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Kære medlemmer

Formanden skriver..

Tryk: Islev Tryk, Islevdalvej 194, 2610 Rødovre

Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2013, nr. 1
Redaktion: Vibeke Maduro Tuxen (ansvarshavende).
Teknisk assistance: Finn Ferrall og Erik Marcussen.

Anne Walbom

Nu er 2012 slut. Når jeg ser tilbage mindes jeg mange gode medlemsmøder med

spændende og givende foredrag, som vi alle nød godt af. Jeg mindes interessan-

te og farveillustrerede medlemsblade, hvor mange af artiklerne var skrevet af

vores medlemmer. Jeg mindes tilfredsheden over vores flotte hjemmeside, og

glæden hver gang noget  nyt bliver tilføjet.

Jeg har talt med bestyrelserne for begge Friends of Denmark, og jeg kan berette

om store forventninger til den kommende Festival. Til trods for de dårlige tider

(specielt paa St Croix) siger de, at der vil komme 30 festivaldeltagere fra hver ø.

Det betyder, at vi mangler værter. Så derfor sender jeg denne appel til jer, som

læser dette:

Meld jer som vært og få en enestående oplevelse i 2013.

Godt nytår til alle fra
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Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød pr. deltager ved mødet.
Pris for deltagelse: 60 kr. pr. deltager. Gæster er velkomne.

Tilmelding til medlemsmødet i Taastrup
senest fredag den 1. februar - -  absolut sidste frist

 E-mail til  moedeudvalget@dwis.dk
  -  via Medlemsforum på hjemmesiden
  -  eller send nedenstående kupon til Maj-Britt Anthony-Sparholt
  -  eller ring til Maj-Britt og  Anders Anthony-Sparholt, tlf.: 28 22 39  01

 —————————————————
Tilmelding til medlemsmøde:                     antal deltagere:

Fredag den 8. februar  2013 kl. 19.00 i Taastrup Medborgerhus             ________

Navn:
Telefon:
Sendes til Maj-Britt Anthony-Sparholt - se adresse på næste side..........

Medlemsmøde i Taastrup
 Fredag d. 8. februar 2013 kl. 19.00 (store sal)

Taastrup Medborgerhus
Taastrup Hovedgade 71, Taastrup

Parade, Tropejul og Rotary.
Museumsbesøg og skildpadder (se side 17 ff) var kun en lille del af hvad Anne
Walbom oplevede på sin 7 ugers lange „vinterferie“ på øerne.

Nyt om nogle af årets store projekter:

Hjemmesiden ved Erik Marcussen

Festival 2013 ved Bjarne Bidstrup
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 —————————————————

til

Maj-Britt Anthony-Sparholt
Vejenbrødvej 57
2980 Kokkedal

Porto
kr. 8,00
kr. 6,00 (B-post)

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

Lyngsø allé 3 C  -  DK-2970 Hørsholm

Tlf:: +45 3990 2040  -  Fax: +45 3990 2080  -  email:  info@uniquetours.dk  -
www.uniquetours.dk

Reg. under Rejsegarantifonden nr. 1026  -  Bank:  Den Danske Bank
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Så er det nu!

Vi mangler værter til Festival 2013!
Vi er meget glade for at kunne fortælle, at en hel del har meldt sig som værter
både øst og vest for Storebælt, men vi mangler stadig værter til Festival 2013.
Ved årets udgang har vi kun fået tilsagn om godt og vel halvt så mange
pladser, som vi forventer at få brug for.

Når vi ved, hvor glade vore medlemmer er for at komme med til festival på øer-
ne, og hvor taknemmelige vi er for den gæstfrihed, som vi har nydt, når vi har
besøgt Friends of Denmark på St. Croix, St. Thomas og St. John, så er vi over-
bevist om, at mange flere ønsker at være værter til sommer i uge 31 (Fyn/
Jylland) og uge 32 (Sjælland)-

I Festivaludvalget er vi sikre på, at mange måske føler, at det er lidt tidligt, at
melde sig som vært i enten uge 31 eller uge 32 d.v.s. 27. juli til 3. august eller 3.

til 11. august, men for planlægningens skyld er vi nødt til at være i god tid.

Nogle kommende gæster, som søger værter - vi må ikke skuffe dem -
meld jer venligst
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Dansk Vestindien
    St. Croix
    Frederiksted
          Hotel
 Dobbeltværelse med bad og mi-
 nikøkken på havnepromenaden i
 Frederiksted på danskejet hotel

Nu med ONLINEBOOKING via hjemmesiden

www.frederikstedhotel.dk
info@frederikstedhotel.dk
Århusvej 22, 8500 Grenaa, Tlf.: 8758 9507

Så vi sender hermed en meget kraftig opfordring til vore medlemmer om at mel-
de sig som værter og dermed også at få del i de mange glæder, der er ved at væ-
re værter. Og så har værterne jo også en fortrinsstilling, når vi i 2015 forhåbentlig
igen skal til festival på øerne.

Vi har i skrivende stund tilsagn om 32 pladser i Jylland og på Fyn og ca. 30 plad-
ser på Sjælland. Vi skulle meget gerne kunne tage imod 70 gæster hvert sted!!,
så der er et laaangt stykke vej endnu!!

Vi vil i Festivaludvalget blive meget glade for hurtige, positive tilbagemeldinger
om værtskaber.

I medlemsbladet fra november 2012 havde vi indsat tilmeldingskuponen for vær-
ter til Festival 2013. Vi havde sat en rimelig lang frist frem til 15. december for
tilmelding. Det var måske en fejl, at vi var så tidligt ude med tilmeldingskuponen,
for desværre er den nok smuttet i glemmebogen for nogle, så derfor har vi be-
sluttet at genoptrykke den (s. 23). Brug den, vi har stort behov for jeres
hjælp.

På Festivaludvalgets vegne

Asger P. Larsen og Bjarne Ph. Bidstrup
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Var du på øerne i perioden 1917-1945?

Jeg er historiker og arbejder på et phd-projekt, om danskere som blev på – eller
rejste til – de tidligere dansk vestindiske øer i perioden 1917-1945. Til mit projekt
leder jeg efter danskere, som boede på øerne i denne periode, og som har lyst til at
tale med mig.

Hvis du var på øerne mellem 1917 og 1945 - eller hvis du kender nogen som
var - bliver jeg glad, hvis du kontakter mig.

Det har ingen betydning, om du bor i Danmark eller på øerne nu – eller et helt
tredje sted. Jeg studerer på Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, men jeg
kommer jævnligt til Danmark. Fra den 12. januar til 6. februar 2013, opholder jeg
mig på øerne.

På forhånd mange tak!
Venlig hilsen
Pernille Østergaard Hansen

Jeg kan kontaktes per email, eller på  mit italienske eller mit danske telefonnummer:
Pernille.Hansen@EUI.eu
+39 3283965550 eller (+ 45) 20972449

Foto: Nationalmuseet
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af Cand.mag. Rasmus Green

Under det humane danske
styre […] Mangen en
fordum dansk-vestindisk
farvet borger kom til at
mindes, at det danske
styre havde været mildt.
(Larsen 1928: 350, 367)

Sådan formulerede Kay Larsen det,
der har været en sejlivet myte i
dansk historieskrivning. Johannes
Brøndsted fortæller ligeledes, at det
„humane“ danske styre var race-
mæssigt tolerant (Brøndsted 1966,
bd.3: 150), modsat USA. Ove Horn-
bys „Kolonierne i Vestindien“ (1980),
den nyeste fremstilling af Dansk
Vestindiens historie, har vægt på ko-
loniens økonomiske historie og for-
holdet mellem den danske stat og ko-
lonien.

Relationer imellem sorte og hvide
træder derfor i baggrunden, men det
antydes , at Hornby er skeptisk over-
for antagelsen om, at det danske ko-
lonistyre skulle være mere humant
end andre kolonimagter. Myten om
Danmark som en særlig human ko-
lonimagt har således sine skeptikere.
Når racespørgsmålet overhovedet
berøres, fokuseres der på, at Dan-

mark – ganske rigtigt – var den før-
ste nation til at afskaffe slaveriet.
Salget af kolonierne til USA har en
særlig plads i litteraturen. Det giver
forfatterne anledning til at sammen-
ligne USA og Danmark – også i for-
hold til racespørgsmålet. Her er det
igen rigtigt, at der i den danske lov-
givning ikke fandtes eksempler på
forskelsbehandling pga. race, som i
de amerikanske sydstater.

Nu kan racisme som bekendt komme
til udtryk på anden vis end i lovgiv-
ningen.

En af kilderne til hverdagens relatio-
ner mellem sorte og hvide er breve
og dagbøger skrevet af udsendte
gendarmer. Breve og dagbøger giver
mulighed for at få et unikt indblik i
relationer mellem medlemmer af den
danske administration og afrocaribi-
erne. Indblik som den statslige admi-
nistrations arkiver ikke giver mulig-
hed for.

Gendarmernes breve og dagbøger
har desuden ligget – mere eller min-
dre – ubrugte hen. Denne artikel
fortæller derfor også om gendarmer-
nes hverdag i Dansk Vestindien, der
heller ikke fylder meget i den dan-
ske historieskrivning.

Race og Rang i
Dansk Vestindien
1907-17

Gendarmernes liv i Dansk
Vestindien

Gendarmerikorpset blev oprettet i
1906, og gendarmerne patruljerede i
Vestindiens gader fra 1907 og helt
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frem til salget af øerne i 1917. Gen-
darmernes opgaver var for det me-
ste politimæssige opgaver (patrulje-
ring, udskrivning af bøder og skatter
og at foretage anholdelser). Gen-
darmerne var desuden den del af
den danske koloniale administration,
der havde størst daglig kontakt til
den afrocaribiske befolkning.

Officerer og menige gendarmer var
skarpt adskilte, og deres rang havde
megen stor betydning for deres so-
ciale placering i samfundet. I det lille
kolonisamfund var sociale skel me-
get fremtrædende, og de forskellige
klasser levede parallelle men adskilte
liv. Officererne tilhørte den hvide
overklasse (bestående af Planterne,
Guvernøren og højere embeds-
mænd). De menige gendarmer
udgjorde, alene, en hvid under-
klasse.

3 år var langt tid at være udstatione-
ret – især for de menige. Tiden for-
drev de på gendarmhjemmet eller i
romboderne. Gendarmhjemmet var
stedet, hvor  man mødtes og holdt
sig opdateret med hvad der skete
hjemme i Danmark. I samtidens dan-
ske aviser beskyldes især de menige
for at være drikfældige1. Dette un-
derbygges til delsaf arkivmaterialet.
F.eks. blev en del af de menige
straffet for at have indtaget en „for-
argelig“ mængde alkoholiske drikke.
Jeg vil dog argumentere, at det ikke
var gendarmernes drikfældighed, der
i sig selv var problemet. Det var en

skærpende omstændighed, at de me-
nige drak offentligt, dvs. i romboder-
ne, sammen med afrocaribierne –
det nedsatte nemlig korpsets anseel-
se blandt befolkningen. Korpset offi-
cielle arkiv viser dog, at det selvføl-
gelig ikke var flertallet af gendar-
merne som drak. Det syntes heller
ikke at have udløst en straf, hvis
gendarmerne drak på gendarmhjem-
met – allerhøjest klager fra den (hvi-
de) underbo.

Mens de meniges liv ikke levede op
til deres forventninger, levede offi-
cererne derimod et sorgfrit liv i Vest-
indien. De fortæller, hvordan deres
liv i Vestindien var betydeligt bedre,
end hjemme i Danmark. De tilbragte
fritiden med picnic, baller og cock-
tails. De udsendte officerer kunne,
qua deres rang, omgås koloniens
(hvide) overklasse. Samtidig fik de
en fritidskultur, de uproblematisk
kunne blive en del af.

Dette var ikke tilfældet for de meni-
ge, tværtimod, de kunne ikke omgås
andre hvide i Vestindien. Korpset
forsøgte dog at udfylde de meniges
fritid med sunde fritidssysler såsom
sport, dilettantkomedier m.v. Det
skulle holde de menige væk fra upas-
sende fritidsbeskæftigelser som
f.eks. druk og lediggang.

Gendarmerne og kvinderne

Forskellen mellem officer og menig
bliver særligt tydeligt, når vi ser på
relationerne til koloniens kvinder.
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Officererne kunne – som en del af
overklassen – omgås planterne og
dermed deres døtre. Officererne flir-
tede og forelskede sig således i kolo-
niens hvide piger, der ofte var gæster
på fortet eller ledsager til en tur på
stranden.

De menige derimod kunne ikke kom-
me i nærheden af de fine planterdøt-
re. De måtte derfor ty til de kvindeli-
ge afrocaribiere, når de ønskede
kvindeligt selskab. For mange var
det udelukkende en seksuel relation.

hun skrev, fordi en gendarm havde
nægtet at betale til deres fælles
barn.2 Der findes desuden flere rap-
porter om gendarmer, der brød ind
hos kvinder midt om natten og råbte
„I will fuck you“.3 At det primært var
seksuelle relationer gendarmerne
søgte hos de afrocaribiske kvinder,
ses tydeligt i en sjofel vise med føl-
gende ordlyd: „Bread stands for
bread. I Fuck that girl till she almost
dead…“.4

Forelsket trods krøller
fregner og fortand

Enkelte menige – såvel som office-
rer – forelskede og giftede sig med

Kvindebedåreren, Premierløjtnant, Theodor Cizeck Zeilau i kvindeligt selskab. Kilde:
Forsvarets billedarkiv vedr. Vestindien, Rigsarkivet.

Et eksempel på dette finder vi i et
brev fra en afrocaribisk kvinde til
premierløjtnanten i Frederikssted,
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Forskellen på relationerne til afroca-
ribiske og hvide kvinder kan illustre-
res med billederne her i artiklen.
Groft sagt kan man sige, at de afro-
caribiske kvinder var nogle man ude-
lukkende havde seksuelle relationer
til, mens de hvide piger var nogle
man flirtede og forelskede sig i.

De er som små børn og dovne
menneskedyr

Der hvor racefordommene blandt
gendarmerne tydeligst ses, er i deres
generelle betragtninger om Afrocari-
bierne. En af officererne skrev
f.eks.:

[…] de stinker saa man
næsten ikke kan være
sammen med dem i
stuen, hvis det tilfælde
skulde indtræffe, blot
man gaar forbi en neger
staar der en odeure up
fra ham eller hende, der
nok skal faa en til at
afholde sig fra dem
[…]7

Gendarmerne beskriver afrocaribier-
ne som: dovne, ildelugtende, fordruk-
ne, dyrplagere og et fejt folkefærd.
En beskrev dem ligefrem som: „dov-
ne menneskedyr“ 8

Det var almindligt blandt gendarmer-
ne, at afrocaribierne kunne sammen-
lignes med børn, der derfor skulle
opdrages og vejledes.

en afrocaribisk skønhed. Det var be-
stemt ikke velanset blandt deres kol-
leger, der argumenterede med, at de
afrocaribiske kvinder blev tykke og
grimme, når de blev gamle.5 Giftemål
med en afrocaribisk kvinde betød
desuden, at man ekskluderede sig
selv fra det gode (hvide) selskab i
Dansk Vestindien.

At forelske sig i en afrocaribisk
skønhed kunne samtidig give store
personlige kvaler. En officer skriver,
hvordan han forelskede sig i den lys-
kulørte pige, Alma. Når han beskri-
ver sit forhold til Alma, er det i tredie
person, hvilket tyder på, at han over-
skred en personlig grænse. Han skri-
ver således om forelskelsen:

Det er alt sammen Lnt.
Z. der hader coulørte af
alle grader, men alligevel
sætter Miss A., trods
krøller, fregner og
fortand over dem alle.6

Fra venstre: Alma, Guineverre, søofficer
og Ingeborg.
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hvad man aldrig kan
bevirke ved at bruge
magt, opnaar man ofte
let ved at tale til deres
ærgerrighed, ved at
skamme dem ud og le
ad dem. Kort sagt at
behandle dem som
smaa børn.10

Andre lagde mere vægt på, at afro-
caribierne skulle opdrages „med pi-
sken over nakken“, som ifølge en
gendarm var det eneste, de havde
respekt for.11 Det betød, at når der
var brand i byerne eller sukkermar-
kerne, truede gendarmerne afrocari-
bierne med pistol, for at få dem til at
deltage i slukningen. En gendarmof-
ficer skrev i et brev hjem til sin mor,
hvordan man kan „mestre en neger“
ved at slå ham to gange i hovedet
med geværkolben, så han blev be-
vidstløs i 2 – 3 sekunder12.

Der findes forskellige typer frem-
medbilleder. Gendarmernes syn på
de fremmede, afrocaribierne, kan
betegnes som paternalistisk. Dvs. de
fremmede ses som naive og uviden-
de. De er ikke vores venner, men
heller ikke fjender, de er som børn,

Uunavngivne officerer på fortets tag med afrocaribiske
kvinder på skødet. Kilde: Forsvarets Billedarkiv vedr. Dansk
Vestindien, Rigsarkivet.

[…] vi vejledede dem,
vi opdrog dem og
behandlede dem som
børn[…]9

Desuagtet kan man
komme vidt med
negeren… De sorte
skal behandles med
bestemthed, men dog
med det gode; man maa
søge at appellere til
deres æresfølelse og
vække kappelysten -
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Når historikerne alligevel taler om, at
danskerne var særligt humane set i
forhold til andre kolonimagter, skyl-
des det, at paternalistiske forestillin-
ger og nationalistiske værdier sneg
sig ind hos faghistorikerne i første
halvdel af 1900-tallet, hvorefter de
delvist ukritisk er blevet videregivet i
senere fremstillinger. Samtidig kom
kolonihistorien til at indgå i et kært,
nationalt selvbillede. Kirsten Thisted
argumenterer i sin analyse af natio-
nale selvbilleder i dansk kolonihisto-
rie, „Hvor Dannebrog en gang har
vajet“ (2008), at dansk kolonihistorie
blev skrevet ind i en national fortæl-
ling om Danmark. Kolonierne blev
tidsløse eksempler på dansk virke-
trang og fremmer af orden og oplys-
ning. Danmark bliver fremstillet som
en mild kolonimagt, der er lille og
ubetydelig, men moralsk bedre end
andre kolonimagter.

Dette kan forklare, hvorfor myten
om den humane kolonimagt, Dan-
mark, har været så sejlivet – og sta-
dig kan dukke op i populærere frem-
stillinger.

Rasmus Green
1 Ekstra Bladet 5/6 1914; Illustreret Tidende,
 årgang 57, nr. 23, 5/3 1916, s 279; Social
Demokraten 1/5 1915
2 Amelia Møller til K. C. Zeilau 1913

derfor skal de opdrages og undervi-
ses. Det hører med til det paternali-
stiske fremmedbillede, at de frem-
mede har muligheden for at blive
som os, og at det er endemålet
(Rostgaard & Schou 2010:21). Det
er ikke kun hos gendarmerne i Vest-
indien, vi ser eksempler på et pater-
nalistisk syn på de fremmede. Lig-
nende holdninger ses ligeledes hos
danske udsendinge i Grønland
(Rostgaard og Schou 2010:21). Gen-
darmernes paternalisme og racefor-
domme er derfor ikke usædvanligt,
men derimod ganske almindligt i be-
gyndelsen af 1900-tallet.

Enkelte af gendarmerne delte dog
ikke majoritetens racistiske og pater-
nalistiske syn på afrocaribierne.

Den humane kolonimagt

Den danske historieskrivning har –
som nævnt – brystet sig af, at det
danske kolonistyre ikke var racistisk,
samt at danskerne skam behandlede
afrocaribierne i Vestindien humant.

Gendarmernes breve og dagbøger
fra begyndelsen af 1900-tallet viser
derimod, at racisme og paternalisme
gennemsyrede kolonien. Begrebet
„humant“ må derfor forstås ud fra
en paternalistisk forståelsesramme.
Det kan således godt være, at den
danske koloniale administration på
nogle punkter behandlede afrocaribi-
erne godt – de straffede dem ikke

uden grund – men betragte dem som
ligeværdige og ligeberettigede men-
nesker gjorde de ikke.

...
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3 Rapport til det vestindiske gendarmeri-
korps: 17/4 1914
4 Gendarm, Jens Andersen. Afskrift af visen
findes i hans privatarkiv, Det. Kgl. Bibliotek.
5 K. C. Zeilau 7/2 1912
6 Th. C. Zeilau: 25/9 1915.
7 Svend Rud Haagensen: 3/9 1916
8 Th. C. Zeilau: 25/1 1916
9 Th. Zeilau: 31/10 1916
10 Svend Rud Haagensen(B): s. 16
11 Th. C. Zeilau: 9/2 1915
12 K. C. Zeilau: 24/8 1915

Myron Jackson valgt til
Senatet

Efter valget her i november har
mange DVS’ere ventet spændt på
optællingen af elektroniske stemmer,
papirstemmer og brevstemmer. Der
går nemlig ofte mere end 10 dage
før alt er talt op.  Men jeg kan her-
med afsløre, at Myron Jackson blev
valgt ind som nummer 2 på St Tho-
mas. 

Da Myron er opstillet som demokrat,
er han dermed også en del af majori-
teten. Det betyder, at han vil blive le-
der af en af de otto kommiteer, som
senatet har nedsat, nemlig „the Com-
mittee on Culture, Historic Preserva-
tion, Youth and Recreation“. 

Andre kommiteer handler om finans,
social og sundhed, uddannelse, bolig,

sikkerhed og justits, energi og miljø
samt økonomi og landbrug.

Det nye senat er valgt for to år, og
indsættes  i embedet her i januar.

Valget omfattede også øernes re-
præsentant til Kongressen i Was-
hington. Her blev Donna Christen-
sen genvalgt med kæmpestort flertal.

Dette valg var et „lille“  valg, for det
er først om to år, at guvernøren er
på valg. 

Anne Walbom

Myron Jackson og Anne Walbom ved
symposiet på Nationalmuseet i maj 2011



15Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 1 - Januar  2013

Anmeldelse af
„Svart i Sverige“

En regnfuld septemberdag bevæger
jeg mig igennem menneskemylderet
på Södermalm – Stockholms tidligere
arbejderkvarter, som nu er den krea-
tive, hippe og eftertragtede bydel at
bo i i Stockholm. Klokken er lidt i
syv og Vestindien syntes langt borte,
selvom invitationen til releasefesten
på bogen „Svart i Sverige“ indbyder
til vestindisk mad og musik. Jeg for-
søger ihærdigt at frembringe forbin-
delser til svensk kolonihistorie i min
hukommelse, men det lykkes ikke
umiddelbart. Men straks jeg åbner
døren, bliver jeg overvældet af var-
me og duft, der med et bringer min
ellers tabte vestindiske følelse tilbage
i kroppen. Lokalet er fyldt med men-
nesker der snakker højlydt og i bagg-
runden spiller et ghanesisk band. Der
er rigtig god stemning og fade med

chicken wings og fishballs bliver
gang på gang hentet fra baglokalet.

Selv om bogens udgivelse ikke umid-
delbart har noget til fælles med
Dansk Vestindisk  Selskab, bliver det
hurtigt klart for mig, at der også er
en stor interesse for øerne i Sverige,
eftersom Sverige også var koloni-
magt, men på et langt lavere niveau.

Bogen „Svart i Sverige“ tager ud-
gangspunkt i den manglende generel-
le og samlede begrebsliggørelse af
sorts kulturs indflydelse i Sverige.
Bogens forfattere, Cecilia Sylvan
Henrikkson (født 1958) og Patrick
Gibson (født 1948), mener at formå-
let med bogen er at give en række
interessante aspekter af emnet om-
kring sort kultur i Sverige og at bi-
drage til at nye generationer med
afrikansk familiebaggrund får kend-
skab til denne indflydelse. Men bo-
gen formår også at fremhæve en
langt række andre spændende per-
spektiver på sort kultur i sverige og
nordisk kolonihistorie.

Bogen er rigt illustreret med billeder
og er en blanding af interview, rede-
gørende og forklarende afsnit. Bille-
derne komplimenterer bogens ind-
hold godt og det ses især i kapitlet
om, hvordan reklameindustrien og
litteraturen har benyttet sig af
„sorte“ motiver. Heriblandt frem-
hæves den svenske pendant til Her-
gés „Tintin i Congo“, nemlig Pippi og
hendes far, som beskrives som ne-
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gerkonge, og Fyffes bananreklamer
fra 30’erne.

Selvom Sveriges rolle i den trans-
atlantiske slavehandel ikke udgør
mere end 50 overfarter, har Sverige
på flere måder været involveret i
slaveri og slavehandel. Bogen bely-
ser blandt andet Sveriges ejerskab af
øen Saint-Barthélemy (nord for St.
Kitts) og dets udvikling under svensk
ejerskab fra 1784 til 1878. Et meget
interessant perspektiv i kapitlet er
Sveriges jernproduktion i perioden.
Sverige var Europas jernkonge og
mange af kolonimagterne var af-
hængige af denne produktion, især
England. Jernet blev brugt i mange
henseender og blev blandt andet
brugt til redskabsfremstilling i kolo-
nierne og som valuta i Afrika. På
denne måde bliver Sverige en indi-
rekte aktør i den transatlantiske sla-
vehandel og dette perspektiv på sla-
vehandlen giver en forståelse af, at
det meste af Europa var indblandet –
enten direkte eller indirekte – i slave-
handlen og slaveriet.

Bogen afslører også den svenske
kongefamilies relation til Dansk
Vestindien. Gustav den III’s mor
dronning Lovisa Ulrika modtager i
slutningen af 1750 Adolf Ludvig
Gustav Fredrik Albert Badin
Couschi, eller bare Badin, som gave
fra den svenskfødte  danske konsul
Anders von Reiser. Badin var født
og opvokset på St. Croix og var

tænkt som legekammerat for dron-
ningens egne børn og at det sås som
et eksotisk „indslag“ ved hoffet i lige
tråd med oplysningstidens tanker om
opdragelse. Badin blev kristnet og
uddannet og fik en karriere som bal-
letmester og assessor, foruden en høj
stilling i frimurerordenen. Desuden
behandles en række andre interes-
sante sorte personligheder i svensk
historie gennem tiden.

Interviewene i bogens sidste kapitler
tager  udgangspunkt i nulevende sor-
te personligheder i Sverige – blandt
andets Sveriges næststærkeste mand
Keith Anderson Legay Armstron og
kunstneren Fatima Svendsen, hvis
far var født på St. Croix. Keith An-
derson Legay Armstron og Fatima
Svendsen var begge til stede til re-
leasen.

„Svart i Sverige“ har også et kapitel
om Dansk Vestindisk Selskab sidst i
bogen. Patrick Gibson besøgte Anne
Walbom under bogens tilblivelse og
de mødtes i København til en snak. I
kapitlet er der en række historiske
billeder fra øerne. Kapitlet handler
desuden også om TV-serien „Sla-
vernes Slægt“ af Alex Frank Larsen
som også blev vist på svensk TV og
var vældig populær.

Sidst i bogen findes en række op-
skrifter fra Vestindien og på mad
omtalt i bogen, såsom negerkyssar
og negerbollar.
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Bogen er spændende, godt skrevet
og illustreret, så hvis det svenske
ikke kræver for store problemer, er
bogen bestemt en læsning værd.
Bogen tager en række aktuelle
spørgsmål op omkring sort kulturs
betydning i samfundet og samtidig
giver den et svensk perspektiv på
transatlantisk slavehandel og
kolonihistorie.

Aske Stick

Skildpadder og
stjerneskud

St. Croix, december paa
Cottages-by-the-Sea.

Vi var blevet fortalt, at der ville kun-
ne observeres meteorer i nat. Så lidt
før sengetid gik jeg mod stranden,
hvor der er et større udsyn til himlen,
for jeg ville gerne opleve et eller fle-
re stjerneskud.

Jeg stod længe – og så intet andet
end den sædvanlige smukke stjerne-
himmel. Så istedet gav jeg mig til at
beundre det lille palmetræ, som med
lyskæder er lavet om til et juletræ.

Uuuuh! – hvad var det som bevæge-
de sig på stranden? Hele området
rundt om palmen var levende med
små ca 10 cm store skildpadder, den
slags, som kaldes Hawksbill. Hvor
mange var der? 50 eller 60 eller

flere? Jeg råbte på Paul (Cottages
manager), og han kom med en lom-
melygte og en opvaskebalje. Et par
andre gæster var heller ikke gået i
seng. De kom med endnu en balje.

Det er lidt svært at holde hovedet
koldt med sådan et naturfænomen,
der krabler tilsyneladende „lysforvir-
ret“ rundt om dine fødder. Jeg havde
hentet mit kamera, men glemte næ-
sten at tage nogle billeder. Ens op-
mærksomhed er rettet mod alle de
små nyudklækkede skildpadde-
babyer. Jo, der er et par enkelte, som
selv kan finde ud af at kravle den
rigtige vej ud til havet - deres rette
element. Men de allerfleste kravler
mod lyset på land hen mod palme-
juletræt eller nogle af de mange
lyskilder der er på et hotel.

Derfor begynder vi systematisk at
fange dem og løfte dem op i opva-
skebaljerne. Ti minutter senere har vi
vist fanget alle, som var på afveje.
Paul, de 2 andre gæster og jeg disku-
terer ivrigt, men snart bliver vi enige
om den bedste plan. Vi går sydpå
langs stranden, væk fra Frederiksted
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og Cottages med al dets lys. Så
slukker vi lommelygten og sætter
baljerne ned tæt ved vandkanten.
Baljerne tippes, og vi står i mørket
og forsøger at følge med i hvad alle
de små gør. Vil deres indre magne-
tisme nu føre dem ud i havet?  Vi
står nogle minutter – og endelig ser
vi ikke et, men to stjerneskud!
Så tænder vi lommelygten og kan nu
se, at de alle er væk – nej, der er en,
som kravler langs med vandet istedet
for ud i det. Han bliver hurtigt hjul-
pet på vej. Nu er de endelig alle ude
i havet – deres hjem i forhåbentlig
mange år frem.

Jeg har fået fortalt, at det kun er en
eller to ud af 100 skildpaddeunger,
som når at blive voksne. Det tager
mere end 35 år, før en hawksbill
skildpadde vender tilbage til deres
„fødsels-strand“ for at lægge æg.
Det når jeg ikke at opleve - men jeg
har forhåbentlig hjulpet gæsterne på
Cottages i år 2050 til at få en spæn-
dende natteoplevelse - med eller
uden meteorer.

Anne Walbom

Bedstemors hus

Selvom du allerede har besøgt
Whim, så kan du sagtens gentage dit
besøg, for en ny bygning er netop
åbnet på museet på St. Croix. Huset
hedder „My Granny House“.

Selve huset har ligget der al den tid,
jeg kan huske, men det har været
brugt som lager- og redskabshus. Nu
er det blevet ryddet og indrettet som
et hus, hvis indretning afspejler tiden
fra 1930’erne til starten af 1970’er-
ne.

Det er Josephine Hector og Duane
Howell, som har stået for indretnin-
gen. De er begge meget aktive
slægtsforskere, men Miss Hector
ønsker ikke at blive fotograferet, så
det er Duane, som viser rundt. Dua-
ne sidder også i bestyrelsen for St
Croix Landmarks, der er den organi-
sation, som driver baade Whim og
Lawaetz museet „Little la Grange“.

At køkkenet og stuen har en gam-
meldags indretning er jo ikke så
overraskende. Men huset indeholder
2 ting, som jeg synes er bemærkel-
sesværdige: Ruminddelingen og sen-
gepladserne. Jeg har set huse og og-
så en enkelte gang sovet i et hus
med gammeldags vægge, - det er ca.
2 meter høje trævægge, som ikke går
helt op til loftet, og på den måde gi-
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ver et behageligt gennemtræk i huset
(men ikke så meget privatliv).

Whims hus består af et eneste rum,
men det er opdelt i et køkken, en
stue og et soveværelse. Adskillelsen
mellem stue og soveværelse består
ikke af en trævæg, men af et stykke
stof, som hænger på en snor.

Sengen i Grannys hus var ikke, som
jeg havde forestillet mig, en såkaldt
„fourposter bed“ af mahogni. Nej,
det er en langt mere billig og almin-
delig seng. Det overraskende er sen-
gens „madras“. På sengebundens
brædder ligger en mængde stykker
tøj i stedet for en madras. I gamle
dage - når et beklædningsstykke var
helt slidt op, når det var blevet lappet
så meget, at det ikke kunne bruges
mere – så blev det lagt ud på senge-
brædderne oven på de kasserede tøj-
stykker, som allerede lå der.  At kø-
be en madras var alt for dyr for dati-
dens landarbejdere.

Selv om huset er præget af fortidens
fattige beboere, så er det ikke et trist
hus. Der er nips og platter samt en

dukke med en meget fin hæklet kjo-
le. Huset er også fra tiden før der
var elektricitet. En enkelte lampe og
madlavning som er foregået over en
coalpot.

Det er et hus, som kalder på ens fo-
restillingsevne: Hvordan man udnyt-
tede fuldmånenætter til sammenkom-
ster med familie og venner. Og næt-
ter uden månelys gav plads til histori-
er om ånder eller spøgelser – de så-
kaldte „jumbies“.

Det var et helt andet St. Croix, og så
alligevel…. I tidens løb har jeg, hørt
adskillige historier om Jumbies.

Anne Walbom

Kan I blive ved med at skrive om den
hjemmeside…?  Sådan er der nok flere af
jer, der spørger. Men på et eller andet
tidspunkt må det jo tage en ende og bli-
ve ’business as usual’. Så langt er vi

www.dwis.dk – hvad nu…
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desværre ikke nået. Men det tidspunkt
kommer forhåbentlig i en overskuelig
fremtid.

I medlemsblad 2012-5 (side 14) fortalte
vi, hvordan man fremover læser de sene-
ste medlemsblade på nettet. Vi fortalte
også, at vi arbejder på at finde frem til
nogle bedre/smartere billedarkiver. Det
er også lykkedes, men der er et par små-
ting, der mangler at blive rettet. Det kla-
rer leverandørerne af de pågældende bil-
ledgallerier forhåbentlig i nær fremtid.
Vi opdagede at der manglede en væsent-
lig funktionalitet i det medlemsforum, vi
havde anskaffet. Al registrering skulle
ske udefra, fra et medlems pc, og da vi
ved, at vi ikke kan finde hele medlems-
kredsen på nettet og leverandøren ikke
ville ændre sit koncept, måtte vi finde
frem til et andet, mere velegnet medlems-
forum. Det er lykkedes: For de teknisk
interesserede kan oplyses, at vi har skif-
tet JomSocial ud til fordel for Communi-
tyBuilder. Og indtil videre ser det ud til
at være et rigtig godt skifte.

En generel forudsætning for at bruge
MEDLEMSFORUM er, at man er logget
på. Det sker i undermenuen Login/
Logud under MEDLEMSFORUM. Når I
så er logget på, kan I via MEDLEMSFO-
RUM / MEDLEMSFORUM / SE PROFIL
se, hvad vi ved om jer. I kan opdatere
disse oplysninger,  I kan uploade jeres
udvalg-te billeder mv. ligesom I kan
knytte jer til interessegrupper, som måtte
dukke op. Og i øvrigt kan kun fremtiden
vise, til hvad og hvordan medlemsforum-
met udvikler sig.

På hjemmesiden vil menupunktet
KALENDEREN (under AKTIVITETER)

fremover være omdrejningspunkt for al
nyhedsinformation fra selskabet. Det
være sig om medlemsmøder, udstillinger,
relevante radio- og tv-udsendelser (hvis
vi har/får kendskab til dem). Og det er
også her man kan tilmelde sig et med-
lemsmøde (du kan fortsat også ringe,
skrive, maile osv…). Men man skal være
logget på for at se kalenderen.

Jeg vil ikke gå nærmere ind i, hvordan
systemet anvendes. Der vil være opdate-
rede vejledningssider på hjemmesiden, i
en undermenu til MEDLEMSFORUM.

Men igen: Du skal være logget på først.
Hvis du her i januar har fået en medlems-
mail fra os, så kender vi din mailadresse.
Men det er jo ikke sikkert du kender/kan
huske dit brugernavn og password. Det
kan du selv klare fra login/logud-menu-
en – klik blot på ’Glemt brugeroplysnin-
ger?’  Hvis du derimod ikke har fået den
omtalte medlemsmail skyldes det, at vi
ikke har en gældende mailadresse til dig/
jer. Så sender du blot en mail til
medlemssekretariatet@dwis.dk. Så
opretter vi dig i systemet og sender dig
derefter diverse login-information. Du
kan også sende os en mail, hvis du ger-
ne vil have, at din eventuelle anden/
bedre halvdel i husstanden får sin egen
side i MEDLEMSFORUM. Han/hun
bliver så husstandsmedlem – og det
koster ikke noget.

Til slut – Godt nytår – med håbet om at
alle i selskabet i 2013 får en hjemmeside,
der både giver information og gode op-
levelser.

Webudvalget,
v. Erik Marcussen
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Forelæsninger

Dansk Vestindien
Arrangør: Folkeuniversitetet i  Odense

28.02: Introduktion: kompagnier, trekanthandel, slaver og sukker (ca. 1670-1850)
Seniorforsker, cand.mag. Erik Gøbel, Rigsarkivet
07.03: Frie afrocaribiske mænd, race, køn og status, ca. 1750-1800
Cand.mag. Signe Haubroe Flygare
14.03: Sygdom og sundhed blandt slaver og frie, ca. 1750-1850
Ekstern lektor Niklas Thode Jensen, Københavns Universitet
21.03: Afrikansk kultur og slaveskæbner, ca. 1730-1770
Post.doc. Louise Sebro, Nationalmuseet
04.04: Sømænd, købmænd og kulbærere - handelslivet på Sankt Thomas 1815-
1917
Ekstern lektor Per Nielsen, Københavns Universitet

Holdnr.:13202  - Pris kr. 550,-

Tidspunkt: 5 TORSDAGE 17.00-18.45 (28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 4/4)

Adresse: SDU, Engstien 1, 6000 Kolding, Lokale 2.06 på 2. sal, indg. B

Arrangør: Folkeuniversitetet i  Aalborg
Lektor, arkitekt MAA Lars Sand Kirk.

Program:
A: Dansk Vestindien - Forhistorien, slavebilleder og personligheder.
B: Dansk Vestindien - Byer, arkitektur og plantager.
C: Dansk Vestindien - Kultur og kunst.

Holdnr.:13114 Pris:Kr. 295.-

Tidspunkt: 3 ONSDAGE 19.00-21.00 (6/3, 13/3, 20/3)

Adresse: AAU, Strandvejen 12-14, Plan 2, lokale 314

Tilmelding til begge forelæsningsrækker på www.folkeuni.dk

Dansk Vestindien - Kolonikunst og arkitektur
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Navn

Gade

Postnr   By

Tlf. / fax / e-mail

Jeg/vi tilbyder at huse ____ (antal) gæster i  perioden  27/7 - 3/8
 3/8 - 11/8
 Hele perioden

Helst Ægtepar

dame(r)

herre(r)

dame/herre

barn/børn

Jeg/vi er selv

20 - 50

50 - 70

70 +

Gæsters alder

Underordnet

som mig/os

For at kombinere gæster og værter
bedst muligt er det vigtigt at kende til
særlige forhold:

Er vegetar

Er ikke-ryger

Er ryger

Har husdyr

Er allergisk

Egne hovedinteresser:

Yderligere oplysninger kan skrives på
næste side eller på et vedlagt ark

Medlemmer, der allerede har aftaler med gæster fra Friends of Denmark, USVI,
bedes fortælle Festivaludvalget hvem, så vi ikke arrangerer dobbeltindkvarteringer.

Skriv hvem

og periode

Jeg har planer om at arrangere et party

Jeg regner med at kunne tilbyde gæste-transport i egen bil,
med plads til _____ personer.

Festival 2013
Tilmeldingsskema for værter m.fl.

      Jeg vil gerne hjælpe til   

  Bor i bolig m. trapper 
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Bogsiden

“DE FRIFARVEDE”
 - af 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,-

Dansk Vestindisk Selskabs udgivelser af bøger og
postkort tilbydes medlemmerne til fordelagtige priser.

“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,-

Priserne er ekskl. porto og forsendelseskuvert. Betales på et vedlagt girokort.

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

Cay Andersen, Færøvej 15, 4180  Sorø E-mail: bogsalg@dwis.dk

DVS-emblem (kr. 25,-) og bøger kan købes ved møder eller bestilles pr. brev, mail,  telefon  hos:

„ST. CROIX“  Historiske  Fotos
Anne Walbom og Elizabeth Rezende,
2009, 137 sider.                  Pris kr. 200,-

„Mellem afrikaner og kreol“
Louise Sebro. Afhandling. 234 sider.2010
                                             Pris  kr. 100,-

„DANSK VESTINDIEN,
ISLANDS OF BEAUTY AND BOUNTY“
Uddrag fra C. E. Bærentzens værk
DANMARK, udgivet 1856, Oversat til
engelsk og genudgivet med både dansk
og engelsk tekst. 94 sider. Nina York, St.
Croix 2003                         Pris kr. 70,-

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,-

Slaves in Our Family’ - to DVD’er
med i alt fire TV-dokumentarer, der
tidligere er udsendt af DR under titlen
 ’Slavernes Slægt’
                             Pris pr. DVD kr. 150,-

Slavernes Slægt
af Alex Frank Larsen. 304 sider 2008
                                             Pris kr. 200,-

Tlf. 57 83 11 27
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Indmeldelsesblanket

 (udfyld med tydelige blokbogstaver - sendes til)

Medlemssekretariatet
Erik Marcussen
Græsager 302
2980 Kokkedal

Navn

Gade

Postnr: Telefon/E-mail:

By:

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

Selskabets formål er:
a. - at samle alle, der har eller har haft
tilknytning til U.S. Virgin Islands, det tid-
ligere Dansk Vestindien, samt alle an-
dre, der har interesse i at opretholde og
skabe kulturelle og venskabelige forbin-
delser til øerne, og bevare minderne om

Dansk Vestindien.

b. - 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:
a. - Møder, sammenkomster, foredrag
og anden foreningsvirksomhed.
b. - Udgivelse af et medlemsblad  og
andre publikationer f.eks. hjemmeside.
c. - Samarbejde og korrespondance
med andre foreninger med tilsvarende
formål.
d. - Formidling af personlige kontakter
gennem gensidige besøg.

Årligt kontingent:
300 kr  pr. husstand.

Send en e-mail til sekretariatet@dwis.dk
eller udfyld nedenstående blanket
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DVS‘s bestyrelse:

Anne Walbom Erik Marcussen Anna Lykke Jensen

Asger P. Larsen

Jonas Møller Pedersen

Bjarne Bidstrup

Vibeke MaduroTuxen Dorte Paaske

Ebbe Tor Andersen

Maj-Britt og Anders Anthony-Sparholt
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Bestyrelse og adresserDansk Vestindisk Selskab

Selskabets kontaktpersoner

KULTURHISTORISK UDVALG: Anne Walbom, e-mail: kulturudvalget@dwis.dk, Jonas
Møller Pedersen, Vibeke Maduro Tuxen , Dorte Paaske Rasmussen, Asger P.
Larsen,  75 64 47 44, Valmuevej 94, 8700 Horsens, e-mail:
asger.p.larsen@gmail.com. Uden  for bestyrelsen: Niklas Thode Jensen, Vibe
Maria Martens og Aske Stick.

FESTIVALUDVALG: Asger P. Larsen, Bjarne Bidstrup Anne Walbom,  e-mail:
festivaludvalget@dwis.dk. Uden  for bestyrelsen:  Marianne Gall

FORMAND: Anne Walbom,  33 24 10 20, Lykkesholms allé 2 A, 4. sal
1902 Frederiksberg C. e-mail: formanden@dwis.dk

NÆSTFORMAND: Jonas Møller Pedersen,  22 43 81 18,  Svanevej 20, 2.th., 2400
København NV. e-mail: jompemail@gmail.com

BESTYRELSESSEKRETÆR: Bjarne Bidstrup,  44 97 14 23, Skovledvej 4A, 2750
Ballerup; e-mail: bestyrelsessekretaer@dwis.dk

MEDLEMSSEKRETARIAT OG KASSERER: Erik Marcussen,  49 18 14 34,
mobil 28 18 14 34. Græsager 302, 2980 Kokkedal. e-mail: sekretariatet@dwis.dk
Bankforbindelse: Lån & Spar Bank,  reg.nr. 0400 , konto 117 00 79724

MEDLEMSBLAD:  Vibeke Maduro Tuxen,  22 83 72 33, Spinderigade 16, 1.th.,
2500 Valby . e-mail: medlemsbladet@dwis.dk, Erik Marcussen. Uden  for
bestyrelsen: Finn Ferrall.

WEBUDVALG:  Erik Marcussen,  49 18 14 34, mobil 28 18 14 34, Græsager 302,
2980 Kokkedal,  e-mail: webudvalget@dwis.dk; Dorte Paaske, Bjarne Bidstrup,
Ebbe Tor Andersen  32 53 10 98, mobil 29 45 36 65. e-mail:
ebbe.tor@hotmail.com. Uden  for bestyrelsen: Ben Säbel  .

MØDEUDVALG: Maj-Britt og Anders Anthony-Sparholt,  28 22 39 01,
Vejenbrødvej 57, 2980 Kokkedal,   e-mail: moedeudvalget@dwis.dk. Uden  for
bestyrelsen: Kirsten Christiansen.

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

Sydjylland:
Lilly Grønborg, Hans Tausens Vej 56,
6100 Haderslev   61 39 06 65

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

2017-UDVALG: Anne Walbom,  Jonas Møller Pedersen. Uden for bestyrelsen: Lars
Holst, Ulla Lunn, Louise Sebro.
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Deadline for artikler til blad 2013-2 er 1. marts

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

Dansk Vestindisk Selskab
Græsager 302, DK-2980 Kokkedal

Festivaller - nogle kalder det Festiballer - er en oplevelse.
Bliv en del af det - se side 5 - og udfyld kuponen på side 23.


