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Ved bestyrelsesmedlem Ebbe Tor Andersen

Så skete det igen, øerne blev i efter-
året ramt af to kategori fem orkaner 
på næsten samme tid.

Den 7. september 2017 ramte orkanen  
Irma St. Thomas med fuld kraft og alle gode 
kræfter på St. Croix blev sat ind på at hjælpe 
ofrene på naboøen.

I Selskabet fulgte vi forløbet og blev hurtigt 
enige om at starte en indsamling til fordel  
for ofrene – på St. Thomas.

Men hvordan får man nu kontakt til vennerne 
på St. Thomas, når al kommunikation er 
nede. Øerne har jo valgt at strømforsyningen 
sker via luftledninger, der under orkaner  
bliver revet ned, og man er derfor uden  
strøm – ingen kommunikation.

Alle ville have hjælp og det var vigtigt  
for Selskabet, at hjælpen ikke blev givet  
til enkeltpersoner, men til organisationer,  
som vi kunne have tillid til.

Vi kontaktede Sanni Craft, der kunne fortælle, 
at der på St. Croix var indledt et storstilet  
hjælpearbejde med mange frivillige, som  
med både og fly sendte alt, hvad de havde  
af vand, nødstrømsgeneratorer mv. over til 
St. Thomas for at hjælpe dem.

I Selskabet besluttede vi at donere hjælpen 
via Sanni Crafts kontakter til den amerikan-
ske filantropiske organisation The Community 
Foundation of the Virgin Islands, som ville 
fordoble den hjælp vi sendte over med midler 
fra deres støtter. Hjælpen ville blive kanalise-
ret ud gennem kirker og skoler og bestod  

FRA BESTYRELSEN

OM ORKANPENGENE

i første omgang af solcelledrevet belysning 
og ”myggearmbånd” til skolebørn. Insekter 
var blevet en voldsom plage efter orkanen.

Sannis mand på St. Croix sikrede samtidig 
gratis ”papirarbejde”, transport i containere  
til øerne af generatorer mv. samt ikke mindst 
væsentlige rabatter hos de amerikanske 
leverandører af udstyret. Så hver dollar fra  
os blev på den måde til flere dollars, når 
hjælpen nåede frem til øerne.

Knap var vi kommet i gang før den næste 
orkan, Maria, ramte St. Croix, som var 
”blevet lænset” for alt hvad de havde haft af 
nødhjælpsudstyr. Orkanen ramte med 340 
km/timen. Så på St. Croix var katastrofen 
dobbelt. Et er at blive ramt af en orkan noget 
andet er at blive ramt lige efter at alt nød-
hjælpsudstyr er blevet sendt til naboøen.

Heldet var at Sanni Craft nu opholdt sig  
i Staterne og kunne formidle kontakten  
til øerne,  og gennem Sanni og hendes  
mand lykkedes det at få nytte af den hjælp  
vi fik indsamlet via hjemmesiden. Det blev til 
100.588 kr. hvortil kommer, at Selskabet på 
generalforsamlingen i oktober 2017 vedtog at 
donere 60.000 kr. Hjælpen blev delt i to dele: 
den første del som direkte katastrofehjælp  
og den anden del som en hjælp til at afbøde 
følgerne at stormen. Den del vi kan kalde for 
katastrofehjælp er overført, men vi mangler  
at udbetale den anden del.

En kæmpe tak til alle de glade givere. 

Mere herom i næste medlemsblad.
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REDAKTØREN SKRIVER…
15,5 milliarder kroner

Har 100-året for salget af de vestindiske  
øer sat noget i gang, som vi ikke havde set 
komme? Måske!

I hvert fald kan man objektivt konstatere,  
at den danske turisme til USVI har nået et 
niveau, hvor den f.eks. overgår den danske 
turisme til Grønland; der skrives bøger  
og artikler som aldrig før om øerne og den 
danske fortid; den danske statsminister 
aflægger personligt besøg i forbindelse med 
100-året og giver løfte om dansk betalte 
scholarships på danske uddannelsesinstitu-
tioner for 10 unge vestindere om året i 5 år, 
og den danske Beredskabsstyrelse stiller  
15 mand til rådighed i 3 måneder efter 
orkanerne. Der er adskillige bestræbelser på 
at bistå øerne med renovering af den gamle 
bygningsarv og løfte uddannelsesniveauet.

Men den historiske arv? Som statsminister 
Lars Løkke Rasmussen sagde under sin tale 
den 31. marts 2017 foran Senatsbygningen  
i Charlotte Amalie, så deler vi en grum fortid, 
hvor der blev begået megen uret mod de 
slavegjorte; de som er grundstammen i 
størstedelen af befolkningen i dag på USVI.

Men herfra og til at give en undskyldning for 
slaveriet, er der en lang vej. Der kan anføres 
mange og saglige grunde til, at man ikke  
kan og ikke skal give en undskyldning og 
erstatning herfor fra Danmark. 

Men nu rejser ingeniør Phil Clarke i Week-
endavisen den 4. maj 2018 en interessant 
tanke. Glem det med undskyldning og 
erstatning for slaveriet. Men se på vilkårene  
i forbindelse med salget af øerne i 1917.  
Her modtog Danmark 25 millioner guld-
dollars, en anselig sum, som gik direkte  
i den danske statskasse. Phil Clarke gør  

sig nogle overvejelser om, hvorvidt man 
rimeligvis kan sige, at dette eller en del af 
dette beløb måske i virkeligheden burde 
være kommet øernes beboere til gavn.  
Der er ingen tvivl om, at der kan siges og 
argu menteres såvel for som imod at Dan-
mark som følge heraf skulle “skylde” noget.

Men Phil Clarke giver overvejelserne en 
særlig vinkel, idet han foreslår, at man “deler” 
beløbet; nærmere opgjort til 2,6 mia. USD, 
sv.t. ca. 15,5 mia. DKK, og etablerer en 
Ancestors Foundation, der så fremover skal 
styres af en bestyrelse sammensat af lige 
antal medlemmer fra Danmark og fra USVI, 
og med bistand fra f.eks. DANIDA. Ancestors 
Foundation skal have til formål at kunne yde 
uddannelsesstipendiater til øernes befolk-
ning. Udover “undskyldningselementet”  
i forslaget, som bestemt er væsentligt, 
anfører Phil Clarke, at øernes store problem 
– ligesom i Danmark – er en mangel på 
naturressourcer, og at øernes fremtid derfor 
skal baseres på et højere uddannelsesniveau. 
Danmark har vist, at velstand kan skabes  
på trods af at vi var et “lidet, fattigt land” 
uden naturressourcer.

Helt konkret anfører Phil Clarke, at 2,6 mia. 
USD svarer til 18.000 4-års stipendier, og  
at med 1300 mennesker fra hver årgang  
på øerne, vil en sådan fond kunne sørge  
for højere uddannelse i 50 år for de samme 
29 % af en årgang som i Danmark.

Interessant tanke, som måske ikke bare skal 
pandes ned, men have lov at modnes. For vi 
har på en eller anden måde nok et behov for 
at få gjort op med vores lands grumme fortid.

Michael Keldsen 
Redaktør
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Af Anne Holm Christensen

Forfatteren Anne Holm Christensen 
fortsætter her historien fra sidste 
nummer af Magasinet (53. årg. nr. 2). 
Nu om major Gyllichs familie.

Kunstmaleren Wilhelm Marstrand maler i 
1857 et for den tid noget usædvanligt billede 
af sin bror, Otto Marstrand, og dennes 
familie. Det skulle være et familieportræt, 
men overvældet af den vestindiske barne-
piges skønhed og farverigdom vælger 
Wilhelm Marstrand at lade barnepigen 
Justina blive maleriets absolutte hoved-
person. I forgrunden sammen med Justina 
står Otto Marstrands to døtre: Emily til 
venstre og Annie til højre. I baggrunden  
anes Otto Marstrand med sin hustru, Annie, 
og sønnen Osvald.

FRA HISTORIEN

MAJOR GYLLICHS EFTERKOMMERE

Det er det tidligste portræt, vi har af Emily 
Marstrand i familien Gyllichs arkivalier.  
En tænksom og køn pige, der har et fast 
greb om sin barnepiges arm. At stå stille  
som model for en maler er en langsommelig 
affære med store krav til, at man kan holde 
sig helt i ro. 

Otto Marstrands familie er i København. 
Annie Marstrand er ankommet allerede  
i 1856, og hun er kreolerinde – en kvinde født 
og opvokset i Vestindien og dermed præget 
af de skikke, der hersker derude. Annie er 
taget hertil med sine tre børn. Parret har fire  
i alt, men den ældste, Osvald, bliver sendt 
over Atlanten allerede i 1855 for at gå i skole  
i København. Imens bor han hos sin farbror, 
maleren Wilhelm Marstrand.

Udover pigerne talte familien også en yngste 
søn, Wilhelm, men i januar 1857 dør lille 
Wilhelm kun 14 dage før sin toårs fødsels-
dag. Efter denne sørgelige hændelse  
vælger Otto Marstrand at gøre rejsen hjem  
til Danmark og slutte sig til sin familie, og  
i foråret 1857 tager de så alle opstilling  
i Frederiksberg Have. 

Wilhelm Marstrand: Portræt af 
kunstnerens broder Otto Marstrands 
to døtre, Emily og Annie, og deres 
vestindiske barnepige, Justina,  
i Frederiksberg Have, 1857.  
Olie på lærred. 89 x 67.  
Foto: Bruun Rasmussens Auktioner
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Emily
Emily Marstrand – pigen til venstre på 
maleriet – er hovedperson i denne artikel. 
Emily bliver gift med Major Gyllichs søn, 
Gustav Oscar Gyllich, hun får derved 
efternavnet Gyllich, og sammen får parret 
fem børn. Familien Gyllichs personer  
i artiklen fremgår af denne oversigt:

Vi kender i dag Wilhelm Marstrand som en 
talentfuld maler, og malerierne, der blev solgt 
på Bruun Rasmussens auktioner i 2017, viser 
hans bror Otto Marstrand og dennes familie 
som tilhørende den øvre middelklasse. 
Historien og arkivalierne fortæller imidlertid,  
at det ikke altid har været sådan. I et brev  
til sin søn Waldemar, der nu er bosiddende 
på St. Croix, skriver Emily Gyllich i 1922  
fra sin bopæl i København: 

“My fathers father, who was a Norwegian, 
died in 1829 in Copenhagen, and as his 
widow was left in poor circumstances, her 
five sons had to support themselves at an 
early age. The eldest – my father – could  
only have been 20 years old then. 

“He got work in America a few years at a 
pianomanufactory, where I know, he made  
a piano, which he brought with him, when  
he settled in St. Thomas. And I was taught  
to play on that piano as a child. I don’t 

know, when he came to St. Thomas, but he 
established a business there as “Tømmer-
handler” and married my mother there  
in 1845.

My mother was born Nissen, and she was 
born in St. Thomas, where her mother, Anna 
Dorothea Gartner, was also born. Her father, 
John Peter Nissen, was born I 1767 in 
Holsten and came to St. Thomas in 1792, 
where he lived and died. He had 14 children 
of which only 7 survived. These are the 
facts, I know.

It will say, that your great grandmother,  
your grandmother and your mother were 
Westindians – and so are you!! You are 
double one, as your grandfather Gyllich and 
your grandmother Gyllich, and your father as 
well as your mother, were born in St. Croix 
and in St. Thomas”.

Emily Gyllich bliver født i Vestindien i 1848  
og kan derfor ikke huske de dramatiske 
begivenheder, som hendes svigerfar, Major 
Jacob Heitmann Gyllich, var en del af i 
forbindelse med ophævelsen af slaveriet 
samme år. Majorens søn, Gustav, og Emily 
ser i arkivalierne ud til at have levet et 
økonomisk ubekymret liv med deres fem 
børn.

Major Jacob Heitmann Gyllich gift med Adriana von Meley

Wilhelmina Maria
1828-1894

Jacob Thisted V. Meley
1830-1859

Gert Claudius Valdemar
1841-1864

Anna Louise
1833-1862

Eleanore Elisabeth
1836-1923

Julia Adrianna
1839-1863

Waldemar
1877-1953

Julia
1876-1952

SønAnna Hollamby
f. 1940’erne

Annie
1874-1945

Adrianna
1872-1933

Gustav Oscar gift med Emily Otilia Marstrand
1844-1916                        1848-1933

Edna gift med Frederik Frederiksen
     1881-1964

Oscar Otto Gyllich gift med Maj-Brit Dahlström
     1911-1954

1795-1868 1800-1889
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Gustav er bankassistent, og Emily og han 
bliver viet på St. Thomas d. 17. juni 1871.  
– ”Vi Christian d. Niende, af Guds Naade 
Konge til Danmark, De Venders og Gothers, 
Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, 
Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg…..”  
– står der på det vielsesbrev, de får udleveret. 
Brevet er underskrevet af Præsidentskabet 
for St. Thomas og St. Jan v/Stakemann.  
De har måttet betale 25 daler for det, men  
så er vielsesbrevet også forsynet med et 
kongeligt segl med en omkreds som en 
nutidig medalje fra bageren.

Charlotte Amalie og Rungsted Kro
Parret får fire piger og en dreng. Adrianna, 
der er opkaldt efter sin farmor, bliver som den 
første født i juli 1872 og døbes d. 26. august 
i Charlotte Amalies lutherske kirke, Den 
Danske Kirke. Præsten hedder Emil Valde-
mar Lose, og for de, der har læst bogen  
”St. Thomas-mysteriet – en autentisk 
familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og 
København”, vil Loses navn og person være 
kendt. Lose spiller en meget afgørende rolle  
i dette drama, og de to familier – Gyllich og 
Sorterup – kan ikke undgå at have kendt 
hinanden, da de færdedes i de samme cirkler 
og på samme tidspunkt i Charlotte Amalie.

Gustav bliver forfremmet til bankkasserer  
og senere bankdirektør. Vi vil i det følgende 
læse med på breve til og fra Emily, læse 
notater og avisudklip og på den måde få et 
indblik i hendes og familiens liv. Ligeledes vil 
samtidige fotografier være en del af historien.

Sygdom hærger på et tidspunkt familien,  
og det resulterer i, at Emily og de fem børn 
rejser til Danmark i eftersommeren 1883.  
De indlogerer sig på Rungsted Kro i landlige 
omgivelser med havet som nærmeste nabo, 
og i august 1884 skriver Emily et langt brev  
til sin svigermor på St. Thomas i anledning af 
svigermors 84 års fødselsdag. Efter mange 
og lange hilsner og lykønskninger fra dem alle 
i anledning af fødselsdagen skriver Emily: 

“You will be pleased to hear, that we are all 
well and enjoying country life most heartily. 
You would not know the children again, they 
are so fresh and rosy and sunburnt and look 
so healthy, have grown and eat enormously.

Of course they all speak Danish fluently,  
and Wally (Waldemar) has been quite a man! 
I can hardly believe, that it will soon be a 
year since we left you all, and I often think, 
how lonely poor Gustav must be without us, 
but anyhow, I must be thankful for restored 
health, and if he could only see us all, how 
blooming we all look, I am sure, he would  
not regret the sacrifice, hard as it has been 
and still is. 

But we hope to have him with us next 
spring….” 

Emily med sine fem børn, fra venstre Waldemar 
(Wally), Ada (Adrianna), Annie, Julia og den 
mindste, Edna, ca. 1884. Foto stillet til rådighed  
af Anne Hollamby
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Emily beskriver I brevet, hvordan hele 
børneflokken trives ud over alle grænser,  
og at de elsker at svømme og pjaske ved 
stranden i Rungsted. En dag må Wally skifte 
tøj fire gange! I næsten to år lever Emily og 
børnene adskilt fra børnenes far, Gustav 
Gyllich. 

Jacob Marstrand, Emilys fætter
I sommeren 1993 modtager Emily et brev  
fra en af sine fætre, Jacob Marstrand. Emily 
står i 1993 for at skulle rejse fra København  
til Vestindien, men brevet rummer ingen 
oplysninger om, hvor længe Emily har været 
her i Danmark. Emilys yngste datter, Edna, 
har på en kuvert til et af brevene noteret: 
”Onkel Jacob var som ung mand meget 
indtaget i vores mor”. Nu er de begge 45 år, 
og Jacob skriver:

”Kære Emily! 
Jeg var bedrøvet ved ikke at træffe dig 
forleden, og dog ved jeg, det er som at rive 
op i et sår for hvert farvel. Jeg har en følelse 
af ikke at have været god nok imod dig, der 
altid må bære de store savn. Vi har stået  
så fremmede, jeg er altid så optaget og kan 
ikke få tid, men jeg er bedrøvet over ikke  
at have set oftere til dig, måske kunne det 
så være blevet til mere end conversation.

Jeg kommer ikke ind på lørdag (afrejse-
dagen), det er oprivende for mine følelser  
at se dig skilles fra din eneste søn….

Så farvel. Vorherre bevare eder alle på den 
lange færd, og gid du må favne din søn om 
nogle år som en sund og kraftig ung mand 
med det samme åbne barnehjerte, han nu 
har fra sin moder. En kærlig hilsen til dine 
søde små piger og til din mand, som jeg nu 
håber, du må leve en del sammen med…” 

Jacob Marstrand, der blandt andre har farbrødrene Wilhelm 
Marstrand og Otto Marstrand, 1848-1935. Født i Køben-
havn. Tager 1865 præliminæreksamen fra Schneekloths 
skole, men da hans far, Theodor Marstrand, kort forinden  
er død, tvinger de økonomiske forhold ham til at opgive 
drømmen om en fremtid som ingeniør. I stedet kommer  
han i bagerlære hos sin farbror Troels Marstrand og 
overtager 1874 den gamle bagergård i Købmagergade  
19, som han efterhånden ombygger og udvider til en stor  
og indbringende virksomhed, indtil han 1904 overdrager  
den til sin ældste søn.  

1900 bliver han rådmand i Magistratens Tekniske Afdeling 
og 1904 borgmester for samme – og giver på den måde 
navn til Borgmesterstangen. Marstrand er til sin død 
formand for Grundtvigskirkens Komité og for Foreningen for 
Højskolens Fremme i København (Borups højskole). 80 år 
gammel udgiver han ”Tilbageblik gennem et langt Liv”,  
der indeholder afsnit af tids- og kulturhistorisk interesse. 
Foto: Det Kongeligelige Biblioteks Portrætsamling.
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Martinique
Emily og pigerne rejser til Martinique, der  
er under fransk herredømme. Gustav Gyllich 
er blevet bankdirektør på øen i byen St. 
Pierre i 1892, og familien bor der indtil 1896.  
I arkivalierne er der skønne fotografier af 
familien og af Amelia Casimir – en farvet 
kvinde, der er ansat som hushjælp hos 
familien Gyllich. 

Hvornår Amelia Casimir rejser fra familien  
er uklart, men Emilys datter, Julia, prøver at 
finde hende. I september 1896 modtager 
Julia, der nu igen er bosiddende i Køben-
havn, endelig svar fra Amelia. Brevet er 
skrevet fra hovedbyen Roseau på øen 
Dominica, der på det tidspunkt er under 
engelsk herredømme. Amelia skriver blandt 
andet:

Familien Gyllich I hjemmet I Colonial Bank,  
St. Pierre, Martinique, 1893.

Familien Gyllich i hjemmet i Colonial Bank, St. Pierre, 
Martinique 1893. Fra venstre Ada, Annie i nationaldragt, 
Emily, Gustav, Julia og siddende på gulvet, Edna, 1893. 
Waldemar er på det tidspunkt i København.

“My Dear Miss Julia 
I received your letter with the greatest 
pleasure and was very glad to hear, that all 
the family were well especially my master.  
I have written several letters which I am 
sorry haven’t reach you. Since you left St. 
Pierre, I never went back there again… I am 
very glad to hear, that Miss Edna has grown 
so much… I spoke so well of my master,  
my Mistres and all the family to the bishop, 
he was very please to hear, how my master 
and Mistres and all family were good and 
kind persons to me. He was very glad to 
hear that.

I remain your faithful servant

Amelia Casimir” 
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Livet i København
Fra Martinique flytter hele familien Gyllich til 
København. I KRAKS Vejvisere kan vi følge 
Gustav Gyllich. Han er i 1897 53 år, Emily er 
49, og Edna er som det yngste af børnene 
16 år. Måske er Edna ikke blevet konfirmeret 
på Martinique, for i arkivalierne ligger en 
bekræftelse på, at hun er konfirmeret i 
Frederiksberg Kirke d. 28. marts 1898. De 
bosætter sig i en lejlighed på Vesterbrogade 
84, første sal, og bor her indtil 1905. 

Vesterbrogadekvarteret afløses af Frederiks-
berg, da familien flytter ind i en lejlighed på 
Nyvej 20. Ti år efter i 1915 finder vi Gustav 
Gyllich og hans familie på Forhåbningsholms 
Allé 11, og vi får nu også en oplysning om,  
at familien har fået telefon med nummeret V 
5271. I alle årene i København er Gustav 
Gyllich anført som: ”Konsul, forhenværende 
bankdirektør”. 

Seks år efter familien er rejst fra Martinique, 
indtræder katastrofen, der med stor sand-
synlighed ville have kostet dem livet, hvis de 
var blevet boende. I maj 1902 bliver Marti-
nique ramt af et vulkanudbrud, som udsletter 

en hel by og ødelægger alt i et område på 
mere end 20 km². Stort set alle St. Pierres 
27.000 indbyggere samt 3000 sømænd  
og tilrejsende omkommer ved katastrofen.

Vulkanudbruddet på Martinique får Gustav 
Gyllich til sammen med andre at samle 
penge ind til ”De Nødlidende på Martinique”. 
I alt lykkes det at samle 5.778 kr. ind, hvoraf 
de 100 kr. bliver givet af Raadmand Jacob 
Marstrand – Emilys fætter og beundrer. 
Beløbene svarer i nutidskroner til henholdsvis 
399.769 kr. og fra Jacob 6.919 kr.

Gustav Gyllich kommer også til at sidde i 
bestyrelsen for ”Aktieselskabet Det Vestindi-
ske Kompagni”. Bestyrelsen består af 10  
– 20 medlemmer, af hvilke en er formanden 
Etatsraad, Generalkonsul H. N. Andersen  
og en anden Bankdirektør Is. Glückstadt.

I avisen Lightbourn’s Mail-Notes fra Novem-
ber 1904 og I St. Thomæ Tidende under 
Copenhagen News kan vi læse, at: “Mr. 
Gustav Gyllich leaves next week for Puerto 
Rico, where he proposes to establish a new 
English bank. 

Senere fremgår det af The Bulletin, with 
which is incorporated the Saint Thomas 
Commercial and Shipping Gazette:  
“Mr. Gustav O. Gyllich, formerly Manager  
of the Colonial Bank in St. Thomas, arrived 
this morning from Europe. We extend  
a welcome to him”.

Gustav Gyllich er dels aktiv i Københavns 
bestyrelsesliv dels stadig meget orienteret 
mod Vestindien. Vi ved kun lidt om, hvordan 
Emilys og børnenes liv er i København imens, 
men et par vidnesbyrd har vi. Datteren Julia 
er i 1909 med til at oprette en ”Læsestue for 
drenge” på Åboulevarden 5. Komiteen vil 
være taknemmelig for bidrag til Læsestuens 
drift, står der i avisen Dagens Nyheder. 
Foruden bøger samt penge til belysning og 
brændsel er der brug for reoler, stole eller 
bænke og eventuelt en større kakkelovn. 
Anmeldelse af bidrag og personlig bistand 
modtages af komiteens medlemmer – og det 

Amelia Casimir, familien Gyllichs hushjælp på 
Martinique, født på Dominica.



 Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 3 / Juni 2018  ·  11

er blandt andre ”Sproglærerinde Julia Gyllich, 
Nyvej 20, 1. sal”.

Fra Emily har vi to udrevne sider fra hendes 
husholdningsbog i 1890. Siderne giver grund 
til at tro, at hun er et særdeles tænksomt  
og facetteret menneske. Her er et nøjagtigt 
regnskab over, hvad der er købt ind af 
madvarer til husholdningen i august: ”butter, 
milk – cream, strawberries, ham etc., bread, 
pork, fruit for ”Rødgrød”, fish, eggs, cake, 
fishballs mm”. Emily fører sit regnskab på 
engelsk med tillæg af de danske gloser, der 
ikke umiddelbart lader sig oversætte.

Siderne indeholder også små notater, 
adresser, opskrifter og noget, der lige skal 
huskes for eksempel: ”A good woman’s arms 
round a man’s neck is a lifebelt” – og lige 
neden under: ”Den Bi, som ingen Brod har, 
giver ingen Honning”.

Andre notater: ”Pianostemmer Smidt, 
Østergade 9, 4. sal”. ”Energy, courage + 
good temper = physical qualities. Sympathy, 
honesty + sincerity = moral qualities”.

Og endelig: 
”Det fremgaar som bekendt i øvrigt af dem, 
at moderne store Dampere bygges nøjagtig  
i de dimensioner, som Biblen opgiver for 
Noahs Ark. Man har gennem praktiske 
erfaringer efterhånden fundet, at disse 
dimensioner er de heldigste for et Skib 
baade i henseende til Sødygtighed, Styrke, 
Lastevne og Fart. Louis Philippes 5. Son. 
Ferdinand af Orleans”.

I 1916 dør Gustav Oscar Gyllich knap 72 år 
gammel. I avisen Lightbourn’s Mail-Notes  
fra 17. juni kan vi læse følgende: 

“From Copenhagen mentions the death  
and burial of Consul Gustav O. Gyllich K.D. 
The deceased, it seems, had been in failing 
health for some time, and his end came  
at last peacefully on April 28. His funeral … 
was attended by the colony of West Indians 

resident in Copenhagen, and the many 
expressions of sympathy manifested on  
the occasion showed how greatly he was 
esteemed by them. H.R.H Prince Valdemar 
sent a wreath. Pastor Hoffmeyer officiated  
at the funeral”.

Julia sender et detaljeret brev til sine søstre, 
Edna og Adriana (Ada), der på det tidspunkt 
opholder sig i London. Hun fortæller, at hun 
også har skrevet til deres bror Wally, der nu 
bor og arbejder i Vestindien. Søsteren Annie 
har det sidste døgn siddet ved sin fars seng, 
mens Julia og Emily har opholdt sig i 
dagligstuen ved siden af. Feberen stiger, 
vejrtrækning og hjerterytme er stærkt 
påvirket, og de er bange for, at deres far og 
mand skal lide. Pludselig, efter mange timers 
kamp, drager han sit sidste suk og bliver 
rolig. Gustav Gyllich er død, de lægger ham 
til rette i sengen med blomster på brystet. 
Tænder lys for ham i værelset og betragter 
hans fredelige ansigt helt befriet for smerte. 
Først næste dag skriver lægen dødsattesten.

Den ældre Emily
Vi møder Emily igen i 1922 som 74-årig, hvor 
hun skriver et langt brev til sin søn, Wally,  
på St. Croix. Emilys udredning om, hvorvidt 
Wally er Vestinder – udredningen er citeret i 
uddrag i begyndelsen af artiklen – er et tillæg 
til dette brev. Emily begynder brevet således: 

“You don’t know how glad I was to get your 
letter of the 15’th – for, if you did, you could 
never let so long time go by without a line”! 

De første sider af brevet bruger Emily til at 
fortælle om Occa, som er Ednas eneste  
barn og Emilys eneste barnebarn – Oscar 
Otto Gyllich, født 1911. Han er nu 11 år  
og deltager netop I dag i en meget stor 
”Skovtour”, hvor mere end 800 små og  
store drenge er med. Emily fortsætter: 

“All the teachers, male + female, 4 police-
men to keep order, and 4 big wagons 
containing all their “Overtøj” to be used, 
when they return late this afternoon”.
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Emily beskriver derefter, hvordan familie og 
venner ankommer eller rejser. Destinationerne 
er typisk Amerika, Vestindien og Afrika, og 
familien har mange internationale kontakter. 
Julia har efter fem år på samme kontor lige 
mistet sit arbejde, det er meget vanskeligt  
at finde et lignende, og Emily fortsætter:

“I must now tell you, I have been to a  
“Mindefest” at Uncle Jacob’s (fætter Jacob 
Marstrand) to commemorate his mother’s 
“Hundredeaarsdag”. We Were 40 people 
collected in his home, one of the usual 
family gatherings. I could find no excuse  
for remaining away…

From Frederik (Ednas mand og Occas far) 
we never hear – Edna has not heard since 
Xmas, and it is more than a year since she 
received one penny from him! Very sad. 
Julia, who always acts, you know, has 
arranged for Edna + Occa to have a holiday 
at a place called “Kallegaarden” in North 
Sjælland, highly recommended. They are  
to be there from 17’th July to 1’th August.

Edna is hoping to obtain a “Friplads” for 
Occa in his school”. 

Edna har netop nu også mistet sit arbejde 
som administrativ medarbejder i et engelsk 
foretagende og har nu kun som indtægts-
kilde nogle få sproglærertimer.

Emily læser dagspressen, og i 1926 skriver 
skuespilleren, Elith Reumert (far til Poul 
Reumert), en kronik i dagbladet Politiken  
om poeten Baggesens digt: ”Da jeg var lille”. 
I kronikken nævner Reumert, at digtet er 
oversat til både tysk, fransk og islandsk,  
og kronikken får Emily til at gribe pennen  
og skrive til Reumert. Det viser sig, at  
Emily er i besiddelse af en oversættelse  
fra Nordamerikas dengang berømte digter, 
Longfellow. Fra 1835 var Longfellow profes-
sor i moderne sprog ved Harvard University. 
Emily sender oversættelsen til Reumert 
sammen med et brev, og Reumert svarer  
d. 4. oktober 1926:

”Højtærede Frue! 
For Deres elskværdige og interessante Linier 
til mig i dag, skylder jeg Dem en hjertelig 
Tak, og jeg agter – i det jeg haaber De Intet 
vil have derimod – at lade Deres Oplysning 
gaa videre til Offentligheden, der sikkert 
ogsaa vil vide Dem Tak.

Deres ærbødige 
Elith Reumert”

D. 11. oktober er der et tillæg til Reumerts 
kronik i Politiken, hvor historien beskrives, 
Emily Gyllich omtales, og flere vers fra digtet 
bliver gengivet på engelsk.

Jacob Marstrands afsked med Emily
I januar 1831 besøger Jacob Marstrand 
Emily for sidste gang. Hun er 83 år og 
sengeliggende, og datteren Julia passer  
sin mor. Jacob bliver chokeret over, hvor 
svækket Emily er. Han er på ingen måde på 
højde med situationen, og næste dag skriver 
han to breve: et til Emily og et til Julia, hvor 
han beder hende læse brevet til Emily højt. 
Nu er der ikke længere grund til at gemme  
et langt livs varme følelser for Emily bag 
pænhedens facade, og Jacob skriver:

”Kære Emily 
Hvor bedrøvet jeg blev ved at se dig saa 
lidende, kan Du måske forstå af min 
Holdning. Jeg vilde saa gerne have sagt  
dig et par trøstende Ord, – men over for den 
store Alvor blev jeg tavs. Gerne vilde jeg 
sige Dig Tak for skønne Ungdoms Minder  
og for et langt Livs trofaste Venskab; Lad 
mig da med disse Linjer sende Dig den Tak, 
som jeg ikke fik Ord til at udtale og ønske 
Dig Guds Velsignelse paa det sidste.

Din gamle og beundrende Ven 
Jacob”

Der skal gå endnu to år, før Emily dør,  
d. 15. marts 1933. Jacob Marstrand  
skriver i den forbindelse til Emilys døtre:
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”Kære Venner! 
Tak for Meddelelsen om Eders Moders Død. 
Et Dødsfald blandt Dem, vi har kendt og 
holdt af, gør altid et alvorligt Indtryk, selv når 
det som i dette Tilfælde har været ventet 
længe.

I henved 80 Aar har vi kendt hinanden, og  
vi havde mange lyse Minder. Men siden det 
store Jordskælv i 1867 vandt Eders Moder 
aldrig, forekommer det mig, sit oprindelige 
lyse og muntre Væsen tilbage.

Mange af mine samtidige er gaaet bort, det 
er den høje Alders Skæbne. Gerne vilde jeg 
have været med at vise hende den sidste 
Ære; men hendes Vilje maa respekteres,  
den Ære kan vi vise hende. Saa haaber Jeg,  
I maa faa en højtidsfuld Dag og snart faa Ro 
og Fred i Sindet til det Liv, I nu skal forbere-
de for Eder selv. 

Med venlige Hilsner fra Margrete

Eders hengivne 
Jacob Marstrand”

Jacob dør selv to år efter som 87-årig. Wally 
på St. Croix får underretning om sin mors 
død i et brev fra søsteren Annie. Emily Gyllich 
blev 85 år.

Edna, Anne og arkivalierne
Det blev Emilys yngste datter, Edna, der 
påtog sig at samle familiens arkivalier. Stadig 
sidder der små sedler – mindre end visitkort 
– på mange af brevene, hvor Edna har 
skrevet bemærkninger om, hvem brevskriver 
eller -modtager er. Andre steder har hun 
syntes, der var behov for en længere 
forklaring og har skrevet mere om sagen  
for eksempel bag på en kuvert, ligesom  
der på alle fotografier er forklaring bagpå. 
Edna dør i 1964 i en alder af 83 år.

Arkivalierne er gået i arv i lige linje fra Edna  
til Oscar Otto Gyllichs børn, Anne Hollamby 
og hendes bror. Oscar dør allerede i 1954. 
Gustav Gyllich og hans hustru, Emily, fik fem 
børn, men kun Edna førte slægten videre. 
Anne Hollamby og hendes bror, der heller 
ikke har børn, er på den måde de sidste 
efterkommere, og derfor har de overgivet  
en del af arkivalierne til Dansk Vestindisk 
Selskab. Stor tak til giverne for nogle meget 
interessante arkivalier og for venlig besvarelse 
af mails undervejs i skrivning af artiklerne.

Anne Holm Christensen er 
forfatter til bl.a. St. Thomas 
-mysteriet – en autentisk 
familiesaga fra 1800-tallets 
Vestindien og København, 
Forlaget Vitae 2017, samt  
til artiklen om Major Gyllich  
i forrige nummer af Magasinet. 
Medlem af Dansk Vestindisk 
Selskab.

Kilder:
*  Breve, dåbsattester, slægtstavler, notater og 

fotografier mm. omhandlende slægten Gyllich, 
stillet til rådighed af Anne Hollamby

*  Dansk Biografisk Leksikon 1933-1944. 2. udgave
*  Notitser, artikler og annoncer fra aviserne:
 -  Den til forsendelse… Berlingske Politiske  

og Avertissementstidende
 -  Lightburn’s Mail-Notes
 -  Sanct Thomæ Tidende
 -  Saint Thomas Commercial and Shipping 

Gazette
 -  Dagens Nyheder
Alle fra perioden 1902 til 1916
*  Dagbladet Politiken d. 8. og 11. oktober 1926
*  Philip Samson, ”Bag sin herskerindes stol”, 

artikel, POV
*  Anne Holm Christensen, ”Major Gyllich”,  

artikel Magasinet, marts 2018 nr. 2,  
Dansk Vestindisk Selskab
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BOGANMELDELSE

FRA EN (SØ)RØVERROMAN

Michael Keldsen anmelder  
Hans-Henrik Sørensens roman, 
”Saligia – mit vestindiske liv”, en frit 
fortalt historie om Kresten Balder,  
der levede fra 1710 til 1796, men  
er en helt igennem fiktiv person.

Litteratur om de dansk-vestindiske øer kan 
inddeles i tre hovedkategorier; den faglige 
litteratur baseret på forskning i emnet; bl.a. 
med tilgang i de meget omfattende arkiver  
fra den danske tid; erindringslitteratur og 
skønlitteraturen.

Hvor den skønlitteratur, der blev til i den 
danske tid, er meget begrænset, er til 
gengæld nutidige romaner og noveller med 
det historiske udgangspunkt i tiden indtil 
1917 overvældende. Her kan blandt mange 
nævnes Jacob Bech Nygaard, Birgitte 
Livbjerg, Karsten Lund, Jette Kjærboe,  
Ebbe Larsen, Anne Holm Christensen og 
Mich Vraa, der for flertallets vedkommende  
er udkommet indenfor de seneste 20 år,  
har sat scenen i det koloniale historiske miljø. 
Hertil føjer sig engelsks progede forfattere 
som f.eks. Patricia Gill og Apple Gidley,  
der også har behandlet danskertiden 
skønlitterært.

Og nu føjer sig endnu en roman, der er  
en debutroman af Hans-Henrik Sørensen, 
pensioneret randrusiansk skolelærer, til.  
Det er, hvad man vel godt kan kalde en  
(sø)røverroman, i den forstand, at hoved-
personen, Kresten Balder, ikke er biografisk, 
men oplever alt, hvad man kan forestille sig 
kan ske i Caribien og på verdenshavene,  
og som ingen i det virkelige liv udsættes  
for i så intensiv grad som han. Og romanen 
giver sig heller ikke ud for andet, og fiktionen 

får – med få undtagelser – frit slag i forhold til 
hele persongalleriet af plantere, pirater, slaver, 
embedsmænd, søfolk, kvinder, skolefolk m.fl.

Romanen begynder med at Kresten myrder 
– tror han – sin forhadte lærer, Gammelfar, på 
Aarhus Latinskole. Hele skolelivet minder om 
de lidelser, Hans Scherfigs drenge blev påført 
i ”Det Forsømte Forår”, og Lektor Blomme 
rinder en i hu, når man læser afsnittet om 
Krestens skoletid. 

Men det er kun starten. Det – formodede  
– mord kan kun føre til eet af 2 resultater  
for den unge Kresten, enten bødlens økse, 
eller flugt. Det bliver det sidste, og romanen 
er så en lang fortælling om hans rejse – via 
Guineakysten – til de vestindiske øer, hvor 
han oplever lidt af hvert, oprøret på St. Jan  
i 1733, kærligheden til en smuk slavinde, 
Sarah, hendes død, fundet af og kampen  
om at beholde en sørøverskat, som fører 
ham i kløerne på pirater, men også sætter 
ham i stand til at købe og drive en plantage 
– og hans mæle og eftermæle er en blanding 
af hans opfattelse af slaveri som en nød-
vendighed, men det skal være humant.  
En modsætningsfyldt tilgang, selvom 
romanen har dette tema som et af sine 
omdrejningspunkter. Som slaveejer finder 
Kresten dog alligevel guvernør Gardelins 
drakoniske straffe i Slavereglementet for 
umenneskelige, og har store kvababbelser 
herover.

Under læsningen kom jeg i tanker om 
drengebogsforfatteren Jan Hein, der i 
1950`erne og 60`erne skrev de såkaldte  
Kurs bøger; f.eks. Kurs Afrika, Kurs Kina, 
Kurs Vestindien. Det var oplevelser for raske 
drenge ude i verden, og især også den del  
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af verden, hvor danske kolonisatorer begav 
sig hen. Temaerne ligner meget Hans-Henrik 
Sørensens – dog med den markante forskel, 
at Saligia IKKE er en drenge- eller børnebog. 
Der er heftige elskovsscener, der nok ligger 
udover, hvad man vil anbefale et yngre 
publikum.

Bogen er spændende læsning; ikke stor 
litteratur, og ind imellem haltende sprog  
(f.eks. for mange ”jo`er”), men også pudsig-
heder og underfundige sætninger; ”f.eks., 
side 23 ”Jesus sagde jo faktisk, ikke sætte 
sig til modværge mod den, der vil dig noget 
ondt! – Jesus kendte heller ikke Gammelfar 
– det var jeg helt sikker på.” 

Bogen giver nok kun et begrænset indblik  
i hvordan livet virkelig var i Vestindien,  
så den skal læses som det den er – en 
spændingsroman. Forfatterens anvendelse af 
stoffet som det var skrevet af Kresten Balder 
selv, fører også til anvendelse af ejendomme-
lige gammelsproglige udtryk, der føjer sig  
ind i et ellers meget moderne dansk. Skulle 
jeg selv have skrevet romanen, ville jeg nok 
have undladt udtryk som ”eyland” for øer  
(et begreb han i øvrigt ikke anvender 
konsekvent); ”estater” for ejendomme; 
”svarte” for sorte; ”tilforn” for tidligere; 
”huracaner” for orkaner og så fremdeles. 

Men prøv at læse den.

SALIGIA  
– MIT VESTINDISKE LIV

af Hans-Henrik Sørensen

Udgivet på Bogform 
www.bogform.dk
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FRA HISTORIEN

SØSTER MAREN, DEL 2

Hans Jørgen N. Laursens artikel, hvis 
1. del var offentliggjort i Magasinet, 
marts 2018 side 14-17, fortsætter  
her med 2. og afsluttende del.

Dronning Louises Børnehjem/Queen 
Louise Home, Frederiksted, St. Croix.
Da jeg første gang var på St. Croix i 2013 for 
at gå i Søster Marens fodspor, fik jeg takket 
være Carol Wakefield på Whim kontakt med 
den 89 årige Lucinda Benjamin, Christian-
sted, der huskede Søster Maren som en 
streng, retfærdig, myndig, afholdt og elsket 
leder af børnehjemmene. Lucindas mor var 
stedfortræder for Søster Maren. Jeg havde 
den store glæde at besøge Lucinda igen i 
2017 til Centennial – Lucinda græd af glæde 
da hun åbnede sin dør.

Det var vigtigt for Lucinda, inden jeg rejste 
hjem til Danmark, at hun fik os vist Strand-
gade 45, Frederiksted, hvor Søster Maren 

havde arbejdet og boet (Medarbejderen  
der viste os rundt på det nye Queen Louise 
Home vidste ikke, hvor det oprindelige hjem 
lå). Vi besøgte Strandgade 45 sammen med 
Lucinda, og da vi stod på gårdspladsen, var 
vi ikke i tvivl om, at det var her Søster Maren 
havde gået rundt blandt sine sorte børn. 
Søster Marens beskrivelse af stedet i et  
brev til forstanderinde Søster Sophie kunne  
vi genkende – stenmuren mod havet, og 
trappen der gik ned til havet, hvorfra vandet 
blev hentet til tøjvask.

Ved medlemsmøde i april 2014 i Horsens 
hvor Sara Holm-Meier fortalte om ”Danske 
filantropiske og missionske kvinder i Dansk 
Vestindien 1904-1917”, viste hun et billede 
med teksten Children’s Home Frederiksted, 
St. Croix D.W.I – et postkort udgivet ca. 1910 
eller tidligere, og som fortælles at være den 
bygning som rummede Queen Louise Home.

Lucinda Benjamin  
og forfatteren ved  
45 Strand Street, 
Frederiksted i 2013. 
(Privat foto
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Ved en tilfældighed finder jeg ud af, at billedet 
på postkortet ligner den ejendom som kaldes 
Totten House på Strand Street i Frederiksted, 
og som i dag er Hotel/Pensionat ”The Fred”, 
40A, 41A, 41 B, Strand Street, Frederiksted.

Jeg kunne ikke få billedet af denne ejendom 
til at passe med ejendommen Strandgade 
45, Frederiksted som jeg havde fået vist  
i 2013, og som skulle være den ejendom 
Komiteen havde købt i 1904. Jeg satte mig 
for at bevise, at bygningen på postkortet ikke 
var retvisende som værende det oprindelige 
børnehjem ”Queen Louise Home”.

Rigsarkivet fik mulighed for at digitalisere de 
vestindiske dokumenter som følge af en stor 

bevilling fra A.P. Møller Fonden og Kultur-
ministeriet. Jeg har derfor på Rigsarkivets 
indscannede dokumenter fra Dansk Vest-
indien – Matrikler St. Croix – fundet registre-
ringen af, at Strandgade 45, Frederiksted  
har skiftet ejer i 1904 fra Amelia Petersen  
til ”Komiteen til Indsamling til Syge- og 
Børne pleie”.

Det fremgår af teksten i matrikelbogen  
for Strandgade 40A, 41A, 41B, at denne 
ejendom var A. M. Colbeth’s Børns Hus.  
Et skilt på ejendommen opsat i 2008 
fortæller, at ejerne fra 1903-1909 var  
A. M. Colbeth’s children.

Billede af postkortet  
”Children’s Home”

”The Fred” og skiltet på  
muren som det ser ud i dag 
(skiltet på muren sidder bag 
elmasten) – taget i april 2017 
af forfatteren
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Det kan være forklaringen på, at det netop  
er denne ejendom med benævnelsen ”Børns 
Hus” eller ”Children”, der er blevet fotografe-
ret som Children’s Home, Frederiksted, da 
postkortet er udgivet i denne ejerperiode.

Jeg havde desværre kun billeder fra børne-
hjemmet indvendigt og fra galleriet udvendigt. 
Jeg måtte forsøge at skaffe nogle historiske 
udvendige billeder af Strandgade 45.  
Det lykkedes ikke ved min søgning på 
Rigs arkivets og Nationalmuseets digitale 
arkiver, at finde et gammelt billede af 
bygningen på Strandgade 45.

Jeg deltog i Dansk Vestindisk Selskabs 
grupperejse til Centennial 2017, og her 
besøgte jeg igen Carol Wakefield på Whim. 
Umiddelbart var der i arkivets dokumenter 
kun et gammelt negativ af bygningen  

fotograferet af Axel Ovesen samt kopi af en 
bogudgivelse fra Diakonissestiftelsen, hvor 
præsten N(icolai) Dalhoff havde skrevet  
en artikel ”Diakonissegerning i Vestindien” 
hvor der også var et par billeder af ”Diakonis-
sernes Hus i Frederiksted.” set fra gaden  
og gårdsiden – en artikel fra ca. 1906-1907.
(Efter hjemkomst til Danmark har min 
forskning vist, at denne artikel umiddelbart 
kun findes offentlig tilgængelig i skoledirektør 
O. Rübner-Pedersens arkivalier på Rigs-
arkivet).

Fantastisk, at jeg igen på Whim fik en 
uvurderlig hjælp, viden og dokumentation  
til brug for min forskning om Søster Maren. 
Efter aftale med Carol Wakefield, har jeg fået 
tilsendt to fotos af børnehjemmets bygning 
på Strandgade 45 fra fotograf Axel Ovesens 
billedsamling på Whim. 

Billede af side 51 fra Matrikler St. Croix 
1904-1905, hvor Strandgade 45 fremgår.
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To gamle billeder af Børneplejestationen  
fra Axel Ovesens billedgalleri, Whim. 
(Kilde: ”St. Croix Landmarks Society”)

Jeg har desværre ikke et årstal for disse 
billeder, men de viser, at der er foretaget en 
ombygning på ejendommen, hvor opgangen 
til galleriet er ændret – på det ”smalle” billede 
ses opgangen til galleriet samt at brædderne 
hænger på galleriet’s udhæng. I brev af 17. 
marts 1909 til forstanderinde Søster Sophie 
har Søster Maren skrevet om den ombygning 
Børnestationen i Frederiksted skulle gennem-
gå, nemlig ”Der bliver to Opgange til 1ste Sal, 
en fra Strandgade og en fra Gaardsiden. 
Børnehjemmets Grund når lige ned til Havet, 
det vil sige Havets Bølger slår imod en tre 
Alens høj Stenmur; fra Gaardspladsen fører 
en Stentrappe ned til vandet.”

Jeg mener således, at der nu er ”ført bevis” 
for, at det ikke er Queen Louise Home, 
Frederiksted der er vist på det postkort,  
som blev udgivet for ca. 100 år siden.

Jeg har skrevet en artikel om ”Diakonisse, 
Søster Maren, og hendes liv på St. Croix”  
i Historisk Samfund for Sydøsjylland’s Årbog 
2017 – http://www.hsso.dk/.

Museumsinspektør Lisbeth Aaggaard  
Lykke, VejleMuseerne er medforfatter på  
en artikel i Personalhistorisk Tidsskrift 2017  
”4 af mine tykkeste børn …” – Diakonisse  
Maren Cathrine Knudsens gerning i Dansk  
Vest indien set igennem breve, billeder  
og beretninger fra tiden omkring hendes 
ankomst i 1908” – https://www.genealogi.dk/
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INTERVIEW

KOLONIALISMEN SLUTTEDE IKKE I 1917

Interview med senatspræsident  
Myron D. Jackson, USVI.

En central person i det vestindiske  
samfundsliv i dag er senatspræsi-
dent Myron D. Jackson.

Han er i gang med sin  
3. Senatsperiode, og på valg 
ved the Primary i august, 
som følges op af midtvejs-
valget i november samtidlig 
med valget i USA.

Myron D. Jackson er en god 
ven af Danmark, og har besøgt 
landet adskillige gange. Især  
er relationen til Danmark forankret  
i projektet In Search of Identity. Myron D. 
Jackson har sammen med arkitekt Ulla Lunn 
været initiativtager til og drivkraft i bestræbel-
serne på at renovere 2 gamle danske 
bygninger, hhv. det danske militærhospital,  
der senest har tjent som hjemstad for  
J. Antonio Jarvis School i Charlotte Amalie,  
og den gamle danske gendarmkaserne  
i Christiansted. Læserne af Magasinet har 
løbende været orienteret om dette, bl.a.  
om unge danske arkitektstuderendes besøg  
i vinteren 2016, hvor de foretog opmåling  
og tegning af de 2 steder.

Magasinet har nu opsøgt Myron D. Jackson 
på hans kontor i USVI Senatet i Charlotte 
Amalie, placeret i den gamle danske 
gendarmkaserne der.

Vi vil gerne høre Senatspræsident Jackson 
fortælle dels lidt om sig selv, dels om 
situationen på USVI.

Jackson er 11. generation vestindier,  
men alligevel med rødder i forfædre, der er 
kommet til fra andre caribiske øer. Han er 

meget bevidst om sine egne rødder 
og vilkårene for den vestindiske 

befolkning af afrikansk her-
komst, såvel før som efter 
1917, hvor USA overtog 
øerne fra Danmark, og den 
indflydelse, som kolonialis-
men havde og stadig  
har på livsvilkårene for 

befolkningen.

Slaveriets svøbe
Jackson udtrykker det på den 

måde, at “kolonialismen sluttede ikke  
i 1917”. Den er stadig i folks hjerter og liv;  
og man mindes om det hver dag, ikke 
mindst som følge af den udbredte fattigdom, 
der fortsat eksisterer, og som har sine  
rødder langt tilbage og oprindeligt i slaveriet. 
Vestinderne blev ikke et nyt folk i 1917, 
selvom de blev amerikanere (hvilket først 
skete formelt i 1927, da de fik adgang til 
amerikansk statsborgerskab); og lider stadig 
under den kendsgerning, at de føler sig som 
2. klasses borgere i USA, allerede som følge 
af at de ikke har stemmeret til præsident-
valget.

Senatspræsidenten er efter mange års 
forsøg på mentalt at omfatte denne for  
det amerikansk-vestindiske samfund så 
væsentlige og tragiske baggrundshistorie, 
kommet til den konklusion, at den oprinde-
lige befolkning aldrig vil få en undskyldning, 
endsige erstatning fra Danmark (eller fra 
andre af de tidligere koloniale magter) for 
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fortidens ugerninger. Han har undret sig over, 
at danskerne ikke har et moralsk kompas, 
der tager udgangspunkt i en fælles opfattelse 
af at såvel Danmark som USVI har en kristen 
tilgang til moralske spørgsmål. Den danske 
holdning er, at de nulevende danskere ikke 
havde noget med slaveriet at gøre. Det var 
en lille overklasse, der bedrev dette, og  
på et tidspunkt, hvor danske bønder blev 
behandlet næsten lige så grusomt som de 
slavegjorte afrikanere.

Myron D. Jackson er af den opfattelse,  
at der ikke nødvendigvis vil være en direkte 
sammenhæng mellem undskyldning for 
slaveriet og erstatning. Evt. forståelse i 
Danmark og bistand til øerne skal tage sit 
udgangspunkt i den kontekst, som moderne 
samfund fungerer i, og her bør fokus ikke 
mindst være på den ulighed, som plager  
det vestindiske samfund i dag, og som har  
sit udgangspunkt i slaveriet.

Derfor må vi arbejde konstruktivt med vores 
egen identitet og fortid, og her er In Search of 
Identity et væsentligt element, fordi det ikke 
blot skal medvirke til at bringe de bygninger, 
som er opført i dansk stil, men af afroameri-
kanere, op til moderne og holdbar standard, 
men også fordi bygningerne fremover skal 
tjene til at udvikle det vestindiske samfund  
og fastholde fortiden. Det vil ske ved at 
militærhospitalet i Charlotte Amalie skal 
rumme et museum og et civic centre for 
kulturelle aktiviteter, mens gendarmkasernen  
i Christiansted vil være rammen om en 
arkitekt- og håndværkerskole.

Øernes situation i dag
Men, spørger Magasinet, hvordan er status 
på øerne nu? Ramt af 2 kategori fem orkaner 
i efteråret 2017, og en udfordret økonomi, 
som allerede inden orkanerne førte til vanske-
ligheder med de internationale finansie-
ringskilder, og har medført neddrosling  
af mange offentlige aktiviteter, ikke mindst 
infrastruktur, sundheds- og skolevæsen. 
Øerne har vanskeligheder, men har modtaget 

føderal bistand fra Washington, også i 
forbindelse med orkanerne og fungerer. 
Senatspræsidenten understreger, at øerne 
ikke er og aldrig har været i misligholdelse  
af sine finansielle forpligtelser overfor sine 
internationale kreditorer. 

Lukningen af Hoventa raffinaderiet på St. 
Croix var et hårdt slag – og var i øvrigt udtryk 
for raffinaderiejernes misligholdelse af deres 
forpligtelser overfor regeringen. Når man  
taler om alternative industrier, nævner Myron  
D. Jackson romdistillerier. Øerne tilbyder 
gennem forskellige incentives skattefordele; 
men understreger han, der er ikke er tale om 
at øerne er eller skal være et ”tax heaven” 
som f.eks. Cayman Islands, Tortola etc.  
Turisme er stadig vigtigt, og der arbejdes på 
også at forbedre tiltrækningen på St. Croix 
for turister. Der er endvidere planer om at 
udvide havnen i Charlotte Amalie for at give 
krydstogtindustrien mulighed for at ekspan-
dere. Noget af havneudvidelserne kan 
finansieres med føderale penge. Gallow Bay 
Port på St. Thomas er et projekt, der skal 
skabe grundlag for yderligere krydstogt- og 
sejlturisme, og er et såkaldt public partner-
ship mellem den vestindiske regering og 
krydstogtrederierne. Fiskeri er efter Senats-
præsidentens opfattelse ikke en option på et 
niveau højere end lokale forsyninger, selvom 
der er planer om at udvikle fiskefarming. 

Landbrugsinitiativer er udviklet gennem 
årene; men det har kun været i forholdsvis 
begrænset skala. Der har ikke været 
tilstrækkelig investering i landbruget, hverken 
lokalt eller føderalt, og dette på trods af at 
især St. Croix har den historiske forudsæt-
ning herfor, også uanset, at der kun er meget 
begrænsede vandforekomster på øerne. 

Er uddannelse generelt en udfordring for 
øerne – er befolkningen veluddannet? Det 
kan man ifølge Senatspræsidenten ikke sige, 
hvilket bl.a. hænger sammen med for få 
ressourcer, såvel på lokalt som på føderalt 
niveau. Øerne har for få lærere, fordi man 
ikke kan aflønne dem tilfredsstillende. 



22  ·  Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 3 / Juni 2018

EN 50-ÅRS FØDSELSDAG

Den 26. maj fyldte kronprinsen 50 år. 
Hele landet har fejret kronprinsen, og 
DVS ønsker HKH og den øvrige konge-
lige familie tillykke med den runde dag.

I den forbindelse valgte et utal af foreninger 
– med 140 faner – fra hele landet, heriblandt 
DVS, at opstille en faneborg på Kgs. Nytorv 
med Gerda Brown som fanebærer, og Lars 
Hven Troelsen som faneløjtnant.

Der var mange, der sammen med DVS 
havde taget opstilling på kronprinsparrets 
rute. Kl. ca 19:30 passerede den kgl. karet 
med kronprinsparret, eskorteret af Garder-
husarregimentets hesteeskorte, paraden og 
fanerne blev fældet til ære for fødselaren.

Fra Hotel D’Angleterre blev der overrakt  
en smuk buket blomster til kronprinsparret.

Efter at kronprinsparret var vel fremme på 
Christiansborg, marcherede alle fanebærere 
og faneløjtnater retur til Kastellet. Her blev 
paraden opløst, og hjemturen iværksat.

De faner, der kom fra Aalborg, var allerede 
startet kl. 11:00, så de kunne imødese en 
lang hjemtur. Alle var dog ved godt mod, og 
var glade for at have været med til at fejre 
Danmarks Kronprins.

Orkanerne giver dog mulighed for, at man 
kan opgradere de bygningsmæssige forhold 
med føderal bistand. Men uddannelses-
niveauet i dag er dog bedre end det var for 
50 år siden, selvom det stadig er utilfreds-
stillende. En særlig udfordring er St. John, 
der ikke har tilstrækkelig fungerende skoler, 
hvorfor børnene er nødt til at tage til St. 
Thomas hver dag. De fleste collegestuder-
ende rejser til USA, og mange kommer ikke 
tilbage efter endt uddannelse. 

Hvorfor mangler øerne føderal funding, 
spørger Magasinet? En af grundene er, at 
mange af de føderale programmer ikke er 
struktureret på en måde, så de kan bruges 
på øerne. Hertil kommer, at indenfor de  
seneste år har USA haft recession, hvorved 
mange af de programmer, som øerne skulle 

have gavn af, er blevet nedlagt. Det har 
betydet, at den lokale regering har måttet 
løfte mange af de områder, som tidligere  
var føderalt finansieret, og det har af sig selv 
skabt en begrænsning i mulighederne for  
at føre disse igennem i et rimeligt niveau. 
Hertil kommer, at slagsmålet i Kongressen  
i Washington mellem Republikanere og 
Demokrater ofte fører til, at selv fornuftige  
og relevante programmer ikke kan blive til 
noget. Dette er et problem, bl.a. på bag-
grund af at øerne ikke er sikret fast funding 
fra Washington.

Senatspræsidenten er – trods de mange 
udfordringer – optimist på øernes vegne,  
og ser også perspektiver i et fremtidigt 
samarbejde mellem øerne og Danmark.

Michael Keldsen
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EN SLÆGTSHISTORIE

MIN FAMILIES TID I DANSK VESTINDIEN  
– 2. DEL

Af Peter Kelstrup

Magasinet har fået lov til at gengive 
Peter Kelstrups slægtshistorie, som  
var offentliggjort i ”Slægtsforskerne” 
(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 2. del af artiklen. 
1. del var offentliggjort i Magasinet, 
marts 2018 side 20-22.

Apoteker Albert Heinrich Riise
Tipoldefar Albert Heinrich Riise (1810-1882) 
kom fra Ærøskøbing, hvor hans far, Jens 
Christian Riise (1773-1812), var skipper. 
Faderen døde, da Albert var 2 år, men  
det lykkedes alligevel moderen, Margrethe 
Elisabeth Krabbe (1779-1869), at give Albert 
en god uddannelse. Albert blev cand. 

pharm., og i 1832 blev han ansat som 
farmaceut på Det Kgl. Militær- og Waisen-
husapotek i København. 

I 1834 hørte Albert, at der var planer om at 
etablere et apotek på Den Dansk Vestindiske 
ø St. Thomas, og efter forskellige genvordig-
heder fik han i 1838 tilladelse til at åbne et 
apotek i byen Charlotte Amalie. I slutningen 
af året 1838 rejste han så, kun 28 år gammel, 
til Vestindien for at starte et apotek dér, som 
han kaldte ’St. Thomas Apothecary Hall  
A. H. Riise’. Efter få år kom der godt gang  
i forretningen, og i 1846 blev det muligt for 
ham at købe hjørneejendommen Dronnin-
gensgade nr. 6 og Nygade til et stort apotek, 
som senere blev udbygget.

I 1842 blev Albert gift med Marie Henriette 
Worm (1821-1889), som var datter af 
Regimentschirurg Rasmus Petersen Worm 
og Harriet Mathilde Lindo på St. Croix. Albert 

Maleri af Dronningens-
gade med apoteket til 
højre, den røde bygning. 
J. Kruse, 1891.
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og Marie Henriette fik deres første barn  
i 1844 og det 13. barn i 1867. Alle børn 
levede som voksne. Min oldefar Valdemar 
Riise blev født i 1853 som det 6. barn. 

Albert fandt hurtig ud af, at der var gode 
penge i at forhandle andet end apotekervarer, 
så han solgte også husholdningsartikler, 
kosmetik, konserves, chokolade og meget 
andet. Nogle af tingene producerede han 
selv, andre indkøbte han på talrige rejser i 
Syd- og Nordamerika. Albert forstod også  
at handle med øerne og fastlandet omkring 
Det Caribiske Hav, og han havde også  
en engroshandel til nogle af øerne. Mange  
af de medikamenter han solgte i apoteket, 
producerede han selv, og han satte en ære i, 
at de var af høj kvalitet. Han producerede 
også forskellige rom- og bitterprodukter,  
som blev anbefalet til maveonder og andre 
genvordigheder.

Albert fik på et tidspunkt ideen til at udvikle  
et velduftende produkt af en lokal plante  
af myrte-familien, bay-planten, ved at 
dobbelt-destillere det på basis af rom,  
og han gav det navnet ’Riises Bay-Rum’. 
Dette produkt blev meget populært, først 
som en slags universalmiddel, men senere 
dog kun som hårvand og barbersprit. Det var 
bl.a. med på verdensudstillingen i Chicago  
i 1893, hvor det vandt en pris. Det sælges 
den dag i dag.

Albert blev en meget rig mand, og da han  
i 1860 besøgte moderen i Ærøskøbing, lejede 
han i København et dampskib til at fragte 
hele familien ned til Ærø, hvilket var særdeles 
usædvanligt dengang og vakte stor opsigt  
på Ærø.

Ud over at være apoteker var Albert også 
naturforsker. Han indsamlede systematisk 
planter, konkylier og fossiler i stor stil, som 
han igennem mange år sendte hjem til bl.a. 
Nationalmuseet i Danmark. Og han skrev 
også afhandlinger om sine fund. Mange  
af hans indsamlede ting kan i dag ses bl.a.  
i København på NaturMedicinsk Museum, 
Naturhistorisk Museum og på National-
museets etno-grafiske samling.

A. H. Riise havde mange tillidshverv på  
St. Thomas. Han var formand for Kolonial-
raadet, han var en tid direktør i Bank of  
St. Thomas, han var kirkeværge, han var 
medlem af Borgerraadet og med i bestyrel-
sen i flere firmaer. I 1860 blev han Ridder  
af Dannebrog, i 1867 Justitsraad, i 1868 
medlem af Den Danske Frimurerorden,  
i 1873 blev han Ridder af 1. klasse af den 
svenske Vasa orden, og i 1878 blev han 
Etatsraad – det sidste formentlig fordi han 
skænkede St. Thomas Kommune $6.000  
til køb af tre skolebygninger.

I 1867 skete der flere store naturkatastrofer  
i området, såsom orkan, jordskælv, over-
svømmelser, epidemier. Katastroferne 

En af de mange typer 
flasker A. H. Riises 
Bay-rum blev solgt i.

Apoteker  
A. H. Riise  
fotograferet  
i 1870’erne.
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medførte, at det meste af familien i 1868 
flyttede til Danmark, idet A. H. Riise overdrog 
ledelsen af apoteket til sin provisor og senere 
svigersøn, Jens Alfred Alexius Jørgensen 
(1839-1910), forlovet med ældste datter, 
Harriet Elisabeth Riise (1844-1883). Alfred 
Jørgensen bestyrede derefter apoteket indtil 
1879, hvor A. H. Riises 2 sønner, Valdemar 
og Karl, først arbejdede dér som provisorer 
og endelig overtog det i 1883.

I 1872 købte tipoldefar en stor dobbeltvilla  
i København på Frederiksberg Allé 12, som 
han kaldte for ’Villa St. Thomas’. Han lod 
haven beplante med sjældne vækster i 
smukke stenhøje, anlagde damme, byggede 
et stort drivhus m.m. Albert Heinrich Riise 
døde i villaen i 1882, 72 år gammel. Han blev 
begravet på Frederiksberg Sogns Assistens 
Kirkegård, senere omdøbt til Solbjerg 
Parkkirkegård, hvor gravstedet stadig 
eksisterer. Tipoldemor Marie Henriette solgte 
kort tid efter villaen og flyttede i en lejlighed. 
Hun døde i 1889. 

Villaen på Frederiksberg blev derefter en 
populær restaurant og forlystelseshave,  
i 1902 blev der biograf, og i 1904 blev 
ejendommen revet ned, fordi man byggede 
en stor beboelsesejendom og anlagde  
Sankt Thomas Allé.

Apoteker og konsul Valdemar Riise 
Oldefar Valdemar Riise (1853-1914) var det 
6. barn af Albert Heinrich Riise og Marie 
Henriette Worm. Han blev født i København, 
men boede på St. Thomas indtil han som 
9-årig blev sendt til Danmark for at gå i en 
dansk skole, og i 1871 blev han student.  
Han blev så discipel på Nørrebro Apotek, og  
i januar 1875 blev han farmaceut, hvorefter 
han studerede videre dels på Landbohøj-
skolen og dels i Leipzig, Dresden og Paris.

Endelig i 1878 rejste han til St. Thomas, hvor 
han blev medhjælper på faderens apotek, 
der på det tidspunkt blev ledet af svogeren 
Jens Alfred Alexius Jørgensen. I 1879 rejste 
svogeren med sin familie til Danmark og  
blev i 1880 apoteker i Fredericia. Og i  
1883 overtog Valdemar og broderen Karl 
(1851-1934), der også var blevet farmaceut, 
ejerskabet og ledelsen af apoteket på  
St. Thomas i fællesskab. 

Valdemar blev i 1882 gift med Hannah 
Rosalie Petit (1860-1941), der var født på  
St. Thomas, som datter af handelsmand 
Samuel Eugène Petit og Julia Eve Sim-
monds. Valdemar og Hannah Rosalie fik  
5 børn, heraf min mormor, Eva Henriette 
Riise (1883-1967), som den ældste. I 1890  
solgte broderen Karl sin andel af apoteket  
til Valdemar, og Karl og hans kone Charlotte 
Hedemann flyttede til Danmark, til Køben-
havn, hvor de levede af Karls formue.Apoteker Valdemar  

Riise fotograferet  
ca. 1900.

Foto af Dronningensgade med det nye apotek  
til højre. Ca. 1900.
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I de følgende 23 år drev oldefar alene 
apoteket. Ud over at bestyre apoteket var 
han også kirkeværge, medlem af Kolonial-
raadet, formand for Bankraadet for den 
dansk-vestindiske nationalbank og norsk 
konsul. I 1907 blev han Ridder af Dannebrog, 
og i 1912 fik han den norske St. Olafs orden 
af 1. klasse. I julen 1895 brændte apoteket 
og al indbo, fordi et stearinlys antændte et 
knastørt juletræ, hvorefter ilden lynhurtigt 
bredte sig til de harpiksholdige loftsbrædder. 
Et nyt apotek blev bygget under min oldefars 
ledelse, men nu kun i 2 etager.

I 1907 blev Valdemars og Rosalies ældste 
datter, Eva Henriette Riise (1883-1967),  
gift med Carl Emil Hassager (1876-1963),  
der arbejdede for ØK på St. Thomas.  
Min mormor og morfar. I de senere år  
var oldefars helbred ikke så godt, og St. 
Thomas’ betydning som handelsstation var 
også faldet, så oldefar valgte i 1913 at sælge 
apoteket til apoteker Oluf Volmer Poulsen. 
Poulsen købte også rettighederne til det 
populære Riises Bay-rum. Oldefar og 
oldemor, Valdemar Riise og Hannah Rosalie, 
rejste efter salget til Danmark, men Valdemar 
døde allerede i 1914, 61 år gammel.  
Hannah Rosalie døde i 1941, 80 år gammel.

Da øerne blev solgt i 1917, blev apoteker-
bevillingen flyttet til et apotek i Vejle under 
navnet ’St. Thomas Apotek Vejle’. Derfor 
påstår dette apotek i Vejle, at det blev 
oprettet på St. Thomas i 1838. O. V. Poulsen 

ejede kun apoteket i Vejle i 2 år, hvorpå han 
solgte det og flyttede til København. Han 
ejede dog apoteket på St. Thomas til 1928 
– men da under amerikanske bestemmelser.

Navnet A. H. Riise er stadig kendt på  
St. Thomas, bl.a. som A. H. Riise Mall på 
Main Street 37, og der produceres bl.a.  
rom og bitter med navnet A. H. Riise.

Læge Rasmus Petersen Worm
Tipoldefar A.H. Riise blev gift på St. Croix 
med min tipoldemor Marie Henriette Worm, 
hvis far, min tiptipoldefar, Rasmus Petersen 
Worm (1786-1863), var læge på St. Croix. 
Rasmus’ far, Jacob Worm (1757-1793), var 
sergent, senere toldembedsmand, i Frederik-
sted på St. Croix. Rasmus var født på St. 
Croix, men uddannet som læge i Danmark, 
hvor han også praktiserede nogle få år, inden 
han i 1815 blev læge i Frederiksted. Vi har  
i familien et foto af Rasmus Petersen Worm, 
hvor han ser meget alvorlig og bøs ud, men 
han skulle have været en meget morsom 
mand med et stort forråd af anekdoter.  
Han døde på St. Croix.

Rasmus Petersen Worm og hans kone, 
tiptipoldemor Harriet Mathilde Lindo (1796-
1867), der for øvrigt var jøde, fik 10 børn, 
hvoraf tre døde som små. Ud over deres 
datter Marie Henriette Worm, min tipoldemor, 

Rasmus Petersen 
Worm og Harriet 
Mathilde Lindo.

Min mors barnepige 
Henrietta. Formentlig 
fotograferet i 
København i 1914.
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blev yderligere tre døtre dansk gift, en datter 
døde ugift i Danmark, og to sønner flyttede  
til Sydamerika.

Handelsmand Samuel Eugène Petit
Oldefar Valdemar Riise blev gift på St. 
Thomas med Hannah Rosalie Petit, hvis far, 
min tipoldefar, Samuel Eugène Petit (1815-
1882), var en velhavende jødisk handels-
mand på St. Thomas. Samuel var født  
på St. Thomas, men hans far, Isaac Petit 
(1773-1824), var født i Paris, hvorfra han 
emigrerede til St. Thomas, hvor han giftede 
sig med en jødisk dame, Esther Pomié 
(1789-1817), hvis familie var udvandret fra 
Frankrig p.g.a. jødeforfølgelser. Samuel blev 
ligeledes gift med en jødisk dame, Julia Eve 
Simmonds (1832-1866), født på St. Thomas, 
datter af en jødisk handelsmand. Så oldemor 
Hannah Rosalie var altså jøde.

Det gik godt med Samuels forretninger, og  
i 1865 lod han et stort hus bygge i Charlotte 
Amalie på højen Denmark Hill med flot udsigt 
ud over byen og bugten, men meget trist 
døde tipoldemor Julia Eve året efter. Samuel 
blev dog boende i huset til sin død i 1882, og 
to af Hannah Rosalies søskende boede der 
lige til de døde i henholdsvis 1934 og 1949. 
Huset eksisterer endnu på adressen Bjerge-
gade 2P og kaldes i folkemunde Petit-Sturm 
House efter den nye ejer Philip Sturm. 

Hvordan var det at bo i Vestindien? 
Min mor var kun 4 år, da hendes familie  
rejste fra Vestindien, så hun kunne ikke huske 
noget derfra. Der er dog flere ældre medlem-
mer i familien, der dels har fortalt om deres 
tid derovre og dels nedskrevet noget om det. 
Og ifølge disse beretninger levede de  
en ret komfortabel og sorgløs tilværelse uden 
nogen større problemer end dagliglivets 
trakasserier.

Klimaet var ganske behageligt, selvom der til 
tider kunne være lidt rigeligt varmt, så derfor 
boede i Charlotte Amalie mange – hvis de 
havde mulighed for det – oppe på en af 
højene, hvor der var en let brise og derfor 
køligere. Deroppe var der også en flot udsigt 
ud over byen og bugten. Man havde mange 
sorte tjenestefolk, som klarede det daglige 
husarbejde, og man havde også barnepige  
til børnene. Min morfar og mormor havde  
5 tjenestefolk. 

I starten af 1900-tallet var familien en tur til 
Danmark, og gjorde da ophold i London, 
hvor man en dag var på sightseeing. 
Familiens sorte barnepige var med og blev 
da spurgt, hvad hun syntes om London: 

Fra min familie arvede jeg  
2 lysestager, som er meget 
karakteristiske med deres 
glasskærme, kaldet ’shades’,  
da man i Vestindien ikke havde 
glas i vinduerne, kun skodder 
eller jalousier.

Møblerne i Vestindien skulle p.g.a. varmen  
og termitterne være af en hårdfør træsort, især  
blev mahognitræ meget brugt. Jeg har denne  
lille barnegyngestol i mahognitræ, som er 
en tro kopi af en stor gyngestol, vi også 
har i familien.
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’Maam, I’m born in St. Thomas’, svarede 
hun! Så hun var ikke imponeret! Familien 
havde et godt forhold til deres sorte tjeneste-
folk, som var meget trofaste mod deres 
arbejdsgiver. Den hvide befolkning omgikkes 
ikke privat med negrene. Der var af og til  
uro i den sorte befolkning, især på St. Croix,  
hvor der var mange negre, der arbejdede  
i plantagerne. Guvernør Peter von Scholten 
frigav som bekendt slaverne i 1848. 

Der foregik ikke ret meget i Vestindien, så der 
kunne være noget kedeligt for familiens unge 
mennesker. Men der var dog en tennisklub 
både på St. Thomas og på St. Croix, på St. 
Croix havde en plantageejer en cricketbane, 
og der kom senere en lille fodboldklub.  
Man arrangerede af og til små musiksam-
menkomster og baller med nogle tilkaldte 
negermusikere, og der var større baller, f.eks. 
når der kom et orlogsskib. En gang om året 
var der et karneval. Ellers kunne man gå eller 
ride en tur i omegnen eller tage med venner 
på picnic. Man gik også meget på visit hos 
hinanden, især om aftenen når arbejdsdagen 
var slut, og man lagde meget kabaler. Meget 
af sit tøj syede man selv. 

På grund af varmen var alt kød helt friskslag-
tet inden tilberedningen – så kød fra kvæg 
var ikke ret mørt. Man spiste meget fjerkræ, 
og friske og gode fisk kunne hver dag hentes 
direkte fra de indkomne fiskerbåde. Af og til 
kunne man købe en skildpadde, som var en 
meget eftertragtet spise. Man spiste meget 
frugt, som der var mange arter af, bl.a. 
ananas, appelsiner, små bananer, vindruer, 
mango, guava, bellapples (en passions-
frugtart), og nogle frugter der kaldtes 
’mispels’. Der blev dyrket en hel del grønt-
sager, som man i mange tilfælde kunne  
høste 2 gange om året.

Når der var middagsselskab hos oldefar og 
oldemor i apoteket, nøjedes man ikke med 
en lille 3-retters middag, som dette eksempel 

viser fra 1905, hvor der blandt gæsterne var 
nogle fra banken. Herrerne kom i kjole og 
hvidt og damerne i lange kjoler.

– Vestindisk cocktail
– Skildpaddesuppe – Ispunch
– Fisk i mayonnaise – Sauterne
– Strassbourger gaaselever – Bourgogne
– Slikasparges 
– Kalkun – Champagne
– Is, konfekt m. m. – Madeira
–  Derefter kaffe med likører og cognac  

og sluttelig diverse drinks. Og der blev 
danset, som der altid blev ved middags-
selskaberne.

Vand var et problem, da der ikke var kilder 
eller grundvand i større grad. Man opsamlede 
det sparsomme regnvand i store cisterner, så 
alt vand måtte bæres ind i husene. Vand til  
at drikke og til madlavning skulle først filtreres 
og koges. Der blev importeret is fra Amerika, 
der blev opbevaret i specielle kølehuse;  
senere kom der et isværk.

Dansk Vestindien var jævnligt plaget af 
epidemier af gul feber og kolera, der kom 
jævnligt mindre jordskælv, og selv om der  
var et dejligt klima, så kunne vejret været 
lunefuldt i månederne juni – oktober, hvor der 
kunne være fare for storme og orkaner. Der 
var således store orkaner f.eks. i 1837, 1867, 
1871, 1899 og 1916. Den 27. oktober 1867 
kom der en voldsom orkan, der ødelagde 
mange tage, blæste huse omkuld, blæste 
bladene af træerne og væltede master og 
træer. Alle mindre fartøjer i havnen i Charlotte 
Amalie blev smadret og sank til bunds.  
Tre uger senere, den 18. november, kom der 
et jordskælv i havbunden ud for St. Thomas, 
og den forårsagede en stor tsunami, som  
fik mange til at råbe: ’St. Thomas synker,  
St. Thomas synker!’, og folk flygtede op  
i bakkerne. Desuden væltede regnen ned,  
og jordskælvene fortsatte med mindre styrke 
i flere dage. Masser af skibe blev ødelagt  
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og 114 mennesker omkom. På St. Croix blev 
et stort amerikansk krigsskib af tsunamien 
flyttet op midt i byen Frederiksted! Familien 
frygtede i lang tid yderligere jordskælv og 
sammenstyrtninger af husene nede i byen  
og blev derfor boende i mange uger hos  

VIL DU VIDE MERE?

Nyere litteratur:
Slægten Has(s)ager fra Hasager,  
Peter Kelstrup, 2012.

Min Slægt og mig, Grete Kelstrup,  
2004. Privattryk.

A. H. Riises Apotek på St. Thomas  
og i Vejle, Hans Otto Loldrup, 2017.

Fra Dansk Vestindien til Ribe,  
Ulrik Lauridsen, 2016.

Rødder i nord og syd,  
Lensa Gjedde Olsen, 2010.

Fru Jensen og andre vestindiske  
danskere, Per Nielsen, 2016.

Bristede hjertebånd, Erik Balslev- 
Clausen, 2017. (om Johanne Gautier  
og Johannes Faber)

Vilhelm Bay – den sidste danske vestindi-
entolder, Ebbe Tor Andersen, 2017. 

Through the Sands of Time,  
Judah M. Cohen, 2004.  
(om de jødiske slægter Petit og Pomié)

A Guide to Sources for the History  
of the Danish West Indies 1671-1917, 
Erik Gøbel.

Internetsider:
Min barndom i Paradis, Helene Berg 
Rasmussen. (Hendes far, H. P. Berg, 
efterfulgte min morfar som direktør for 
ØK på St. Tho-mas.) TV-udsendelse 
2003, kan ses på YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=-
25FutYBmD8c og https://www.youtube.
com/watch?v=kAz3hF3rT2A

Om Lawaetz-familien og Little la Grange 
på St. Croix, Else Lawaetz Møller: 
’Min ukendte familie på De Vestindiske 
Øer’, kan ses på YouTube: https://www.
youtube.com/watch?v=DDc5nsQLWGc

Om Dansk Vestindien generelt:  
https://da.wikipedia.org/wiki/Dansk_
Vestindien  
http://www.jmarcussen.dk/historie/hart/
rejser/vesti/vestihist.html 
http://www.dwis.dk/ (Dansk Vestindisk 
Selskab) 
http://www.virgin-islands-history.org/ 
(Rigsarkivets digitaliserede kilder)

Billeder fra Dansk Vestindien:  
http://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/  
(fra M/S Museet for Søfart)  
http://samlinger.natmus.dk/ (skriv i 
søgefeltet f.eks. Charlotte Amalie)

Om apoteker Albert Heinrich Riise:  
https://vejlestthomas.apotekeren.dk/
om-apoteket/ah-riise 
http://www.fyens.dk/modules/mobile/
article?articleid=3140543

en bekendt oppe i bakkerne. Efter ulykkerne 
udbrød der epidemier af kolera, gul feber  
og kopper. St. Thomas sank dog ikke, men 
ulykkerne fik tipoldefar Albert Heinrich Riise  
til at beslutte at flytte tilbage til Danmark.
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Møder &  
aktiviteter

KOMMENDE  
ARRANGEMENTER

MEDLEMSMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2018  
KL. 19.00 I VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, 
VALGÅRDSVEJ 4-6, 2500 VALBY

 
MICH VRAA

Forfatter og foredragsholder.  
Foredrag om Haabet og Dansk Vestindien.

Mich Vraa er uddannet journalist og har oversat en række  
af tidens store amerikanske og engelske forfattere som  
fx Jonathan Franzen og Anthony Doerr. Selv er han også 
forfatter og især kendt for sin roman “Haabet”, der er  
første bind i serien om Dansk Vestindien og udkom i 2015. 
Mich Vraa debuterede i 1982 med “Papegøjejagt” (Wøldike) 
og har siden udgivet en række bøger.

Pris for medlemmer 60,- 
Pris for ikke medlemmer 100,- 

Der vil blive serveret 1 stk. luksus smørrebrød og efter-
følgende kaffe/the.

Tilmelding via hjemmesiden senest 18. september 2018.

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.
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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.

Denmark Hill i  
Charlotte Amalie  
 
Foto af 11-årige  
Diego Kean, se 
biografi på side 2


