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Kære medlemmer.

Jo tættere vi kommer på den 31. marts 2017, jo flere henvendelser får 
jeg fra folk /institutioner, som jeg ellers ikke har kontakt til.

Nyt undervisningsmateriale synes at være på vej til de danske skoler. 
Det ved jeg, fordi jeg har hjulpet to forskellige forlag bl.a. med vest- 
indiske kontakter. 

Jeg har fået henvendelser fra sangkor, orkestre og kammerensembler, 
som alle gerne vil ud på øerne og spille. 

At universitetsstuderende henvender sig, fordi de vil skrive om vest- 
indiske emner og mangler nogle billedder eller de rette kontakter, – det 
er ikke noget nyt. Men henvendelser fra søværnet har jeg ikke haft før. 

Spændingen stiger

På gensyn

Anne Walbom

Formanden  
skriver...
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Årene 1917-20 havde store territoriale 
ændringer på tapetet for Danmark. 
Først blev de Dansk-Vestindiske Øer 
overdraget til USA den 31. marts 
1917. Danmark blev dermed reduceret 
med 360 km2 og 30.000 indbyggere.

1 1/2 år senere – den 1. december 1918 – fik 
Island selvstændighed i personalunion med 
Danmark. 108.000 km2 og 85.000 islændin-
ge var ikke længere en del af Danmark. 
Personalunionen opløstes på islandsk initiativ 
i 1944.

Befolkningsmæssigt kompenseredes der 
rigeligt herfor med Genforeningen i 1920, 
hvor Nordslesvig (Sønderjylland) på ny blev 
en del af Danmark med et areal på 3.964 
km2 og 163.000 mennesker.

Fra og med dette tidspunkt var Danmark 
som nation homogen – når bortses fra de 
små befolkninger på Færøerne (ca. 18.000 
mennesker) og Grønland (ca. 15.000 
mennesker). Danmark var nu en nation 

baseret på dansk sprog og kultur og inden 
for et afgrænset og sammenhængende 
– omend – beskedent område.

Men den globale dimension, som besiddel-
sen af DVI og Island (tillige med Færøerne og 
Grønland) samt de tidligere afhændede 
tropekolonier i Indien og Afrika, var udtryk for, 
faldt på ingen måde væk. Tværtimod blev 
Danmark en omend endnu mere internatio-
nalt orienteret nation baseret på skibsfart og 
handel – med danske virksomheder, som 
ØK, A.P. Møller, J. Lauritzen for ikke at 
forglemme produktionsvirksomheder som 
Novo, Lego, Carlsberg, Danfoss m.fl.

I lyset heraf er vores interesse for de vestindi-
ske øer hos de færreste båret af beklagelse 
eller ærgrelse over, at de ikke længere er en 
del af Danmark, men af en ægte interesse for 
det historien kan fortælle os og den oplevel-
se, som øerne i dag kan byde alle, der 
besøger dem – også vi fra Dansk Vestindisk 
Selskab.

Michael Keldsen

Redaktøren skriver...
ET LIDET LAND?
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VESTINDISK 
STEMNING 
I VINTERKULDEN

Sneen drysser ned, temperaturen er 
-3 gr., kun få mennesker har endnu 
her ved 10-tiden den 23. januar vovet 
sig ind til København. På Nytorv er der 
imidlertid vestindisk stemning – en 
slags i hvert fald, som et telt, nogle 
palmer, et ”svømmebassin”, rom og 
styltegængere, samt varmekanoner nu 
kan skabe under de ydre kolde om-
stændigheder. Og teltet er fyldt med 
varmt klædte morgenfriske folk, der vil 
indånde lidt caribisk stemning i denne 
klimalomme og samtidig høre vores 
kulturminister Bertel Haarder sige et 
par ord om de vestindiske øer.

Denne dag slog Atlantic Link og de vestindi-
ske øers turistchef i Danmark Karin Gert 
Nielsen nemlig et slag for øerne som turist- 
mål, men også som et oplæg til markeringen 
i 2017 af Transferdag for 100 år siden.

I sin tale kom Bertel Haarder bl.a. ind på 
denne begivenhed bl.a. med følgende 
bemærkning: ”Men alt det, som vi har glemt 
(om øernes danske historie; red.) får vi 

lejlighed til at huske i 2017. Der er det nemlig 
100 år siden Øerne blev solgt til USA. I øvrigt 
efter en folkeafstemning, som var kvindernes 
første chance for at benytte deres stemme-
ret.” Kulturministeren nævnte i den forbindel-
se bevillingen på 5 mio. kr. til digitaliseringen 
af Rigsarkivets arkivalier fra den danske 
kolonitid.

Dette arkiv er unikt, fordi de danske kolonisa-
torer – i modsætning til de engelske, franske 
og hollandske myndigheder på andre 
caribiske øer – meget minutiøst nedskrev og 
arkiverede alt, hvad der foregik, herunder 
bl.a. og ikke mindst omkring køb/salg af 
slaver, og udmåling og eksekvering af straffe, 
som man måske på de andre øer ikke havde 
den helt store lyst til at udbasunere og 
gemme for eftertiden.

Men med denne lidt skumle fortid in mente, 
skal man dog i dag glæde sig over de gode 
relationer til øerne, de årlige danske gæster 
derude, som i 2017 forventes at være 
25.000, og det skønne klima, som øerne 
byder på.

Michael Keldsen
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ERINDRINGER 
FRA 
DANSK VESTINDIEN

Erindringslitteratur er kilden til meget 
information og til en indleven i en 
tidsalder, der er svunden.

Groft sagt findes den i 2 kategorier; den ene 
er den ”officielle” – bøger skrevet af kendis-
ser, der har spillet en væsentlig rolle i politik, 
administration, kunst, militærliv eller andet; 
den anden er den mere private, hvor et ældre 
familiemedlem gerne har villet fortælle sin 
livshistorie til de efterfølgende generationer i 
familien.

Et eksempel på sidstnævnte er Christian 
Møller Nielsens ”Mine Erindringer fra Dansk 
Vestindien – Aarene 1905-1907”.

De er ikke offentligt tilgængelige, men kan 
findes på DWIS-hjemmesiden. 

Jeg har haft fornøjelsen at læse dem, og skal 
i det følgende prøve at delagtiggøre mine 
læsere i elementer af en meget spændende 
historie om livet i Dansk Vestindien og dets 
bank- og økonomiske liv i en periode efter at 
salgstraktaten med USA fra 1902 var blevet 
afvist af Landstinget, samt også et indblik i 
det internationale miljø, som de dansk-vestin-
diske øer, og ikke mindst St. Thomas, var.

Det var en tid, hvor der blev gjort en vis 
indsats for at rejse øerne og skabe ordentlige 
forhold for befolkningen, såvel som et forsøg 
på at knytte øerne tættere til moderlandet. 
Som bekendt lykkedes det ikke – øerne blev 
solgt i 1917; men Christian Møller Nielsens 
ophold fra 1905-1907 var et led i dette 
genrejsningsforsøg, idet han kom derud som 
ansat i Dansk Vestindisk Nationalbank, som 
blev oprettet i 1904, og som skulle bringe 
orden i øernes pengeforhold.

En af de første opgaver, banken havde var at 
få ombyttet virvaret af forskellig mere eller 
mindre gangbar mønt til den nye valuta på 
øerne (franc). Ombytningen fandt først sted 
på St. Thomas og senere på St. Croix – og 
gik lidt trægt, fordi befolkningen dels var 
noget skeptisk, dels tilbageholdende med at 
møde op og under nysgerrige blikke ”afslø-
re”, hvad de havde af penge. Ombytningen 
og nationalbankens erhvervelse af bl.a. 
guldmønter krævede sikkerhedsforanstaltnin-
ger, og bevæbnet gendarmeri var konstant til 
stede og sikrede de nødvendige transporter 
samt opbevaringen på hhv. Fort Christians- 
værn i Christiansted og Fort Christian i 
Charlotte Amalie. Christian Møller Nielsen 
havde ansvaret for denne operation, som han 
udførte stort set alene. Og som et kuriosum 
underskrev han (eller hans kollega) personligt 
samtlige pengesedler, der kom i omløb på 
øerne. Først betragtede han dette hverv som 
ærefuldt, efterfølgende ”idiotiserende”. Det 
forstår man jo godt – mængden af sedler 
taget i betragtning.

Den nye valuta var guldindløselig. Dvs., at den 
vestindiske nationalbank iht. sin Oktroj til enhver 
tid var pligtig at kunne omveksle sedlerne til 
guld. Nationalbankens eneste konkurrent på Christian og Avies bolig i Frederiksted.
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øerne var den engelske Colonial Bank. Den 
forsøgte i en periode at erodere nationalban-
kens position ved en aktiv indsats for opkøb af 
sedlerne, som man så præsenterede til 
indløsning. Det var ved at lykkes for Colonial 
Bank at ”tømme” nationalbanken for guld, 
hvilket kunne have været et alvorligt anslag 
mod tilliden til den nye valuta, og angiveligt 
skulle skaffe Colonial Bank af med en konkur-
rent. Det gik omvendt – Colonial Bank lukkede.

USA spillede en stor rolle på de danske øer. 
Det var øernes største handelspartner; det 
meste af sukkerproduktionen blev fragtet til 
USA til raffinering; strategiske forhold – især i 
forbindelse med bygningen af Panamakana-
len – indebar en væsentlig amerikansk 
flådetilstedeværelse med konstant udstatio-
nerede flådefartøjer bl.a. i St. Thomas Havn. 
Dette var godt for øernes økonomi, og 
knyttede derved befolkningen til tanken om 
en amerikansk overtagelse. Heroverfor stod 
det man blandt den vestindiske befolkning 
opfattede som manglende interesse i 
Danmark for øerne. Det udviklede sig i 

slendrian fra danske regeringers side overfor 
at lytte til endsige reagere på anmodninger 
fra øerne, ”man var ikke vant til at forhaste 
sig med ”vestindiske Affærer””. Og regerin-
gerne var meget optaget af at øerne skulle 
være selvfinansierende, dvs. ikke koste 
Danmark noget. Bl.a. derfor opretholdt man 
nogle helt tåbelige toldregler overfor bl.a. 
sukker fra øerne og også mellem øerne, 
mens import til USA ikke blev belagt med 
told af amerikanerne, hvilket selvsagt førte til 
at hovedparten af øernes eksport gik til USA.

I det hele taget var store dele af øerne præget 
af slendrian, som forfatteren skriver. Det var 
ikke nemt at få de lokale myndigheder til at 
agere eller reagere. Et eksempel er et indbrud 
i banken, som forfatteren selv må opklare, og 
selv da det er sket kan han ikke få den lokale 
politimester til at foretage anholdelse og 
retsforfølgelse. Han klager følgelig over 
politimesteren til Guvernementet, der giver 
ham medhold. Men resultatet er, at han 
kommer på kant med en stor del af det hvide 
parnas – man klager ikke over hinanden. 

Bluebeard Castle, hvor Christians svigerfamilie boede.
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Forfatteren konstaterer også det sørgelige i, at 
der ikke er noget initiativ blandt landbrugerne 
til at gå over til andre vækster, f.eks. bomuld 
og tobak – nu da sukkerproduktion er så 
usikkert såvel dyrkningsmæssigt, arbejdskraft-
forbrugende som økonomisk. Det skyldes 
mange ting, bl.a. fremhæver han upålidelighe-
den hos den sorte befolkning – man kan 
simpelthen ikke stole på den. Stærke udsagn, 
som uddybes yderligere i et særligt afsnit, der 
hedder ”Lidt om Negrene”. Her gennemgår 
han ”den hvide mands” relationer til ”negrene”. 
Hans redegørelse er baseret på en meget 
almindelig stereotyp i en lang periode af 
historien om den sorte mand – doven, 
aggressiv, tykskaldet, trofast, hvis man holder 
ham i stram snor m.v., og en bemærkning 
som ”og at sove er nu en Gang en sort 
Negersjæls højeste Nydelse”, er meget 
karakteristisk. Men Christian Møller Nielsen 
holder af Negrene – ”som nogle elskelige store 
Børn” og løfter pegefingrene overfor ”Amerika-
nerne, der ikke kan taale dem”. 

I den tidsmæssige kontekst er der næppe 
noget at sige Christian Møller Nielsen på om 
denne indstilling, og man kan måske mene, at 

denne holdning stadig i sin unuancerede form 
er udbredt, blot i en anden og mere lavmælt 
udgave. Men i øvrigt bidrager hans beskrivelse 
til en indsigt i det liv, som levedes, også blandt 
det såkaldte Cha-Cha folk, der var en 
befolkningsgruppe på St. Thomas, der levede 
deres eget liv – og ernærede sig – stort set 
som de eneste på øerne – ved fiskeri.

Rationalet bag den senere amerikanske 
erhvervelse af øerne finder man måske i 
nogle betragtninger, som Christian Møller 
Nielsen kommer med.

Han fastslår, at tyskerne var forhadte blandt 
amerikanerne. Umiddelbart et friskt synspunkt 
i betragtning af at indvandrerlandet USA også 
havde et meget stort tysk befolkningsele-
ment. Men forfatteren mener – måske lidt 
ensidigt – at en konkret begivenhed havde 
skabt dette had, nemlig Verdensudstillingen i 
St. Louis i 1904, som var blevet oversvømmet 
af tyske ingeniører, der i særlig grad havde 
afluret teknikken bag amerikansk ingeniør-
kunst, og efterfølgende påført USA voldsom 
konkurrence baseret på stjålet teknologi. Altså 
industrispionage. Hertil kommer, at Hamburg- 
Amerikalinien voksede sig stor på Vestindien, 
og at den tyske flåde i lange perioder var 
massivt til stede, bl.a. i St. Thomas Havn. 
Hvis man skal følge forfatterens ræsonnement 
må det være, at amerikanerne forventede at 
kunne komme i en konflikt med tyskerne, evt. 
baseret på dette af forfatteren særligt 
definerede had; en konflikt, der ikke mindst 
kunne blive en trussel mod Panamakanalen 
og at St. Thomas Havn kunne blive central i 
denne konflikt. Derfor den amerikanske 
interesse for øerne, og da det så blev aktuelt 
– i 1917 – umiddelbart før USA’s beslutning 
om at indtræde i 1. verdenskrig på allieret 

Trappen på Bluebeard Castle.
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side, erhvervede man øerne. Da var forfatte-
ren for længst rejst tilbage til Danmark.

Forfatteren, der selv kom fra Vejle, bemærke-
de i høj grad den provinsialisme, snerpethed 
og selvtilstrækkelighed, der herskede blandt 
de hvide – især danske – på øerne. Sladder 
og fordømmelse som følge af moralsk an- 
gribelighed var helt almindelig; og de samme 
mennesker færdedes ind og ud hos hinan-
den – ofte ved overdådige frokost- og 
middagsselskaber – og konversationsemner-
ne bar præg heraf.

Gennem sit ægteskab med Avie, der kom fra 
en meget kosmopolitisk, jødisk slægt på St. 
Thomas, fik han berøring med og indblik i en 
anden side af det vestindiske liv, hvor vel- 
stand og hyppige internationale gæstebud 
var en del af livet. Hvor kultur og mangespro-
gethed var en helt almindelig del af hver- 
dagen. Kuriøst nok omfattede mangespro-
getheden sjældent dansk, men alle de store 
europæiske sprog.

Historien om Christian Møller Nielsen er 
historien om en ung, dynamisk mand, der 
kom til øerne opfyldt af at ville gøre en 
indsats, gjorde det, men frustreres af 
tingenes tilstand (kan også kaldes stilstand) 
og af manglende tro på, at øerne på længere 
sigt vil kunne byde ham mulighed for sin 
virketrang. Men enden på hans vestindiske 
historie er, at han efter 3 år vender tilbage til 
Danmark med Avie, hvor han skaber sig en 
karriere som filialbestyrer i en afdeling af 
Landmandsbanken, men hvor Avie hele sit liv 
føler sig fremmedartet og uvelkommen.

En meget spændende og privat historie om 
en fase i Danmarkshistorien, der er afsluttet.

Michael Keldsen

Christians svigerfar, konsul Moron.

Christian og Avie Moron ved deres bryllup.

Billedet på forsiden, formentlig 1906. Chr. Møller 
Nielsen sidder bagest til venstre.
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En novemberdag i 1752 blev arrestan-
ten Jacob Andersen Dischingthun 
indsat i Bergenshus fæstning. Den 
29årige skipper var blevet dømt til 
døden for at have brudt en fragtaftale 
og være flygtet fra Nordafrika med et 
parti varer tilhørende en jødisk 
købmand i Algier. Da direktør for 
Bergens Sjøfartsmuseum, historiker 
og forfatter Tore L. Nilsen, stødte på 
disse oplysninger under en registre-
ring af arkivmateriale fra 1700-tallet, 
blev det begyndelsen på et mange-
årigt arbejde med omfattende kilde- 
studier for at udrede hele historien 
om et højst usædvanligt livsforløb.

Undervejs i processen blev det klart, at den 
spændende fortælling ikke skulle være 
forbeholdt en snæver kreds af faghistorikere 
men fortjente et bredere publikum, for den 
uheldige bergensskipper vendte fald til 
storhed og skiftede den farefulde sejlads 
blandt nordafrikanske sørøvere og tiden som 
tugthusfange på Bergenshus ud med en 
fornem karriere på St. Croix, den største af 
øerne i den dansk-norske tropekoloni i 
Caribien.

JAD kom til verden i 1723 i Bergen, en by i 
det dansk-norske tvillingerige, hvor handel og 
skibsfart var altdominerende, og familiens 
stamtræ kunne da også fremvise talrige 
skippere, købmænd og redere. I januar 1746 
var den unge nordmand parat til at træde i 
slægtens fodspor, da han blev optaget i 
byens skipperlaug, og allerede et par 
måneder senere sejlede han ud på sit første 
togt. Det gik til Middelhavet og indbragte en 
værdifuld last salt fra Sicilien, men året efter 
led den lovende karriere et afgørende 
skibbrud i det samme farvand.

I midten af 1700-tallet var det under alle 
omstændigheder risikabelt at være til søs, og 
sejlskibene udgjorde en farlig arbejdsplads, 
når vejret viste tænder. Men det var næsten 
den mindste risiko, når man drog på langfart, 
for de evindelige krige mellem Europas 
stormagter fyldte farvandene med kapere, og 
i Middelhavet huserede de frygtede sørøvere 
fra de nordafrikanske såkaldte barbaresksta-

BOGANMELDELSE

BLANT SLAVER OG 
SJØRØVERE

Tore L. Nilsen: Blant slaver og sjørøvere.  
En bergensskippers forunderlige skjebne 
Spartacus Forlag AS. Postboks 6673  
St. Olavs plass, 0129 Oslo. 2014
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ter Tunis, Tripolis, Algier og Marokko. Her 
kunne man miste ikke bare skibet men også 
friheden og ende i en form for slaveri, indtil en 
eventuel løsesum var tilvejebragt. 

JAD og hans mandskab fik deres rigelige 
andel af besværligheder i det farefulde 
område, og det hele kulminerede med en 
hovedkulds flugt fra havnebyen Tétouan i 
Marokko. Et år og tre måneder efter afrejsen 
lagde man igen til kaj i Bergen, men der var 
ingen grund til at ånde lettet op, for forskelli-
ge forviklinger og påståede kontraktbrud 
fulgte i kølvandet på det dramatiske Middel-
havstogt, og der gik oven i købet storpolitik i 
sagen. Tore L. Nilsen opruller hele den 
indviklede affære, så læseren får et ret unikt 
indblik i de mange farer og faldgruber, der 
lurede i farvandet ved Nordafrika – og i det 
hjemlige retsvæsen. For JAD blev det 
skæbnesvangert – det frie liv på havet var i 
1752 forvandlet til en tilværelse som fæst-
ningsslave, og han måtte føje tabet af hustru 
og to børn til de øvrige ulykker. 

Først på året 1757 tog begivenhederne 
imidlertid en ny drejning. JAD kunne komme 
på fri fod, hvis han indvilligede i at rejse til 
Vestindien, tropekolonien på den anden side 
af Atlanten, der i 1733 havde fået sit besked-
ne areal væsentlig forøget med købet af St. 
Croix. Her var der store planer og brug for 
indbyggere fra hjemlandet til at sætte dem i 
værk – nye tider var på vej, efter at Staten 
havde overtaget øerne fra Vestindisk – guine-
isk Kompagni i midten af 1750’erne. JAD fik 
igen et skibsdæk under fødderne; denne 
gang dog som passager og efter at have 
underskrevet en edsvoren erklæring til 
Rentekammeret om ikke at forlade Vestindien 
uden nærmere ordre fra København. Hans 

bestemmelsesstedet var Christiansted, 
koloniens administrative centrum på nord- 
siden af St. Croix. Øens befolkning på var på 
omkring 10.000, hvoraf næsten 90 pct. var 
slaver fra Afrika, og det hvide mindretal 
hovedsageligt bestod af briter, nederlændere 
og irere. Det dansk-norske islæt var således 
særdeles beskedent, især efter at de ansatte 
ved Vestindisk-guineisk Kompagni, der var 
blevet afviklet i 1754, i stort tal havde forladt 
kolonien, hvor det notorisk usunde klima 
medførte en langt højere dødelighed end 
under de nordiske himmelstrøg.

Alle tilflyttere fra hjemlandet blev derfor hilst 
velkomne, også selv om de havde lagt en 
uheldig fortid bag sig. Her var chancen for en 
ny tilværelse, og det var næsten skæbnens 
ironi, at JAD’s første opgave blev et togt til 
Guineakysten i Afrika – den tidligere fæst-
ningsslave var blevet deltager i den transat-
lantiske slavehandel. De mange sukkerrørs-
plantager på St. Croix havde et umætteligt 
behov for ny arbejdskraft, og med jævne 
mellemrum satte skibe fra Christiansted 
kursen mod Afrika. Engagementet i slavehan-
delen blev dog ikke af længere varighed, for 
nye muligheder bød sig til i den lokale 
handelsfart og Det kgl. Vestindiske Søkorps, 
og i 1765 kronedes karrieren med udnævnel-
sen til havnemester og overlods med 
embedsbolig på den lille ø Protestant Cay ud 
for havnen i Christiansted. Der blev også tid 
til at stifte familie, og alt tydede på, at JAD 
kunne vende hjem til Bergen som den 
fortabte søn, der var endt som en formuende 
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og anset mand. Det blev dog ved drømmen, 
for da embedet og forretningerne i Christian-
sted var afsluttede, og hjemrejsen stod for 
døren, blev han pludselig syg og døde den 9. 
maj 1776. Hermed var et langt og begiven-
hedsrigt liv slut, men heldigvis lever den 
usædvanlige historie videre i Tore L. Nilsens 
fængslende bog.

Den frugtbare kombination af omhyggelige 
kildestudier og talent for at formidle resultatet 
bringer os tæt på 1700-tallets liv i Bergen, 
den farefulde sejlads til sørøverstaterne i 
Nordafrika og ikke mindst tilværelsen i den 
vestindiske tropekoloni. Med JAD som 
hovedperson får læseren et levende indtryk 
af bylivet i Christiansted med den travle havn, 

hvor handel og skibsfart var på vej mod en 
storhedstid, efterhånden som St. Croix’ 
sukkerrørsplantager udviklede sig til guldgru-
ber. Også den mørke bagside af kolonisam-
fundet er med, for midt i al foretagsomheden 
udspillede der sig brutale scenerier, når 
slavemarkedet havde fået nye forsyninger, og 
auktionerne gik i gang. Tore L. Nilsen giver 
læseren en både oplysende og elementært 
spændende historie, hvor de mange 
illustrationer supplerer teksten på bedste vis, 
så der er al mulig grund til at anbefale bogen 
om bergensskipperens forunderlige skæbne 
blandt slaver og sørøvere. 

Historiker,  
cand. phil. og cand. odont. Poul Ulrich Jensen. 

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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Privat danskejet lejlighed på St. Croix udlejes

Se mere på www.stcroixapartment.com eller kontakt Dan Larsen på 
2xlarsen@larsen.mail.dk eller send en SMS til 2253 1215

  Dansk Vestindien St. Croix, Frederiksted Hotel

 Nu med ONLINEBOOKING via hjemmesiden www.frederikstedhotel.dk 
 info@frederikstedhotel.dk 
 Århusvej 22, 8500 Grenaa, Tlf.: 87 58 95 07

Dobbeltværelse med bad  
og minikøkken på havne- 
promenaden i Frederiksted  
på danskejet hotel



14  ·  Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 2 / Marts 2016

”Raaddent er egentlig Alt herude, og 
værre og værre bliver det, fordi al 
Respekt for Autoriteterne er ophørt, 
hvilket ikke alene er Hamilton Jack-
sons Skyld”.

Dette er et citat af journalisten Olaf Linck i en 
artikel ”Øerne derude”, han skrev i 1916, da 
salgsforhandlingerne med USA om De 
dansk-vestindiske Øer var på sit højeste. Olaf 
Linck var født i 1874 og kunne nærmest 
karakteriseres som globetrotter. Han havde 
berejst det meste af verden, og havde på 
dette tidspunkt været på øerne 2 gange, 
første gang i 1910 for et kortere ophold og 
anden gang i et halvt år i 1912-13. 

Han var modstander af salget af øerne dels 
af nationale grunde, dels fordi han mente, at 
Danmark havde svigtet sin opgave som 
ansvarlig for øerne og især deres befolkning. 
Dette skyldtes efter hans opfattelse for det 
meste, at der i Danmark overhovedet ikke var 
nogen interesse, for det han kaldte ”den 
sidste tropekoloni”, og at øerne derfor var 
”spillet Moderlandet af Hænde”. Befolkningen 
på øerne så til USA med en forhåbning om, 
at De forenede Stater, der i forvejen havde 
store interesser på øerne, bedre kunne 
hjælpe dem på ret køl. For det var det, det 
drejede sig om. Her kommer nævnte 
Hamilton Jackson ind. Han, der var lærer, 
havde rejst en bevægelse i befolkningen – 
bl.a. ved etablering af en fagforening – for 
bedre løn- og ansættelsesvilkår samt 
almindelige livsvilkår. Dette var mødt med 
modstand fra plantageejernes og guverne-
mentets side, og resultatet blev i hovedsagen 
udbredelse af yderligere utilfredshed, også 
med det danske styre. 

Olaf Linck besøgte – for en kort bemærkning 
– igen øerne i 1931, og de 3 besøg, hans 
opretholdelse af kontakt med øerne og 
”gamle vestindere” samt almindelig interesse 
resulterede i bogen ”Det tabte Land – Minder 
fra Dansk Vestindien”, der udkom i 1947. Det 
vil sige lige efter Besættelsen 1940-45. 
Denne periode skabte i øvrigt en fornyet 
interesse for den danske tropekolonihistorie, 
bl.a. med udgivelsen af Sophie Petersens

”De gamle danske tropekolonier” fra 1946 og 
Westermanns storværk ”Vore gamle Trope-
kolonier” fra 1951.

”Det tabte Land” er en nostalgisk beretning 
om øerne. Nedtonet er de vanskelige forhold, 
hvorunder øerne fungerede som en tropeko-
loni. De problemer, der var, ville ifølge Olaf 
Linck ikke have været større end at de kunne 
være løst ved en større indsats fra moderlan-
det. Her henviser Olaf Linck især til den 
indsats, som mange danske virksomheder 
bl.a. ØK gjorde efter det strandede salg i 
1902, for at genoprette øerne, som ville have 
kunnet bære frugt, hvis opbakningen og inve-
steringerne fra moderlandet virkelig havde 
været til stede. 

I bogen behandler Olaf Linck emnet forholdet 
mellem hvide og sorte. Efter denne tids helt 
almindelige terminologi og opfattelse havde 
de Hvide ansvaret for Negrene; de var at 
betragte som børn, meget ansvarsløse og 
dovne samt med kun meget begrænsede 
kundskaber. Danmark svigtede stort set 
”Negerbefolkningen” – ”Vore sorte Brødre” 
og ”Negeropdragelsen” lod meget tilbage at 
ønske. Der var dog visse bestræbelser især 
inden for skolevæsenet til at forbedre 
situationen med de såkaldte ”Negerskoler”, 

PORTRÆT

OLAF LINCK 
- HVEM ER DET?
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hvor der blev givet undervisning – hver dag 
– fra det 6. til det 13. år og i vidt omfang på 
dansk. Også sundhedsvæsenet havde fået et 
beskedent, men dog utilstrækkeligt løft ved 
rekruttering af diakonisser. Forbedringerne 
var drevet af ”Negervenner” som eksempel 
skoledirektør Rübner-Petersen og ØK’s 
direktør H.N. Andersen. De hvide havde dog 
også venner blandt den sorte befolkning – de 
blev dog ikke kaldt ”Hvidevenner” eller 
”Blegansigtvenner”, men blot ”Venner af 
Danmark”. En af dem Olaf Linck nævner, er 
Morris A. Pretto, en velhavende sort køb-
mand, der havde været en af de mest aktive 
salgsmodstandere i 1902. 

Olaf Linck var opmærksom på, at forholdet 
mellem hvide og sorte var præget af en vis 
form for racisme. I det omfang såkaldte 
”Venner af Danmark” fik lov at deltage i 
aktiviteter, ikke mindst selskabelige, som der 
var mange af hos den lille hvide klike, var der 
regler for, hvordan man omgikkes. En hvid, 
der f.eks. under et sådant selskab tillod sig at 
danse – helt anstændigt – med en sort gæst, 
var ”Blacklistet” og kunne lige så godt luske 
hjem; der var ikke nogle hvide der ville have 
med den pågældende at gøre resten af 
aftenen. Man skulle bl.a. også huske, at 
”sorte lugtede – bl.a. af moskusokse” og det 
kunne smitte af! At så de sorte også mente, 
at de hvide lugtede fuldender jo blot billedet 
af den opfattelse 2 så vidt forskellige sam- 
fundsgrupper måtte have af hinanden, også 
på andre felter.

Men også på højere politisk plan var opfattel-
sen af de sorte klart negativt ladet; og dette 
uanset anvendelsen af ordet Neger efter 
denne tids normer ikke kunne anses for 
nedsættende. Finansministeren i den danske 

regering, der i 1916 var radikal, hed Edvard 
Brandes, bror til Georg Brandes. I forbindelse 
med salgstraktaten blev han spurgt, om der 
også skulle etableres en folkeafstemning om 
salget på øerne, ligesom der skulle være i 
Danmark, hvortil han, der i øvrigt var jøde og 
selv fra tid til anden udsat for racistiske 
anfald, svarede, ”at de halvniggere, behøver 
man da ikke at spørge”.  Begrebet buskne-
ger var heller ikke ualmindeligt i daglig tale.

Den nuancerede opfattelse af Danmarks 
forhold til øerne skal man ikke finde hos Olaf 
Linck. Der har først en senere tids forskning 
taget hul på realiteterne på en helt anden og 
velunderbygget måde.

Olaf Linck, der døde i 1958 var en blandt 
mange journalister, der interesserede sig for 
og skrev om øerne. I samme boldgade som 
f.eks. Henrik Cavling fra Politiken, der bl.a. 
skrev en bog ”Det danske Vestindien” fra 
1894, og noget senere forfatteren og 
journalisten Hakon Mielche.

Michael Keldsen
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Erik Boldsen: ”Caribiske Noveller 
1931-2006”, udgivet 2015 på eget 
forlag. Overskuddet fra bogen går til 
fattige kvinder på øen Grenada.

Et forsøg på en beskrivelse af en måske upåagtet 
litteratur, og en anmeldelse af en novellesamling  
v/redaktør Michael Keldsen.

Her i Danmark ved vi ikke ret meget om den 
caribiske litteratur, tror jeg. Der er ikke nogle 
caribiske forfattere, der får genkendelsen 
frem, måske lige bortset fra V. S. Naipul, født 
på Tobago i 1932, der fik Nobelprisen i 2001. 
Hans værker behandler emner som religion 
og kolonialisme.

Men ellers er forklaringen på genkendelses-
faktoren nok den, at Caribien i kulturel 
henseende ikke kan defineres entydigt. Der 
er forskel på de sprog, der tales på øerne, 
engelsk, fransk, spansk, kreolsk, indisk, m.m. 
Øbefolkningerne er hver for sig relativt små. 
Nogle øer er præget af en stor, ofte hvid 
expat befolkning, andre af befolkninger med 
afrikanske eller indiske rødder og nogle 
bekender sig til en relation til et moderland, 
som også sætter sit præg; bl.a. fordi en del 
af befolkningen ofte vil få deres uddannelse 
der. Dette er USVI nok et eksempel på. 
Herom senere.

Skal man tale om caribisk litteratur, skal man 
måske også lige berøre den litteratur, som 
har sit udgangspunkt og sin tid i den periode, 
hvor Caribien var præget af at være egentlige 
koloniale samfund. Her er det nærliggende at 
overveje, om der i Dansk Vestindien fandtes 
en litteratur, og i givet fald hvilket kvalitetsni-

BOGANMELDELSE

Hvad med den caribiske litteratur?

veau den lå på. Det kan så vidt jeg kan 
vurdere hurtigt overskues. Af egentlige 
forfattere, der i denne tid skrev skønlitterære 
bøger, med handlingsstof, hentet på øerne, 
er der meget få. Lucie Hørlyk står her frem 
som en forfatter, der som boende på øerne, 
brugte miljøet, og hun har bl.a. skrevet Fra 
Generalguvernørens dage, Under Tropesol 
og Den Gamle Plantage – alle fra tiden før 
Transfer Day i 1917.

Andre er Carl Muusmann og Ingeborg 
Vollquartz. Men ingen af disse forfattere kom 
til at spille en rolle i dansk eller caribisk 
litteratur.

Men dansk-vestindiske forfattere, der bare 
tilnærmelsesvis kan måle sig med store 
engelske forfattere, der – godt nok i en lidt 
senere periode – skrev med udgangspunkt i 
det britiske imperium, som f.eks. Somerset 
Maugham, Rudyard Kipling, Graham Greene, 
Doris Lessing m.fl. har vi ikke. Og det er der 
selvfølgelig også mange gode grunde til –  
allerede det danske sprog har sin – geografi-
ske – begrænsning.

Skal man derfor interessere sig for litteratur 
fra Caribien er det mest interessante nok at 
gå til moderne tid, og se om der findes 
caribiske forfattere og hvad der rører sig i 
dem. 

Det har forfatteren, cand.mag. Erik Boldsen 
gjort. Med udgivelsen fra sidste år, ”Caraibi-
ske Noveller 1931-2006” har han udvalgt og 
oversat til dansk en række små noveller 
skrevet af en snes forfattere, der alle enten 
har deres oprindelse i Caribien eller er født 
f.eks. i USA (evt. af caribiske forældre) og 
senere har bosat sig på en af øerne. Der er 
udelukkende tale om engelsksprogede 
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noveller, selvom nogle af forfatterne har en 
relation til fransk- eller spansktalende 
områder.

Jeg har haft lejlighed til at læse novellerne. 
Der er her af Erik Boldsen åbnet en dør til en 
lille guldgrube af litteratur, som samlet set 
giver et indtryk af livet i Caribien, i alle 
befolkningsgrupper,  under klimatiske forhold, 
hvor fattigdom og sult hersker, men også 
livsglæde og udfoldelse er til stede; hvor  
undertrykkere og undertrykte lever deres ofte 
vanskelige liv, hvor religion hersker og måske 
er en af undertrykkerne; hvor lidenskab og 
sex går hånd i hånd med jalousi, victorianis-
me og bigotteri; hvor racisme er fremtræden-
de, og den hvide mangler forståelse for den 
sorte, og omvendt. Kort sagt novellerne 
rummer det hele, vi som mennesker kan 
bedrive med og for hinanden.

Et par eksempler:

En af novellisterne Alfred H. Mendes, født på 
Trinidad, er repræsenteret med 2 noveller fra 
1930’erne. Disse noveller, ”Sweetman” og 
”Boodhoo”, er i fortælleform og problemstil-
linger, som om de kunne være skrevet af de 
store engelske forfattere Somerset Maugham 
eller Graham Greene. 

Joanne Hyppolyte, fra Haiti, er i ”Lille Borger” 
inde i det meget politiske tema om det sorte 
diktatur, der tog fart fra slutningen af 
1950’erne med Papa Doc og hans ”hench-
men”, og som hensynsløst skaffede enhver 
modstand af vejen. De hvide despoter, som 
man havde skaffet sig af med i 1800-tallet, 
havde nogle værdige arvtagere, sorte 
despoter! Som Joanne Hyppolyte skriver ”....
at problemet med enhver statsmand i vores 
lands historie var at ingen af dem havde 

evnet at skabe et dialektisk forhold mellem 
regering og folket.”  Nok en problemstilling, 
som ikke kun kan møntes på Haiti, men på 
alt for mange regimer på kloden. Ordene er 
så i øvrigt også Platons.

Af forfattere, der skriver med udgangspunkt i 
USVI kan nævnes Jessica D. Thorpe, fra St. 
Thomas (”Den gamle machete”); Narcis-sa 
White fra St. Croix (”Benjies Hyldesttale”); 
Althea Romeo-Mark, fra St. Croix/St. 
Thomas (”Havnekajens Kvinder og Mænd” 
og Påskedag”); Patricia M. Fagan, fra St. 
Thomas (”Katten Lahida”) og Phyllis 
Briggs-Emmanuel, fra St. Thomas (”Teacher 
Jane”).  Novellerne fra disse forfattere har det 
fællestræk, at de – også uden at navne og 
lokaliteter er nævnt – behandler hverdagens 
små og store dramaer, sat i et særligt miljø 
og hvor udgangspunktet er den caribiske 
livsform og betingelse, og derfor ikke 
nødvendigvis udelukkende fortæller om 
livsforhold på de 3 amerikanske øer.

Novellesamlingen er stærkt anbefalelsesvær-
dig, og ros til Erik Boldsen for fremragende 
oversættelse.

Det kunne være spændende med opfølgning 
på et senere tidspunkt. Utvivlsomt må den 
skattekiste af caribisk litteratur, som Boldsen 
har fundet, stadig indeholde mange perler.
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Overskriften er ikke en henvisning til 
en fornyet version af Robinson Crusoe, 
men er en indledning til et lille kig på 
20. udgave af St Croix Coral Reef 
Swim eller Buck to Buck som de 
lokale cruzans kalder konkurrencen. 
Det første Buck er referencen til Buck 
Island, mens det sidste er en sjov 
forkortelse for det populære Buccan-
neer Resort uden for Christiansted. 

Løbets historie 
Coral Reef Swim startede for 20 år siden, da 
ejeren af det kendte St Croix Resort, 
Elizabeth Armstrong, var i Florida for at 
svømme en åbentvands konkurrence og 
tænkte at dette burde man også have 
hjemme på øen. Det blev starten på en god 
tradition, der år efter år trækker svømmere til 
St Croix. Og Elizabeth er stadig troligt med 
hvert år.

Distancerne er enten 1, 2 eller 5 miles 
svømning i åbent vand. Med bølger, vind, 
strøm og andet er den faktiske svømmedi-
stance ofte mere end de angivne distancer. 

I 2015 var der bl.a. deltagelse fra det danske 
rigsfælleskab, og det vakte stor glæde blandt 
deltagere og tilskuere da aldersklassen 30-39 
år blev vundet af en svømmer, der var 
kommet hele vejen fra Grønland.  

Fra Bock til Buck
Historien om Buck Island har mange vinkler. I 
dag er øen en del af en undervandsnational-
park. Da øen ikke har frisk vand har der 
været begrænset med beboelse på den 
gennem tiden, men på et tidspunkt har der 
dog været 6 beboere, hvoraf tre var registre-
rede som professionelle drukkenbolte! På et 
tidspunkt har der også boet slaver, som 
arbejdede med at fælde øernes træer med 
henblik på eksport. 

Buck er en angliseret udtale af det tysk/
hollandske ”Bock”, der betyder gedebuk. Det 
var netop grundet en stor bestanddel af  
geder på øen introduceret i sidste del af 
1700-tallet, at øen fik sit navn. 

At komme hjem til St Croix  
fra Buck Island uden båd…..
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Mødet med de lokale
Svømmekonkurrencen var en god måde at 
opleve dette tidligere danske paradis på. 
Mødet med de ”lokale beboere” i farvandet 
omkring St Croix var helt unikt. Der var både 
rokker, hajer, eksotiske fisk og skildpadder. 
Svømmerne blev sat af fra båd ved Buck 
Island, og så gik det ellers her fra retur hen 
over kanalen ved revet og derefter ca. 4 km 
langs St Croix’ kyst inden mål ved Bucca- 
neer Resortet.  

Alle er velkomne
Skulle man have lyst til at kombinere en 
historisk spændende rejse til St Croix med 
lidt sport kan Coral Reef Swim klart anbefa-
les. Der er plads til alle, da der er flere 
distancer, og skulle man have lyst eller behov 
er svømmefødder også velkomne. Der er 
svømmere i alle aldersklasser, lige fra 12 år 
op til 70 år. Og Buccaneer har særlige pakker 
i udbud omkring konkurrencen, så grundla-
get for en god familieferie med lidt sport 
involveret er klart til stede. 

Feltet er internationalt og atmosfæren 
hjertevarm på bedste amerikanske vis, hvor 
man nærmest føler, at man er bedste venner 
med alle. Turen i båd ud til starten på Buck 
Island var derfor en hyggelig oplevelse, hvor 
man sammen med sine konkurrenter gør klar 
til svømningen. Men alle er i bogstaveligste

forstand ”i samme båd”, så der udveksles 
tips og historier inden båden lægger til og 
hver mand (m/k) kaster sig i bølgerne til hver 
sin egen udfordring.

USVI har egen adgang til at stille op til OL, så 
der er flere OL deltagere at finde i feltet.

Se mere på www.swimrace.com

Christian Keldsen, Nuuk 
Deltager og medlem af DVS
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Traktaten om salg af de vestindiske 
øer fik stor indflydelse på dansk 
indenrigspolitik, bl.a. med beskyldnin-
ger mod den radikale regering for 
urent trav i forhold til Rigsdagen og 
befolkningen.

Når vi taler om folkeafstemningen i 1916 om 
salget af de vestindiske øer drejer det sig 
hovedsagelig om argumentationen blandt 
salgstilhængere og -modstandere for deres 
synspunkter. Hovedvægten drejede sig hos 
tilhængerne om, at øerne ville være bedre 
tjent med at være under USA, og at de var 
en økonomisk klods om benene på Danmark 
samt plaget af uroligheder – forhold, som den 
danske regering under den 1. verdenskrig 
mente at have svært ved at gøre noget ved. 
Salgsmodstandernes hovedargumenter var 
mere nationalt funderet; at Danmark ikke 
kunne være bekendt at stikke halen mellem 
benene og overlade den sorte befolkning til 
et land – USA – der var så præget af 
racehad, især rettet mod de sorte; endvidere 
at Danmark skyldte at investere det nødven-
dige for at rette op på de forsømmelser, man 
havde gjort sig skyldig i, og at omkostninger-
ne hertil ikke ville være så uoverskuelige, som 
salgstilhængerne påstod. 

I virkeligheden er historien om folkeafstem-
ningen lidt af en indenrigspolitisk gyser, der 
finder sted på et tidspunkt, hvor Europa står i 
flammer, USA overvejer at gå ind i krigen på 
allieret side (England og Frankrig), og 
Danmark er regeret af en radikal regering 
med C. Th. Zahle som konseilspræsident 
(statsminister) støttet af Socialdemokratiet, 
mens oppositionen udgøres af Venstre og 
Det konservative Folkeparti.

Baggrunden for at der blev gennemført en 
folkeafstemning om øsalget den 14. decem-
ber 1916 er en henvendelse, som USA i al 
fortrolighed rettede til den danske regering, 
første gang i 1913, som regeringen dog ikke 
reagerede på. Rigtige forhandlinger påbe-
gyndtes i oktober 1915 og disse foregik i al 
hemmelighed indtil den amerikanske og 
danske regering i august 1916 underskrev 
traktaten om salget af øerne. Amerikanerne 
havde afkrævet den danske regering et løfte 
om at intet måtte oplyses til offentligheden – 
antagelig fordi amerikanerne frygtede, at 
Tyskland ville reagere, f.eks. ved en besættel-
se af Danmark og dermed opnåelse af kontrol 
over øerne, hvis det blev kendt, at amerika-
nerne havde planer om at overtage disse. Det 
kunne jo være et signal om, at USA havde 
planer om at indtræde i 1. verdenskrig, hvad 
USA da også gjorde i april 1917.

Regeringen orienterede i januar 1916 under 
krav om fortrolighed, også i forhold til deres 
partier, partilederne for Socialdemokratiet, 
Venstre og Det konservative Folkeparti om de 
igangværende forhandlinger. Denne oriente-
ring og det forhold at rygterne om salgsfor-
handlinger florerede affødte senere voldsom 
kritik af regeringen for 2 forhold. Dels havde 
regeringen på adskillige forespørgsler – også 
i Folketinget – dementeret, at der var 
forhandlinger i gang med USA. Dels havde 
regeringen – bl.a. på partiledermødet, og 
også senere – oplyst, at forhandlingerne var 
igangsat, fordi amerikanerne havde lagt pres 
på den danske regering, og en dansk 
uvillighed til at ville sælge øerne meget vel 
kunne have ført til, at USA så ville besætte 
disse. Det sidste har der på intet tidspunkt 
været fundet belæg for skulle være rigtigt.

I ANLEDNING AF 100-ÅRET FOR TRANSFERDAY 2017

Dementi, pres og indenrigspolitik
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I hvert fald udløste disse 2 forhold en vold- 
som diskussion om, hvordan man – nu 
traktaten var blevet underskrevet – skulle få 
den vedtaget i det danske parlamentariske 
system. De radikale, Socialdemokratiet og 
Venstre var i hovedsagen salgstilhængere, 
mens de konservative overvejende var 
salgsmodstandere. Men især Venstre så en 
taktisk mulighed for at skille sig af med 
regeringen ved at kræve, at salgstraktaten 
først skulle vedtages i Folketinget og 
Landstinget efter nyvalg, og hvor man netop 
vurderede, at regeringens ageren – med 
påstanden om at forhandlingerne med USA 
var sket under pres, og at man i så lang tid 
havde dementeret eksistensen af forhandlin-
ger – ville komme regeringspartiet, De 
radikale, til skade ved Folketingsvalget. Men 
regeringen og Socialdemokratiet samt flere 
konservative var bekymrede for at afholde 
valg, idet valgkampen meget vel kunne have 
udenrigs- og forsvarspolitiske spørgsmål som 
hovedemner, hvilket indebar en fare for dansk 
neutralitet og dermed muligheden for at blive 
holdt ude af verdenskrigen. I stedet drøftede 
man – på opfordring af Kong Christian X – at 
skabe en samlingsregering. Efter lange for- 
handlinger måtte det konstateres, at en 
sådan regering ikke kunne dannes, bl.a. fordi 
Venstre og de konservative krævede, at de 
skulle have 7 ministerposter og De radikale 
og Socialdemokraterne kun 6 samt tilkende-
givelser om, at man ikke gerne så finansmini-
ster Edvard Brandes (under hvis ressort de 
vestindiske øer hørte) og udenrigsminister 
Erik Scavenius (der havde ført forhandlinger-
ne med amerikanerne og holdt dem skjult) 
som medlemmer af en sådan samlingsrege-
ring.

I 1915 var der blevet vedtaget en ny Grund-
lov. Den indeholdt bl.a. de ændringer i forhold 
til den hidtil gældende Grundlov (fra 1866), at 
kvinder fik valgret, og at man nu ville gå over 
til forholdstalsvalg. Imidlertid havde regerin-
gen med samtykke fra de øvrige partier 
endnu ikke ikraftsat loven med den begrun-
delse, at man ville vente til afslutning af 
verdenskrigen.

I lyset heraf og i erkendelse af nødvendighe-
den af at få sagen om øsalget afgjort snarest 
muligt blev der endelig enighed i Rigsdagen 
om at nedsætte en parlamentarisk kommissi-
on, der fik 6 uger til at udarbejde en betænk-
ning om øernes forhold og et evt. salg – bl.a. 
til brug for oplysning om øerne hos vælger-
korpset. Endvidere blev afstemningsdagen 
fastsat til den 14. december 1916, og 
Socialdemokratiet, Venstre og Det konserva-
tive Folkeparti udpegede hver én minister 
(kaldet kontrolminister) til regeringen, der 
således forblev under radikal ledelse og med 
Zahle fortsat som konseilspræsident.

Da betænkningen forelå den 25. november 
1916 gik den egentlige valgkamp i gang. Det 
var i hovedsagen de konservative og enkelte 
Venstremænd, der agiterede imod salget, 
mens de øvrige partier var salgstilhængere. 
Realiteten bag afstemningsresultatet med 
283.694 stemmer for og 157.596 stemmer 
imod i en folkeafstemning med særdeles lav 
valgdeltagelse var nok, at spørgsmålet havde 
beskeden interesse i befolkningen og 
kendskabet til øerne lå på et meget lavt 
niveau. En ændring heraf kunne ikke for- 
ventes efter en valgkamp på blot 14 dage. 
Overraskende var det dog alligevel at der var 
så mange nej-stemmer, når man tager i 
betragtning, at det kun var Det konservative 
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Folkeparti, der var Rigsdagens mindste parti, 
som agiterede imod salget. 

Folkeafstemningen var kun vejledende; dvs. 
den bandt ikke Rigsdagen. På trods af at den 
nye Grundlov ikke var ikraftsat – det skete 
først den 21. april 1918 – deltog kvinderne i 
afstemningen. Men Folketinget traf efterføl-
gende beslutning med 90 stemmer for og 16 
stemmer imod at ratificere salgstraktaten, og 
overgangen af øerne kunne herefter ske den 
31. marts 1917. Transfer-dag.

De indirekte virkninger på dansk politik af 
salgstraktaten var at den radikale regering fik 
forholdsvis ro til at gennemføre de tiltag, som 
den anså nødvendig for at manøvrere 
Danmark så uskadt som muligt gennem den 
voldsomme krig, der foregik uden for landets 
dør. Dette skyldtes bl.a. at de øvrige partier 
– med deres kontrolministre, der kun i 
beskedent omfang deltog i regeringens 
daglige forretninger – følte sig bundet af en 
forpligtelse til at frede regeringen, mens den 
alvorlige situation stod på, og deres kontrol-
ministre trods alt sad med ved bordet.

Da afstemning og overdragelse af øerne var 
afsluttet gik hele affæren forholdsvis hurtigt i 
glemmebogen, idet nye problemstillinger og 
udfordringer meldte sig, ikke mindst i lyset af, 
at 1. verdenskrig varede i endnu 1½ år. I 
sommeren 1918 måtte Danmark erkende at 
Island var gledet så meget fra moderlandet, 
at selvstændighed var den eneste vej frem. 
Det skete da ved den dansk-islandske 
forbundslov, som gav islændingene selv-

stændighed, men i personalunion med 
Danmark for en periode på 25 år. Til gengæld 
vejrede man morgenluft i Sønderjylland, hvor 
udsigten til en genforening efter krigen nu 
forekom som en realistisk mulighed i 
forventning om tysk nederlag i krigen. Men 
det er en helt anden historie.

Michael Keldsen
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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 

SENEST 10-04-2016  

VIA WEBSITET

WWW.DWIS.DK/ 

ARRANGEMENTER ELLER EMAIL TIL 

MOEDEUDVALGET@

DVIS.DK ELLER TLF. TIL 

GERDA BROWN JENSEN

TLF. 35 42 84 34

ELLER MOBIL

60 41 06 22

60,-

VI GLÆDER OS TIL VI SES IGEN! 

Møder & aktiviteter
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Hugh Zachariae, medicinsk professor 
og efterkommer af dansk-vestindiske 
slaver, begravet i Møgeltønder.

Han blev kendt som åbenmundet og 
prominent hudlæge og forsker i Aarhus, var 
vokset op i Thailand, blev eventyrer, mod-
standsmand og var med egne ord ”et typisk 
produkt af indvandring og raceblanding”. 

Hugh Zachariae døde den 27. januar efter et 
langt eventyrligt liv. Han blev 90 år. 

Hans familiære rødder hentede næring fra et 
solidt netværk af europæiske og oversøiske 
aner, herunder Dansk Vestindien, hvor hans 
fire gange tipoldemor var slave ligesom hans 
kødelige tipoldemor Lucretia, der blev født 
1797 og var ejet af den norske planter- og 
adelsfamilie Bourke. 

NEKROLOG 

En gentleman 
har takket af

LUCRETIA
Den 17-årige Lucretia blev frikøbt i 1814 og 
elskerinde for den skotske læge og planter 
Hugh Lang, der var Hugh Zachariaes 
tipoldefar. 

Som læge førte Hugh Lang tilsyn med 
slaverne på St. Croix, og han var selv ejer 
eller medejer af plantagerne Good Hope, 
Mon Bijou, William, Paradise og Adventure. 
Med ham blev Lucretia mor til en søn, der 
døde som stor dreng, og fire døtre. 

Da Lang i 1831 rejste tilbage til Skotland for 
at gifte sig med en ungdomsveninde, overlod 
han Lucretia et byhus på Dronningens Gade 
60 i Christianssted. 

FRIHED PÅ PAPIRET
Margaret, den næstældste datter af Hugh og 
Lucretia, besøgte sin far i Skotland, men 
længtes hjem til St. Croix og en ung englæn-
der på øen. Men i et brev fra Christianssted 
advarede Lucretia hende mod at vende 
tilbage:

”Din fader og andre europæere synes at have 
fået den opfattelse, at vi nu har opnået frihed 
og privilegier, som hidtil var nægtet os; men 
dette er kun på papiret, for samfundet er det 
samme, og fordommene råder lige så 
grusomme som før. Det skærer mig dybt i 
hjertet, at det er nødvendigt for mig at 
fortælle dig sandheden og derved hindre dig, 
mit stakkels barn, i at vende tilbage”

Hugh Zachariae på forsiden af sin bog 
’Hudløs. En fortælling om rødder og liv’.
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Som bankdirektør og dansk vicekonsul i 
Glasgow sendte Hugh Lang sin nevø John 
på rejser til St. Croix for at holde øje med de 
plantager, han selv havde beholdt, især 
Paradise og Good Hope. Sukker og rom fra 
disse plantager havnede i København via det 
kendte danske firma Moses Melchior & Søn.  

BØRN AF MARGARET
En anden tipoldefar på Hugh Zachariaes 
stamtræ var Georg Peter Ludwig Zachariae, 
toldkontrollør på St. Croix og gift med Anne 
Marie Brown. 

Deres søn, lægen Georg James Zachariae 
blev i 1849 gift med Lucretias datter Marga-
ret Lang i Vor Frelsers Kirke på Christians-
havn. Det unge par flyttede ind i købmand 
Abraham Lehns gamle gård i Strandgade, 
hvor Tordenskjold engang boede. 

De fik tre sønner. Den ældste med kaldenav-
net Hugh blev dansk admiral og bedstefar til 
nu afdøde Hugh Zachariae. Den mellemste 
søn Francis blev tøjfabrikant og byggede 
villaen ’Paradise’ i Fredensborg, hvor 
Margaret Lang tilbragte sin seneste somre. 
Hun døde i 1909. 

Allerede 14 år før havde hun begravet sin 
yngste søn George, der døde på Sankt Hans 
hospital af syfilis, ”datidens AIDS”, som 
hudlægen Hugh Zachariae noterede. 

RØDDER OG HOLDNING
Bevidstheden om den blandede slægt blev 
en ledetråd i Hugh Zachariaes mange 
engagementer, ”fordi jeg i stigende grad er 
blevet mig bevidst, hvor stor en betydning 
mine rødder har haft for livet, som det forløb”. 
Han og hustruen Eva sejlede i 1982 rundt til 

de tidligere danske øer for at opsøge 
forfædrenes spor. 

Som 18-årig gymnasieelev på Metropolitan-
skolen organiserede Hugh i oktober 1943 en 
storstrejke på landets gymnasier i protest 
mod deportationen af de danske jøder. 

Efter krigen kom han i søværnet, forsøgte sig 
som pilot, blev speaker i DR og påmønstrede 
som skibslæge på ØK-skibet Selandia. Siden 
blev han omkringfarende specialist i hudsyg-
domme med opgaver i Norden, England, 
USA, Mellemøsten og Grønland. 

Da AIDS-epidemien brød ud, blev han en 
skarp kritiker af den sene danske forebyggel-
se. Og da Danmark fik lidt sydlig kulør, 
vendte han sig mod ”et ubehageligt skift i 
holdningen til de fremmede”.

SLAVERI-MUSEUM
Hugh Zachariae engagerede sig også i 
kulturarven og Danmarks glemte slavetid.

I en delegation med slaveefterkommerne 
Anne Walbom og Camilla Marlene Jensen, 
kunsthistoriker Lise Svanholm og underteg-
nede mødte Hugh op i Kulturministeriet for at 
få det til at oprette et dansk slave- og 
kolonimuseum, men ministeriet henviste blot 
til samlingerne i de etablerede museer – og 
tak for kaffe! 

Det officielle Danmark bryder sig ikke om 
vores fortid som slavehandlere, mens Hugh 
med den aristokratiske baggrund vedkendte 
sig sin slavearv og mere end det, som man 
kan læse i hans to bøger på forlaget Hoved-
land: ’Hudløs. En fortælling om rødder og liv’ 
og ’Lucretia og Margaret. Slavebarnets 
historie.’ 
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Hugh Zachariae var gift med overlæge Eva 
Schack, komtesse og datter af slotsejeren på 
Schackenborg, og blev som hende begravet 
på kirkegården i Møgeltønder. Han er allerede 
savnet.

Af Alex Frank Larsen journalist, forfatter og 
Tv-producent med en række værker om sporene 
fra den danske slavetid.

Lucretia, tegnet af Hugh Zachariaes  
bedstefar, der som søløjtnant besøgte Dansk 

Vestindien to gange og senere blev admiral.
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VI GLÆDER OS TIL VI SES IGEN! 

Møder & aktiviteter

HISTORISK MORGEN:  
”FRU JENSEN OG DE ANDRE DANSK VESTINDERE”

ONSDAG DEN 25.05.16 KL. 8.30-9.30 

NATIONALMUSEET,  
NY VESTERGADE 10,  
1220 KØBENHAVN

Nationalmuseet sætter fokus på de sorte vestindere, som 
bosatte sig i Danmark fra 1880 og frem til salget af De 
Vestindiske Øer til USA i 1917. Mange af disse vestindere 
arbejdede blandt andet som sømænd og tjenestefolk, mens 
andre varetog statistroller som ”eksotiske afrikanere” i 
teaterforestillinger. Dengang var de med andre ord en 
sjælden attraktion – et kuriosum. 

Titelpersonen i Per Nielsens aktuelle bog ”Fru Jensen og 
andre vestindiske danskere”, vestinderen Henriette Jensen, 
ville i år være fyldt 150 år. I den anledning sætter vi fokus på 
kolonitidens Danmark. Hvordan blev vestinderne modtaget 
af det danske folk? Hvordan var deres liv og skæbner?  
Det er nogle af spørgsmålene, som vil blive belyst denne 
historiske morgen. 

Pris: 45 kr. 

Køb billet her:  
http://billet.natmus.dk/tickets/historisk-morgen-fru- 
jensen-og-de-andre-danske-vestindere/

45,-
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Dansk Vestindisk Selskab:  
Bestyrelse, kontaktpersoner og adresser

FORMAND 
Anne Walbom,
formanden@dwis.dk
T 24 26 99 90
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 29 12 95 07
Byvangen 13
8700 Horsens

BESTYRELSESMEDLEM 
Gerda Brown Jensen
Mobil 60 41 06 22

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
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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 1836. Genudgivet 
af DVS 1998. 81 sider,1998. 
Pris kr. 90,-

FLÅDEN OG DANSK 
VESTINDIEN
Den danske flådes togter  
til Caribien 1671-1917.  
Af Per Nielsen.  
48 sider, 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. 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 VESTINDIEN/ 
ISLANDS OF BEAUTY  
AND BOUNTY
Uddrag fra C. E. Bærentzens 
værk DANMARK, udgivet 1856, 
genudgivet med dansk og 
engelsk tekst af Nina York,
94 sider. St. Croix 2003 . 
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,-

SLAVERNES SLÆGT/
SLAVES IN OUR FAMILY  
2 DVD’ER, 4 TV-dokumentarer 
tidligere udsendt af DR under 
titlen ’Slavernes Slægt’
Pris pr. sæt á 2 dvd’er kr. 300,- 

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. 173 sider. 
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. mail, telefon 
eller brev 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 ajour med nyheder  
i Dansk Vestindisk Selskab på vores 
website. Vi opdaterer løbende med 
nyheder, fotos og digitale udstillinger.

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

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

I ANLEDNING AF 100-ÅRET FOR TRANSFERDAY 2017

Karikaturtegning  
fra dagbladet København
Den amerikanske præsident Woodrow Wilson taler til sin  
udenrigsminister Robert Lansing, mens den danske konseils- 
præsident H. Zahle og udenrigsminister Erik Scavenius gør  
sig til – og checken på USD 25 mio nonchalant af præsidenten  
udleveres til danskerne.


