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Kære medlemmer.

Jeg håber, at I har haft en god jul, og at I alle får et godt nyt år.

For Dansk Vestindisk Selskab tegner 2016 spændende. Her i den 
nærmeste fremtid kan I glæde jer til medlemsmødet i februar med  
Kaare Lauring, som vil fortælle ud fra sin meget anmelderroste bog  
om slavetrans porten over Atlanten.

Mandag den 7. marts holder vi et usædvanligt møde i Tåstrup.  
Vi opfordrer vores medlemmer til at møde op med gode ideer,  
og således kan I få mulighed for at komme med input på DVS’s 
aktiviteter i 2017.

Lørdag den 12. marts vil vi i Horsens kunne høre spændende historier 
om caribiske sørøvere og fribyttere.

Og så kan I alle sammen se, at der er sket noget med vores medlems-
blad. Dels har vi ændret navn til Magasinet, dels er opsætning og grafik 
ændret betydeligt. Det er altid godt med lidt forandring, og vi syntes  
at tiden var kommet til at vores blad får en opstramning. Vi håber,  
at det vil falde i jeres smag, men modtager gerne kritik.

På gensyn

Anne Walbom

Formanden  
skriver...

SE FOTOS, 

SPECIALER 

OG DIGITALE 

UDSTILLINGER PÅ

WWW.DWIS.DK
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Tag ikke fejl. De gamle dansk- 
vest indiske øer er amerikanske;  
i enhver henseende, juridisk, 
befolknings mæssigt, sprogligt,  
kulturelt, politisk og økonomisk.  
Det er kun i historien, at der er  
en rest tilbage af dets fortid som 
danske – mestendels i arkitek turen  
og by- og gadenavne; og endvidere  
en smule i juraen.

 
Det sidste kom i øvrigt for dagen bl.a. i 
1970’erne i forbindelse med opførelsen  
af krydstogthavnen Havensight i Charlotte 
Amalie på Vestindisk Kompagnis arealer.  
Der måtte man bl.a. ty til Danske Lovs 
bestemmelser om ejendomsretlige forhold  
for at få løst nogle konflikter. Tilsvarende  
har det en del år senere været nødvendigt  
at skele til Danske Lov i forbindelse med 
vandboringsrettigheder.

Resten af den danske fortid på øerne skal 
findes i Rigsarkivet! Sagt sådan lidt groft.

Øerne er amerikanske, og er den amerikan-
ske livsform ikke lige ens kop te, skal man 
heller ikke tage til USVI. I hvert fald ikke hvis 
man gerne vil opretholde billedet af en dansk 
fortid.

Er dette nu noget særligt for øerne?  
Det tror jeg ikke. Alle samfund har i de sidste 
100-150 år undergået voldsomme forandrin-
ger. Det behøver man ikke tage til USVI for  
at konstatere. Her er Danmark tilstrækkeligt. 
Vores oldeforældre og tipoldeforældre ville 
ikke kunne genkende det Danmark, vi har  
i dag, hverken kulturelt, politisk, økonomisk, 
arkitektonisk, infrastrukturmæssigt, eller 

befolkningsmæssigt, og i sproglig henseende 
kun i begrænset omfang. Så når vi taler om 
gamle Danmark er det en størrelse, der ikke 
længere eksisterer; det gør øerne i Caribien 
heller ikke – som danske.

Og så er vi samme sted – i historien.  
Og selvom vi er blevet meget historieløse  
– i hvert fald når man vægter den historie-
undervisning, der gives i skolerne – så er  
det alligevel historien og vores muligheder  
for at grave den frem og måske endda give 
den liv, der tilfører os en vigtig dimension  
som mennesker, og det er der heldigvis 
mange af os, der erkender og gerne også 
gør noget ved.

Så derfor er de vestindiske øer stadig 
interessante for os som danskere. Og følgelig 
også værd at besøge og interessere sig for. 
Det er bl.a. det vi gør i Dansk Vestindisk 
Selskab og i DVS-bladet.

Michael Keldsen

Redaktøren skriver... 
HVAD BLEV DER AF DET DANSKE?
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På trods af at det snart er 100 år siden 
Danmark overdrog de vestindiske øer 
til USA, tror jeg, at man kan vove den 
påstand, at interessen i Danmark for 
øerne, såvel deres nutid som historie 
sjældent har været større. 

Det giver sig bl.a. udslag i mange bog-
udgivelser af alle slags dækkende feltet fra 
historisk forskning til personlige beretninger. 
Her i Magasinet tilstræber vi at følge med i, 
hvad der udkommer og fra tid til anden at 
anmelde dette (se bl.a. Gunner Steenbergs 
anmeldelse andetsteds i bladet af Erik 
Gøbels værk ”Vestindisk-Guineisk Kompagni 
1671-1754”).

I nærværende artikel vil et andet bogprojekt 
blive omtalt, nemlig museumsinspektør, 
cand.mag. Per Nielsens netop udgivne bog 
”Fru Jensen og andre vestindiske danskere: 
Dansk-vestindiske sømænd, tjenestefolk og 
arbejdere i Danmark 1880-1920”. Bogen er 
baseret på  Per Nielsens forskningsarbejde, 
samt en række foredrag han har holdt om 
emnet de seneste år.

Ved en reception den 22.december 2015  
på Nationalmuseet, blev bogen præsenteret, 
bl.a. under tilstedeværelse af kulturminister 
Bertel Haarder. Ministeren indrømmede,  
at han aldrig havde sat sig dybere ind i den 
danske kolonihistorie på trods af at han  
fra sin far arvede Westermanns pragtværk 
”Vore gamle Tropekolonier” fra 1951.  
Udgivelsen af Per Nielsens bog fristede ham 
til at sætte sig ind i emnet, måske ved først  
at læse Per Nielsens bog, og så kaste sig 
over det store værk.

Et af de temaer, som bogen slår an er 
spørgsmålet om hvorvidt vestinderne var 
danskere. Det er et emne, som mange 
periferisk har berørt, og i tiden omkring 
afstemningen indgik det som et argument 
blandt salgsmodstanderne om, at man  
ikke kunne ”sælge landsmænd”. I mange 
beretninger, også fra tiden efter salget,  
har man set gengivet bemærkningen fra 
beboere på øerne, som mødte en dansker, 
”Hej Landsmand”. Per Nielsen behandler 
emnet i sin bog.

Per Nielsen præsenterede bogen og dens 
temaer. Den tager udgangspunkt i en række 
levnedsskildringer af vestindere, der kom  
til Danmark for at få uddannelse, og mange 
af dem blev, og lagde således grunden til 
danske familier, som f.eks. Batiste, Brown, 
Stephens, Thompson og Tuxen. Flere 
efterkommere af disse var til stede ved 
receptionen, også af den familie, som i sin  
tid havde ansat Henriette Jensen, bogens  
fru Jensen.

Per Nielsen fremførte, at han med bogen 
havde tilsigtet at skrive en fortælling om 
nogle af de vestindere, som havde fået  
deres tilværelse og beskæftigelse i Danmark. 
Men der er mange andre, som også bærer 
på en historie, der meget vel kunne skrives. 
Han nævnte f.eks. Victor Cornelins, der 
startede sin tilværelse i Danmark som 
”udstillingsgenstand” på en koloniudstilling 
Tivoli i 1904, kun 6 år gammel, og senere 
blev viceskoleinspektør i Nakskov (1).  

FRU JENSEN OG ANDRE  
VESTINDISKE DANSKERE

(1)  Victor Cornelins skrev i 1976 sine erindringer 
”Fra St. Croix til Nakskov.”



Invitation
I anledning af udgivelsen af  
Per Nielsens bog ”Fru Jensen  
og andre vestindiske danskere:  
Dansk-vestindiske sømænd,  
tjenestefolk og arbejdere i  
Danmark 1880-1920”, vil det  
glæde Nationalmuseet at se dig 
med ledsager til en reception  
tirsdag 22. december kl. 14-16  
i Festsalen på Nationalmuseet. 
Kulturminister Bertel Haarder vil 
tale ved receptionen.

Bogen er udarbejdet og trykt med støtte fra:
Kulturministeriets Forskningspulje
Civilingeniør Knud Nørgaard og Hustru 
Grethe Nørgaards Fond
Farumgaard-Fonden

Med venlig hilsen

Christian Sune Pedersen
Forsknings- og Samlingschef,  
Nyere Tid og Verdens Kulturer
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En anden person er Hamilton Jackson,  
der ikke var uden betydelig indflydelse  
på de begivenheder, der i 1917 førte til  
salget af øerne til USA.

Bogen får forhåbentlig udbredelse, og 
Magasinet håber ved lejlighed at kunne 
bringe en anmeldelse.

Per Nielsen (Foto: B. Staal)

Bertel Haarder (Foto: B. Staal)
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UD AT REJSE – DIREKTE TIL USVI

US Virgin Islands er et stillestående 
sted, hvor tingene forløber i caribisk 
tempo – dvs. afslappet og uden stress. 
Livet leves her og nu. Meget er fest og 
farver, men andet og nok det meste 
almindelig hverdag – ofte en ikke alt 
for glamourøs livsform for de fleste.

Men begivenheder indtræffer, som for en kort 
stund kaster glans over livet på øerne. En 
sådan begivenhed indtraf i november 2015.

Flyselskabet Norwegian åbnede en rute 
direkte København til St. Croix. Turen til USVI 
har altid været besværlig med mellemlanding 
langt oppe i USA. Nu kan turen gøres på 9 
timer – dog uden mellemlanding i Puerto 
Rico, hvilket forventes at ske på alle udrejser 
til øerne, mens hjemrejsen er helt og aldeles 
direkte.

Den første flyvning fandt sted den 6. novem - 
ber 2015 under stor bevågenhed. Til stede 
ved afgangen fra Kastrup var bl.a. USA’s 
ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, 
lufthavnsdirektør Thomas Voldbye og en  
bred repræsentation fra rejsebranchen samt 
naturligvis et ensemble, der spillede caribiske 
toner; og passagererne kunne kaste sig over 
en vestindisk inspireret buffet.

Turen til St. Croix via San Juan i Puerto  
Rico var i et af Norwegians nye fly, Boeing 
Dreamliner – et drømmefly med et fuelforbrug 
ca. 1/3 lavere end andre flytyper og behage-
ligt indrettet.

Ved ankomsten til Henry E. Rohlsen Airport 
på St. Croix blev passagererne modtaget 
med steelbandmusik – og sågar med et 
nummer af “Der er et yndigt land” – og  
en deputation af lokale dignitarer, herunder 
viceguvernøren, flere senatorer, administra-
tionschefer og USVI’s kongresmedlem i 
Washington Stacey E. Plaskett. DVS’s gode 
venner senator Myron D. Jackson og Hans 
Lawaetz var også til stede.

De mange taler efterlod et klart indtryk hos 
de ankomne, at USVI er overmåde glade  
for den første direkte transatlantiske rute  
til St. Croix, og ikke mindst “løftet” fra Karin 
Gert Nielsen, USVI’s turistrepræsentant  
i Danmark, om at der i 2017 vil komme 
25.000 gæster fra Skandinavien til øerne, 
vakte begejstring. Øerne kan godt bruge  
den økonomiske indsprøjtning som et sådant 
gæstetal er udtryk for. Og de lokale aviser 
The Daily News og St. Croix Avis fulgte op 
med forsider, der dækkede begivenheden  
og journalistisk stof inde i bladet.

Med åbningen af denne rute er de vest-
indiske øer kommet nærmere til Danmark, 
såvel rejsetidsmæssigt som økonomisk;  
så mon ikke det vil lykkes at opfylde de mål, 
som Norwegian, øerne og vi andre ønsker 
opfyldt.
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Fra ankomsten af det første fly 
København – St. Croix direkte,  
6. november 2016
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Magasinet fik interessante syns-
punkter om forholdet mellem USVI  
og Danmark og Danmarks historiske 
ansvar frem under et interview med 
USVI kongresmedlem i Washington  
i november 2015. 

Kongresmedlemmet
I januar 2015 valgte USVI nyt medlem til 
Kongressen i Washington. Det blev Stacey E. 
Plaskett, demokrat, advokat, født for 48 år 
siden i New York af forældre, der stammer  
fra St. Croix, og i dag bosiddende på øen. 
Hun afløste det mangeårige kongresmedlem 
Donna Christensen.

DVS-bladet fik lejlighed til en samtale med 
Stacey E. Plaskett i Christiansted i november 
2015. Stacey E. Plaskett er et engageret 
menneske, optaget af mange spørgsmål, 
bl.a. øernes forhold til USA; men har også  
en mening om relationen til Danmark, især 
set i historisk perspektiv.

Øernes mange problemer
USVI har – som mange mindre samfund,  
f.eks. Grønland og Færøerne – nogle særlige 
udfordringer. Det gælder bl.a. braindrain, 
hvor de alt for få unge, der får en uddannel-
se, rejser væk fra øerne, og sjældent kommer 
tilbage. En for lille befolkning til rigtig at få 
samfundet til at fungere på de præmisser, 
som normalt gælder større lande; en for ringe 
erhvervsudvikling, dermed for stor arbejds-
løshed og som en af konsekvenserne heraf 
en oppustet offentlig sektor med lav produk-
tivitet, og hos mange af borgerne frustration 
og manglende tiltro til, at samfundet kan 
danne grundlag for en god fremtid. En for 
stor offentlig sektor kan ofte føre til nepotis-

me og korruption på mange niveauer og 
overregulering og/eller slendrian. Ifølge 
Stacey er nepotisme, som hellere må forstås 
som habilitetsudfordringer, der ikke i sig selv 
er en negativ ting, en naturlig konsekvens af 
et lille samfund. Hvis man opretholdt et 
sædvanligt kriterium for hvem, der måtte 
være involveret f.eks. i politik, ville det være 
umuligt at finde tilstrækkeligt egnede 
kandidater til såvel politiske som administra-
tive hverv, medmindre man så skulle hente 
dem alle udefra, hvilket ikke er ønskeligt i alle 
tilfælde. 

Et af problemerne for øerne er, at de i 
mainland USA stadig betragtes med en vis 
skepsis og som et andenklasses samfund, 
og at der er en tendens til kolonitankegang, 
bl.a. baseret på, at USA i befolknings-
sammensætning og tankegang stadig er 
domineret af den anglo-saksiske baggrund. 
Og dette uanset at man på øerne føler sig 
lige så amerikanske som det øvrige USA, 
men naturligvis med den særlige identitet 
som “the virgin islanders” har, hvilket bl.a.  
er begrundet i den historie øerne har. Det 
udtrykker Stacey E. Plankett bl.a. på den 
måde – og med et smil – at befolkningen på 
øerne selv “tog” sig deres frihed (slaveoprøret 
1848); de sorte i mainland USA “fik den 
givet” (den amerikanske borgerkrig 1862-65). 
Hun identificerer stadig holdningen i mainland 
USA som definitionen af et “racespørgsmål” 
snarere end blot et “etnisk spørgsmål”. Og 
det er med til at skubbe fokus og interesse 
væk. Der er nemlig ingen tvivl om, at USVI 
har brug for investeringer bl.a. fra USA; også 
set i lyset af at udviklingen på Cuba, der nok 
går i retning af en normalisering af forholdet  
til USA, og dermed stor amerikansk interesse 

INTERVIEW MED  
USVI KONGRESMEDLEM  
STACEY E. PLASKETT
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for på ny at kunne investere på dette store 
øsamfund, vil kunne påvirke USVI negativt. 
Risikoen er stor, fordi amerikanske investe-
ringer i USVI er underlagt en række restrik-
tioner, bl.a. overholdelse af skrappe miljøkrav. 
De samme restriktioner vil ikke gælde for 
investeringer i Cuba, og derfor vil Cuba være 
en alvorlig konkurrent for øerne. 

En reminiscens af problemstillingen er, at 
man fra kongressen tilbage i 1927 sagde,  
at vi vil hjælpe jer – så I vil i modsætning  
til det øvrige USA få lov til selv at beholde  
de federal taxes, der opkræves på øerne. 
Ifølge Stacey E. Plaskett var dette en halvtom 
gestus, fordi indtægtsgrundlaget på disse 
fattige øer var og stadig er meget lavt.

Ønske om selvstændighed?
På spørgsmålet om der på øerne er et ønske 
om selvstændighed, siger Stacey E. Plaskett, 
at dette ikke er tilfældet. Man er stolte af  
at være amerikanere, og historien har flere 

eksempler på, at øerne – uden at være 
forpligtet hertil – har påtaget sig byrder i 
Unionens interesse; det er f.eks. vedtagelse 
af frivillig værnepligt tilbage i 1960`erne.  
Men der er fortsat uenighed på øerne om 
hvad man skal kræve til det fremtidige forhold 
til Unionen. Her er det bla. et problem, at  
der aldrig har kunnet opnås enighed om 
vedtagelsen af en grundlov – hvilket ellers  
alle de 50 amerikanske stater har. Dette  
skal måske også ses lidt i lyset af de vilkår, 
hvorunder Danmark i 1917 overdrog øerne  
til USA. De danske for-handlere havde ifølge 
hendes opfattelse stort set ikke befolknin-
gens interesser i tankerne under forhand-
lingerne med amerikanerne. Hvis man i 
traktaten havde sikret, at der blev fastsat 
nogle principper for de fremtidige konstitu-
tionelle forhold og statsborgerligt tilhørs-
forhold ville øernes entre ind i Unionen have 
sikret en bedre udvikling baseret på ligelig-
hed. F.eks. fik beboerne på øerne først 
amerikansk statsborgerskab i 1927, og man 
har stadig en sondring mellem såkaldte 
“native virgin islanders” og “ancestral virgin 
islanders”, som har betydning i mange 
konstitutionelle forhold, idet der her er tale 
om en sondring mellem hvem der er født  
på øerne, og hvem der ikke er.

Forholdet til Danmark
Der er visse kræfter, der arbejder for, at den 
danske regering skal give en undskyldning 
for slaveriet og betale kompensation herfor. 
Stacey E. Plaskett mener ikke, at det er 
realistisk, at Danmark skulle betale erstatning 
for slaveriet. Derimod kunne det måske  
nok være på sin plads med en undskyldning 
eller beklagelse af den rolle Danmark spillede 
i slavehandelen og slaveriet. Danmark er 

Stacey E. Plaskett, 
USVI kongresmedlem 
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stadig til stede i den vestindiske bevidsthed 
og måske er der ind imellem en følelse af  
at den danske interesse for øerne ikke  
er begrundet i øernes nuværende forhold,  
men mere i en romantisk historie, der har  
en masse med dansk selvfølelse at gøre.  
F.eks. nævner hun, at det fra tid til anden  
kan være svært for hende at komme til 
gudstjeneste i hendes kirke i Christianssted, 
den lutherske kirke, fordi mange af sæderne  
i kirken er fyldt op med danske turister, der 
næppe kommer for at tjene deres gud, men 
snarere af nysgerrighed. Dette er manglende 
respekt for at øboerne lever et almindeligt liv, 
som de ikke ønsker alt for meget stillet til 
skue.

Checken Danmark modtog af USA 
for salget af Dansk Vestindien på  
25 millioner dollars i guld. 
Rigsarkivet
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Kan Danmark gøre noget?
Hvis Danmark ville gøre noget for øerne, der 
såvel kan være udtryk for nutidig interesse for 
disse, som en slags soning af fortiden, kunne 
man hjælpe øerne med at give unge menne-
sker mulighed for at komme til Danmark at 
studere på de højere læreanstalter, og betale 
for studierne og opholdet. Et studieophold 
for en ung vestinder i Danmark er næsten 
umuligt i dag. Det forudsætter nemlig, at  
man er optaget på et universitet i USA. Og 
det er meget dyrt (bl.a. tuition fee), og derfor 
uladsiggørligt for den største del af ungdom-
men på USVI. Kunne Danmark f.eks. stille  
et sådant program til rådighed i en 10 års 

periode for måske 10-20 unge vestindere 
ville en god gerning være gjort og man ville 
have været med til at forbedre uddannelses-
niveauet og måske også bidrage til at skabe 
nogle ledere på øerne af en større lødighed 
end dem, man har i dag. Det kunne så også 
tjene som en lille “kompensation” til befolk-
ningen for den meget store transfersum på 
USD 25 mio, som Danmark modtog i 1917, 
og som ikke kom øerne til gavn.

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

Unique Tours aps  ·  Teglgårdstræde 9  ·  1452 København K  ·  Danmark 
Tlf. +45 39 90 20 40  ·  Fax +45 32 21 11 44  ·  email: info@uniquetours.dk

www.uniquetours.dk 

Reg. under Rejsegarantifonden nr. 2526  ·  Bank: Danske Bank 

Unique Tours aps
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Følgende artikel er skrevet af  
Aske Stick på baggrund af specialet 
”Social positionering blandt de afro-
caribiske slaver på St. Croix, 1800 
– 1850”, som modtog andenpræmien  
i Dansk Vestindisk Selskabs Speciale-
pris den 29. marts 2015. Specialet er 
tilgængeligt i selskabets bibliotek på 
www.dwis.dk.

I februar 1808 kom den afrocaribiske slave 
August op at slås med den afrocaribiske 
slave Secipio i en brødbod lidt uden for 
Christiansted. August havde solgt sit brænde 
på søndagsmarkedet og var på vejen hjem 
stoppet for at købe noget brød. I brødboden 
opstod der tumult mellem ham og Secipio, 
og på et tidspunkt trak Secipio en stok og 
slog ud efter August. August flygtede uden 
for boden, men inden det lykkedes ham at 
slippe væk fra Secipio, blev han ramt over 
det ene øje og ryg med stokken. I det 
efterfølgende forhør blev August beskrevet 
som ”en meget fredsommelig neger” og 
ejeren til August, J. M. Magens beskyldte 
Secipio for at være ”morderisk” samt kræve 
en økonomisk erstatning af hans ejer, John 
Richardson, da August havde ligget syg  
i flere dage som følge af overfaldet. August 
blev flere gange gennem sagens forhør 
beskrevet med lignende sociale karaktertræk 
om hans fredelige væsen, hvilket afveg  
fra den eksisterende forestilling omkring 
slavernes sociale karaktertræk, der eksiste-
rede af den eurocaribiske befolkning og var 
en del af grundlaget for slavesamfundet i det 
tidligere Dansk Vestindien.

Sagen er blot ét af mange eksempler på, 
hvordan slaverne på St. Croix beskrev 

hinanden med forskellige sociale karakter-
træk eller sociale markører i perioden fra 
1800 – 1850 (dette er specialets undersøgel-
sesperiode). Dette understreger antagelsen 
om, at slavernes interaktion med eurocaribi-
erne ikke kun skal ses i lyset af et spørgsmål 
om ”modstand” mod slaveriet, men også  
kan ses i lyset af et ønske om at markere 
eller fremhæve sociale forskelligheder mellem 
slaverne – både over for eurocaribierne, men 
også over for hinanden. 

I det dansk vestindiske slavesamfund, 
ligesom i de andre slavesamfund i Caribien, 
eksisterede en klar opdeling mellem de 
forskellige befolkningsgrupper, særligt mellem 
gruppen frie eurocaribiere og gruppen af  
ufrie afrikanske og afrocaribiske slaver. 
Efterhånden opstod også en fri afrocaribisk 
befolkningsgruppe, der, på trods deres 
frihed, langt fra havde de samme rettigheder 
som eurocaribierne. Eurocaribierne og 
koloniadministrationen kategoriserede ofte 
gruppen af slaver med deskriptive markører 
som mand/kvinde, ung/gammel, afrikansk-
født/caribiskfødt, efter religion, osv. Kategori-
seringen giver ikke særligt meget plads til de 
sociale forskelligheder eller sociale markører. 
Men dykker man ned i enkeltstående sager 
– særligt retssager og forhør – fremkommer 
et forskelligartet billede af slavernes sociale 
markører. 

Et andet eksempel udspillede sig mellem 
mesterknægten Lincoln, den afrocaribiske 
kvinde Diana og hendes søn Scipio. I sagen 
er Scipio hovedperson i en fortælling om 
forskellen mellem ham og Lincoln. Scipio  
var driver på plantagen The Profet, hvilket  
var en slags opsynsmand, der arbejdede 
under mesterknægten. Diana var selv slave 

At være mere end bare en slave
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på plantagen og hun underrettede politi-
mesteren i Christiansted om Lincolns hårde 
behandling af hendes søn i 1805. I afhørin-
gen af Diana fortæller hun om sin søn i et 
kontrasterende billede til mesterknægten 
Lincoln – først beskriver hun Scipio positivt 
og dernæst Lincoln negativt. Scipio blev 
således beskrevet som hverken ”liderlig eller 
forskammelig” og ”gjør sine skyldigheder”, 
hvorimod Lincoln blev beskrevet som ”ond” 
og med en ”connection” til Louisa, en 
afrocaribisk kvinde på plan-tagen. Diana 
fremhæver at Lincoln havde afstraffet Scipio 
som følge af, at Scipio havde slået Louisa. 
Ligesom i sagen om August blev Scipio 
beskrevet med særlige sociale egenskaber, 
der i sidste ende skulle overbevise politime-
steren om, at Lincoln skulle stoppe den 
hårde behandling af ham.

Det samme var gældende i en lang række 
sager om mad og afstraffelser, hvor slaverne 
fremhævede deres familie, børn, ægteskab 
og graviditet som specifikke markører,  
der gjorde dem ”særlige” i forhold til den 
afstraffelse eller den mad de fik uddelt. 

Således fik den afrocaribiske kvinde Charlotte 
10 pund sukker i erstatning til hendes og 
hendes barn af hendes ejer, da politimesteren 
afgjorde, at Charlotte og hendes barn ikke 
var blevet retfærdigt behandlet af deres ejer. 

Selvom de mange enkeltstående sager  
kun kan fortælle os noget om specifikke 
slaver på specifikke plantager på specifikke 
tidspunkter, er sagerne vigtige og interes-
sante for vores forståelse af gruppen af slaver 
som en helhed. Sagerne giver et ”kig” ind  
i forskellige dagligdags hændelser mellem 
slaverne, men giver også en større forståelse 
af billedet af gruppen af slaver, da billedet 
ikke giver et billede af en social homogen 
gruppe. Derfor bliver man også nødt til ikke 
udelukkende at se slavernes interaktion med 
eurocaribierne som et udtryk for ”modstand” 
– slaverne interagerede også i det sociale 
rum for at bevare, fremhæve eller stræbe 
efter sociale markører, selvom de var 
underlagt forskellige undertrykkende 
forestillinger, der gjorde dem mere end til 
bare slaver.

Aske Stick
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VI GLÆDER OS TIL VI SES IGEN! 

Møder & aktiviteter

MEDLEMSMØDE I TAASTRUP 
FREDAG 19-02-2016 KL. 19:00 
TAASTRUP MEDBORGERHUS 

På dette medlemsmøde vil forfatteren Kåre Lauring med 
udgangspunkt i hans bog ”Slaverne dansede og holdt sig 
lystige” fortælle om slaver og slaveri.

Kåre Lauring er uddannet historiker, og han var i årene 
1983-2012 ansat som museumsinspektør ved M/S Museet 
for Søfart, hvor han særligt arbejdede med kolonihandel i 
16-1800 tallet samt den danske handels flåde efter 1900. 

Kåre Lauring har skrevet en del bøger, hvoraf den sidste er: 
”Slaverne dansede og holdt sig lystige – En fortælling om 
den danske slavehandel.” Gyldendal 2014. Bogen blev i 
øvrigt anmeldt i medlemsblad nr. 4 i 2014. Log på og se den 
i Biblioteket.

I årene 1450-1870 blev i alt 12,5 mill. afrikanske slaver lastet 
på skibe ud for Afrikas vestkyst og sejlet over Atlanten til 
Sydamerika, Vestindien eller USA. Af dem døde ca. 2 mill., 
medens ca. 250.000 europæiske søfolk heller ikke overleve-
de opholdet ud for Afrikas kyst og rejsen over Atlanterhavet.  
Af de ca. 12,5 mill. slaver blev omkring 86.000 transporteret 
på danske skibe, i en transport der foregik fra de danske 
forter på Guineakysten og til de danske og andre landes øer 
i Vestindien. 1802 forbød Danmark slavehandelen, medens 
selve slaveriet på plantagerne på de danske øer fortsatte 
frem til 1848.  

Ud fra dette store og uhyggelige emne, fortæller Kåre 
Lauring om opkøbet af slaverne i Afrika, transporten  
over Atlanten samt salget af slaverne i Vestindien.

60,-
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2017 AKTIVITETER

INVITATION TIL BRAINSTORM- 
MØDE MANDAG 07-03-2016 KL. 19:00  
TAASTRUP MEDBORGERHUS 

Bestyrelsen inviterer hermed medlemmerne  
af Dansk Vestindisk Selskab til idémøde om 
aktiviteter, som kan finde sted i Danmark i 2017 
for at markerer 100 året for salget af øerne  
og 100 året for starten på Dansk Vestindisk 
Selskab. Vi har selv ideer, men efterlyser 
medlemmernes bidrag til nye og måske  
mere utraditionelle aktiviteter.

Der vil blive budt på lidt mundgodt  
og noget at drikke til.

Vel mødt.

MEDLEMSMØDE I HORSENS 
LØRDAG 12-03-2016 KL. 14:00 
HORSENS FIRMAIDRÆT

MEDLEMSMØDE I TAASTRUP 
FREDAG 15-04-2016 KL. 19:00 
TAASTRUP MEDBORGERHUS 

Johan Lund Heinsen holder foredrag med titlen  
”Sørøver og fribyttere”.

I starten af 1680erne blev St. Thomas hjemsted for  
flere forskellige besætninger af sørøvere. Dette skete  
på et tidspunkt, hvor de franske og engelske naboer  
var begyndt at se sørøveriet som en plage, der måtte     
forfølges. Sørøverskibenes besætninger bestod af,  
hvad guvernøren på engelske Nevis kaldte “skurke  
fra alle nationer”, og de forstyrrede både handlen og  
den sociale orden i Caribien. Med afsæt i de besæt-
ninger, som brugte St. Thomas som fristed, undersøger 
dette foredrag sørøvernes verden og søger at trænge 
helt tæt på deres hverdagsliv ved at spørge:  
hvad talte man om på dækket af et sørøverskib?

TILMELDING   

VIA WEBSITET

WWW.DWIS.DK/ 

ARRANGEMENTER

30,-

60,-
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Erik Gøbel: Vestindisk-guineisk 
Kompagni 1671-1754. Studier og 
kilder til kompagniet og kolonierne 
med Peder Mariagers beretning  
om kompagniet. Syddansk Univer-
sitetsforlag 2015.

EG er seniorforsker ved rigsarkivet siden 
1981 og har udgivet talrige artikler og bøger 
om kolonihistorien. Læserne kan også have 
hørt EG ved et af hans mange foredrag om 
Dansk Vestindien. Hans ny bog V-g K er et 
gedigent værk, der med suverænt overblik 
og detaljer beskriver, hvordan kompagniet 
har forvaltet kolonierne i Vestindien og 
Guinea fra starten 1671 til opløsningen 1754. 
I Forordet understreger EG bl.a., at synsvink-
len er eurocentrisk og kompagnihistorisk. 
Anderledes kan det ikke være. Bogen er 
opdelt i to dele. I. del ”Studier” omhandler 
kompagniet. II. del hedder ”Kilde” og 
indeholder Peder Mariagers beretning om 
Vestindisk-guineisk Kompagni (herom 
senere). Sidst i bogen finder vi kilder, litteratur 
og registre.

I ”Studier” går EG pædagogisk frem og 
indleder med en kort oversigt over kompag-
niets og koloniernes historie inden detailstu-
dier af udvalgte aspekter. Kompagniet sættes 
ind i tidens økonomiske tanker om merkan-
tilisme. Kompagniets oktroj med monopolet 
på sejlads og handel med kolonierne får 
alvorlig kritik af Adam Smith i ”The Wealth  
of Nations” (1776), der jo hylder den økono-
miske liberalisme og det frie marked. EG 
forsvarer kompagniets oktrojer – det 1. fra 
1671, det 2. fra 1697 og 3. fra 1734 – med, 
at disse var nødvendige i startfasen af 
koloniseringen. EG behandler indgående 

oktrojerne, samt såkaldte interne ledelses-
regler, hvordan kompagniet er bygget op, og 
hvem der har den reelle indflydelse. Kongen 
og adelen er klart de største aktionærer  
i hele kompagniets historie. Fremtrædende 
borgerlige og efterhånden også udlændinge 
– især hollændere – tegner også aktier.  
EG behandler i et kapitel kompagniets faste 
an-læg. I København kompagniets smukke 
hovedbygning i Strandgade på Christians-
havn, havneanlæg og sukkerraffinaderiet.  
I Vestindien: toldboder, vejerboder, pakhuse, 
administrationsbygninger, sukkermøller  
på kompagniets plantager mm. Samt de 
militære anlæg vi kender: fort Christian  
i Charlotte Amalie, fort Christiansværn  
i Christiansted og Frederiksfort på St. Jan. 
Men de faste anlæg i Guinea får kun 8 linjer. 
For overfladisk i betragtning af den store 
rolle, som de danske forter på Guldkysten 
betød for trekanthandelen. Især det store fort 
Christiansborg vejede tungt i kompagniets 
økonomi.  Kapitlet om søfarten, som bygger 
på tidligere forskning af EG, giver en sum-
marisk oversigt over sejladserne mellem 
Europa og kolonierne i Guinea og Vestindien. 
Denne er kun bragt som den nødvendige 
forudsætning for den handel, som jo var 
vigtig for kompagniet. EG giver i et længere 
kapitel om handelen indblik i kompagniets 
økonomi. Helt ned i detaljen: bogholderiet 
indeholder fakturabøger, som 1696-1754 
opregner mængder og værdier for hvert 
enkelt skib. Og i det store overblik i afsnittet 
”Økonomien i varekredsløbet”. Om den 
transatlantiske slavehandel kan nævnes,  
at den gav pænt overskud i perioden 
1698-1733. Forskellen på slavernes indkøbs-
pris i Guinea og de overlevendes salgssum 
på St. Thomas var 41 %. I kapitlet ”Opløs-

BOGANMELDELSE

Vestindisk-guineisk Kompagni 1671-1754
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ning og nyordning” beskriver EG 
opløsningen af kompagniet som 
relativ ukompliceret. Planterne i 
Vestindien var utilfredse med kompag-
niets monopol på besejling og handel 
og krævede, at kronen overtog øerne. 
Direktionen forelagde kompagniets 
dårlige økonomi på den sidste generalfor-
samling 24. juli 1754 og fik vedtaget 
afviklingen af kompagniet. Kronen overtog 
kompagniets samlede arv og gæld ved at 
udstede en obligation på 2.239.446 
rigsdaler. Nyord ningen bestod i, at Vestindien 
fik en kongelig udnævnt generalguvernør 
over alle 3 øer. Lokal administrationen blev 
varetaget af byfogederne i Charlotte Amalie, 
Christiansted, Frederiksted og en landfoged 
på St. Jan. Den ny kronkolonis administration 
mindede meget om et dansk amt. I den korte 
”Afslutning” citerer EG igen Adam Smiths 
hårde dom over kompagniets monopol og 
negative indflydelse på Vestindien, men EG 
gør opmærksom på kompagniets store 
betydning for København. Samt runder af 
med den vurdering, at fra 1754 var grund-
laget lagt for den blomstrende søfart og 
handel, som Danmark oplevede helt frem  
til Englandskrigene ca. 1800.    

II. del ”Kilde” indeholder ”Peder Mariagers 
beretning om Vestindisk-guineisk Kompagni”, 
hovedkilden til kompagniets historie,  
skrevet af kompagniets mangeårige bog-
holder, dvs. administrerende direktør, Peder 
Mariager i 1753 som tjenstlig arbejdsopgave 
lige før kompagniets afvikling. PM er 
særdeles kompetent til at skrive kompagniets 
historie. Det er ikke muligt at gå i detaljer her. 
Beretningen er bygget kronologisk op. Læse-
ren kan således gå ind under året 1733 og få 
udførlig information om købet af St. Croix.

Bag i bogen findes ”Kilder og litteratur”.  
Først en oversigt over utrykt materiale  
fra især rigsarkivet – især nyttig til søgning 
om bestemte sager. Samt en udførlig 
up-to-date litteraturliste over danske, 
europæiske og caribiske litteratur.

Sidst findes både personregister og skibs-
register, som er nyttige til hurtig orientering 
og opslag. Og så er bogen gennemillustreret 
med originale billeder, som det er en 
fornøjelse at studere nærmere. Bogen  
kan anbefales på det varmeste.

Historiker, cand. mag. Gunner Steenberg. 
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Da den amerikanske regering i marts 
1916 sendte et traktatudkast til den 
danske regering om USA’s erhvervelse 
af De dansk-vestindiske Øer, var 
følgende artikel indføjet i udkastet:

 ”I betragtning af Udviklingen af 
Danmarks politiske og økonomiske 
Interesser i Grønland, vil De forenede 
Stater ikke have noget at indvende 
imod Danmarks krav paa at tage 
saadanne kontrollerende og beskyt-
tende Forholdsregler i Grønland,  
som det maatte anse for egnede og 
nødvendige til Beskyttelse og Fremme 
af disse Interesser, dog under For-
udsætning af, at saadanne Forholds-
regler ikke er i Strid med Princippet 
om den lige Adgang i alt, hvad der 
vedrører alle Nationers Handel og 
Industri…” 
 
Dette udkast til artikel var i realiteten den 
amerikanske regerings anerkendelse – trods 
Monroedoktrinen – af Danmarks suverænitet 
over hele Grønland. Den danske regering 
accepterede, trods det at man havde meget 
fokus på at få amerikansk godkendelse af 
dansk højhedsret over Grønland anerkendt  
i forbindelse med salgsforhandlingerne  
om de dansk-vestindiske Øer, ikke denne 
bestemmelse, der følgelig forsvandt fra den 
endelige traktat, der indebar, at Danmark  
den 31. marts 1917 overdrog de tre vest-
indiske øer, St. Thomas, St. Croix og St.  
Jan til USA. Begrundelsen for fjernelse af 
bestemmelsen var den, at Danmark, der  
jo baserede al handel med og i Grønland på 
et statsmonopol (KGH), derved kunne bringe 
dette monopol i fare. Amerikanerne rev sig 

længe i tøjret, idet man principielt ønskede  
et åbent handelsområde i Grønland, på 
samme måde som Storbritannien – godt  
nok ved hjælp af noget mere krasbørstige 
midler (Opiums-krigene) – i 1860’erne havde 
fået Kina åbnet op for fri handel.

I stedet lykkedes det den danske regering  
at få den amerikanske regering til at udstede 
en særlig erklæring samtidig med ratificering 
af salgstraktaten. Erklæringen lød i al sin 
enkelhed således: ”De Amerikanske Forene-
de Staters Regering vil ikke modsætte sig,  
at Den Danske Regering udvider sine 
politiske og økonomiske Interesser til Hele 
Grønland.” Indirekte havde USA dermed 
også accepteret, at der ikke i Grønland skulle 
gælde fri handel, hvilket der så heller ikke 
gjorde i yderligere 30-40 år!

Forenklet sagt kan man konstatere, at denne 
korte sætning i den amerikanske regerings-
erklæring lige siden har dannet fundamentet 
for de dansk-amerikanske relationer ved-
rørende Grønland, og baggrunden for at  
USA i 1941 ikke bare tog sig sin egen ret,  
da man havde behov for baser, men forhand-
lede en overenskomst med den danske 
gesandt i Washington, Henrik Kaufmann;  
og at man sidenhen i enhver henseende har 
respekteret dansk højhedsret, således som 
det bl.a. har udmøntet sig i 1951-forsvars-
aftalen og senere i 2004 i Igalikoaftalen.

Alt efter temperament kan man jo så 
overveje, om denne erklæring kan anses  
som et tillæg til salgssummen for øerne, der 
kapitaliseret sikkert kan opgøres til et meget 
stort beløb. Om beløbet så skal tillægges 
købesummen eller fratrækkes som følge af 
de ikke uvæsentlige omkostninger, Danmark 

I ANLEDNING AF 100-ÅRET FOR TRANSFERDAY 2017

Den grønlandske forbindelse
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har haft som kolonimagt i Grønland, vil uden 
tvivl kunne diskuteres.

Men skal man belyse omfanget og virknin-
gerne af salgstraktaten mellem Danmark og 
USA om de vestindiske øer, kommer man 
ikke uden om også at tage de grønlandske 
forhold med ind i billedet. USA`s væsentligste 
interesse i at erhverve de vestindiske øer var 
en sikring af havnen i St. Thomas, idet man 
frygtede en tysk intervention i det tilfælde 
USA besluttede sig til at gå med på allieret 
side i 1. Verdenskrig, hvilket USA gjorde 
snarligt efter Transferdag. Den amerikanske 
interesse i øerne blev – ud fra dette syns-

punkt – af relativ kort varighed. Hvorimod det 
amerikanske militære engagement i Grønland 
nu har næsten 75 år på bagen; og dette 
alene baseret på en traktat, der bygger på en 
uomtvistelig dansk højhedsret over Grønland. 
Man kan måske forestille sig at et lignende 
arrangement kunne have ladet sig gøre i 
1917 med øerne. Men når det blev til et salg  
i stedet for en forsvarstraktat skyldes det nok 
iveren fra dansk side med at slippe af med  
de besværlige øer. I den henseende er meget 
ændret siden.

Michael Keldsen
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KORT NYT

Generalforsamling i  
St. Thomas Friends of Denmark

Der har netop været årlig generalforsamling i 
St. Thomas Friends of Denmark. Foreningen 
har valgt ny formand, Marlene Boscholte, der 
sidder forrest nr. 3 fra venstre. Ellers genvalg 
af den øvrige bestyrelse.

Du kan følge foreningens arbejde  
på Facebook:

www.facebook.com/St-ThomasSt-John-
Friends-of-Denmark-Society-Inc
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KORT NYT

Nytårskur

Dansk Vestindisk Selskabs protektor er  
som bekendt Hendes Majestæt Dronning 
Margrethe. Denne særlige anerkendelse,  
der for foreningen ligger heri, indebærer, at 
Foreningen gerne lader sig repræsentere,  
når Majestæten kalder. Det skete senest  
den 6. januar ved Nytårskuren, hvor Gerda 
Brown, der er medlem af bestyrelsen, mødte 
op, fik hilst på og takket for protektoratet. 
Her ses Gerda Brown på vej fra kuren.
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Dansk Vestindisk Selskab:  
Bestyrelse, kontaktpersoner og adresser

FORMAND 
Anne Walbom,
formanden@dwis.dk
T 33 24 10 20
Lykkesholms Allé 2 A, 4. sal
1902 Frederiksberg C

SEKRETÆR 
Lars Hven Troelsen
hven@oncable.dk
T 40 51 94 95
Strandøre 19
2100 København Ø

BESTYRELSESSEKRETÆR 
Anna Lykke Jensen
T 43 99 80 50

BESTYRELSESMEDLEM
Michael Keldsen 
T 38 77 44 80

NÆSTFORMAND
Asger P. Larsen
asger.p.larsen@gmail.com
T 75 64 47 44
Valmuevej 94
8700 Horsens

KASSERER 
Hans Jørgen N. Laursen 
needenskov@gmail.com
T 86 94 74 55
Byvangen 13
8700 Horsens

BESTYRELSESMEDLEM 
Gerda Brown Jensen

NÆSTFORMAND
Dorte Paaske
dortepaaske1@gmail.com
T 21 43 20 21
Halls Allé 7, st. th, 
1802 Frederiksberg C

BANKFORBINDELSE
Lån & Spar Bank
Reg. nr. 0400
Konto nr. 1170079724
IBAN-nr . DK2004001170079724, 
BIC-kode LOSADKKK

Bank



Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 1 / Januar 2016  ·  25

MØDEUDVALG 
Gerda Brown Jensen 
moedeudvalget@dwis.dk 
T 35 42 84 34 
Jens Munksgade 20, 5. tv
2100 København Ø
Uden for bestyrelsen:
John Brown
Bjørn West

FESTIVALUDVALG 
Asger P. Larsen
festivaludvalget@dwis.dk 
Anne Walbom
Uden for bestyrelsen:  
Dorte Nielsen

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

2017-UDVALG
Anne Walbom
Uden for bestyrelsen:  
Lars Holst
Ulla Lunn  
Karin Gert Nielsen

SELSKABETS  
KONTAKTPERSONER

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

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

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

MEDLEMS SEKRETARIAT
Ebbe Tor Andersen 
sekretariatet@dwis.dk
T 32 53 10 98 
Mobil 29 45 36 65
Thimandsvænget 5
2791 Dragør

MEDLEMSBLAD
Michael Keldsen 
medlemsbladet@dwis.dk
T 38 77 44 80
Mobil 20 16 20 92
Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø

WEBREDAKTION 
webredaktionen@dwis.dk 
Ebbe Tor Andersen  
T 32 53 10 98,
Mobil 29 45 36 65, 
Thimandsvænget 5 
2791 Dragør 

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

FLÅDEN OG DANSK 
VESTINDIEN
Den danske 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 VESTIDIEN, 
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
Alex Frank Larsen.  
304 sider 2008
Pris kr. 200,-

SLAVES IN OUR FAMILY  
TO DVD’ER, 4 TV-dokumenta-
rer 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,-

Bogsiden

Alle priser er ekskl. porto og forsendelseskuvert. Betales på et vedlagt girokort.

DVS-emblem, kr. 25,- og bøger kan købes ved møder eller bestilles pr. brev, mail, 
telefon hos: Cay Andersen, bogsalg@dwis.dk, T 57 83 11 27, Færøvej 15, 4180 Sorø
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Bliv medlem af  
Dansk Vestindisk Selskab

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

Selskabets formål er ...
... at samle alle, der har eller har haft til knyt- 
ning til U.S. Virgin Islands, det tidligere  
Dansk Vestindien, samt alle andre, der har 
interesse i at opretholde og skabe kulturelle 
og venskabelige forbindelser til øerne, og 
bevare minderne om Dansk Vestindien.

... at informere om og støtte interessen  
for U. S. Virgin Islands og dets historie  
i Danmark, samt støtte interessen for 
Danmark i U.S. Virgin Islands.

Formålet søges gennemført ved:

•  Møder, sammenkomster, foredrag og 
anden foreningsvirksomhed.

•  Udgivelse af et medlemsblad ogandre 
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 ajor med nyheder  
i Dansk Vestindisk Selskab på vores 
website. Vi opdaterer løbende med 
nyheder, fotos og digitale udstillinger.

Lad os høre fra dig, hvis du har gode 
ideer til artikler, indlæg, fotos, film 
udstillinger m.m. Du er velkommen  
bidrage til arbejdet med websitet og 
Magasinet.
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Afsender: Dansk Vestindisk Selskab
Ebbe Tor Andersen · Thimandsvænget 5 · 2791 Dragør

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

DEADLINE  
for artikler og  
materiale til  
næste nummer  
af Magasinet er  
d. 1. marts 2016


