brag tørnede mod væggen, 
bag hvilken vi sad. Men nu skal du høre fra 
begyndelsen:

Vi boede i Pleasant Grove i disse måneder, 
medens Frk. Voigt er på ferie i Danmark 
(Pleasant Grove var et alderdomshjem, der 
var oprettet af Povl Helweg-Larsen og med 
frøken Voigt som leder eller bestyrer), og det 
var lige i middagsheden, da alle hviler ----- 
da 2 gange 2 orkanskud affyredes fra fortet. 
Fader sprang straks op helt bleg og sagde: 
”Orkan, skynd dig hjem” og så var ”off”. 
Abraham (portneren i Pleasant Grove) 

skoddede huset op, medens 
Jane helt grå i sit store  
ansigt klædte drengene på. 

Bernadin tog Flemming på 
nakken, medens jeg hev Kjeld 

(Povl og Astrids mellemste søn, 
født 8.6.1907) bort fra hans høns 

og geder, som han ikke ville forlade  
i nødens stund. Vinden var blæst op til 

en orkan, og regnen styrtede ned i spande, 
--- bladene flåedes af træerne og for om i 
luften som forvildede fugle. De to tørre gutter 
(må være små udtørrede vandløb) var nu to 
væsende floder, som vi med besvær kom 
over, og vinden stemmede for brystet, så jeg 
knapt kunne få vejret, og den 10 minutters 
vej til præstegården tog en uendelig tid.  
Men det var herligt, da vi samledes der.  
Far og Bernadin samt flere frivillige hjælpere 
hamrede skodderne i og bandt yderligere 
stærke reb om krogene og slog søm i. Den 
praktiske Kjeld hjalp pigerne med at indrette 
orkanrummene – du ved de to store stuer i 
stueetagen. Fik madrasser, lagner og puder 
og alt indrettet i det lille interimistiske køkken 
ved siden af, hvor der står kulpotte, brænd-
sel, dåser med henkogte ting, så man, selv 
om orkanen varer flere dage, har alt det 
nødtørftigste. Det gik gesvindt, og så lod jeg 
pigerne gå hjem, da de jo alle har eget hus, 
som også skulle sikres.

Så kom Kjeld springende: Mor, jeg må hen at 
hjælpe Nana Jane (er det barnepigen?), hun 
er jo syg og alene. Jeg var ikke glad ved at 
lade den lille mand tage af sted i det gruseli-
ge vejr, men han er en resolut og dygtig 
dreng, snarrådig og praktisk og meget 
betænksom af en 12 års dreng at være, så 
jeg sagde: ”Tag Lotte (hesten) og bliv hos 
Jane, til orkanen er ovre”.

Bernadin med Flemming  
og Kjeld Helweg-Larsen.
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(Mere står ikke i brevet om Kjelds tur under 
orkanen, så der er ikke hændt ham noget. 
Astrid fortsætter:)

Der var helt hyggeligt i det store orkanrum, 
men dygtigt lummert, da skodderne var for 
alle 5 vinduer og dørene fast lukket til, og her, 
hvor man altid går i træk til daglig.

Bernadin havde dækket fint bord under  
2 dinglende orkanlygter, ja havde husket  
1 buket orangeblomster midt på bordet og 
fingerskåle. Jeg sad iført hvid silkekjole og  
de sko, da alt dagligtøjet var i Groven, 
(Pleasant Grove omtales oftest blot som 
Groven) og vores almindelige tøj var dyng-
vådt. Det har været et morsomt syn i det 
store halvmørke rum, og menuen var 
bayerske pølser fra dåser og rødvin.  
Udenfor lød stormens tordnende bulder  
og frygtelige skud, når træerne brækkede 
midt over. Pludselig lod en skrålen og bumps 
mod vægget. Det viste sig senere at have 
været tagrenden og en mægtig flagstang  
fra nabohuset, og senere rystede værelset, 
da det mægtige zinktag også styrtede ned.  
I al den tid sov Venne (Venne er Flemmings 
kælenavn) trygt, og far, det vidunderlige 
menneske, sad ganske roligt og skrev på sit 
reformforslag, som kommissionen næste dag 
skulle have med til Danmark.------ Og jeg, 
som havde lagt mig ved siden af Venne, 

hørte en mærkelig dump 
rumlen, og madrassen 
hævedes og sænkedes ved 
et jordskælv. Far sad da  
og spiste pølser og drak 
kold the, da Bernadin havde 
slukket ilden. ---- Og så 
klokken var vel 3, hørte 
regnen op, og stormen 
stilnede af, selv om det 

blæste en god storm. Far og Bernadin fik en 
skodde på læsiden lukket op – ah, hvor det 
gjorde godt at få frisk luft ind ----. De løb ned 
i Groven for at se, hvordan det stod til med 
de 21 gamle sjæle. Abrahams portnerbolig 
var blæst hen foran porten. Forhuset stod 
imod, men baghusene var alle gledet ned ad 
fundamentet, og flere tage var knust af store 
omstyrtede træer, så det var med møje og 
besvær, at far og de andre fik dem halet frem 
af ruinerne. Palmetræerne var næsten blæst 
af, eller de var knækket midt over. Pigerne  
og jeg drog af sted kl. 6 med store spande 
med kogende varm the og en mængde 
franskbrød, og over faldne træstammer, store 
bananbundter og kokosnødder kravlede vi 
frem til vores fattige venner, som i deres våde 
pjalter stod og græd over deres ødelagte 
hjem, og jeg græd med og skænkede the, 
og de livede helt op og blev de glade børn, 
som de jo er, og snakkede og lo og var så 
glade for deres velsignede præstefolk.

I brevet beskriver Astrid orkanens følger.  
To personer blev dræbt, og et stykke tagblik 
skar foden af en mand og derpå hovedet  
af et stort muldyr. De materielle skader var 
enorme, som også er beskrevet andre steder. 
Og enorme skader har øerne nu igen oplevet, 
så der er behov for hjælp.
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ORKANER I  
DANSK VESTINDIEN I 1916

Af Magne Juhl

Det kan være svært at se, hvordan orkanen  
i 1916 var i forhold til orkanerne i år. 

Den 9. oktober 1916 var der ifølge  
www.stormcarib en vindstyrke på 110 miles 
per time og et barometertryk på 963 mbar. 
Det svarer til en kategori 2 hurricane eller 
mere, idet der ved en kategori 3 anføres fra 
964 til 945 mbar.

Orkanen i 1916 er omtalt i bogen ”I orkanens 
øje”, hvor titlen jo egentlig relaterer sig til 
noget andet. I sin indberetning til 
marineministeriet skrev Henri 
Konow, at barometret faldt 
meget stærkt på Valkyrien, 
der da lå i havnen i 
Charlotte Amalie. Den 
laveste barometer-
stand, der blev 
observeret på skibet 
var 716,2 mm kviksølv, 
og det er ca. 955 mbar. 
Konow fortalte også,  
at der skete omfattende 
ødelæggelser af især huse 
og øernes infrastruktur. Selv 
om arbejdet med oprydning og 
genopbygning blev foretaget af indbyggerne 
selv, deltog Valkyriens mandskab også i 
forskellige arbejdsopgaver.

Omfanget af ødelæggelserne ses også af  
de mange ansøgninger om hjælp til orkan-
ramte til genopbygning af huse. Disse ansøg-
ninger er blandt de skannede vestindiske 
arkivalier, som kan læses på internettet på 
DIS-arkivalieliste under ”Hjælp efter orkan 
1916 for indbyggerne på St. Croix” Det ses, 

at der var store skader, og rigtig mange 
sager om erstatning.

På seminaret afholdt af Selskabet for 
Danmarks Kirkehistorie på teologisk fakultet  
i København den 29.9. 2017 udleverede 
Kaare Rübner Jørgensen uddrag af breve  
fra Olaf Rübner-Petersen med beskrivelse  
af oplevelserne på St. Thomas under 
orkanen, hvor Olaf og hustruen var med på 
Valkyrien over til øen og opholdt sig på selve 
orkannatten i Frk. Herholdts hjem for unge 
sorte piger. Orkansikringen af huset var her 
stort set som i præstegården i Christiansted, 

og der beskrives, hvorledes nødlidte og 
husvilde i løbet af natten kom ind i 

huset og fik hjælp. 

Dagen efter blev der bevilget 
1.300.000 francs til hjælp i 
anledning af orkanen. Desuden 
blev der indsamlet hjælp; ”da 
listen kom til mig, var samtlige 
bidrag hvert på francs 50.00, 
nej et dog på 100.000. Saa de, 

der kan, giver gerne og godt. 
Men der er saa faa, og Skaden 

anslaas til mindst 500.000 francs  
her, paa St. Croix til mindst 2.500.000, 

altsaa i det hele 3 Mill. Francs, altsaa godt 
2.150.000 Kroner.

Frk. Herholdt er uforlignelig. En mængde 
husvilde bor hos hende, og hun sørger for 
dem med Mad og Drikke. Et næsten Utal af 
Børn bliver bespist hver Dag”.



14  ·  Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 5 / November 2017

Anmeldt af Michael Keldsen

Dagbøger, breve, fotos m.m. fra personer  
og familier med en fortid på De dansk-vest-
indiske Øer, kortere eller længere, findes  
i rigt mål rundt omkring i Danmark. Fra tid til 
anden dukker de op og fører til artikler i bl.a. 
Magasinet eller til bogudgivelser. Den seneste 
i rækken er bogen ”St. Thomasmysteriet” 
udgivet i oktober 2017 på Forlaget Vitae,  
og skrevet af Anne Holm Christensen.

Conrad Sorterup drog lidt på må og få,  
og uden de store konkrete planer, i 1872 
som 23 årig med skibet Malvina mod  
Dansk Vestindien. Han havde et ikke afslut- 
tet teologisk studium og ikke stort andet  
i bagagen. Under overfarten møder han  
Ida Malthe, en kvinde lidt ældre end han. 
Forholdet udvikler sig så hurtigt – turen over 
varede 2 måneder – at de forelskede sig i 
hinanden, hun blev gravid, og inden land-
gang giftede de sig i overværelse af skibets 
kaptajn - et ægteskab, der blev konfirmeret 
straks ved ankomsten til St. Thomas, idet  
Ida nægtede at gå fra borde, før Conrad 
havde indgået en aftale med den lokale 
præst i Frederikskirken, pastor Lose, om  
at der straks kunne afholdes ”en slags” 
kirkebryllup. Hvilket skete.

Således tumlede parret ind i en tilværelse, 
der førte til 5 børn, relativ fattigdom og 
næringssorg, psykisk sygdom hos Conrad 
under opholdet i Vestindien, og hans 
mystiske død i vandet ved Magens Bay.  
Det vigtige spørgsmål var, om døden var  
for egen hånd eller et uheld i et møde med 
hajer. Dette fik for enken stor betydning,  
idet livsforsikringen kun ville kunne komme  
til udbetaling i sidstnævnte tilfælde.

Det kom den så efter lange tovtrækkerier  
3 år efter Conrads død. Da var enken og  
de 5 børn i 1880 vendt tilbage til Danmark. 
Ældste barn, Aage var 8 år. Og her slutter 
historien ikke. Ida pådrog sig en psykisk 
sygdom, der bragte en 1½ år lang indlæggel-
se på Sct. Hans Hospital i Roskilde med sig. 
Børnene blev spredt, de 3 drenge, Aage, 
Vagn og Einar boede sammen med Conrads 
søster Julie, der ikke selv havde familie; 
datteren Gudrun blev plejedatter hos 
malermesterfamilien Kanitz og Astrid hos 
teaterdirektør Theodor Andersen. Forfatteren 
formår, hovedsagelig på basis af Aage 
Sorterups dagbøger, at beskrive familiens liv  
i de formative år, hvor der var meget sam-
menbrud omkring dem, men hvor de alle 
formåede på en eller anden måde at lægge 
grunden til et ordentligt liv. Som læser af 
bogen sidder man tilbage med et ønske om, 
at få et større indblik i det livsspand, der blev 
den unge generation til del. Men måske har 
kilderne ikke rakt til at skrive den historie, 
eller også har forfatteren valgt at koncentrere 
sig om det vestindiske islæt i familiens liv, 
hvilket naturligvis gør, at der må fokuseres på 
årene i Vestindien og tiden umiddelbart efter.

Men her er der bestemt også dramatisk stof. 
Familien Sorterups ophold i Vestindien faldt 
sammen med Oprøret i 1878, hvor det halve 
af Frederikssted samt mere end 50 plantager 
blev brændt af (The Fireburn), og hvide  
såvel som sorte blev slået ihjel – og adskillige 
sorte henrettet for deres andel i Oprøret. 
Begivenheden gav så også øerne myten om 
de 3 Queens, Mary, Agnes og Matilda, der 
var særlige aktive under Oprøret. 

BOGANMELDELSE

EN AUTENTISK FAMILIESAGA
Historien om Familien Sorterup  
i 1800-tallets Vestindien og København



Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 5 / November 2017  ·  15

Fortællingen om Conrads virke som første-
lærer på Christiansted Borgerskole inde-
holder også stof til et mindre, dagligt drama, 
for at få tilværelsen til at fungere. Det sled  
på Conrad og var nok medvirkende til hans 
sammenbrud – formentlig stress og deraf 
følgende depression. Og forud gik brug, 
senere misbrug af opiumsdråber. Helbred-
elsen skulle findes ved en 7 måneders 
rekreationsrejse til Danmark. Og det så  
også ud til at hjælpe. Men kort efter hans 
hjemkomst til øerne døde han.

Forfatteren har anvendt en kalejdoskopisk 
fremgangsmåde ved at hellige et kapitel til 
hver af personerne samt relevante enkelt-
begivenheder, og så springer hun frem og 
tilbage i tid. Det er meget virkningsfuldt,  
men kræver lige en ekstra koncentration for 
hele tiden at holde fast i tidsperspektivet.

En absolut anbefalelsesværdig bog, der  
giver et indblik såvel i det vestindiske som 
det københavnske liv i slutningen af 1800- 
tallet, krydret med fortællinger, referencer  
og oplevelser i de forskellige kredse, som 
familien færdedes i. Hertil et væld af illustra-
tioner bestående af tidsrelevante fotos såvel 
fra Vestindien som København.

”St. Thomasmysteriet  
– en autentisk familiesaga  
fra 1800-tallets Vestindien  
og København”

Forfatter: Anne Holm Christensen

Antal sider: 175.

Forlaget Vitae.

ISBN 978-87-997300-2-5
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Af Kirsten Scherer

Her fortsætter Kirsten Scherers 
personlige beretning som vært og 
festivaldeltager. 1. del blev bragt i 
september nummeret af Magasinet 

ONSDAG
Programmet var Søfartsmuseet i Helsingør 
og besøg på Flynderupgård museet i 
Espergærde. Vi skulle sejle med Rørvig- 
Hundested færgen kl. 9. Det var bare om  
at være der til tiden. Jeg skulle først hente 
mine gæster på Lyngkroen. Jeg var lykkelig 
over mit arrangement, deres køleskabe  
var fyldt op, således de selv klarede deres 
morgenmad. 

Damerne nød sejlturen, vejret var igen klart 
og vidunderligt varmt. Jeg havde planlagt,  
at vise mine gæster Nordkysten. Rågeleje, 
Gilleleje, Hornbæk, Hellebæk. Det blev den 
rene ”sightseeing”. I Hornbæk viste jeg dem, 
hvor jeg havde arbejdet som ung sygeplejer-
ske, ligeledes var vi inde i den lille yndige 
Hornbæk Kirke, hvor jeg blev gift med min 
danske mand. Lysekronerne var tændt og 
døren åben, det var et meget smukt gensyn. 
I Hellebæk kunne jeg vise damerne, hvor jeg, 
som ganske ung arbejdede som stuepige på 
det dengang lille Badehotel kaldet Majorgår-
den. De var alle begejstret for turens frodig-
hed og skønhed. De troede ikke Danmark 
kunne være så grøn. Synet af Kronborg Slot 
var også imponerende, set allerede fra 
Hellebæks Kyst.

Søfartsmuseet i Helsingør er et smukt, 
levende, moderne museum. Gulvet skråner, 
således man tror, man er om bord på et skib. 
Interessant at studere, hvordan livet var for 

søens folk. Til tider meget barskt. Jeg selv 
elsker den afdeling med alle de opstablede 
gamle kufferter. Der blev serveret en dejlig 
økologisk frokost i museets restaurant.

Eftermiddagen var på Flynderupgård. Vi 
samledes på gårdspladsen. Her var lange 
borde dækket til eftermiddagskaffen. Damer  
i flæseforklæder stod parat ved et kæmpe 
kagebord med hjemmebag. Solen strålede, 
og det hele med den fine hvide, karmtak 
prydede hovedbygning i baggrunden,  
gav en meget romantisk stemning. Gården  
er bygget af byfolk og har altid været en 
lystgård. Den ligner en lille Herregård.  
Først blev der budt velkommen af museums-
inspektøren, dernæst blev ordet givet til  
Anne Walbom. Anne fortalte rørende om sin 
familie, som hørte hjemme på Flynderupgård. 
Det var hendes tip, tip oldefar som fik gården 
bygget. Han kom tilbage fra St. Croix, hvor 
han havde været udstationeret i 16 år, og  
han medbragte to børn en dreng og en pige. 
Moderen blev tilbage på øerne, hun var ikke 
en frigivet slave. Pigen på Flynderupgård var 
Annes tipoldemor Anna Pauline Hansen.  
De to søskende blev sendt i dansk skole og 
fik en dansk opdragelse. Anne var bevæget, 
men samtidig så hun så lykkelig ud, da  
hun holdt sin tale for de Vestindiske gæster.  
Man kunne mærke hendes kærlighed til 
forbindelsen med Dansk Vestindien.

Efter talen gik vi ind i det smukke hus og  
her kunne vi studere tegninger og læse om 
slægten. På Flynderupgård er der en dejlig 
stor butik med mange smukke ting, som 
kunne være et minde om dagen. Kaffe og 
hjemmebag blev nydt på gårdspladsen  
efter besøget inde i huset. En meget dejlig 
oplevelse.

FESTIVALBERETNING 2
CENTENNIAL FESTIVALEN I KØBENHAVN
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Hjem med færgen og denne aften spiste vi 
på Rørvigs Fiskerestaurant. Tilbage i det lille 
hus, hvor der blev drukket vin og pjattet, men 
også diskuteret næste dags meget lange 
program. Vi var alle meget trætte efter flere 
dages meget lange køreture og sent i seng.

Programmet for næste dag var det længste 
på hele ugen: Havnerundfart, frokost på  
det Kgl. Bibliotek (Den Sorte Diamant), om 
eftermiddagen foredrag samme sted, en  
lille pause, dernæst Festgudstjeneste kl 19  
i Holmens Kirke. Herefter højtidelighed på 
Rosenborg Slots Kaserne. (Valdemarsdag).  
Vi blev enige om, vi måtte droppe havne-
rundfarten, det var nødvendigt at få sovet  
lidt længere. Det var den første gang, vi ikke 
var enige. Andina og Rosalia var skuffede 
over, der ikke var bare en halv dag, hvor  
de kunne se lidt af København. Eunice  
og Majiorie holdt på, når festudvalget havde 
lagt et program for gæsterne, så var det  

en uartighed ikke at møde op. Resultatet blev 
vi ville dele os i to lejre.

TORSDAG
Vi fik sovet en lille smule længere. Vejret var 
fint, solskin og varmt. Eunice og Majiorie  
blev sat af ved Det Kgl. Bibliotek kl.13.  
Vi andre parkerede bilen i Illum. Så gik vi  
over Kgs.Nytorv imod Nyhavn. Jeg fortalte 
dem om Det. Kgl. Teater, Den Franske 
Ambassade, Hotel Angel Terre. Så fandt  
vi restaurant Leonora Kirstine i Nyhavn.  
Her spiste vi frokost. Solen skinnede og der 
var propfyldt af besøgende på hele kajen. 
Musik og fyldte restauranter. Mine gæster 
nød deres rødspætte filet og den Køben-
havnske stemning. Efter frokosten var vi så 
heldige at se vagtskiftet på Amalienborg 
slotsplads. Dernæst var vi i Magasin, Illum, 
Illums Bolighus, Day Birger Mikkelsen, vi fik 
vores eftermiddagskaffe i Royal Cafe (Kgl. 
Porcelæns Fabrik.) ”Pigerne” var helt vilde 
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med deres Københavnertur, og der blev 
shoppet. De købte en meget bedårende  
hvid bluse til mig. Jeg havde også købt gaver 
til dem alle fire: Kgl. Porcelæns æg og fra 
”Stræk og Bøj”, mini balletsko som nøglering.

Det blev hurtigt aften og vi måtte skynde  
os til Kirken. Der var musik udenfor Kirken, 
det var det Kvindelige Marineres Musikkorps. 
Holmens Kirke var i festdragt. Alle de smukke 
kirkekroner var tændt. Kirken var propfyldt  
til bristepunktet. Gæsterne pyntede. Jeg blev 
lidt rørt, fordi min far er blevet døbt i denne 
smukke kirke. Alle ventede spændt på 
Prinsesse Elisabeth. Hun er protektor for 
Danmarks- Samfundet. Nina York og Marlene 
Boschulte stod højtideligt med hvide 
handsker på. De skulle være fanebærere for 
to nye faner givet af Danmarks-Samfundet. 
Et til St. Croix og et til St. Thomas og  
St. John. Nina repræsenterede St. Croix  
og Marlene St. Thomas og St. John.

Dørene gik op, folk rejste sig, ind kom 
Prinsessen støttet af sin niece Komtesse 
Camilla. Det blev en vidunderlig festlig 
gudstjeneste med de skønneste salmer  
og sange. Fanerne var blevet båret ind,  
og nu blev der fane og flaguddeling udført  
af Prinsesse Elisabeth. Prædiken blev holdt 
af Sogne-og orlogspræst Peter Thyssen. 
Københavns Politi Sangkor underholdt,  
de sang bl.a. ”I Skovens dybe stille ro.”  
og ”Den Danske sang”. Folkedansere fra 
Storkøbenhavn var også alle tilstede i deres 
festdragter. Det er en Gudstjeneste, jeg  
aldrig vil glemme. Fanerne blev båret ud, 
Hans Jørgen Laursen bar Dansk Vestindisk 
Selskabs Fane. Det var første gang denne 
smukke fane var med til festligholdelse af 
Valdemarsdagen i Holmens Kirke. Jeg er 
sikker på fanebærerne følte sig rørt af 
situationen. Nu skulle man følge optoget  
til Rosenborg Slots Kaserne. Det var vist  
lidt tungt for Marlene i de højhælede, så 
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hendes mand Tony Boschulte måtte træde 
til. Jeg bemærkede Nina havde været 
fornuftig, og var i flade sko trods hendes 
meget elegante mørke spadseredragt.

Igen delte vi os i to lejre, Andina og Rosalia 
ventede i Illum (åbent til kl.22 om torsdagen), 
og jeg fulgte Majiorie og Eunice. Det blev 
sent før programmet ved Rosenborg var slut, 
og nu var jeg meget træt. Vi samledes og 
igen var vi over midnat i Rørvig.

Som sagt blev jeg mere og mere udmattet. 
Jeg sov kun en 4-5 timer hver nat, og vi kørte 
i gennemsnit 300km hver dag, plus at jeg 
skulle være smilende og underholdende.  
Der var en indre stemme som fortalte mig:  
”Det gælder om at kridte skoene min pige, 
og bide tænderne sammen. Dette skal være 

en succes”. Det er jo også en ære at være 
værtinde. 

FREDAG
Programmet Jubilæumsfest kl. 17. i Odd 
Fellow Palæet i Bredgade. Det var også mine 
gæsters sidste dag i Rørvig. Tænk, de havde 
kun set havneområdet. Der havde ikke været 
et minut, hvor vi kunne have været ved 
stranden ved Kattegat. Denne dag var det 
koldt og det stormede netop fra vest. Men  
se vores vidunderlige strand skulle de. Jeg 
havde inviteret dem til dejlig frokost i mit lille 
hus kl.12. Jeg smøgede ærmerne op, og fik 
dækket et meget romantisk bord, strøg til 
fiskemanden, bager og slagter, der måtte 
ikke mangle noget, det skulle være en frokost 
de ville huske, når de igen var tilbage på 
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deres dejlige øer. Vi havde bygget et dejligt 
venskab op, og jeg var så glad og taknem-
melig til Vorherre, at alt var gået så godt.

De nød frokosten og de hjalp med at vaske 
op, vi skulle jo alle have lidt tid til ro og 
omklædning. Jeg kunne ikke lade være med 
at more mig. En to tre-snup, så blev mit 
køkkenhåndklæde revet fra knagen og lagt 
på køkken bordet, nu blev det brugt som 
opvaskebakke. Sulfo og rigtig meget sulfo på 
karkluden og svampen (den meget forbudte 
plastik) og så blev der vasket op i en ruf og 
sæbeboblerne svævede rundt i køkkenet. 
Jeg satte musik på ”Polcalypso & Jamesie”, 
og så begyndte Rosalia at danse rundt i 
stuen. Jeg satte dansene porcelæn, glas  
og sølvtøj på plads, og der var den rene 
Caribiske stemning alt gyngede! En god 
optakt til Jubilæumsfesten. Nåh, jeg skulle  
jo køre mine gæster tilbage til deres huse.  
På vejen blev de tvangsindlagt til at gå med 
ud på stranden. Det var den rene orkan.  
Vi fik sand i øjne, ører og hår, det blev en 
meget kort tur, men nu havde de da lige set 
Rørvig Strand.

Præcis kl. 17 kørte vi ned af Bredgade. 
Gitterlågen til Odd Fellow Palæet stod på  
vid gab. Mine gæster skreg i kor: ”Kerstin just 
go, go, go!” Som sagt så gjort, jeg kørte 
direkte ind og parkerede på en VIP parkering. 
Jeg følte mig som VIP, – kom jeg ikke her 
med fire Vestindiske damer i festskrud, og jeg 
selv, ønskede jeg at blive våd i regnvejret? 
Jeg parkerede med den bedste samvittighed. 
Senere blev jeg spurgt af flere medlemmer:  
”Kirsten, hvor fandt du parkering?” ”Jeg 
holder da lige her i gården.” ”Hvad siger du, 
holder du her?” De var et stort spørgsmåls-
tegn. Wauw! Odd Fellow Palæet er bygget i 
1751-1755. Det blev kaldt Schimmels Palæ 
efter den meget rige finansminister Heinrich 
Carl von Schimmelmann. Pengene har han 
tjent i Dansk Vestindien, hvor han var plan - 
tageejer med mange hundrede slaver. På  
en måde var det lidt underligt og bevægende 
at holde festen lige netop der. Det er en 
rokokobygning meget smuk. Vestibulen var 
fyldt med festklædte og festglade menne-
sker. Lysekronerne strålede og champagnen 
blev serveret til steelband rytmer. Jeg kom  
i hopla, jeg ville suge til mig, bare nyde nuet. 
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Jo, jeg var blevet helbredt fra min sorg, jeg 
var blevet Kirsten igen. Tak til Rose Andina, 
Rosalia, Eunice og Majiorie. Nu ville jeg 
danse min glæde ud.

Galamiddagen blev serveret på første sal. 
Hvor festligt med så mange veldækkede 
borde. Stemningen var fantastisk med meget 
oplagte gæster i deres smukke tøj. Maden 
var vidunderlig, og der var nok af den. Der 
blev holdt mange taler og givet mange gaver. 
Anne Walbum modtog et maleri af kunstne-
ren Lyn Voyper Shark. Maleriet er et symbol 
for de 100 år, med sukkermøller, palmer,  
den gule gingerblomst og grønne bjerge. 
Maleriet blev overrakt af Nina York og Hans 
Lawaetz. Hans Lawaetz holdt en glimrende 
tale til Anne og alle medlemmer af Dansk 
Vestindisk selskab. 

Marlene Boschulte, som så forrygende ud  
i sin pink-broderede tylskjole, holdt ligeledes 
en varm tale og overrakte et billede af havnen 
i Charlotte Amalie, et billede malet i anledning 
af de 100 år. 

Maj-Britt Anthony Sparholt fik overrakt et 
Jubilæums rejse ur af Lillia Kling. Værtinderne 
fik også en tak og klapsalver, det oplevede 
jeg ikke, da jeg uheldigvis ikke var til stede. 
Dansegruppen WE-DEH-YAH, Culture World 
Dancers optrådte igen og fik folk med ud  
i deres kædedanse. Orkesteret var ligeledes 
igen Polcalypso Orchestra. Alt i alt en ufor- 
glemmelig dejlig aften.

Kl. 2.30 om natten tjekkede jeg min mail.  
Der stod: Lyngkroen serverer ikke morgen-
mad om lørdagen. Vi serverer Brunch kl. 11. 
Gosch! Jeg havde aftalt med noget af 
personalet på Lyngkroen, jeg ville forkæle 
mine gæster den sidste morgen med det 
store morgenbord. Der var ikke andet at 
gøre, end at stå tidligt op, fylde bilen med 
lækkerier og frisk brød, en dejlig sidste 
morgenmad skulle mine gæster da have. 
Lise-Lotte Krells minibus afhentede mine 
damer kl. 10. Jeg selv fulgte efter i min egen 
bil. Undervejs stoppede jeg ved min datters 
forretning og hentede fire blomstrede 
paraplyer fra firmaet ”Gardengirl” Det var  
min afskedsgave til mine fire nye veninder. 
Der var opsamling ved Roskilde Station, nu 
skulle gæsterne videre til Jylland. Der blev 
vinket og vinket, det var næsten helt sørge-
ligt. Det havde været en fantastisk uge.

Tak til Festudvalget, som havde præsteret 
det næsten umulige!
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Af ingeborg Raunkiær 
Anmeldt af Henrik Teileskov

Forfatteren Ingeborg Raunkiær udgav i 1921 
en lille bog med titlen ”Tropeskildringer fra 
vestindiske øer”. Den udkom i årgangen 
1920-21 som nr. 332 i rækken af bøger til 
Folkelæsning udgivet af Udvalget for 
Folkeoplysnings Fremme.

Forfatteren Ingeborg Marie Raunkiær blev 
født i Varde i 1863. Med rødder i provinsen 
og et ægteskab tilbragt i Storkøbenhavn 
opnåede hun en god indsigt i livet både  
i en lille by og i hovedstaden. Hurtigt blev  
hun i sit forfatterskab grebet af kvindesagen, 
hvor hun i skrifter og romaner angreb den 
fremherskende kvindeundertrykkelse, som 
den efter hendes mening kom til udtryk i 
samfundet. Hun mente, at piger udover en 
grundig huslig uddannelse også skulle have 
mulighed for at lære et fag ordentligt.

I 1888 blev hun gift med botanikeren 
Christen Raunkiær, med hvem hun foretog 
videnskabelige rejser i 1905-06 til Vestindien 
og i 1909-10 i Middelhavsområdet. Det  
var således rejsen til den danske koloni i 
Vestindien, der gjorde det muligt for hende  
at beskrive natur- og samfundsforholdene  
på øerne.

Rent menneskeligt blev Ingeborg Raunkiær 
hårdt ramt i 1915, hvor hendes eneste barn 
Barclay Raunkiær døde af tuberkulose kun 
26 år gammel. Samme år blev hun også skilt 
fra sin mand. Tabet af sønnen tog hårdt på 
Ingeborg Raunkiær, men hun blev på trods  
af dette ved med at skrive både bøger og 
artikler om forholdene i samfundet både i  
de nære og i de fjernere dele af det danske 
rige. I 1921 døde Ingeborg Raunkiær og 

”Tropeskildringer  
fra vestindiske øer” 
blev således 
hendes sidste 
bog.

Den foreliggende 
bog bygger dels på egne iagttagel-
ser og dels, som det fremgår af forordet,  
af oplysninger hentet fra både botaniske og 
zoologiske videnskabelige arbejder. Bogen  
er inddelt i to hovedafsnit – naturen og livet.

Først gennemgås øernes mangeartede 
vækster med deres for mange danskere 
fremmedartede planter og træer. Der lægges 
vægt på udseende både gennem beskrivel-
ser og billeder men også på anvendelses-
mulighederne for de lokale beboere. F.eks. 
omtales stinktræet, der tidligere blev brugt  
til fiskefangst. Der blev lavet en blanding  
af træets bark og rødder. Det blev sammen 
med kalk og aloeblade puttet i sække. 
Fiskerne gik så ud i vandet med sækken, 
hvorved indholdet spredtes i havet. Fiskene 
blev derved bedøvede og flød omkring, så 
man let kunne samle dem sammen. Sådanne 
finurlige ”gode” historier er lagt ind i det 
botaniske afsnit.

Dernæst følger et afsnit om dyrelivet – både 
på øerne og i de omkringliggende have. Især 
gøres der selvfølgelig meget ud af havdyrene 
både fra et zoologisk synspunkt, men 
bestemt også set fra erhvervssiden. Der 
fortælles nøje om de forskellige fiskeformer, 
der skaffede et godt supplement til både den 
hvide overklasses og den sorte befolknings 
middage. Her bliver især nævnt indbyggerne 
i den såkaldte Cha-Cha Village – i dag 
bydelen French Town i Charlotte Amalie – der 
var efterkommere efter franske protestanter, 

BOGANMELDELSE 

MED 100 ÅRS FORSINKELSE
TROPESKILDRINGER  
FRA VESTINDISKE ØER
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der indvandrede til kolonien i den allerførste 
danske tid i slutningen af 1600-tallet.  
De levede i stor udstrækning af fiskeri.  
Men samtidig slås det fast, at fiskeriet aldrig 
blev stort på øerne, og at der derfor måtte 
indføres fisk – som f.eks. saltede sild fra 
Danmark - til den slavegjorte befolkning.

Selvom beskrivelserne af øernes plante- 
vækst og dyreliv som sagt indeholder mange 
underfundige iagttagelser, kan det ikke 
skjules, at afsnittene er noget opremsende,  
ja de minder mest af alt om en leksikonartikel 
eller et afsnit i en ældre lærebog.

Bogens sidste kapitel om livet på øerne i 
storhedstiden i slutningen af 1700-tallet er 
det mest interessante. Her forlades den 
opremsende stil for en mere bred beskrivel-
se. Der er en udmærket gennemgang af det 
vigtige sukkerrørs vej fra Asien til Vestindien 
og om hele dyrkningen og behandlingen  
af denne vitale vare. Andre vigtige varer  
som bomuld og tobak beskrives ligeledes. 
Forfatteren giver en meget detaljeret beskri-
velse af især de hvides boliger med deres 
specielle møbler. Heroverfor stilles den sorte 
befolknings langt mere ydmyge hytter. Bogen 
giver også et udmærket indblik i de hvides 
dagligdag i kolonien. Her skinner forfatterens 
holdning til kvindens stilling igennem. 
Kvinderne er henvist til det ensformige liv  
i hjemmene og kan højst se hen til kedsom-
melige visitter hos de andre fruer, hvorimod 
mændene gennem deres plantagedrift og 

handel dagligt kommer i kontakt med mange 
forskellige mennesker. 

”Tropeskildringer fra vestindiske øer” 
indeholder ingen refleksioner om forholdene 
på øerne, næsten udelukkende beskrivelser. 
For en læseskare i det kolde nord er det 
bogens hensigt at få de fjerne øer til at 
fremstå paradisiske og eksotiske. Dog pibler 
forfatterens racistiske syn på den sorte 
befolkning, i bogen konsekvent betegnet 
som negre, frem flere steder. Der skrives 
bl.a., at regnvandet opsamles i cisterner 
beregnet for den hvide befolkningsdel, mens 
kvæget og negrene må nøjes med vandet  
i vandløbene eller lagunernes brakvand, ja 
det står der! Et andet sted nævnes det, at de 
hvide plantageejere forstod at pleje og passe 
øernes frugttræer, men når de blev overladt 
til negrene blev de blot høstet – ikke passet. 
Endelig fortælles det ganske nøgternt, at  
det var nødvendigt for plantageejerne at have 
kapital til at købe negre for, hvis dyrkningen 
overhovedet skulle lykkes, og at slaverne  
i virkeligheden var bedre stillet som ufrie 
under slaveriet i forhold til tilværelsen som  
frie mennesker efter 1848. Dog erkendes det 
i bogens allersidste linjer, at det blev skæbne-
svangert at indføre så mange negre til de 
amerikanske samfund, og hun forudser,  
at der i årene fremover vil opstå problemer 
mellem de forskellige folkegrupper. En profeti 
der jo rækker helt frem til vor egen tid!

Bogen giver et hurtigt indblik i nogle forhold  
i Dansk Vestindien især i 1700-tallet, men 
som enhver anden fremstilling må den forstås 
ud fra den samtid, hvori den er blevet til.  
Vi er jo kun få år efter salget af øerne og de  
i 1900-tallets start så populære koloni-
udstillinger med deres specielle menneske-
syn.

GADS Forlag – 1921 – 165 sider;  
kan købes antikvarisk

Henrik Teileskov anmeldte i  
Magasinet nr. 2 – 2017 ”Under Tropesol  
– fortællinger af Lucie Hørlyk. 

Ingeborg Raunkjær udgav  
”Kvinden og Samfundet” i 1899,  
”Mand og Kvinde” i 1909 og  
endvidere i 1917 ”Iserts Breve  
fra Dansk Guinea – 1783-87”.
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Af Jens Villumsen

Jens Villumsen har igen været i 
arkiverne og kan i denne artikel 
fortælle detaljer om den første koloni-
sering af St. Thomas før den officielle, 
der dateres til 1672. Artiklens anden 
del offentliggøres i januar nummeret 
af Magasinet.

Salget af De Dansk Vestindiske Øer betød 
afslutningen på 245 års uafbrudt tilstede-
værelse som kolonimagt i Caribien, da vi 
regner koloniseringen af St. Thomas fra 
1672, hvor guvernør Jørgen Iversen Dybbøl 
25. maj 1672 gik i land fra fregatten ”Færø” 
på St. Thomas.

Men hvad gik der forud for denne begiven-
hed?

Vi skrev lidt om det i Januar nummeret 2017 
af Magasinet med en beretning om præsten 
Kjeld Jensen Slagelse, der etablerede  
den evangelisk-lutherske menighed på  
St. Thomas allerede i 1666.

De første skriftlige vidnesbyrd om dansk 
interesse for Vestindien finder vi i Øresunds-
toldens regnskaber. Den 20. marts 1652  
kan vi læse, at Erick Nielsen fra København 
rejste ud med adskillige ”Kramerier”, som  
han agtede at bringe til Vestindien.

FRA HISTORIEN
DANMARK I VESTINDIEN FORUD  
FOR KOLONISERINGEN I 1672

Denne tur må være gået godt, for allerede 
året efter kan vi 30. marts 1653 se, at  
Erik Nielsen Smed af Kiøbenhafn igen  
tager afsted til Vestindien med ”Adschillige 
Kiøbmandsvare”.

Dend 20. Martij Erick Nielsen  
aff Kiøbenhafn kom fra ibid. 
Med Adschillige Kramerier,  
vil der med til Vestindien.  
Fiurpenge ij D.

Dend 30. Martij. Erick Nielsen 
Smed aff Kiøbenhafn, komb  
fra ibid. med Adschillige  
Kiøbmandsvare der fortoldes, 
vil dermed til Vestindien.  
Frie passerit. Fiurpenge iiij D.
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Inden afgang havde han sikret sig en række 
privilegier, idet kong Frederik 3. den 5. marts 
1653 gav toldfrihed til de undersåtter, som 
”allerede forleden år og fremover i de tre 
næstfølgende år besejler de caribiske øer 
liggende udi West Indien”.

Igen må det have været en vellykket tur  
for Erik Nielsen, for i Øresundstoldens 
regnskaber kan vi 6. november 1653 læse,  
at han er hjemkommet fra Vestindien med 
4000 ruller tobak, 40000 pund ingefær,  
7 tønder muscovadosukker, 2 oksehoveder 
(1 oksehoved = 226 liter) sukker og 7 tønder 
indigo.

Herefter kunne det se ud til, at der kommer 
et ophold i sejladserne til Vestindien, men  
det hænger blandt andet sammen med 
Svenskekrigen 1657-60. 

Erik Nielsen har på et tidspunkt genoptaget 
sine sejladser, og skriver 15. februar 1662 en 
ansøgning til kongen om at forlænge privilegi-
erne med toldfrihed for en treårig periode, 
hvilket ønske kongen straks imødekommer 
med forordningen 29. april 1662.

Kong Frederik 3’s forordning  
af 5. marts 1653 om privilegier 
for dem, der besejler Vestindien.

Dend 6. Nouemb: Erich Nielsen  
Schmitt aff Kiøbenhaffns komb fraa 
Vestindien med 4000 Ruller Tobach 
40000 pund Jngefer 7 tdr: Sucker 
Masceuad 2 Ochshoffueder med  
Zucker 7 td: Indigoe, Kiøbenhaffns  
Borger gods, gaff Fyrpenge 4 D.
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I 1662 begrunder Erik Nielsen Smit sin 
ansøgning med, at det ikke har været noget 
helt ufarligt eventyr. Han beskriver, at de af 
Cromwell og hans medregerende i England 
er blevet frataget to skibe med last til en 
samlet værdi af 32.000 Rigsdaler. Og den  
11. august 1657 kom de ud for en orkan,  
der tog et af deres skibe med fuld ladning  
og 22 personer ombord. Denne rejse  
strakte sig over to år. De forklarer i samme 
ansøgning, at de ikke har sejlet siden disse 
begivenheder på grund af besværlige 
krigstider, men nu agter sig afsted igen for  
at råde bod på den skete skade.

I 1665 er Erik Nielsen Smit blevet opmærk-
som på den øde ø St. Thomas ved ”de Virgis 
Eillander paa dend Norder Breede 18½ 
grad”, som han 13. april 1665 ansøger 
kongen om, i kongens navn, at måtte indtage 
og bebo, sammen med en del af hans egne 

folk, og folk fra andre nationer, der allerede  
er tilstede i Caribien. Han skriver, at alle 
”Carijbis Eilande” tilhøre den spanske konge, 
men at denne ikke agter at tage dem i brug, 
da han har flere øer, end han kan nå at 
besætte. Til formålet beder Erik Nielsen om 
kongens hjælp til at skaffe det fornødne 
mandskab og materiel.

Kongen udsteder nu en forordning, hvor  
han antager Erik Smidt til som guvernør at 
indtage, besætte og beplante St. Thomas.

Erik Smidt gik herefter i gang med at hverve 
folk til turen. Herunder tegner han 8. juni 
1665 kontrakten med Kjeld Jensen Slagelse 
om at tage med som præst. Af kontrakten 
fremgår, at Kjeld Jensen Slagelse skal 
betjene den menighed, som Erik Smidt  
i Herrens navn og efter kongelig instruks 
agter at flytte og samle på St. Thomas.  

Erik Nielsen Smeds 
ansøgning til kongen  
af 15. februar 1662

Kong Frederik 3’s  
forordning af  

29. april 1662.
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Han skal hver søndag, samt ved fest og 
højtider, holde højmesse, holde aftensang, 
når lejlighed gives, holde bededagsprædiken 
hver fredag efter den Augsburgske konfes-
sion. Han vil få en præstekjole af stof, en 
præstekåbe, 80 rigsdaler om året, kost og 
seng, og med tiden en forsvarlig præstebolig 
og plantage, samt tiende i form af 10 skål- 
pund (skålpund = 496 gram) sukker fra hver 
af kompagniets folk.

Fortsættes i januar 2018

Erik Smits  
ansøgningen af  
13. april 1665 om,  
i kongens navn,  
at måtte indtage  
St. Thomas.

Kontrakten af  
8. juni 1665 mellem 
Erik Smit og Kjeld 
Jensen Slagelse 
om ansættelse  
som præst.

Koncept til  
Kong Frederik 3’s 

forordning om,  
at Erik Smit i kongen 

navn som guvernør må 
indtage St. Thomas.
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BIC-kode LOSADKKK

SEKRETÆR 
Lars Hven Troelsen
hven@oncable.dk
T 40 51 94 95

KASSERER 
Hans Jørgen N. Laursen 
needenskov@gmail.com
T 29 12 95 07

MØDEUDVALG 
Gerda Brown Jensen 
moedeudvalget@dwis.dk 
T 60 41 06 22 
Uden for bestyrelsen:
John Brown

FESTIVALUDVALG 
festivaludvalget@dwis.dk 
Nedsættes i forbindelse  
med næste festival.

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

SELSKABETS  
KONTAKTPERSONER

Fyn
Jens Benoni Willumsen
T 65 90 18 12
jens.benoni@privat.dk

Sydjylland
Peter Rastrup
T 61 50 06 14
peter@rastrup.net 

Nord- og Midtjylland
Edith Christiansen 
T 75 64 12 88 
edith.koester@stofanet.dk 

MEDLEMS SEKRETARIAT 
og WEBREDAKTION
Ebbe Tor Andersen 
sekretariatet@dwis.dk
T 32 53 10 98 
T 24 79 36 65

Udvalgene...

Bank
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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 flådes togter  
til Caribien 1671-1917.  
Af Per Nielsen.  
48 sider, Kbh.1997  
Pris kr. 40,-

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

EN OFFICER I DANSK 
VESTINDIEN OG HANS 
FRITIDSBESKÆFTIGELSE
Redigeret af Steffen Linvald. 
122 sider, DVS Kbh.1988. 
Pris kr. 40,-

DANSK VESTINDIEN  
FOR 250 ÅR SIDEN
J.L. Carstens: En almindelig 
beskrivelse om alle de Danske, 
Americanske eller WestIndiske 
Eylande. 164 sider, 1981. 
Pris kr. 50,-

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,-
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 - 
knytning 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, film 
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.

DEADLINE  
for artikler og  
materiale til  
næste nummer  
af Magasinet er  
d. 6. januar 2018

Som følge af de stigende portoudgifter vil vi heller ikke  
i år sende indbetalingskort med posten til medlemmerne. 
Vi håber, at rigtig mange af Jer vil indbetale kontingentet, 
når I læser denne information i medlemsbladet. 

Vi vil også sende en nyhedsmail ud omkring årsskiftet 2017/2018 
som en påmindelse om, at det er tid til betaling af kontingent for 
det nye år.

Generalforsamlingen den 12. oktober 2017 godkendte bestyrelsens 
indstilling om uændret kontingent. 

Medlemskontingentet er fastsat til:

•  300 kr., hvis bladet leveres fysisk.
•  260 kr., hvis bladet alene leveres elektronisk.

Indbetaling af kontingent kan foretages:

1.  Ved overførsel via netbank til Selskabets konto  
i Lån&Spar Bank, reg.nr. 0400, konto nr. 1170079724.

  Ved indbetaling fra udlandet benyttes IBAN-nr. 
DK2004001170079724 og BIC-kode LOSADKKK.

2.  Indbetaling via hjemmesiden www.dwis.dk under  
medlemsaktiviteter > fornyelse af kontingent.

Hans Jørgen N. Laursen  
Kasserer

ORIENTERING FRA KASSEREREN...

Medlemskontingent 2018
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