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Kære medlemmer

Vi er nu allerede et godt stykke inde i det  
nye år – nemlig 2018. Det vil blive ret meget 
anderledes end 2017, som var et hektisk år 
med mange aktiviteter, der afspejlede både 
vores eget jubilæum og 100-året for Transfer. 

Bestyrelsen arbejder med flere forskellige 
planer for 2018 – bl.a. planlægger vi en særlig 
festlig aktivitet her i løbet af foråret/sommeren.

Vi er gået i gang med at indkalde vestindiske 
specialer fra Danmarks universiteter til vores 
specialepris. 

Mødeudvalget researcher i muligheden  
for et bedre mødested end Tåstrup efter 
sommerferien. 

Desuden er vi ved at have færdiggjort en 
rapport over fordelingen af de indsamlede 
penge til hjælp for Irma og Maria. Det vil  
blive offentliggjort i den kommende tid.

Endelig overvejer vi forskellige tiltag, som  
en gruppe kommunikationsstuderende fra 
Ålborg Universitet har foreslået os. 

Men det er slut med Jubilæumsrommen.  
Den var ellers populær – vi solgte næsten 
100 flasker!

Godt forår

 
Anne Walbom 

Formanden  
skriver...

SE FOTOS, 

SPECIALER 

OG DIGITALE 

UDSTILLINGER PÅ

WWW.DWIS.DK
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REDAKTØREN SKRIVER…
LEGACY

Vi Vestindienfarere bruger ofte vores interes-
se for øerne i en studeren, bevidsthed eller 
nysgerrighed omkring den historiske, danske 
indflydelse. Det være sig i gadenavne eller 
arkitektur. Men derudover er identifikationen 
af en dansk tilstedeværelse relativ begræn-
set.

Der er ikke noget i dagliglivet, i kulturen,  
i retssystemet og dets normer, i det daglige 
sprog eller sågar religionsudøvelsen, der 
bringer minder om 250 års dansk styre.

Vi var ikke store kolonisatorer. Næ, se til  
Storbritannien, der på et tidspunkt herskede 
over 1/3 af jordens befolkning, og dermed  
på det sproglige område, men også det 
retlige og især i det internationale handels-
system har skabt grundlaget for den 
moderne verden. At dette så også har  
skabt en urealistisk forestilling i den britiske 
befolkning om en særlig placering i det 
internationale samfund, som gør at man 
mener at kunne undvære sine europæiske 
naboer, er en anden sag. Og mon ikke også 
briterne opdager – når nu Brexit er blevet en 
realitet – at verden af i dag ikke kan fungere 
på fortidens gerninger, uanset hvor stor 
indflydelse de måtte have haft på den tids 
udvikling i verden.

I modsætning til andre kolonimagters 
afvikling af deres imperier, har den danske 
afkolonisering været af en fredelig karakter. 
Selvom man bestemt kan finde store 
skønhedsfejl i den måde, Danmark afhænde-
de de vestindiske øer på, kan vi konstatere, 
at Danmark og danskere i dag har en 
goodwill på øerne, som vi skal være glade 
for, men også skal bruge på en positiv måde.

Det har man f.eks. set ved den indsats, som 
på foranledning af statsminister Lars Løkke 
Rasmussen, blev iværksat ved Beredskabs-
styrelsen umiddelbart efter de 2 orkaner  
i efteråret, og hvor en bevilling fra Danmark 
på kr. 15 mill. muliggjorde en flot og effektiv 
indsats med at afbøde de værste virkninger 
af orkanerne. Man kan ikke lade være  
med at filosofere over, at en – i den store 
sammenhæng – dog så beskeden indsats 
udløser megen glæde og tilfredshed på 
øerne, når man samtidig betænker den 
utilfredshed og kritik, som Danmarks årlige 
bidrag til Grønland på 5,5 mia. kr. og til  
Færøerne på 1 mia kr. afføder disse steder.

Sådan er verden så uretfærdig!

 
Michael Keldsen



Denne artikel repræsenterer  
kun et lille udvalg af de oplysnin-
ger, der er tilgængelige om  
Major Gyllich, hans familie  
og hans færden på St. Croix.  
Ikke bare den kasse der henvises 
til i artiklen med arkivalier,  
men også Rigsarkivet rummer 
mange flere vidnesbyrd.
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Af Anne Holm Christensen

Forfatteren Anne Holm Christensen 
har haft lejlighed til at dykke ned i 
arkivmateriale om brandmajor Jacob 
H. Gyllich, der bl.a. spillede en rolle i 
forbindelse med opstanden i juli 1848, 
og som førte til slavernes frigivelse  
i Dansk Vestindien.

Frederikssted på St. Croix  
d. 3. juli 1848
Toldinspektør Frederik von Scholten er i sit 
hjem i Frederikssted inde i svære overvejelser 
om, hvordan man bedst kan tackle det 
ulmende oprør. Slaverne kræver deres frihed, 
og han har sendt en vogn afsted efter sin 
bror generalguvernør Peter von Scholten  
i Christiansted. Frederik har bedt ham om  
at komme øjeblikkeligt. Han er en tænksom 
mand, og han ønsker ikke at provokere  
de farvede yderligere. Major Gyllich (Brand-
majoren) støtter Frederik von Scholten i  
det synspunkt. 

FRA HISTORIEN

MAJOR GYLLICH

Ved læsning af Frederiks indberetning til  
den danske regering efter slavernes frigivelse 
er man ikke i tvivl om, at samarbejdet med 
Major Gyllich er både tæt og respektfuldt.  
Og vi kan i Frederiks indberetning læse 
detaljeret om Major Gyllichs færden i  
timerne op til emancipationen, inden Peter 
von Scholten når frem til Frederikssted: 

Brandmajoren var imidlertid i stor Livsfare. 
Han kom nemlig fra sin Plantage ridende ind 
til Byen, hvor han blev voldelig overfaldet af 
Negerne — en Negerinde huggede endog en 
Øxe efter hans Hals, men heldigviis afparere-
des Hugget uden at skade ham. For at vise 
at han intet Fjendtligt havde isinde, kastede 
ban sin Sabel fra sig, idet han udbrød:  
”Tag mit Liv, dersom det kan tilfredsstille  
Eder — jeg kommer ei som Fjende, men  
som Ven”!

Frederik skriver videre: 
Omtrent Kl. 3 ankom endelig Generalgouver-
neuren, ledsaget af Kammerjunker, Overrets-
assessor Rothe. Generalen steg ud ved 
Fortet, gik ind blandt den der forsamlede 
Mængde og erklærede Negerne for frie.  
Han paalagde dernæst Kammerj. Rothe  
og saavidt jeg erindrer Major Gyllich at sørge 
for at Negerne kom ud af Byen, hvilket disse 
Herrer letteligen iværksatte.

Næste Morgen, Tirsdag den 4de Juli, saaes 
en betydelig Samling af Negere udenfor 
Byens Nordside. Man befrygtede at de atter 
vilde trænge ind i Byen, hvilket upaatvivlelig 
vilde have havt Blodsudgydelse eller Ild-
spaasættelse til Følge. Major Gyllich beviste 
Indbyggerne en stor Tjeneste ved at ride  
ud blandt dem og det lykkedes ham efter 
mange Vanskeligheder at faae dem til at 
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vende om, især ved gjentagne Forsikkringer 
om at de nu vare frie, samt ved at forjage  
den Mistanke de nærede, at man atter vilde 
bringe dem tilbage under Slaveri.

Han fik Negeren Buddoe til at følge med sig 
tilbage til Byen og det var dette Bekjendtskab 
og denne Negers Indflydelse paa hans 
Kammerater, som bidrog til et heldigt Udfald 
af Majorens Bestræbelser for at tilveiebringe 
Orden og Rolighed paa denne Deel af Øen. 

Kassen med arkivalier
I foråret 2017 modtager Dansk Vestindisk 
Selskab en kasse med arkivalier fra Major 
Gyllichs efterkommere. Heri er breve, 
dåbsattester, rejsetilladelser, gavebreve samt 
en del fotografier. De sidste to efterkommere 
i denne slægtsgren har ingen børn, og af den 
årsag mener giveren, der nu bor i Sydeuropa 
efter et langt liv i Sverige, at arkivalierne får  
et bedre hjem i Dansk Vestindisk Selskab.

Samtidig med kontakten til Selskabet sætter 
giveren 3 malerier til salg hos Bruun Rasmus-
sen. Et af dem er ”Two daughters and  
their nanny”, som er et portræt af Otto 
Marstrands to døtre og deres vestindiske 
barnepige Justina i Frederiksberg Have.  
De to andre malerier forestiller malerens niece 
Emily Marstrand som stor pige og hans bror, 
Otto Marstrand, Emilys far. Billederne er 
malet af Wilhelm Marstrand. Emily Marstrand 
bliver senere Major Gyllichs svigerdatter,  
og i det kommende nummer af Magasinet 
følger en artikel bygget op over de arkivalier  
i kassen, der kaster lys over Emilys og 
hendes families liv.

Geert Sørensen von Güllich, Jacob Gyllichs bror.

Hvem er Major Gyllich?
Jacob Heitmann von Güllich bliver født i 
Christiansted på St. Croix d. 28. marts 1795. 
Efterhånden slettes von, og det danske y 
bruges konsekvent i navnet. Hans forfædre 
tæller både en kunstmaler i Malmø og en 
skoleholder og degn i Aalborg. 

Hans far, Gert Sørensen von Güllich, er  
født i Danmark, men bliver prokurator, 
toldkontrollør og plantageejer på St. Croix. 
Gert Sørensen von Güllich er gift med 
Cathrine Marie Heitmann, og Majoren har  
to brødre, bl.a. Geert Sørensen von Güllich 
(1793-1872), se billede. Om der også er 
søstre, ved vi ikke.

Otte år gammel i 1803 bliver Jacob Heitmann 
Gyllich af forældrene sendt til København 
sammen med sine brødre. Målet er uddan-
nelse, og drengene bliver modtaget ved 
Københavns Toldbod af deres mors søster 
og hendes mand, Justitsråd Friedenreich 
Hage. Få dage efter befinder de tre drenge 
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sig som pensionairer på det navnkundige 
Schouboeske Institut. 

Det Schouboeske Institut er en lærd skole 
oprettet i 1794 i Ny Adelgade, men i 1799 
flytter man til hjørnet af tugthusporten og 
Store Helliggejststræde. Skolen er velvalgt,  
er kendt for sit høje niveau og bliver endda 
søgt af folk fra udlandet. Sandsynligvis har 
Jacob og hans brødre haft N. F. S. Grundtvig 
som lærer i historie og geografi. Grundtvig  
er tilknyttet skolen i årene 1808–1811. 

Desværre dør drengenes far allerede i 1806, 
hvor Jacob er 11 år gammel. Faren dør i 
København, og vi kender ikke de nærmere 
omstændigheder.

Jacob Heitmann Gyllich rejser hjem til sin mor 
igen i 1810 og bliver i 1815 – 20 år gammel 
– tilbudt af den daværende guvernør Oxholm 
at gå ind i De Vestindiske Tropper som 
voluntør på lige fod med frikorporalerne.  
Han bliver efter kun få måneder udnævnt til 
sekondløjtnant og stiger hurtigt i de militære 
grader til rang af kaptajn og med tæt kontakt 
til kommandører og generaler som Stabell, 
Rothe, Bardenfleth og Søbøtker. De udgør 
øens absolutte elite, og i arkivalierne kan  
vi se, at Gyllich ikke bare er på talefod med 
dem, men også fører en omfattende brev-
veksling i tilfælde af, at de eller han er på 
rejse til Danmark. Især hans militære karriere 
er omdrejningspunkt for indholdet i brevene.

I 1827 gifter Gyllich sig med en datter af 
landmåler og bygmesterinspektør von Meley. 
Hun hedder Adriana, og sammen forsøger  
de sig med plantagedrift på hele to plantager, 
som de overtager fra den vestindiske 
regering. Vi ved ikke, hvorfor det ikke går 
som forventet, men Jacob beskriver selv, 

hvordan han tilbageleverer begge plantager 
og betaler den gæld, der måtte være.  
Parret får tre drenge og en pige, og det 
yngste barn, Gustav Oscar Gyllich, født  
1844 bliver gift med Emily Marstrand, der 
bliver malet af sin farbror, Wilhelm Marstrand.

Gyllich har mere held med sin militære 
karriere end med sin plantagedrift og 
udnævnes i 1833 til kompagnichef og 
herefter til brandmajor i 1837. Det bliver 
Gyllichs hovederhverv til hans død. Peter  
von Scholten skriver i sin indstilling:

Gen: Gouvmt. Ste Croix  
den 22de August 1837.
Duplicat per Brig ”Den anden August” 
Capitain Løfgreen via St Thomas.
I Anledning af stedfindende Vacance af 
Chefs-Posten ved Frederiksteds Brand-
corps, som tildeels i længere Tid har fundet 
Sted, samt af en Vice-Brandmajors Post 
ved samme Corps, vover jeg i allerdybeste 
Underdanighed at fremkomme med 
følgende allerunderdanigste Forslag til 
allernaadigst Besættelse deraf.

Til Brandmajor og Chef for Corpset vover 
jeg allerunderdanigst at anbefale Mægleren 
i Frederiksted, Capitain v Gyllich. Han er 
særdeles skikket til denne Post, saavel fordi 
han kjender Tjenesten, som fordi han staaer 
i Anseelse baade hos Blanke og Couleurte. 
Jeg har allerunderdanigst fordristet mig  
til foreløbigen at give ham commandoen  
af Corpset med Tillæg af den Posten 
reglementerede Gage. Han viser megen 
Activitet og tilfredsstiller ganske mine 
Forventninger om ham. Endvidere paa 
Grund af hans flereaarige Tjeneste ved  
D: Ms regulaire Tropper her, anbefaler jeg 

”General Buddoe”
– Moses Gottlieb
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ham, og vover allerunderdanigst at indstille 
ham til allernaadigst at forundes en fornyet 
Afsked fra Tropperne som Major. …..

Allerunderdanigst  P. v Scholten

Peter von Scholten fornægter sig ikke.  
Han er vældig underdanig i sit sprogbrug, 
men gør samtidig opmærksom på, at han  
for øvrigt allerede har sat Gyllich i gang  
med arbejdet som brandmajor. Det har stor 
betydning for von Scholten, at Gyllich har  
et godt forhold til både hvide og farvede  
på øen.

Når vi ser på Major Gyllichs liv, er det netop 
hans vedholdende satsning på en fredelig 
løsning af konflikten i 1848, der er et 
kernepunkt. Vi vender snart tilbage til det, 
men i arkivalierne findes andre ting, der også 
er interessante, og som er med til at sætte 
tiden og historien i perspektiv.

Allerede i 1836 modtager Gyllich og hans 
børn Gyllichs mors hus som gave. Det er  
ti år, før moren Cathrine Marie Gyllich, født 
Heitmann, dør. Hun er da 79 år. Der er et 
vidne, der har underskrevet gavebrevet på 
huset sammen med hende, men sammen-
ligner man fru Cathrine Gyllichs underskrift 
med selve gavebrevet, er der intet, der tyder 
på, at hun ikke selv har skrevet det.

I 1842 giver hun igen sin søn og hans børn 
en stor gave. Denne gang drejer det sig om 
11 slaver, der i gavebrevet er oplistet med 
navn og skønsmæssig handelspris. Neger-
manden Wilhelm 300 Rigsdaler (Rd), 
mulatdrengen Johan 300 Rd, negerinden 
Sahrah 200 Rd, mulatdrengen Prince 75 
Rd, mulatpigen Sophy 250 Rd er nogle  
af de mennesker, der er anført i gavebrevet.  

Om de er i familie med hinanden, ved vi ikke, 
for alle er kun nævnt med fornavn. Selve 
gavebrevet er nu skrevet med en anden  
skrift end Cathrine Gyllichs usikre og rystede 
underskrift. Fruen er 85 år.

Det er ikke første gang, Cathrine Gyllich 
forærer en slave bort til familien. I 1829 
modtager et af fru Gyllichs andre børnebørn, 
Wilhelmine Maria Gyllich født 1827, slaven 
Lydia Margareth, der er to år gammel ligesom 
Wilhelmine. Lydia Margareths anslåede vædi 
er 50 Rd. Også Major Gyllichs børn bliver 
betænkt i 1836 med to slaver, mulatpigen 
Anna Marie og mulatdrengen Gustav.  
Her er ikke angivet værdi.

Gyllich rejser flere gange fra øerne. I arkivali-
erne kan vi se, at han i 1819 får rejsetilladelse 
til Amerika for at komme til hægterne igen 
efter en længerevarende sygdomsperiode,  
i 1834 får han bevilget rejsetilladelse til 
Danmark og i 1847 det samme til Amerika, 
hvor han i sidste tilfælde samtidig får 
tilladelse til at foretage mæglerforretninger. 
Major Gyllich beskæftiger sig livet igennem 
med andet end at være brandmajor.

Gavebrevet hvorved de 11 slaver  
overdrages for Rd. 1650.
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Dagene efter oprøret
Emancipationen d. 3. juli og samarbejdet 
med Buddoe viser for alvor noget om Major 
Gyllichs personlighed og menneskelige mod. 
Igen må vi støtte os til Frederik von Scholtens 
indsigtsfulde indberetning:

Senere have flere Blanke bebreidet Major 
Gyllich hans Forhold til Buddoe og Neger-
ne. Dette var imidlertid en naturlig Følge  
af hans Stilling, som Chef for Brandcorpset 
og jeg synes netop det var meget heldigt, 
at han paatog sig denne, vistnok langtfra 
behagelige Opgave og at han snarere 
fortjener alle Menneskers Tak paa denne 
Kant af Øen, da man af Ovenanførte vil  
see, hvormeget han derved har bidraget  
til Ordens og Roligheds Opretholdelse.

Mange have yttret at man ved strax at have 
handlet med Kraft, kunde have standset 
Oprøret — vi ville derfor see hvilken Styrke, 
vi her i West End kunde opstille mod de 5 å 
6000 Slaver, som i almindelighed antages at 
have været i Byen. Ifølge de officielle Lister 
bestod Militsen i Frederiksteds Jurisdiction 
den 3die Juli 1848 af 109, siger og skriver 
et Hundrede og ni Hoveder, nemlig: 
Prindsens Livescadron: 3 Officerer,  
1 Chirurg, 4 Underofficerer og Center
divisionen West Endcompagni: 15 Ryttere, 
2 Officerer, 1 Chirurg, 6 Underofficerer,  
1 Tambour, 76 Menige.

Tilmed maa bemærkes, at for at kunne 
opstille denne Magt, maatte hele den 
vaabenføre blanke Befolkning, i West End 
Jurisdiction, være tilstede. Brandcorpset 
bestod af 270 Mand, men kun armeret  
med 60 Geværer og 50 Sabler ergo:  
kun 110 Mand under Vaaben. 

Major Gyllich, Buddoe og Frederik von 
Scholten er ikke i tvivl, – en fredelig løsning  
er den eneste mulighed for at redde øen fra 
plyndring og nedbrænding, men de bliver  
i tiltagende grad sagt imod fra Danmark. 
Frederik von Scholten undrer sig over 
modstanden og skriver vredt i sin indberet-
ning:

Det er i det Hele taget vanskeligt at forklare 
sig, at man i Aaret 1848, det Aar hvori 
Keisere og Konger, med uhyre militaire 
Resourcer bestaaende af de bedste 
Tropper i Verden, have maattet give efter  
for Revolutioner og de lavere Classers …. 
Fordringer — at man i dette Aar vil forundre 
sig over, at nogle faa Blanke paa en lille Ø, 
have maattet give efter for en heel Slave-

Resolutionen om Emancipation.
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befolkning, der kun krævede sin Frihed,  
der ulovlig var berøvet den — Friheden, 
som er en Ret, Christendommen og 
Civilisationen tilstaaer ethvert Menneske!

Hvordan dagene efter d. 3. juli 1848 forløber 
for Major Gyllich kan vi læse i kaptajn 
Irmingers redegørelse til Marineministeriet  
d. 12. juli samme år. Irminger er kaptajn  
på fregatten Gefion.

Han skriver det som en kendsgerning, at 
Buddoe på mange måder har forrådt sine 
egne forud for emancipationen ved at angive 
de vildeste og farligste blandt slaverne. 
Derfor har han nu brug for, at andre passer 
på ham, og han stiller sig derfor under 
brandkorpsets beskyttelse.

Major Gyllich tilbyder Buddoe husly i Gyllichs 
eget hjem, hvilket Buddoe tager imod. Fra 
Christiansted ønsker man imidlertid Buddoe 
fjernet fra Frederikssted, da man tænker, at 
hans blotte tilstedeværelse kan være farlig  
for freden. To overordnede fra militæret kører 
bevæbnede til Major Gyllichs bolig og 
hævder, at kammerherre Oxholm ønsker at 
tale personligt med Buddoe. Gyllich spørger, 
om han er arrestant, men får det svar, at man 
ikke kender nærmere til Oxholms hensigter. 
Gyllich kører for en sikkerheds skyld med,  
og da vognen ankommer til Christiansted, 
sættes Buddoe straks i fængsel. Major 
Gyllich vil ikke forlade Buddoe og flytter 
derfor ind i fængselscellen sammen med 
ham.

Efter nogle dage må man se i øjnene, at 
Buddoe mest af alt har hjulpet de hvide forud 
for emancipationen, så i stedet for egentlig 
straf bliver han sat på skibet Ørnen for at 
blive sat i land på en ø, der ikke har samar-

bejde med de danske øer. Irminger beskriver 
situationen: en høi, stærkbygget Neger, 
mødte ombord, klædt som Gentlemen,  
thi Mange paa Øen understøttede denne 
Oprører saavel med Penge, som Klæder. 
Ved Ankomsten ombord medførte han  
flere Kufferter med nye Klædningsstykker, 
nogle Penge og en Mængde Breve fra hans 
Venner. Capt. I. lod Alt visitere. B. stod  
i den Formening, at han skulde føres til 
Tortola og dersteds erholde sin Frihed.  
De fleste Breve vare desaarsag ogsaa 
Anbefalings-Skrivelser.

På skibet tager man alt fra Buddoe og 
forsøger at presse ham til at give oplysninger 
om sammensværgelserne forud for emanci-
pationen, men Buddoe forbliver tavs, og 
Irminger slutter sin beretning om Buddoe 
sådan: Den 8de Januar 1849 landsattes  
han i Port Spain paa Trinidad og Capt. I. 
underrettede ham om, at hvis han nogen-
sinde kom tilbage til de dansk-vestindiske 
Øer, vilde han have sit Liv forbrudt. Han skal 
senere være kommen til Curacao.

Major Gyllichs liv efter 1848
Gyllich fortsætter sit arbejde efter emancipa-
tionen som en respekteret mand, selvom der 
har været delte meninger om hans samarbej-
de med Buddoe og hans gode forhold til de 
farvede i øvrigt. Han indtræder ofte i forskelli-
ge embeder ved siden af sin daglige beskæf-
tigelse, og skal for eksempel i 1857 fungere 
som toldforvalter i en længere periode, mens 
den oprindelige toldforvalter foretager en 
rejse til Danmark. Ofte bliver Gyllich udnævnt 
til bobestyrer, hvis en plantageejer er død,  
og i mange år sidder han i bestyrelsen for  
St. Croix Savings Bank. Alle disse tillidshverv 
kan vi læse om i St. Croix Avis, – The Avis.
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I 1859 kan vi desværre også læse en 
dødsannonce, som Major Gyllich og hans 
hustru har indrykket i Berlingske Politiske  
og Avertissements-Tidende: 

Det er vor tunge Lod at meddele for 
fraværende Frænder og Venner, at vor 
højtelskede Søn Jacob Thisted von Meley 
Gyllich, efter flere Aars tiltagende svagelig-
hed blev den 22de ds. Bortkaldt fra denne 
Verden. Han efterlader os og sine Søskende 
et dybt Savn, men tillige et venligt Minde 
om det fromme, kjærlige Sind, hvormed 
han omfattede os, og om den Taalmod, 
hvormed han bar sine svære Lidelser.

St. Croix, Frederikssted, d. 24. Januar.

Jacob Heitmann Gyllich, Major, Adriana 
Gyllich 
 
Major Gyllich dør d. 16. August 1868 i en 
alder af 73 år og stedes til hvile på den 
lutherske kirkegård i Frederikssted ligesom 
sin søn. Gravstenene står der endnu. Adriane 
Gyllich dør i 1889 som 89-årig.

Major Gyllichs gravsted på Frederikssteds lutheranske kirkegård.

Anne Holm Christensen er forfatter til 
bl.a. St. Thomas- mysteriet – en autentisk 
familie saga fra 1800-tallets Vestindien 
og København, Forlaget Vitae 2017, og 
medlem af Dansk Vestindisk Selskab.

Kilder:
*  Petersen, Bernhard: En historisk Beretning om  

de dansk-vestindiske Öer.., Kjöbenhavn 1855. 
Heri findes såvel Frederik von Scholtens som 
Irmingers beretning

*  Rigsarkivet. Generalguvernementet.  
Arkivserie: Kopibog for skrivelser til kongen.  
Periode: (1833-1844) Indberetningsnummer: 25.  
Dato: 22-08-1837

*  St. Croix Avis 13/11-1851 og 2/4-1857 
*  Berlingske Politiske og Avertissements-Tidende 

22/2- 1859
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ANMELDELSE AF 180 ÅR GAMMEL BOG

DE FRIFARVEDE AF HENRIK HERTZ

Af Henrik Teileskov

I anledning af 150 året for ophævelsen af 
slaveriet på de Dansk Vestindiske Øer i 1848 
genudgav Selskabet i samarbejde med  
Poul Kristensens Forlag i 1998 Henrik Hertz 
novelle ”De frifarvede” fra 1836. I disse 
markeringstider er det vel på sin plads at 
gøre opmærksom på en bog skrevet af en af 
Danmarks store forfattere. I bogen behandler 
Henrik Hertz problemer mellem sorte og 
hvide, der i høj grad var nærværende i  
Dansk Vestindien, og som også påvirkede  
de forskellige holdninger, der må have gjort 
sig gældende blandt slavemodstandere og 
tilhængere i Danmark i tiden frem mod den 
endelige frigørelse.

Henrik Hertz (1798 – 1870) er landets første 
jødiske forfatter af betydning. Han voksede 
op i København under de urolige tider med 
krigene mod England, jødefejder og stats-
bankerot i begyndelsen af 1800-tallet. Tidligt 
viste han interesse for litteratur, og selv om 
han bestod juridisk embedseksamen, blev 
det det litterære, der kom til at udstikke hans 
livsbane. Han kom i kontakt med ægteparret 
Heiberg og den litterære kreds, der mødtes  
i Bakkehuset. Både hans baggrund og 
inspirationen fra forfatterkollegerne var af  
stor betydning for hans litterære produktion.  
I relation til novellen ”De Frifarvede” fik det 
betydning, at han i 1833 fik et stort rejse-
stipendium, der gjorde det muligt for ham  
at besøge Tyskland, Schweiz, Østrig, Italien 
og Frankrig – en såre normal rejserute for  
en kunstner i 1800-tallets Europa. Det er 
således ikke utænkeligt, at han på denne 
rejse erhvervede sig viden om diskussionerne 
om slaveriet og dets mulige afskaffelse, som  
i disse år fandt sted i intellektuelle kredse  

i Europa, og at han i videre forstand blev 
påvirket af tankerne om frihed, lighed og 
broderskab fra Den Franske Revolution. 
Under alle omstændigheder fik han på  
denne rejse smag for det fremmedartede  
og mere eksotiske.

Selv om forfatterskabet mest består af 
dramatik til teatret og versdigtning blev der 
dog også plads til fortællinger i prosaform 
som nærværende lille fortælling ”De Fri-
farvede” er et eksempel på. Novellen udkom 
sammen med lystspillet ”Den Eneste Feil”  
og nogle digte i en nytårsgave fra 1836  
under navnet ”Kjærligheds Veie”.

Som ovenfor antydet har debatten om 
slaveriet sandsynligvis påvirket Hertz men 
også hans baggrund som medlem af den 
jødiske minoritet, der ofte måtte være på  
vagt overfor forfølgelser, har farvet hans sind. 
Selv var han aldrig i Vestindien, men han  
har måske på gaden i København truffet 
personer fra Vestindien. Som jurist så han  
vel også det urimelige i, at de frifarvede  
– i novellen defineret som mulatter – der  
ved forordningen af 18. april 1834 var blevet 
juridisk ligestillede med hvide mennesker  
i kolonierne, stadig måtte leve under de 
fremherskende fordomme, der i allerhøjeste 
grad opdelte mennesker i forskellige gruppe-
ringer.

Bogen indledes med et glimrende forord  
af Anne Walbom og Eva Frellesvig, der 
berører mange af de aspekter, der ligger bag 
historien. Anne og Eva har også forsynet 
novellen med oplysende noter.

Historien handler om Georg, der er eneste 
søn i en velstående plantage- og handels-
familie på St. Croix. Han forelsker sig til sin 
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norskfødte moders store fortrydelse i  
en mulat slægtning. Denne slægtning, 
Marguerite, er resultatet af en onkels omgang 
med den sorte befolkning. Hans moder,  
der allerede har arrangeret et møde med  
en hvid embedsmandsdatter fra København, 
er stærkt imod denne forbindelse, der i den 
grad udfordrer konventionerne i det lille 
fastlåste vestindiske samfund. Hun sender 
derfor sin søn på en dannelsesrejse til Europa 
i et forsøg på, at han kommer på andre 
tanker mht. giftermål. For helt at glemme  
sine forbindelser i Vestindien bliver han  
i både Danmark og Norge kastet ud i mange 
forretninger, der kræver hans fulde opmærk-
somhed. Da moderen senere også kommer 
til Bergen, hvor Georg opholder sig, med-
bringer hun den kommende brud, Heloise. 
Sønnen forelsker sig efterhånden i Heloise og 
mere og mere glider minderne fra Vestindien  
i baggrunden. Ja fordommene får igen 
overtaget, og det ender med at brylluppet 
mellem Heloise og Georg fastlægges.

Georgs kærlighed fra St. Croix kommer også 
til Norge og på nabogården genser Georg 
Marguerite og dennes bror. I mellemtiden  
har hun født det barn, som er kommet ud af 
samværet mellem Marguerite og Georg på 

St. Croix. Med et bliver situationen en ganske 
anden og Georg befinder sig pludselig i en 
særdeles indviklet og uoverskuelig situation.

De forskellige racers syn på hinanden bryder 
ud i lys lue. Marguerites familie opfatter 
Georg som troløs, da han jo nu skal giftes  
til anden side, mens moderen bliver meget 
oprørt over, at de sorte blot vil udnytte de 
blanke, da hendes søn beslutter sig for at 
vedgå sig faderskabet. Slutningen, der ikke 
skal røbes her, er både rørende, tankevæk-
kende og chokerende.

Historien, der er skrevet på et gammelt men 
letlæst og flot dansk, fremstår umiddelbart 
som en kærlighedshistorie. Men under 
overfladen træder fordommene mellem sorte 
og hvide tydeligt frem. Georg er repræsen-
tant for de nye og frigørende tanker om  
at forskellige racer kunne leve sammen i 
respekt. Omvendt repræsenterer moderen 
det etablerede fordomsfulde samfund med 
de fastlåste opfattelser af racernes meget 
forskellige placeringer i samfundet.

Dette er et stykke kvalitetslitteratur om 
forholdene og fordommene i Vestinden  
i midten af 1800-tallet men samtidig  
en novelle, der omhandler mange almen-
menneskelige forhold.

Læs den!

Dansk Vestindisk Selskab  
og Poul Kristensens Forlag,  
1998

81 sider

Kan købes gennem Selskabet.  
Pris kr. 90,-.
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FRA HISTORIEN

SØSTER MAREN, DEL 1

Af Hans Jørgen N. Laursen

Søster Maren Cathrine Knudens 
historie, fortæller os om den opofrende 
bondepige og diakonisse, der gjorde  
en forskel for hundredevis af børn  
på St. Croix fra 1908 til 1945.

Kasserer i DVS, Hans Jørgen N. 
Laursen, fortæller i dette og næste 
nummer af Magasinet om sin  
oldemors søster.

Min oldemors søster Maren blev født den  
6. november 1874 på gården ”Frydenslund”, 
Haastrup i Smidstrup Sogn. Moderen lærte 
tidligt Maren at gå bønnens vej til Gud, og 
denne lærdom fulgte trofast Maren hele livet.

Da Maren var ca. 10 år gammel havde hun 
set et par søstre fra Brødremenigheden, og 
hun blev så imponeret af deres arbejde, at 
hun besluttede sig for, at blive sygeplejerske 
eller diakonisse. Slægtsforskningen om 
Maren har vist mig, at hun efter datidens 
forhold var en stærk, beslutsom, engageret, 
viljefast og i et vist omfang målbevidst kvinde.

Maren voksende op på gården i Haastrup 
sammen med 4 andre søskende, hvor de  
to var halvsøskende. Min mormor er også 
født og opvokset på denne ejendom.

Maren blev optaget som prøvesøster på 
Diakonissestiftelsen den 5. oktober 1897,  
og blev den 10. september 1905 sammen 
med 6 andre søstre indviet som diakonisse  
i Emmauskirken. Herefter arbejdede Søster 
Maren i Menighedsplejen indtil hun i 1907 fik 
et brev fra forstanderinde Sophie Zahrtmann, 
Diakonissestiftelsen, der opfordrede hende  
til frivilligt arbejde i Grønland eller Dansk 

Vestindien. Efter overvejelse vandt Dansk 
Vestindien over Grønland, og Søster Maren 
begyndte at lære engelsk.

Etableringen af Børneplejestationen 
på St. Croix 
Efter et møde den 23. august 1904 i 
Komiteen for Hendes kongelige Højhed  
Kronprinsesse Louises Indsamling til Syge- 
og Børnepleje på de dansk vestindiske Øer 
blev ejendommen Strandgade 45, Frederik-
sted, St. Croix købt for $ 1.500. Efter købet 
blev ejendommen istandsat for $ 322,50.

Diakonissestiftelsen udsendte herefter den 
30. oktober 1904 2 diakonisser til den 
nyetablerede Plejestation i Frederiksted,  
St. Croix, der åbnede den 13. december 
1904. Baggrunden for oprettelsen af 
Børneplejestationen var den høje spæd-
børnsdødelighed, der i slutningen af 
1800-tallet lå på ca. 42,5 %, medens den  
i Danmark var på ca. 15 %.

Det viste sig hurtigt, at der grundet den  
store børnedødelighed, var brug for at åbne 
endnu en plejestation i Christiansted, hvorfor 
Diakonissestiftelsen havde imødekommet 
anmodningen om at sende endnu 2 diako-
nisser til St. Croix. 

Søster Maren og Søster Else Muusmann 
ankom til St. Thomas den 31. januar 1908 og 
rejste straks videre til St. Croix. Søster Maren 
blev på plejestationen i Frederiksted og 
Søster Else tog sammen med Søster Olivia  
til Christiansted for at gøre hjemmet klar til 
åbningen i marts 1908.

Søster Maren tog fat på det arbejde, der 
siden skulle vise sig at blive hendes kald  
– et kald for livet blandt sorte syge, svage, 
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forældreløse og børn af vanskeligt stillede 
forældre eller enlige mødre.

Hvem var Søster Maren eller Sister 
Mann som hun blev kaldt på St. Croix 
– en kort beskrivelse
Søster Maren begyndte hurtigt at føle sig 
hjemme i sin gerning med børnene og 
sproget. Der var fuldt hus med 24 børn, og 
det krævede væsentligt mere arbejde end  
24 børn i vuggestuen på Vedbygaard. Søster 
Maren skrev i sit første brev i marts 1908 til 
forstanderinde Søster Sophie, at kort efter 
hendes ankomst havde der i 8 dage været 
en stærk storm, og en nat hvor det storme-
de, lynede og tordnede, stod hun op for at 
lukke skodderne for vinduerne med et kraftigt 
tag, hvorved den ene skodde gik midt over. 
Hun styrtede bag over, først mod et bord  
og så på gulvet, men slap med et godt stød. 
Skodderne var ikke det eneste der var 
råddent på ejendommen – forhåbentligt blev 
der gjort noget ved det, men man skal lære 

at være meget tålmodig i dette land. Søster 
Maren fortalte også, at de stakkels børn kan 
være meget forkomne og trænge til megen 
kærlig pleje. En dag kom der en lille baby ind, 
20 dage gammel, men fuld af store sorte 
”Lus”, den havde et par små uldne sokker  
på benene, som sikkert ikke havde været  
af fødderne siden den blev klædt på første 
gang. Sokkerne hang fast ved foden af sår, 
og var fulde af dyr. Søster Maren udtrykte,  
at måtte diakonisserne dog blive en hjælp  
for børn og mødre, både timelig og åndelig. 

I et andet brev skrev Søster Maren, at 
diakonisserne flere gange sendte børn 
velnærede og sunde hjem, men efter  
14 dage kom de igen forsømte, tynde og 
elendige med ødelagte maver – ja, så måtte 
de begynde forfra. Søster Maren kunne ikke 
lade være med at tænke på, hvor mange 
børn der døde, fordi de aldrig fik mulighed  
for den nødvendige hjælp. Søster Maren var 
stærkt bekymret for den store dødelighed. 

Maren Knudsen med 4 af hendes 
tykkeste børn på Dronning Louises 
Børnehjem på St. Croix, 1908. 
(Foto privat)
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Søster Maren kort før  
hendes afgang i 1945.  

(Kilde: It all began with Children).

Søster Maren med to børn ved 
arbejderbolig ca. 1910-1913. (Foto: 
M/S Museet for Søfart)
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På børnehjemmet i Christiansted døde  
36 af 87 børn i løbet af 10 måneder i 1909  
– heraf var de 26 babyer under 1 år. Gud  
gav diakonisserne styrke til at fortsætte 
gerningen.

Arbejdet i hjemmet var delt mellem de to 
diakonisser således, at den ene passer 
hjemmet og børnene i dagtimerne sammen 
med lokale medarbejdere, medens den 
anden diakonisse passer den farende 
virksomhed, d.v.s. tager på besøg i planta-
gernes arbejderboliger og i byen. Hvert 
børnehjem havde en hest og vogn til dette 
brug.

Søster Maren var den eneste diakonisse,  
der besluttede sig til at blive på St. Croix  
efter øernes salg til USA den 31. marts 1917. 
Det var en dyb hjertesorg for Søster Maren, 
at Danmark solgte øerne. Søster Maren skrev 
hjem til Diakonissestiftelsen ”Jeg er ganske 
bestemt på, ikke at forlade det synkende 
skib, før jeg får ordre dertil.”

Danmark finansierede driften af Queen 
Louise Homes indtil den 1. april 1918.  
I januar 1919 blev der indgået en aftale 
mellem Diakonissestiftelsen og ”Bestyrelsen 
for den evangeliske lutherske kirke i USA” 
om, at Søster Maren kunne blive på St. 
Croix, hvor hun nu blev leder af hjemmene  
i Frederiksted og Christiansted.

I forbindelse med etableringen af Børne-
plejestationen i Frederiksted og senere 
Christiansted blev der af Lokalkomiteen 
indgået aftaler med de lokale romboder om, 
at 50 % af overskuddet skulle gå til driften af 
plejestationen. Denne aftale fortsatte efter 
salget af øerne, og det var Søster Maren 
meget imod.

Hun besøgte viceguvernøren i 1932 i et 
forsøg på, at få børnehjemmene direkte  
på ”finansloven” i stedet for rombevillingen. 
Hun sagde ”Jeg vil ikke have det sagt af 
vores folk, at de skal købe rom, for at de 
forældreløse kan spise brød.” Men først  
i 1943 kommer børnehjemmene på øernes 
finanslov under det lokale Sundheds-
departement.

I 1945 i en alder af 71 år har Søster Maren 
tjent Queen Louise Home i godt 37 år, med 
kun to orlovsrejser hjem til Danmark. På 
grund af krigen kan hun ikke rejse hjem, så 
hun rejste til et ”Motherhouse” i Philadelphia, 
Pennsylvania, USA, hvor hun fik den nød-
vendige hvile, efter de mange aktive år.

Inden afrejsen fik Søster Maren tildelt et 
hædersbevis fra ”The American National  
Red Cross” bl.a. underskrevet af præsident 
Harry Truman. Med skib nåede Søster Maren 
endelig København den 6. februar 1947 
– træt og udslidt, 73 år gammel. Søster 
Maren tog ophold i en af Diakonissestiftel-
sens ældreboliger indtil sin død den 21. 
marts 1960. I nekrologen kan bl.a. læses  
et af hendes udsagn ”Hvis jeg kunne leve mit  
liv om igen, ville jeg gøre det samme igen, 
kun bedre og med mere kærlighed.”

 

Fortsættes  
i næste  
nummer

Søster Maren vil være 
emnet for medlemsarrange-
mentet i Horsens 7. april 
2018, se side 25.
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BOGANMELDELSE

FRA TIDEN FØR SKAT

Vilhelm Bay – den sidste danske 
vestindientolder

Anmeldt af Gunner Steenberg, cand. mag., 
historiker og foredragsholder

Ebbe Tor Andersen (ETA), der er en velkendt 
person af MAGASINETs læsere, har skrevet 
en bog om Vilhelm Bay (VB), hans tidligere 
kollega i toldvæsenet. ETA skriver i forordet, 
at hans formål har været at skildre livet i 
Dansk Vestindien for en dansk embedsmand. 
Dette formål opfyldes fuldt ud. Vi får en fin 
indføring i de vilkår, som toldembedsmanden 
VB oplevede i Dansk Vestindien i årene 
1908-1917. Både vanskelighederne i 
arbejdet som tolder, besværlighederne  
i dagligdagen og fornøjelserne med selskabe-
lighed og picnicture i den smukke natur. 
Bogen dækker hele VBs liv fra han blev født 
1878 i Skødstrup uden for Aarhus til hans 
død på Frederiksberg 1968. Del II er hoved-
afsnittet i bogen, som dækker VB s embeds-
periode i Dansk Vestindien 1908 – 1917. 
Formentlig også den mest interessante del 
for MAGASINETs læsere. 

Det meste af bogen er skrevet i jeg-form  
og ser umiddelbart ud som en selvbiografi  
på grundlag af VBs ”Spredte erindringer”,  
der udkom som særtryk af Dansk Toldtiden-
de juli 1945 (omtales sidst i bogen). Men  
det viser sig, at ETA har benyttet endnu  
flere VB – biografiske kilder samt har tilføjet 
faktaoplysninger om f. eks. sundhedsforhold, 
børnedødelighed og meget andet oplysende 
stof. Bogen er således en ”bearbejdet 
selvbiografi”, hvor ETA lader som om han er 
VB. En kompliceret – og vellykket – arbejds-
proces, men undertiden er læseren i tvivl,  
om det netop læste er VB selv eller ETA. 

ETA giver en lille, god introduktion ”Om 
Dansk Vestindien” som baggrund for VBs  
liv som den sidste danske vestindientolder. 
Han påpeger ganske rigtigt, at de Dansk 
Vestindiske Øer ikke var særligt danske i den 
lange kolonitid. De få danskere på øerne var 
embedsmænd og soldater. I hovedafsnittet 
Del II kommer ETA ind på alle sider af VBs  
liv og virke fra ankomsten til øerne i 1908 til 
hjemrejsen i 1917. Først årene i Frederiksted 
på St. Croix, så overflytningen til St. Thomas, 
og til sidst de dramatiske år 1916-17. 
Desværre kommer VB kun lidt ind på den 
indfødte befolkning, men nævner dog noget. 
”Mit forhold til den indfødte befolkning  
var korrekt uden at være hjertelig” (s. 61).  
”I øvrigt var den indfødte befolkning barnlig 
og godlidende, og når man behandlede den 
som det den var, nemlig børn, var den ikke 
vanskelig at have med at gøre”(s. 62). VB er 
kritisk overfor arbejderføreren David Hamilton 
Jackson, fordi denne pustede til utilfreds-
heden med Danmark. Vi får udførlig informa-
tion om de to tolddistrikter på St. Croix og  
St. Thomas. På St. Thomas var told og 
afgifter så vigtige, at de udgjorde 2/3 af øens 
indtægter. Men toldvæsenet på St. Thomas 
var kendetegnet ved, at der intet toldeftersyn 
var, selv om tolden var på 6 % af varens 
værdi. Da staten efter 1901 gennemførte 
besparelser ved bl.a. afskedigelser af 
personale, løb bedragerierne op til et større 
beløb. Det leder jo tanken hen på 
SKAT-skandalen i dag. 

I afsnittet ”Afstemningen 1916” (s. 62-63)  
har VB svært ved at skjule sin modstand 
mod den danske afståelse af øerne. VB er 
imod både af nationale grunde og personlige 
grunde – han mener hele hans arbejde siden 
1908 har været forgæves. I øvrigt nævnes 
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der intet om folkeafstemningen i Danmark 
1916. I afsnittet ”Overdragelsen i 1917 til 
USA” (s. 106 ff) giver VB en fin, personlig 
oplevelse af den højtidelige og nedtrykte 
stemning. I Del III skriver ETA om VBs sidste, 
mange arbejdsår i Danmark indtil 1948.  
Og i Del IV kommer ETA kort ind på VBs 
sidste år som pensionist 1948-68. ETA har 
interviewet VBs 3 børnebørn, der husker  
ham som den meget korrekte, men også rare 
bedstefar. Bogen afsluttes med ”Kort og godt 
om Vilhelm Bay”, en kronologisk oversigt 
over VBs liv. 

Mine kritiske bemærkninger vedrører to 
forhold. ETA bruger i hele bogen mange ord, 
begreber og titler fra toldvæsenets verden, 
som er fremmede for mindre toldkyndige 
læsere. En ordliste over, hvad toldintendant, 
toldforvalter, toldmanifest, konnossementer 

mm betyder, ville have hjulpet læseren godt 
på vej. Også en oplysning om hvad den 
anvendte valuta ”franc” er værd for at kunne 
vurdere de nævnte beløb. Desuden savner 
jeg en litteraturliste over alle de VB – selvbio-
grafiske kilder og den vigtigste faglitteratur, 
som ETA har benyttet. Bogen er gennem-
illustreret med en mængde fotos, der fint 
understøtter teksten og fører læseren tilbage 
til koloniens sidste tid. I øvrigt har ETA lavet 
filmen ”Vilhelm Bay – den sidste danske 
vestindientolder” (2013). Så her kom filmen 
for en gangs skyld før bogen. 

Ved redaktionens slutning var der kun ganske 
få eksemplarer tilbage af 1. oplag. Der vil 
derfor i foråret udkomme en ”2. udgave”  
af bogen på 164 sider, indbundet og i stort 
format.

VILHELM BAY  
– DEN SIDSTE DANSKE  
VESTINDIEN TOLDER

Skrevet og redigeret af  
Ebbe Tor Andersen. 

Udgivet 2017 af Dansk  
Vestindisk Selskab, kr. 140,-

ISBN 978-87-999657-2-4

På St. Croix havde de også mærket orkanen.
Mit tidligere tjenestested, toldkammeret i Frederiksted, 
mistede en stor del af taget.

Postautomobilet er ankommet til  
Christiansteds Toldkammer og Postkontor.
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EN SLÆGTSHISTORIE

MIN FAMILIES TID I DANSK VESTINDIEN

Af Peter Kelstrup

Magasinet har fået lov til at gengive 
Peter Kelstrups slægtshistorie, som  
var offentliggjort i ”Slægtsforskeren” 
(Medlemsblad for DIS-Danmark og SSF) 
nr. 4 2017. Historien vil bl.a. indeholde et 
persongalleri, som vil være bekendt for 
mange af DVS’ medlemmer.

I dette nummer bringes 1. del  
af artiklen og 2. del følger i næste 
nummer af Magasinet.

I år er det 100 år siden, Danmark solgte De 
Dansk Vestindiske Øer, St. Thomas, St. Jan 
og St. Croix, til U.S.A. for 25 millioner dollars. 

Danmark fik oprindelig øerne ved, at det 
danske firma Dansk Vestindisk-Guineisk 
Kompagni i henholdsvis 1672 og 1718 
besatte de to ubeboede øer St. Thomas  
og St. Jan, i 1733 blev St. Croix købt fra et 
fransk firma, og i 1755 blev de 3 øer over-
taget af den danske konge. I årenes løb 
bosatte mange ikke-danskere sig på øerne, 
især englændere og hollændere i den tidlige 
periode, men der kom også folk fra andre 
steder i Europa og fra øerne i Caribien. 
Endelig blev der hentet et stort antal slaver 
fra Afrika til at arbejde i plantagerne. Men 
mange danskere har selvfølgelig, i de over 
200 år Danmark havde øerne, arbejdet og 
boet der, og af dem er der nogle fra min 
slægt:

Min morfars bror, Niels Langballe Hassager 
(1864-1946), var læge på St. Thomas i årene 
1897-1904.

Min morfar Carl Emil Hassager (1876-1963) 
arbejdede for Det Østasiatiske Kompagni, 
ØK, på St. Thomas i årene 1905-1916.

Min tipoldefar A. H. Riise (1810-1882) 
grundlagde i 1838 et apotek på St. Thomas, 
som hans søn, Valdemar Riise (1853-1914), 
min oldefar, videreførte.

Min tipoldefar Samuel Eugène Petit 
(1815-1882), min oldefar Valdemars svigerfar, 
var handelsmand på St. Thomas. Han var 
født på St. Thomas og oprindelig af fransk, 
jødisk afstamning, fordi hans far, Isaac Petit 
(1773-1824), var født i Paris og udvandret  
fra Frankrig.

Min tiptipoldefar Rasmus Petersen Worm 
(1786-1863), min tipoldefar A. H. Riises 
svigerfar, var læge på St. Croix. Han var født 
på St. Croix, fordi hans far, Jacob Worm, der 
var født i Danmark, var sergent på St. Croix.

Slægtsskabet mellem disse familie-
medlemmer ses i slægtstavlen.

Lidt længere ude i slægten var der min 
morfars kusine, Johanne Gautier (1882-
1924), hvis mand, Johannes Faber (1879-
1923), var præst på St. Croix, og der var  
en plantageejer og en bestyrer på en 
sukkerfabrik.

Læge Niels Langballe Hassager
Min morfars bror, læge Niels Langballe 
Hassager (1864-1946), der kom fra Randers, 
kunne åbenbart godt lide at bo på små øer, 
for han var først læge på Strynø, så på St. 
Thomas i Vestindien, dernæst på Færøerne, 
og han endte sin læge-gerning på Lolland. 
Han kom til St. Thomas i 1897 og var der  
i ca. 6 år. Jeg ved ikke, hvorfor han rejste 
derfra, men det var ikke ualmindeligt, at 
danskere kun var der et kortere åremål. 
Klimaet, savnet af familien i Danmark m.m. 
kan have spillet ind. Niels blev i 1890 gift med 
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Alvilda Emilie Jacobsen (1868-1941).  
Det vides ikke, hvad hun syntes om Vestindi-
en, men hvis hun ikke var så god til engelsk, 
har det sikkert været træls for hende at bo  
i Vestindien, hvor der næsten udelukkende 
blev talt engelsk. 

Direktør og konsul Carl Emil Hassager
Min morfar, Carl Emil Hassager (1876-1963), 
kom – ligesom sin bror Niels – fra Randers, 
hvor deres far var skibsmægler. Carl Emil 
kom tidligt til at arbejde for ØK i Kina, men da 
den Russisk-Japanske Krig startede i 1904, 
fik ØK problemer med sine forretninger i Kina, 
og det er formentlig derfor, at min morfar blev 
sendt til Vestindien, til St. Thomas, hvor ØK 
var begyndt at opbygge en handelsstation 
med især kulforsyning til skibene. Carl Emil 
blev i 1907 chef for kulforsyningsstationen, 
også kaldet et kulværft. Kulværftet var et 
havneanlæg, hvor skibene kunne bunke kul, 
købe vand, diverse proviant, og man kunne 

Slægtstavle over nogle af slægtens medlemmer.

Mens min morfar Carl Hassager var i 
Vestindien blev han tegnet af maleren Hugo 
Larsen, som opholdt sig der i årene 
1904-1907.
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hjælpe med klarering og med at laste og 
losse varer. Samme år fik morfar af Gouver-
nementet tildelt borgerskab som købmand.  
I 1908 blev han russisk konsul, da ØK lavede 
forretninger med russerne. Den russiske flåde 
var på besøg flere gange, vist i 1913 eller 
1914, og morfar fik ved den lejlighed et sæt 
medaljer med Zarens kontrafej.

Det var ikke uproblematisk at drive kulstatio-
nen, dels fordi der var konkurrenter på selve 
St. Thomas og også på de andre øer i Det 
Caribiske Hav, og dels fordi der var proble-
mer med de medarbejdere, ØK sendte ud  
til ham. Nogle medarbejdere kunne ikke ret 
meget engelsk, andre forstod slet ikke, 
hvordan man handlede med skibene, der 
kom ind i havnen. Endelig var handlen på 
Vestindien vigende, og de nye skibe kunne 
sejle længere, så de ikke behøvede bunke 
kul på St. Thomas.

I 1905 overtog ØK selskabet Det Vestindiske 
Kompagni på St. Thomas og Carl Emil 
Hassager blev på et tidspunkt direktør i 
selskabet. ØK’s plan med datterselskabet var 
at bygge et stort og moderne havneanlæg, 
så de kunne betjene selv de største skibe 
nemt og hurtigt. Projektet blev udbudt i 
folkeaktier i Danmark i 1912, men der kom 
kun halvdelen af det beregnede beløb ind. 
Byggeriet blev dog startet alligevel, men i en 
neddroslet version og blev færdig omkring 
1915-16. Før den tid var det kvinderne, de 
såkaldte ’coalwomen’, der på deres hoveder 
bar kurve med kul ombord på skibene, men 
de blev nu afløst af moderne kraner med 
store grabber.

Carl Emil fandt sig hurtigt til rette på  
St. Thomas og kom sammen med de andre 

danskere på øen, og i 1907 blev han gift med 
Eva Henriette Riise (1883-1967), der var 
datter af Hannah Rosalie Petit og apoteker 
Valdemar Riise, der ejede øens apotek.  
De fik 4 børn, hvoraf min mor Grete Hassa-
ger blev født som deres 2. barn i 1912. 
Familien boede i et hus, Crown House, på en 
af højene, Government Hill, på Dronningens-
gade 26-27, hvor guvernør Peter von 
Scholten havde boet, da han boede på  
St. Thomas omkring 1820. Huset er i dag 
privatejet, men p.g.a. Peter von Scholten 
bliver det tit vist frem af turistguider.

I 1916 fik morfar tilbudt en ny stilling i 
Helsingfors, men det takkede han nej til.  
Nu havde han været i troperne i næsten  
20 år, så han ville ikke til det kolde Finland, 
og desuden havde ældste datter nået den 
skolepligtige alder. Han måtte derfor ’nøjes’ 
med en kontorchef stilling på hovedkontoret  
i København, hvor han var ansat lige til 1941. 
Det var ikke ufarligt at rejse hjem i 1916, da 
1. Verdenskrig jo var i fuld gang med miner  
i farvandene omkring Danmark og mulige 
torpederinger fra ubåde, men det gik 
heldigvis uden problemer.

Min mormor Eva Hassager med 
lille Carl og min mor Grete t.h. 
og min moster Ulla t.v., 1915.

Fortsættes  
i næste  
nummer
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TEATERANMELDELSE

SUKKER

Af Ulla Lunn

SUKKER er det første skuespil  
i Trilogien ”En nations selvhad  
– Danmark mellem skam og selvover-
vurdering”, som det hedder i teater-
gruppen Det Olske Orkesters presse-
meddelelse. De næste to stykker 
handler om tiden omkring 1850 og  
det sidste handler om vor tid. Alle tre 
stykker vil blive arbejdet sammen til  
1 forestilling om to år. 

I SUKKER er der seks veloplagte skuespille-
re, der gestalter typiske personer fra koloni-
historien, som vi genkender netop som typer. 
De bliver dog til egentlige personer gennem 
en god fortælling og dialog formidlet i en lidt 
gammeldags sprogtone, som griber den tid, 
det foregår i, i slutningen af 1700-tallet. Fra 
skibsdrengen, hvis udlængsel og drømme 
ender i et mareridt af overgreb, til prædikan-
ten fra Brødremenigheden, der må danse 
efter slaveejernes pibe. Fra fru Schimmel-

mann, der ser sin mands visioner og 
humanisme, men ikke ser hans undertrykkel-
se af de små, og så til den kolde og effektive 
skibskaptajn. 

Scenografien er enkel, hvor alt foregår på et 
stort, hvidt gulv, hvor der projiceres bølger, 
skibsdæk, blodspor og ikke mindst plantage-
kortet over st. Croix. 

Mette Faarup er leder af teatergruppen Det 
Olske Orkester, og har skrevet og iscenesat 
SUKKER med støtte fra Bikuben fonden og 
Statens Kunstfond. Hun har en dyb forståel-
se for historien og et godt greb om den 
indbyggede dramatik. Hun forfalder ikke til 
hverken overdramatisering eller romantisering 
af fortællingen, men lader os selv bygge 
videre på de elegante antydninger. Det er 
god underholdning, og man går derfra med 
en følelse af at være ramt i hjertekuglen.

Læs mere på www.detolskorkester.dk

7. maj/Åben Scene, Aarhus,  
under festivalen DANISH+

1. – 2. juni/Teaterøen, København, 
under festivalen CPH Stage

31. oktober/Stevns

1. november/Langeland

2. november/Ærø

3. november/Odense

”Sukker”  
spiller følgende 
datoer i 2018
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MØD FORFATTEREN 

FARTEIN HORGAR

Mød den norske forfatter og vest-
indienskender, Fartein Horgar,  
på Café Tranquebar den 17. april  
kl. 19 og på Kulturstationen i Vanløse 
den 18. april kl. 19.

Den norske forfatter, Fartein Horgar, er  
aktuel med romanen I slagtemåneden”,  
som handler om et slaveoprør på den 
vest-indiske ø, Skt. Jan, i 1733.

Den 24. november 1733 gjorde de afrikanske 
slaver på den dansk-vestindiske ø, Skt. Jan, 
oprør mod kolonimagten. En voldsom storm 
over Skt. Jan havde ødelagt markafgrøder  
og medført sult blandt slaverne. Spontane 
protester blev til et oprør på øen, anført af 
den karismatiske slave Gyamma, kaldet 
Kong Junii og fortalt gennem den smukke, 
sorte, pige Tahiry, som koloniherrerne  
havde givet slave-navnet Lørdag for at  
slette sporene af afrikansk identitet.

Afrikanerne opnåede magten over stort set 
hele Skt. Jan. Men det var en stakket frist. 
Engelske og danske styrker fra Skt. Thomas, 
og franske tropper fra Martinique, nedkæm-
pede oprøret skånselsløst. Der blev drevet 
jagt på oprørerne, og mange blev brutalt 
dræbt eller begik kollektivt selvmord.

Romanen I slagtemåneden er det andet bind 
i en planlagt serie af fem historiske værker  
fra Dansk Vestindien. Den første Paradisets 
elendige udkom på norsk 2016, I slagte-
måneden udkom på norsk og på dansk  
i 2017, og de øvrige bøger er under udarbej-
delse. Alle bøgerne er baseret på omfattende 
research i historiske kilder samt Horgars 
egne erfaringer fra rejser til det, han kalder 
Dansk-Norsk Vestindien.

Citater fra modtagelsen:
”Velskrevet og intens historisk roman om 
kolonialismens og slaveriets grusomheder  
i vår egen historie … en vev som nærmer 
sig magisk realisme”, Adresseavisen 
21.7.2017.

”… kroppslig direkte og taktil, slavearbeidet 
konkret skildret … Svært effektivt.” Stavan-
ger Aftenblad. 24.6.2017.

”Velskrevet og fængslende roman. Det 
mærkes at der ligger grundig research  
til grund for bogen, og at forfatteren har 
indgående kendskab til afrikanske myter  
og traditioner. Til bibliotekaren: Værd at 
anskaffe.” Dansk Bibliotekscenters lektør-
udtalelse 26.2.2018. Bogen er allerede 
indkøbt til udlån af 92 danske biblioteker.

Fartein Horgar læser og diskuterer med 
publikum på Cafe Tranquebar i Borgergade 
den 17. april kl. 19 (entré 50 kr.) og på 
Kulturstationen i Vanløse den 18. april  
kl. 19 (gratis). Ved arrangementet i Vanløse  
vil den danske oversætter, Bent Holshagen, 
også være til stede. 

I slagtemåneden er på 464 sider koster  
199 kr. 20 % medlemsrabat til ved bestilling 
gennem Forlaget Bostrup.

Romanen I slagtemåneden er en del af 
Forlaget Bostrups serie med litterære 
beskrivelser af De Vestindiske Øer.  
Serien omfatter antologien Øerne fortæller 
(2017) og den vestindiske forfatter Tiphanie 
Yaniques Længslernes øer (2016) (roman)  
og Kvinde, hustru, kone (2017) (digte).

Yderligere oplysninger:  
Lise Bostrup ForlagetBostrup@gmail.com



Møder &  
aktiviteter

KOMMENDE  
ARRANGEMENTER

MEDLEMSMØDE I HORSENS  
OM SØSTER MAREN (se artikel s. 14)  
Horsens Firmaidræt, Hattingvej 14  
7. April 2018 kl. 14.00

Museumsinspektør Lisbeth Aagaard Lykke  
fra Vejle Museerne fortæller om Søster Maren 
og hendes motiv til at rejse til de vestindiske 
øer og opholdet der, og om de idealer og 
succeskriterier, som diakonisserne og Dia-
konissestiftelsen opstillede for diakonissernes 
virke på øerne. Endvidere vil Hans Jørgen 
Laursen, kasserer i DVS, fortælle om sine 
mangeårige studier efter historiske spor og 
levn, der har gjort ham i stand til at fortælle 
historien om Søster Maren.

Pris kr. 30 kr. Der vil tillige blive  
serveret kaffe og kage.

Tilmelding via hjemmesiden senest  
1. april eller til moedeudvalget@dwis.dk  
eller på telefon 60 41 06 22.

MEDLEMSMØDE I  
TAASTRUP KULTURCENTER  
Poppel Alle 12, 2630 Taastrup, lokale 3.

Torsdag, den 19. april kl. 19.00 

Foredraget vil omhandle Beredskabsstyrelsens 
(DEMA) mission i US Virgin Island. Herudover  
konsekvenserne af stormene IRMA og MARIA.

Major Erik Breum-Christensen der var Teamleder  
for den dansk delegation fra Beredskabsstyrelsen,  
vil berette om erfaringerne fra missionen.

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød pr. deltager.

Pris 60,-kr.

Tilmelding via hjemmesiden senest torsdag,  
den 12. april. Har du ikke mulighed for at  
bruge DVS hjemmeside kan du enten maile  
til moedeudvalget@dwis.dk eller ringe til 
 Gerda Brown på 60 41 06 22.

 Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 2 / Marts 2018  ·  25



26  ·  Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 2 / Marts 2018

NEKROLOG

KAZIO KIERPAUL 1952-2017

Kazio kom som barn fra Polen til Danmark. 
Han blev musiker, og han elskede at spille 
dansk folkemusik på enten banjo eller 
akkordeon. Men i 1988 blev han introduceret 
til den vestindiske musik, og så tog hans  
liv en anden drejning. Han dannede et 
orkester (oprindelig kaldet Karlekammeret), 
som mestendels spillede vestindisk musik. 
Snart udgav de deres første LP, som gav 
grundlag for en tur til US Virgin Islands. Kazio 
og orkestrets medlemmer tog øerne med 
storm – og de skiftede navn til det finurlige 
”The Original Danish Polcalypso Orchestra”, 
som i daglig tale blot hed Polcalyso. 

Kazio og orkestrets medlemmers møde med 
vestindiske musikere var noget helt særligt, 
og de blev populære gæster i lokale radio-
programmer. I slutningen af 1990’erne fik 
Kazio gennemtrumfet, at Jamesie (grand  
old man i vestindisk musik) kom til DK hvor 
de spillede koncerter sammen, som senere 
blev udgivet på CD. 

Så man kan roligt sige, at Kazio Kierpaul har 
en meget stor andel i, at den vestindiske 
traditionelle musik er blevet anerkendt i 
Danmark, således at fløjtespilleren Stanley 
Jacobs fra St Croix i 2017 blev udnævnt  
til Dansk Rigsspillemand, og hyldet for at 
videreføre den vestindiske musik, som har 
tydelige rødder fælles med dansk tradition. 

Kazio og Polcalypso orkestret elskede  
at spille for Dansk Vestindisk Selskab.  
Kazio sagde ofte, at DVS var deres største 
fanskare. Derfor var det også en selvfølgelig-
hed, at DVS havde hyret ”The Original  
Danish Polcalypso Orchestra” til at spille for 
os til jubilæumsfesten i Odd Fellow palæet. 

Tak for musikken Kazio.

Anne Walbom

Kazio Kierpaul døde den 28. december 2017.

Polcalypso orkestret 
har besøg af Jamesie 
fra St. Croix. Det er 
Kazio forrest til højre.
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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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Dansk Vestindisk Selskab:  
Bestyrelse, kontaktpersoner og adresser

FORMAND 
Anne Walbom
formanden@dwis.dk
T 23 74 92 20

BESTYRELSESSEKRETÆR 
Anna Lykke Jensen
T 43 99 80 50

MEDLEMSBLAD OG  
BESTYRELSESMEDLEM
Michael Keldsen 
medlemsbladet@dwis.dk
T 20 16 20 92

BESTYRELSESMEDLEM
Dorte Paaske
dortepaaske1@gmail.com
T 21 43 20 21

BESTYRELSESMEDLEM
Therese Leonhardt Hjorth
theresehjorth@outlook.com
T 26 22 91 17

BESTYRELSESMEDLEM
Kasper Nygaard Jensen
kaspnj@hotmail.com
T 26 37 50 97

BESTYRELSESMEDLEM 
Gerda Brown Jensen
moedeudvalget@dwis.dk
T 60 41 06 22

BESTYRELSESMEDLEM 
Rannveig Reumert
rankareumert@gmail.com
T 40 17 40 77

NÆSTFORMAND
Karin Gert Nielsen
kgn@atlanticlink.net
T 29 42 10 05
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BANKFORBINDELSE
Lån & Spar Bank
Reg. nr. 0400
Konto nr. 1170079724
IBAN-nr . DK2004001170079724, 
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 24 79 36 65

Udvalgene...

Bank
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Bogsiden

DE FRIFARVEDE
Henrik Hertz i anledning af 150 
året for slaveriets ophævelse  
i Vestindien. 81 sider,1998. 
Pris kr. 90,-

FLÅDEN OG DANSK 
VESTINDIEN
Den danske flådes togter  
til Caribien 1671-1917.  
Af Per Nielsen.  
48 sider, Kbh.1997  
Pris kr. 40,-

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

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

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

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,-
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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

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,-

KVINDE, HUSTRU, KONE
Tiphanie Yanique
Pris kr. 120,-

LÆNGSLERNES ØER
Tiphanie Yanique
Pris kr. 160,-

ST. THOMAS-MYSTERIET
Anne Holm Christensen
Pris kr. 190,-

VILHELM BAY  
– DEN SIDSTE DANSKE 
VESTINDIENTOLDER
Ebbe Tor Andersen
Pris kr. 140,-

ØERNE VIDAR
Diverse forfattere
Pris kr. 120,-

I SLAGTEMÅNEDEN
Fartein Horgar
Pris kr. 160,-

KLART SKIB
Per Herholdt Jensen
Pris kr. 250,-

Tag kontakt til Unique Tours, når De skal planlægge en grupperejse 
(min. 10 personer) til det tidligere Dansk Vestindien.

Efter mere end 20 års samarbejde med øerne, kan vi vist  
roligt sige, vi har det bedst tænkelige kontaktnet.

Vi ser frem til at høre fra Dem.

HEIDI HOLM

Teglgårdsstræde 9  ·  DK-1453 København K 
Tlf:: +45 39 90 20 40  ·  Fax: +45 32 21 11 44  ·  email: info@uniquetours.dk 

www.uniquetours.dk

Reg. under Rejsegarantifonden nr. 1026  ·  Bank: Den Danske Bank
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Afsender: Dansk Vestindisk Selskab
Ebbe Tor Andersen · Thimandsvænget 5 · 2791 Dragør

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

Øerne flyder med 
falden mahognitræ 
– et sørgeligt resultat 
af orkanerne i 
september 2017
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