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Kære medlemmer

Vi har lige holdt den årlige generalforsamling, og her var overskrifterne i 
min beretning over det sidste år: øget antal nyhedsmails, nye medlem-
mer, nye aktiviteter samt et utroligt stort antal henvendelser udefra.

Henvendelserne kommer alle mulige steder fra. Her er et uddrag: Jeg 
har fået 9 henvendelser om tilladelse til brug af vores fotos, 8 henven-
delser fra studerende, 10 fra journalister og 5 anmodninger om støtte- 
erklæringer. 

Men de fleste henvendelser drejer sig om samarbejdsønsker. Vi har sagt 
ja til de fleste. Så når der sker noget ”vestindisk” til næste år på f.eks. 
det Kongelige Bibliotek, Arbejdermuseet, Vejle museum, Flynderupgård 
museet i Helsingør, Rigsarkivet, Holbæk museum, Frimærkeudstillingen i 
Vejle og ”Transferday” på Københavns Rådhus, - ja så har Vestindisk 
Selskab på en eller anden måde deltaget.  

Listen er endnu længere. Men hold også øje med aktiviteterne på Den 
Vestindiske Kulturambassade. Vi vil informere jer så godt vi overhovedet 
kan. 

Vi ses

Anne Walbom

  

Formanden  
skriver...

SE FOTOS, 

SPECIALER 

OG DIGITALE 

UDSTILLINGER PÅ

WWW.DWIS.DK
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Redaktøren skriver...
”Historisk viden - eller hvad?”

Nedenstående gengives et læserbrev, som 
cand.mag. Gunner Steenberg har indrykket i 
Politiken den 29. august 2016. Gunner 
Steenberg har formentlig ret i sin antagelse 
om den manglende historiske viden - ikke 
kun i relation til den danske kolonihistorie, 
men generelt historisk viden. Problematisk, 
kan man sige, for kendskab til vores egen 
såvel som den globale historie er en forud-
sætning for at forstå vores egen tid og gøre 
os i stand til at forholde os til fremtiden. 

Fremtiden kender vi ikke, men den er et 
resultat af vores beslutninger og ageren. Og 
disse er meget ofte baseret på de erfaringer 
- altså historien - vi har gjort os. Og kender vi 
ikke den, er risikoen for at vi gentager 
fortidens fejl til stede. 

Her kan jeg ikke lade være at lufte det 
politiske synspunkt - i et ellers upolitisk blad 
- at de strømninger, der for tiden flyder 
gennem såvel det danske som de vestlige 
samfund, også har et element af historieløs-
hed i sig, og at vi tror, at tidens problemer 
udelukkende kan løses af os selv i vores små 
nationale sammenhænge - uden øje for at vi 
indgår i en global verden. Historien har i hvert 
fald lært os, at det nationale er en god ting, 
men når det slår over i det nationalistiske kan 
alt ske - og ikke nødvendigvis af det gode. 
Og selvovervurdering er et ikke helt ukendt 
fænomen i den danske folkesjæl!

I Dansk Vestindisk Selskab forsøger vi, at 
bidrage til at fortælle historien, bl.a. med 
vores udstillingsaktiviteter, vores relationer til 
USVI, foredragsrækker og Magasinet. Det er 
en lille forening, men vi mener, at vi når vidt 
omkring i den danske befolkning, også 
blandt de unge. Og ikke mindst 100-året for 
Transfer Day er en oplagt lejlighed til at 
fortælle denne del af historien.

Jeg håber at bladet falder i læsernes smag, 
og her skal også lyde en opfordring til at 
bidrage til Magasinets indhold.

Michael Keldsen

Redaktør
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ÆGTEPARRET HATT

September-nummeret 2015 af DSV-bladet 
indeholdt en artikel om ”Ægteparret Hatts 
arkæologiske ekspedition til Vestindien i 
1922/23, skrevet af Casper Toftgaard - vin-
der af førstepræmien i DVS’ priskonkurrence 
2015.

Ægteparret havde en enestående og 
betagende historie, og denne er nu beskrevet 
i en bog, der netop er udkommet og i al sin 
enkelhed bærer titlen ”En biografi om Emilie 
Demant og Gudmund Hatt”. Bogen er 
skrevet af forfatterne Helle Askgaard og 
Dorte Smedegaard, og udkommet på 
Forlaget Multivers.  

Hvis man har lyst til at gøre sig mere bekendt 
med ægteparrets mange spændende rejser, 
der udover det lange ophold i Vestindien 
også omfattede Lapland, Rusland, USA, 
Canada, San Domingo, Storbritannien og 
Grønland, vel at mærke rejser som var 
langvarige og baseret på udforskning af de 
steder de besøgte, er bogen en god 
mulighed.

Deres tilværelse havde en lidt tragisk slutning, 
idet Gudmund Hatt efter krigen af en 
tjenestemandsdomstol fik frataget sit 
professorat ved Københavns Universitet i 
kulturgeografi, fordi han under besættelsen 
havde været aktiv i Dansk-Tysk Forening og 
havde holdt en række radioforedrag på tysk 
foranledning. Hans skæbne tog hårdt på 
Emilie, der efter fyringen af hendes mand 
aldrig rigtig kom i gang igen med sin ellers 
lovende karriere som kunstmaler.

Emilie døde i 1958 og Gudmund i 1960.

Michael Keldsen

Biografi om ægteparret Hatt, udkommet på 
forlaget Multivers, 335 sider. 
ISBN-13: 9788779174146
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I.  
Ved en koloni forstås et ikke-selvstændigt 
(ikke-suverænt) område, som udnyttes 
økonomisk, socialt og kulturelt af et andet 
land. Der er tale om et permanent og 
institutionaliseret udbytningsforhold, og det 
er ikke hensigten, at kolonien på noget 
fremtidigt tidspunkt skal blive ligestillet med 
herskernationen. Vilkårlige overgreb mod 
individer og grupper hører til dagens orden. 

Et eksempel er de europæiske kolonier i Den 
nye Verden efter Columbus’ opdagelse af 
Amerika 1492, hvor fordrivelse, tilintetgørelse 
og skånselsløs udnyttelse af den indfødte 
befolkning praktiseredes i storskala. Følgerne 
for den indianske verden var katastrofale; de 
stumper, som endnu er tilbage af indianerne i 
den amerikanske verden, der engang var 
deres, er fattige og vigende mindretalskultu-
rer i skyggen af et europæisk formet statssy-
stem, hvor regeringssproget fra Canada i 
nord til Argentina og Chile i syd er europæisk, 
og hvor de dominerende etniske grupper er 
af europæisk oprindelse. 

Et andet eksempel er de talrige andengene-
rationskolonier, som etableredes i Caribien 
efter indianernes udslettelse, hvor den 
nødvendige arbejdskraft blev fremskaffet ved 
at importere slaver fra Afrika. Her finder man 
Dansk Vestindien. 

Også fra nyeste tid kender vi til grundlæggel-
se af kolonier, således de områder, som 
nazisterne besatte i Østeuropa under Anden 
Verdenskrig, hvor Hitler ville fjerne ikke bare 
jøderne, men også de slaviske majoritetsbe-
folkninger, alternativt reducere dem til 
retsløse slaver under tysk herrevælde. Efter 
lignende retningslinjer oprettede japanerne – 
med al respekt – modbydelige racistiske 
kolonier i Sydøstasien. At være koloniseret er 
for befolkningen som at være underkastet en 
brutal besættelse. 

II.  
Ved et imperium forstås en statsdannelse, 
hvor et antal områder grupperer sig om et 
magtfuldt centrum. Forholdet mellem periferi 
og centrum er ulige i den forstand, at den 
overordnede politiske og militære magt er 
samlet hos centralregeringen, men i øvrigt 
anses de forskellige dele af imperiet for 
ligeværdige, og den centrale magtudøvelse 
er baseret på tolerance og accept af lokale 
forskelligheder, både hvad angår sprog, ret, 
religion og erhvervsudøvelse. Der er som 
udgangspunkt intet krav om ensretning, men 
en vis indbyrdes tilnærmelse er svær at 
undgå i længelevende og velfungerende 
imperier, og vil selvsagt også i mange tilfælde 
være ønskelig. Et tilbagevendende mønster, 
som historikere har konstateret blandt andet i 
Romerriget, er, at underprivilegerede områder 
og klasser med henvisning til forholdene i 
andre dele af imperiet appellerer til central-
magten (kejseren), der ikke sjældent kan se 
en fordel i at være imødekommende. 

Eksempler på imperier er, foruden Romerri-
get, Alexander den Stores hellenistiske rige, 
der åbnede op for den store syntese mellem 
Occidenten og Orienten, mellem de nærori-

DANMARK UDEN FOR DANMARK 
- kolonialt eller imperialt?
Dr. phil. Thorkild Kjærgaard drøfter i denne artikel bl.a. Danmarks status som kolonimagt og om 
der findes en særlig ”danofili”.
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entalske religioner, først og fremmest 
kristendommen og den klassiske kultur, som 
vi stadig lever på. Fra nyere tid kan nævnes 
Østrig-Ungarn, der indtil sin bratte opløsning 
1918 bredte sig over Centraleuropa og 
Balkan, hvor det samlede germanske, 
romanske og slaviske folk i et uhørt dynamisk 
kulturelt, politisk og økonomisk fællesskab. Et 
imperium har mange træk til fælles med en 
forbundsstat, og der er eksempler på, at 
imperier om ikke de jure, så de facto har 
forvandlet sig til forbundsstater.      

III.  
Ser man med denne skelnen mellem koloni 
og imperium i tankerne på de oversøiske 
territorier, der i 17- og 1800-tallet lå under 
den dansk-norske, fra 1814 den danske 
krone, så toner et dobbeltbillede frem. Der 
var et nordatlantisk imperium bestående af 
Grønland, Island og Færøerne, og der var et 
kolonirige bestående af Dansk Vestindien 
samt besiddelserne i Afrika og Østasien. 

Det nordatlantiske imperium, der havde 
rødder i det middelalderlige Norgesveldet, 
fungerede som et tæt sammenvævet 
imperium, næsten som en forbundsstat. Alle 
indbyggere blev uanset sprog og etnisk 
oprindelse betragtet som landsmænd og 
behandlet som ligestillede med det 
dansk(-norske) moderlands egne borgere. 
Anderledes med kolonierne. Her gjaldt – med 
besiddelserne i Asien som delvise undtagel-
ser – andre spilleregler. Negerslaverne blev 
ikke betragtet som ligestillede landsmænd, 
men som det de var, nemlig slaver, der til 
sidste blodsdråbe stod til rådighed for andre, 
og hverken slaveherrer eller myndigheder 
holdt sig tilbage, men fór frem i værste 
kolonialistiske stil med vilkårlighed, prygl, 

seksuelt misbrug, tortur og grusomme 
henrettelser.   

IV.  
Dobbeltbilledet af ”Danmark uden for 
Danmark” som på én og samme tid imperialt 
og kolonialt har været et kors for tanken for 
både læg og lærd. Den almindelige holdning 
har været og er stadig, at det simpelthen ikke 
kan passe. Enten er man varm, eller også er 
man kold, man kan ikke være begge dele på 
én gang. Op til efter Anden Verdenskrig klare-
de man sig ud af paradokset med en 
antagelse om, at den danske kolonimagt 
havde været mindre brutal end de øvrige, og 
der blev i denne forbindelse lagt stor vægt 
på, at den dansk(-norske) regering var tidligt 
ude med forbud mod slavehandel. Det blev 
vel ikke sagt direkte, men det lå i luften, at 
Dansk Vestindien knap nok var en koloni, 
nærmere en farvemættet tropisk udgave af 
Grønland eller Færøerne. Hvad besiddelserne 
i Afrika angik, ja – så var det selvfølgelig ikke 
så godt med al den slavehandel, men vi var i 
hvert fald de første til at sætte en stopper for 
uvæsenet! Alt i alt havde vi danskere ikke 
noget videre at beklage, og da slet ikke, hvis 
man sammenlignede med, hvordan andre 
nationer havde gebærdet sig. Ikke uden 
grund er ældre dansk kolonihistorie blevet 
hånet af udenlandske historikere for ”danofili” 
og for at gøre glansbilleder af noget, som var 
aldeles uglorværdigt. 

I 1960’erne fik piben en anden lyd. Thorkild 
Hansens slavetrilogi (1967-70) blev det store 
gennembrud for et nyt paradigme om de 
danske tropekolonier. Det var én gang for alle 
slut med idylliske glansbilleder, nu skulle alt 
være kolonialt, ikke bare tropekolonierne, 
men også Nordatlanten. På den litterære 
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scene rager Kim Leines umådeligt succesful-
de, flere gange prisbelønnede, men som 
historisk roman betragtet groft vildledende og 
dybt problematiske Profeterne i Evighedsfjor-
den (2011) op som slagkraftig repræsentant 
for et kolonialistisk grønlandsbillede, præget 
af mord, misbrug og religiøs voldførelse af en 
værgeløs befolkning. 

På den akademiske scene finder vi fra de 
seneste årtier endeløse rækker af arbejder, 
som med generøs brug af postkolonialistiske 
fraser, hentet ind fra den internationale 
litteratur, og et ahistorisk, alt for bredt og 
dertil kraftigt udvandet og reduceret koloni-
begreb, hvor den individuelle følelse af at 
have følt sig koloniseret, eller – og her må det 
huskes, at det i sådanne anliggender ikke er 
gørligt analytisk at skelne mellem sandt og 
påtaget endsige at korrigere for erindringsfor-

skydninger – alene påstanden om at have følt 
sig koloniseret anses for tilstrækkelig, har 
begået det kunststykke at få ikke bare 
Grønland, men også Island og Færøerne til at 
fremstå som tidligere danske kolonier med en 
forkrøblende postkolonial arv. 

Med krav om at Danmark skal føle skyld og 
skam over for ikke bare Dansk Vestindien og 
den afrikanske slavekyst – hvad der vel i en 
vis forstand kan have sin rimelighed – men 
også over for Grønland og de øvrige nordat-
lantiske besiddelser, som lå trygt og godt 
inden for imperiets grænser, har danske 
akademikere tilført den i øvrigt højst relevante 
udforskning af Europas kolonialistiske fortid 
en utroværdig og parodisk, for dansk 
humanistisk forsknings omdømme indadtil og 
udadtil kompromitterende dimension. 

Thorkild Kjærgaard, lektor emer., dr. phil.
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Kunstnere og Dansk Vestindien
PISSARRO OG DANSK VESTINDIEN

I forhallen på Guvernementshuset i Charlotte 
Amalie hænger der et par malerier af den 
franske kunstner Camille Pissarro. Fransk; 
dette udsagn skal tages med det forbehold, 
at Pissarro faktisk var dansk statsborger, født 
på St. Thomas i 1830 af jødisk-portugisiske 
forældre.

Da han var 22 år rejste han med den danske 
maler Fritz Melbye til Caracas i Venezuela, 
hvor de opholdt sig i 2 år, og tegnede og 
malede. Efter at have tilbragt eet år på St. 
Thomas rejste Pissarro i 1855 til Frankrig, 
hvor han, med en enkelt afstikker til London i 
1870-72, forblev resten af sit liv. Han beholdt 
dog sit danske statsborgerskab og havde 
danske venner, bl.a. nævnte Fritz Melbye og 
dennes bror Anton Melbye, der også var 
maler, og som underviste Pissarro. Men 
Pissarro fik aldrig lejlighed til at besøge 
Danmark og beherskede heller ikke det 
danske sprog.

Pissarro slog igennem som impressionist 
sammen med så kendte franske kunstnere 
som Claude Monet og Paul Cezanne. Han 
havde en periode med en afstikker til 
pointilismen, men var og er forblevet som et 
af de store navne i den franske impressionis-
me. Han døde i 1903.

Hans værker sælges i dag på auktion til 
meget høje priser. Senest har et af hans 
malerier nået et bud på GBP 20 mio. ved en 
auktion i 2014 på Sotheby’s i London.

Statens Museum for Kunst i København har 
enkelte malerier af Pissarro.

Michael Keldsen

De to malerier i Guvernementshuset på  
St. Thomas.

Ordrupgaard arrangerer den  
10. marts til 2. juli 2017 en udstilling med titlen  
Pissarro - Et møde på St. Thomas.
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Tag kontakt til Unique Tours, når De skal planlægge en grupperejse

(min. 10 personer) til det tidligere Dansk Vestindien.

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

Vi ser frem til at høre fra Dem.

HEIDI HOLM

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

www.uniquetours.dk

Reg. under Rejsegarantifonden nr. 1026  -  Bank:  Den Danske Bank

Tilmelding for værter
bedes indsendt senest den 15. december 2016

Navn

Gade

Postnummer og by

Telefon eMail

10 juni t.o.m 17. juni (Østdanmark)
17. juni t.o.m. 24. juni (Vestdanmark)

Jeg/vi vil helst have Ægtepar
Dame/damer
Herre/herrer
Barn/børn
Underordnet

Jeg/vi er Vegetar
Ikke-ryger
Ryger
Har husdyr
Allergisk

Hvem er aftalt med:

For hvilken periode:

Jeg vil kunne tilbyde gæstetransport i egen bil med 
plads til (antal passagerer)

Jeg/vi bor i bolig med trappe

Festival 2017

Jeg/vi tilbyder at huse _________ antal gæster i perioden

Medlemmer, der allerede har indgået aftale med gæster fra Friends of 
Denmark, bedes oplyse Festivaludvalget med hvem, så vi ikke 
arrangerer dobbeltindkvartering:
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arrangerer dobbeltindkvartering:
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Rikke Lie Halberg & Bertha Rex Coley: 
”Dansk Vestindien – fra dansk koloni 
til amerikansk territorium”. 

Udkom 31. august 2016 på forlaget 
Frydenlund. 151 sider. Pris 179 kr.

2017 markerer året for Danmarks salg af 
kolonierne i Caribien til USA. Forlaget har 
grebet denne unikke mulighed for at lade 
historieundervisningen sætte fokus på 
Danmark som kolonimagt og slavenation. De 
to forfattere er begge cand. mag.er i historie 
og engelsk og har pædagogisk erfaring fra 
undervisning i gymnasiet. Bogens indhold er 
delt i 16 kapitler. De første 13 kapitler dækker 
øerne kronologisk fra den tidligste historie til 
US Virgin Islands i dag. Læserne får her en 
fortrinlig og velskrevet oversigt og baggrund 
for at arbejde videre med udvalgte emner. I 
kap. 14 kommer forfatterne ind på undskyld-
ningsdebatten, giver markante synspunkter 
samt et bud på, hvorfor Danmark har så 
svært ved at give en undskyldning. I kap. 15 
om ”Sprog og historie” kommer forfatterne 
ind på problemerne med politisk korrekt 
sprogbrug på en informativ og nuanceret 
måde. De bruger selv ordet ”afrocaribere” om 
de slavegjorte afrikanere og ordet ”eurocari-
bere” om europæerne i kolonien - og det 
konsekvent i hele bogen. 

Forfatternes pædagogiske mål er klart at øge 
elevernes historiske bevidsthed om Danmark 
som kolonimagt og slavenation. Anmelderen 
kan kun håbe, at målet nås. Danskernes 
viden og bevidsthed om denne sag er jo 
nærmest ikke eksisterende. Forfatterne giver 
eleverne god og praktisk hjælp. I kap. 16 
indføres de i metoder til brug af bogen. 

BOGANMELDELSE

FREMRAGENDE BOG 
TIL GYMNASIET OM 
DANSK VESTINDIEN

Efterfulgt af en oversigt over kilder til hvert 
kapitel, som alle kan hentes gratis på 
”his2rie” (kan anbefales til alle læsere). Samt 
en fyldig og ajourført litteraturliste. 

Konklusion: Bogen er særdeles anvendelig 
ikke kun i gymnasiet, men alle, der interesse-
rer sig for Dansk Vestindien, kan få udbytte af 
at læse bogen, fordybe sig i de mange kilder 
og få ideer til ny læsning i litteraturlisten.

Gunner Steenberg, historiker og foredrags-
holder, cand. mag.

REDAKTIONEN HAR MODTAGET
Lars Hansen (pens. skolelærer) har skrevet en 
bog med titlen ”Da Danmark solgte sine 
vestindiske øer”, udgivet på forlaget Boghvede 
(ISBN 978-87-9942-90-5-6).

Bogen er især interessant fordi den gengiver en 
række dokumenter, beretninger og artikler med 
relation til forhandlingerne om salget af og 
overdragelse af øerne til USA. Desuden er der 
et righoldigt billedmateriale.

Mail: boghvede@outlook.dk.  Tlf. 98 35 36 37.
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I ANLEDNING AF 100-ÅRET FOR TRANSFERDAY 2017

DET VAR STREJKE, IKKE OPRØR!

NOGLE REFLEKTIONER OVER  
BEGIVENHEDERNE I 1915-1916,  
DER BL.A. INVOLVEREDE DAVID 
HAMILTON JACKSON

København fik et usædvanligt besøg den 13. 
maj 1915 og et par måneder frem. Det var 
den dansk-vestindiske lærer David Hamilton 
Jackson. Hamilton Jackson havde i en 
periode været en aktiv agitator, dvs. han gav i 
tekst og tale udtryk for den utilfredshed, som 
en stor del af den sorte befolkning på øerne 
havde over de sociale, sundhedsmæssige, 
uddannelsesmæssige og økonomiske forhold 
samt utilfredsheden med, at befolkningen 
ingen demokratiske rettigheder havde.

Tanken med besøget i København var at få 
startet en dialog med den radikale regering, 
og især finansminister Edvard Brandes, der 
havde ansvaret for Dansk Vestindien, om 
forbedringer; bl.a. ønsket om tale- og 
pressefrihed, forbedring af de hygiejniske og 
sanitære forhold og hospitalerne, etablering 
af mulighed for at unge vestindere kunne 
komme på uddannelse i Danmark m.m. 
Også etablering af åbne og uafhængige 
domstole og et sort gendarmeri var på 
ønskelisten ligesom en suspension af 
kolonirådene og direkte styre fra København i 
en årrække, indtil forholdene var blevet 
forbedret. 

Det vil være en overdrivelse at sige, at David 
Hamilton Jackson mødte lydhørhed hos 
regeringen. Han fik kun eet møde med 
Edvard Brandes, som i det hele henviste til 
guvernør Helweg-Larsen - der var i Køben-
havn i samme periode - og som stod i et 
modsætningsforhold til Hamilton Jackson, og 
som af befolkningen sås som den reaktionæ-

re repræsentant for kolonistyret, der ikke 
havde til hensigt at gøre noget for øernes 
opretning og befolkningens vilkår.

Hamilton Jackson blev dog venligt og 
hjælpsomt modtaget af socialdemokratiske 
rigsdagsmedlemmer, der lovede støtte til 
befolkningens sag. En støtte, som nok for 
det meste var af moralsk art, hvilket muligvis 
skal ses i sammenhæng med at Socialdemo-
kratiet var regeringens støtteparti.

De ringe forhold på øerne, som Hamilton 
Jackson havde påpeget overfor regeringen, 
var kendt og erkendt i samtiden; bl.a. i forbin-
delse med afgivelsen i 1903 af ”Betænkning 
om forholdene paa De Dansk-Vestindiske 
Øer”, som var foranlediget af 1902-salgstrak-
tatens fald i Rigsdagen. I betænkningen var 
der blevet anvist mange forskellige veje og 
initiativer til en oparbejdning af øerne. Nogle 
af initiativerne var sat i værk af private interes-
ser, mens den danske regering i det store og 
hele havde negligeret problemstillingen. 
Forholdene var derfor på tidspunktet i 1915 
mildest sagt elendige, og dette sammen med 
en vågnende erkendelse hos befolkningen af, 
at der måtte gøres noget, og ved befolknin-
gens eget initiativ, var starten på en række 
begivenheder, som i regeringskredse og 
blandt den hvide embedsstand og plantage-
ejerne opfattedes som uro og oprør, der 
kunne gøre det meget vanskeligt at styre 
øerne.

Efter Hamilton Jacksons hjemkomst fra 
Københavnsbesøget tog han initiativ til 
etablering af en fagforening, Labour Union, 
efter socialdemokratisk mønster og inspireret 
af det han havde oplevet i København. 
Labour Union fik meget hurtigt markant 
tilslutning fra de sorte landarbejdere, og 
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mellem Labour Union og plantageejernes 
organisation ”Planters`Association” var ikke 
rigtig kommet i gang endnu. Parterne stod 
skarpt overfor hinanden. Strejken begyndte 
den 21. januar 1916. Plantageejernes 
umiddelbare svar var at sætte alle de sorte 
landarbejdere ud af deres boliger. Landarbej-
derne - omkring 4000 - flyttede herefter 
midlertidigt ind til byerne, hvilket i sig selv 
opfattedes som truende af den hvide 
befolkning. Begivenhederne forløb roligt og 
der kom forhandlinger i gang om landarbej-
dernes krav. Forhandlingerne gik dog trægt, 
hvilket bl.a. var forårsaget af at guvernør 
Helweg-Larsen, der var udpeget som 
opmand, ikke ville forhandle direkte med 
Hamilton Jackson, ligesom plantageejerne 
nægtede at forhandle i det hele taget. 

Forhandlinger, der førte til en overenskomst, 
blev dog afholdt den 10. februar 1916, idet 

inden længe stillede Hamilton Jackson som 
formand for Labour Union krav til plantage-
ejerne om markante lønforhøjelser og bedring 
af arbejdsvilkårene i det hele taget. 

Dette skete forud for sukkerhøsten - der 
modsat tidligere års høst - så ud til at blive 
god. Endnu var der ikke indledt strejke, men 
enkelte episoder blev blandt den hvide 
befolkning tolket som optakt til oprør (lig det, 
der var foregået i 1878). Den foreløbige 
kulmination kom, da plantagebestyrer 
Sørensen på plantagen La Grange den 2. 
november 1915 sendte et telegram til 
plantageejer G.A. Hagemann i København, 
hvor han anførte, at Hamilton Jacksons 
agitation var ved at blive farlig og Sørensen 
anbefalede, at Danmark sendte et krigsskib 
samt 200 mand til øerne. 

Den radikale regering reagerede omgående 
og krydseren Valkyrien blev sendt af sted 
med 250 mand, ud fra det rationale som 
såvel regeringen som de hvide plantageejere 
delte, at en strejke blandt de sorte landarbej-
dere hurtigt ville udvikle sig til et oprør, der 
kunne sætte øerne i brand, blive blodigt og 
udgøre en fare for den hvide befolkning. 

Disse begivenheder var sammenfaldende 
med en henvendelse i oktober 1915 fra den 
amerikanske regering om køb af øerne. På et 
regeringsmøde den 1. november vedtog 
regeringen salg af øerne, og besluttede 
dermed at indlede forhandling med amerika-
nerne om vilkårene for salget, samt at 
hemmeligholde såvel salgsbeslutningen som 
de forestående salgsforhandlinger.  

Valkyrien ankom den 10. november. I 
perioden såvel forud som efter ankomsten 
var der roligt på øerne. Men forhandlingerne 

David Hamilton Jackson i København 1915.
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plantageejerne indså, at årets høst ville gå 
tabt, hvis man ikke omgående fik landarbej-
derne tilbage på plantagerne. Imidlertid blev 
denne overenskomst afvist af landarbejderne, 
og strejken fortsatte. Det var først ved et 
møde den 26. februar at der blev indgået et 
forlig, som accepteredes af alle parter. 
Forliget betød en lønstigning på 40% samt 
afklaring af forskellige forhold vedr. ansættel-
serne. Landarbejderne gik straks i arbejde, 
og høsten kom i hus. 

Man kunne af dette forløb konkludere, at 
landarbejderne under Hamilton Jacksons 
ledelse, havde formået dels at stå sammen 
og som følge heraf opnå nogle resultater, 
dels at ønsket om tålelige forhold for 
landarbejderne ikke nødvendigvis behøvede 
at afføde blodige uroligheder. Ikke desto 
mindre førte begivenhederne til, at den 

danske regeringskommission, som opholdt 
sig nogle uger på øerne og som afgav 
1916-betænkningen, måtte konstatere, at 
der hos mange af de, der afgav forklaring til 
kommissionen, udtryktes ønske om salg af 
øerne ud fra den betragtning at øerne 
fremover ville få vanskeligheder som følge af 
de nye forhold på arbejdsmarkedet, forhold 
som man ikke forventede, at de danske 
myndigheder ville kunne håndtere.

Nogle har derfor også konkluderet, at 
Hamilton Jackson var en væsentlig årsag til, 
at Danmark afstod øerne. Dette er nok en 
konklusion, der svært kan drages. Men man 
kan i hvert fald forsvarligt sige, at selvom 
høsten i 1916 blev god, så var sukkerproduk-
tion som fremtidigt erhverv på øerne i 
nedgang - bl.a. som følge af verdensmar-
kedsforhold, der intensiveredes efter ophøret 
af 1. Verdenskrig; samtidig med at omkost-
ningerne ved plantagedriften øgedes. Men 
Hamilton Jacksons eftermæle er i hvert fald, 
at han gav de sorte vestindere en stemme og 
lagde grunden til et sammenhold, som 
utvivlsomt har haft en betydning for efterføl-
gende generationer.

Michael Keldsen

Efterskrift: Statuen af David Hamilton 
Jackson, skabt af kunstneren Bright Bimpory, 
er for nylig skænket af St. John Historical 
Society til Arbejdermuseet i København. 

Kilde: Bl.a. Specialeafhandling, 1981 af Inge Evald 
Hansen med titlen: ”Den sociale uro på St. Croix 
1915-16,...”

David Hamilton Jackson.
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HVAD ARKIVERNE GEMTE
Om flag og Danmarks-Samfundet

Det faktum, at 100-året for salget af De 
vestindiske Øer til USA nærmer sig og den 
mulighed vi i DVS har fået for at udstille og 
afholde arrangementer på Den vestindiske 
Kulturambassade, har fået bestyrelsen til at 
gennemgå arkiverne for effekter med relation 
til De vestindiske Øer.

Hensigten er, at udbrede kendskabet blandt 
danskere om en periode i dansk historie - på 
godt og ondt - der afspejler Danmarks virke 
på øerne.

I foreningens arkiver – og ikke mindst blandt 
vore medlemmer - er der effekter, som er værd 
at vise eller gense. Det er billeder, plakater og 
en foreningsfane, som et langt DVS-foreningsliv 
har samlet. DVS har i gemmerne en meget 
smuk foreningsfane i silke, med et fint fanespyd 
med foreningens logo og fanebånd i silke med 
ordlyden ”DANSK VESTINDIEN”, se billedet.

Fanen er blevet renoveret, stang og messing 
er sat i stand og poleret, så den igen med 
værdighed kan deltage og fremvises ved 
arrangementer og medlemsmøder i de 
kommende år. Dette gælder ligeledes en 
fanefod, hvor både Dannebrog, Stars and 
Stripes og øernes lokalflag kan ses.

Omkring DVS’ foreningsfane, er den oprinde-
ligt tilgået med hjælp fra Danmarks-Samfun-
det. Danmarks-Samfundet har siden 1919 
doneret over 60.000 flag og faner til for-
eninger i Danmark og i udlandet. Danmarks- 
Samfundet er en upolitisk forening med 
følgende formål:

Danmarks-Samfundet har med baggrund i 
den danske kulturtradition, til formål at 
udbrede kendskabet til og anvendelsen af 
Dannebrog som et nationalt symbol for 
dansk kultur, fællesskab og identitet.

Protektor er HKH Prins Joachim.

Danmarks-Samfundet har jævnligt doneret 
flag til flere officielle bygninger på De vestindi-
ske Øer, og i forbindelse med TRANSFER-
DAY gives der mulighed for flere flaggaver til 
vore vestindiske venner.

Det er bestyrelsens håb, at medlemmerne i 
DVS vil støtte muligheden for flaggaver ved 
køb af små DS Dannebrogsflag, pins o. lign. 
Til kommende arrangementer i DVS og på 
Kulturambassaden, vil bestyrelsen medtage 
disse små flag og andre effekter fra Dan-
marks-Samfundet. 

Som tidligere nævnt er Danmarks-Samfundet 
i dag en upolitisk forening. Historisk har der 
dog været enkelte markeringer af politisk 
karakter, som er interessant for os i DVS. I 
forbindelse med salget af De vestindiske Øer 
talte Danmarks-Samfundet ivrigt og engage-
ret mod at Danmark skulle afstå øerne. 
Danmarks-Samfundet fandt salget uværdigt 
og mente ikke, at man bare kunne sælge 
danske interesser og medborgere, til et andet 
land.

Er der blandt medlemmerne ønske om at 
donere effekter til DVS, med relation til øerne, 
kan bestyrelsen kontaktes. Adresser og 
telefonnumre kan ses i Magasinet.

Lars Hven Troelsen, bestyrelsesmedlem

http://danmarkssamfundet.dk/
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KURIOSA

PETER VON SCHOLTEN OG VIBORG

Det er ikke alt, man skal stole på - heller ikke 
mindetavler!

Er man i Viborg, og bevæger sig hen til 
ejendommen på Sct. Mogens Gade 3, vil 
man på facaden kunne se en indmuret 
mindeplade med denne tekst:

Hvad ved vi så om Peter von Scholten og 
hans tid i Viborg? 

Vi ved med temmelig stor sikkerhed, at Peter 
von Scholten aldrig har været i Viborg! Heller 
ikke i sine første barneår!

Men den pågældende ejendom var i en 
årrække ejet og beboet af Peters farfar, 
generalmajor Jobst Gerhard von Scholten, 
mens han var chef for Holstenske geworbne 
Infanteriregiment i Viborg. Ved hans død 11. 
august 1786 hed det Viborgske Regiment.

Peter von Scholten blev født 17. maj 1784 i 
Vestervig, og var således kun 2 år gammel, 
da farfaren døde. Peters forældre var 
Casemir Wilhelm von Scholten og Cathrine 
Elisabeth de Moldrup. Dette fremgår af 
Vestervig kirkebog og af Peters dåbsattest.

Mindepladen i Sct. Mogens Gade 3 blev 
opsat i 1993 af Viborg Fonden, som også har 
opsat mindetavler for andre kendte danskere 

på de ejendomme i Viborg, som personerne 
har været tilknyttet. Men mindepladen fra 
1993 var man ikke så heldig med, men den 
sidder stadig på ejendommen.

Da Viborg Fonden i 2014 ville opsætte en 
mindeplade for filmskaberen Benjamin 
Christensen, fandt man i sidste øjeblik ud af, 
at Benjamin Christensen var født i en ejen- 
dom på modsatte side af Nytorv, og ikke 
den, man først havde ment. Derfor blev 
mindepladen ændret, så den siden kan blive 
opsat på rette sted. I den anledning skrev 
Viborg Stifts Folkeblad 7. maj 2014: I øvrigt 
glædede forsamlingen sig over, at Viborg 
Fonden trods alt undgik ”en von Scholten”. 

Hvordan den fejlagtige opfattelse af, at Peter 
von Scholten skulle være fra Viborg, er 

Peter von Scholtens fødsel i Vestervig.

Peter von Scholtens dåbsattest.
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opstået, er ikke helt klart. Men oplysningen 
om, at Peters fødested er Viborg, er gengivet 
i flere leksika og på internettet. Men det bliver 
det stadig ikke rigtigt af.

Men det kan dog siges, at Peter von 
Scholten selv var af den opfattelse, at han var 
født i Viborg. Det ses bl.a. af, at ved folketæl-
lingen 1841 på St. Croix, har Peter selv 
udfyldt og underskrevet skemaet, der angiver 
Viborg som hans fødested.

Det har sikkert også spillet ind, at Peters 
dåbsattest var forsvundet, og således aldrig 
har været i Peters besiddelse. Den var nemlig 
indleveret til Landkadet-akademiet i forbindel-
se med, at Faderen Casemir Wilhelm 12. 
januar 1785 indskrev sønnerne Joost 
Gerhard von Scholten og Peter Frederik von 
Scholten til senere optagelse. 

Og det var først, da Peters dåbsattest 
dukkede op i Landkadet-akademiets arkiv, at 
man blev klar over, at han i virkeligheden var 
født og døbt i Vestervig.

Jens Villumsen

Folketælling St. Croix 1841 - Peter von Scholten angiver Viborg som sit fødested.
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Efterlysning:

Fortæl kulturmuseet i Vejle om din vestindiske arv.

I anledning af 100-året for salg af De Dansk Vestindiske Øer åbner Kulturmuseet i Vejle en 
udstilling den 2. marts 2017. Museumsinspektør Lisbeth Aagaard Lykke, efterlyser vejlensere der 
har haft slægtninge på De Dansk Vestindiske Øer, der kan bidrage med personlige historier og 
billeder fra familiemedlemmer, fra dengang øerne var i dansk eje.

Lisbeth Aagaard Lykke kan kontaktes på tlf. 76 81 31 00  
eller på mail-adressen: museerne@vejle.dk
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VI GLÆDER OS TIL VI SES IGEN! 

Møder & aktiviteter

IDENTITET TIL FORHANDLING

Karneval og kreolisering i det tidligere  
Dansk Vestindien

ONSDAG, DEN 23. NOVEMBER 2016 KL. 19.00

I TAASTRUP MEDBORGERHUS,  
TAASTRUP HOVEDGADE 71, TAASTRUP

I aftenens foredrag fortæller Mille Gabriel, antropolog og 
museumsinspektør på Nationalmuseet, om sin aktuelle 
forskning i vestindiske kreoliseringsprocesser og de 
mange forskellige måder, befolkningen på Virgin Islands 
forholder sig til deres rødder, til slaveriet og til Danmarks 
rolle som kolonimagt her 100 år efter salget. Et særligt 
fokus vil ligge på det årlige karneval på St. Croix, som i 
både indhold og udtryk trækker på en blanding af 
afrikanske, europæiske og amerikanske traditioner. 

Tilmelding via hjemmesiden senest onsdag, den 16. 
november 2016. 
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’Øerne vi solgte’ på skoleskemaet i 2017

Hvordan er det at bo på de Amerikan-
ske Jomfruøer, hedde Petersen og 
være efterkommer af de danskere der 
indtil for 100 år siden boede på de 
Dansk Vestindiske øer? Hvordan ser 
de nuværende Virgin Islanders på 
Danmark og på den arv de blev 
efterladt med, da Danmark solgte 
øerne til USA i 1917? Undervisnings-
ministeriet støtter produktionen af nye 
undervisningsmaterialer om Jomfru-
øerne, som skal tegne et portræt af 
øerne og deres beboere i 2017.
Af Lisbeth Lyngse og Jørgen Madsen, Gekko 
Medieproduktioner

2017 er en aktuel anledning til at forny 
danskernes viden om de tidligere kolonier og 
deres indbyggere. Meget få danskere har et 
forhold til De Vestindiske Øer, deres befolk-
ning eller den historiske tilknytning til 
Danmark. Dansk Vestindien er næsten 
forsvundet ud af den danske bevidsthed og 
skoleundervisning, mens det er ikke tilfældet i 
Vestindien, hvor de fleste kender og lever 
med historien om den danske slavefortid.

Personportrætter fra Jomfruøerne
I løbet af foråret 2017 producerer Gekko 
Medieproduktioner en serie videoportrætter 
af ’Virgin Islanders’, som de kalder sig selv, til 
de ældste elever i folkeskolen. Portrætterne 
skildrer livsvilkår og hverdag for mennesker i 
de tidligere danske besiddelser. Èt af 
programmerne vil blandt andet handle om 
relationen til Danmark som den tidligere 
kolonimagt, og om hvordan selve landska-
bets udformning og opdeling er præget af 
hensyn til især sukkerproduktion baseret på 
slavearbejdskraft. Et andet blandingstræk i 
øernes kulturhistorie vises af Belle La 
Vaughn, kunstner og underviser på University 
of the Virgin Islands, som beskæftiger sig 
med at finde afrikanske spor og mønstre i de 
gamle danske bygninger som står overalt på 
øerne. Portrætterne vil også vise, hvordan 

det er at være ung og uddannelsessøgende 
under ganske andre forhold, end vi kender 
det i Danmark. 

Videoportrætterne bliver suppleret med 
skriftligt materiale, som kan anvendes i en 
række af folkeskolens fag. Aktuelle fakta-op-
lysninger om demografi og beskæftigelse vil 
indgå i materialet, ligesom eksempler fra de 
millioner af dokumenter som Rigsarkivet 
arbejder på at offentliggøre i 2017 bliver 
inddraget. Fotos fra både Rigsarkivet og fra 
private samlinger bliver tilgængelige med 
opgaver til billedanalyser og elevprojekter. 
Avisartikler som behandler hverdagsproble-
mer vil indgå på engelsk og evt. uddrag af 
danske prosatekster kan finde anvendelse i 
faget dansk. Opgaverne vil blandt andet 
arbejde med fokus på, hvordan synet på 
Jomfruøernes indbyggere ændrer sig både 
historisk og sociologisk over tid. Hvad, 
hvornår og hvorfor ændrer synet sig?

Arven efter Danmark
Interviews med politikere og mediefolk er 
desuden på produktionsplanen. Det er 
forventningen at kunne præsentere både 
Virgin Islander’s opfattelse af arven efter 
danskerne og høre, hvordan de stiller sig til at 
være en del af USA, men uden at have 
demokratisk indflydelse med stemmeret til 
det amerikanske præsidentvalg. Fattigdom-
men som blivende fænomen på øerne, er et 
andet emne som grupper på Jomfruøerne 
mener, er et resultat af nedarvet manglende 
uddannelse, underernæring og sygdomme 
fra den danske tid – hertil kommer nu den ret 
omfattende narkokriminalitet.

Portrætter og de øvrige materialer til ’Øerne 
vi solgte’ bliver tilgængelige for alle folkesko-
ler i løbet af foråret 2017 både til streaming af 
videoprogrammerne og til download af alle 
skriftlige materialer.

gekkomedieproduktioner.dk
gekko@gekkomedieproduktioner.dk
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LÆNGSLERNES ØER

Af Lise Bostrup, cand.mag., forlægger

Den 31. marts 1917 blev det danske flag 
taget ned på pladsen foran fortet i Charlotte 
Amalie på Sankt Thomas, og det amerikan-
ske flag gik til tops. Der var jubel og festlig 
musik, men der var også bekymring og 
nervøsitet at spore hos de mange vestindere, 
der tog del i festlighederne.

Forfatteren, Tiphanie Yanique, der er født i 
1978 og vokset op i Charlotte Amalie, lader 
sin roman Længslernes Øer (Land of Love 
and Drowning) begynde på overtagelsesda-
gen, og hun beskriver den farverige og 
modsætningsfyldte udvikling i det vestindiske 
samfund frem til vore dage. 

Tiphanie tager udgangspunkt i en fiktiv, rig 
familie af blandet afrikansk og europæisk 
afstamning, der i kolonitiden tjente formuer 
på at transportere rom og levede i den 
luksuriøse Villa by the Sea, en fantastisk 
smuk villa med udsigt over havnen i Charlotte 
Amalie. Familiens overhoved er kaptajn og 
lever af at transportere rom, men efter den 
amerikanske overtagelse bliver alkohol 
forbudt på øerne. Kaptajn Owen er tæt på at 
gå fallit og bliver så berørt af det, at han, selv 
om han er en garvet kaptajn, kommer til at 
sejle for tæt på koralrevene omkring øen 
Anegada øst for De Vestindiske Øer og 
drukner, da skibet går ned.

Kaptajn Owens hustru drager til USA for at 
realisere sine drømme om frihed og økono-
misk succes, og tilbage sidder to døtre uden 
hus og økonomiske midler, samt en søn, som 
han har fået uden for ægteskabet.

Der er ikke andet at gøre for døtrene end at 
flytte til området Savan, som også i dag er et 
utrolig fattigt og kriminalitetspræget område 
- kun ganske få hundrede meter fra den store 
Dronningens Gade, hvor man kan købe guld 
og diamanter til priser, som kun gæsterne fra 
de luksuriøse krydstogtskibe, der lægger til i 
havnen, kunne drømme om at spendere. 

De to søstre reagerer helt forskelligt på 
derouten. Storesøster Eeona rider småpate-
tisk rundt i det fattige område siddende på 
en damesaddel på et ældre, lidt modvilligt 
æsel. Hun taler et smukt, korrekt overklasse-
engelsk og prøver at få lillesøsteren til at 
opføre sig pænt og holde sig fra de sorte 
drenge, heriblandt den lille Franky, der taler et 
forrygende kreolsk, altså et blandingssprog 
med elementer af engelsk, afrikanske sprog, 
fransk og spansk. Tiphanie Yanique, der har 
studeret lingvistik på universitetet i Charlotte 
Amalie, er utrolig dygtig til at skabe replikker 
på de forskellige varianter af det engelske 
sprog, som bliver talt på De Vestindiske Øer, 
og det har givet oversætteren mange 
hovedbrud at genskabe dem på dansk.

Skildringen af tilværelsen i Savan er dyster, 
men Tiphanie Yanique forstår at gøre den 
spændende. Hun trækker på en stor viden 
om vestindiske, indianske og afrikanske 
myter og sagn, og hun vikler dem som 
kulørte tråde ind i handlingen og rundt om 
sine figurer. 

Tiphanie Yanique
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Da Længslernes Øer udkom i USA i 2014, 
blev den kaldt “et mirakel”, “et gribende, 
elektrisk panorama” og “en mesterlig 
blanding af sted, sprog og forførende 
historiefortælling”, og udover at romanen er 
meget vellykket, kan det for os danskere 
være ganske fascinerende at læse en roman, 
hvor personerne løber op og ned ad Gamle 
Gade, man spiser smorebrod, og der dukker 
pludselig en onkel op med navnet Sigurd 
Pedersen, som om det var den naturligste 
sag i verden.

Nu kunne man tro, at Tiphanie Yanique ville 
hvile på laurbærrene, eller som en anden 
Jussi Adler Olsen fortsætte i samme stil med 
roman efter roman. Men nej. Her i efteråret 
2016 sprang Tiphanie ud som en sofistikeret, 
postmodernistisk inspireret lyriker med 
digtsamlingen Wife. 

Wife udkommer på dansk i begyndelsen af 
november under titlen Kvinde, Hustru, Kone, 
og den har en lidt feministisk, dekonstruktivi-
stisk tilgang til kvinderollen som sådan, og i 
det afroamerikanske Amerika i særdeleshed. 
Nogle af digtene tager temaer fra romanen 
op på en ny måde som i indledningsdigtet, 
der handler om kvindelighed, identitet og 
tilhørsforhold, og knytter an til beskrivelsen af 
øen Anegada:

Farlige ting
Dette er øen.
Den er lille og sårbar,
den er en kvinde, der kalder. Du elsker hende,
indtil du er en del af hende
og så, lige med et,
gør du hende mindre, end hun var
før - det sted, du optager,

er et sted, hvor hun ikke kan eksistere.
Det er noget i hendes fortid, der gør det,
tag dig ikke af hendes navn. 
Øen er en kvinde, derfor
lever der farlige ting nedenunder
også smukke ting, - som kan være de farligste.
Det er sandt, at vi aldrig kan
blive mere end vores historier.
Og på den måde er jeg øen.
Og dette er en advarsel. 

Når vi som danskere læser litteratur om De 
Vestindiske Øer, ser vi ofte med vores lyse 
øjne tilbage i tiden og prøver at forstå. 
Tiphanie har brune øjne, og hun ser fremad. 
Hun ønsker at skabe en ny historie. 

Tiphanie Yanique kommer til Danmark og 
præsenterer sine bøger på: 

Den Vestindiske Kulturambassade  
torsdag den 10. november kl. 19, 

Kulturstationen i Vanløse  
den 12. november kl. 19 

Bellascenen på BogForum  
den 13. november kl. 16.

”Længslernes Øer” og ”Kvinde, Hustru, 
Kone” er udgivet på Forlaget Bostrup i 
efteråret 2016. 

Pris: Henholdsvis kr. 250 og kr. 200 for 
DVS-medlemmer, der bestiller gennem 
Forlaget Bostrup, får 30 % rabat  
(forlagetbostrup@gmail.com)

Villa by the Sea, som nu hedder Oceana
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FRA DANSK VESTINDIEN TIL RIBE
I min farfars fotospor

Ulrik Lauridsen udgiver her i efteråret en bog 
om sin farfar, Andreas Lauridsen, der var 
gendarm på de vestindiske øer fra 1911-
1914. Her er Ulrik Lauridsens korte ekstrakt 
af gendarmtiden.

Jeg har de seneste 5-6 år været på en rejse i 
min farfars fotospor. 

For 11 år siden fik jeg øjnene op for Dansk 
Vestindien, da vort arvegods efter min farfar 
langt om længe så dagens lys efter at have 
ligget hengemt i min kælder i 22 år. Det 
materiale, som lå i små kasser bestod hoved-
sagelig af fotos og postkort – i alt ca. 6-700 
stk. Ca. halvdelen af dette er korrespondan-
cen mellem min farmor og farfar fra perioden 
juni 1911 til august 1914, hvor min farfar var 
gendarm på St. Croix. 

Han har på vejen til øerne med motorskibet 
St. Thomas taget nogle få fotos ombord på 
skibet. Efter ankomsten til St. Croix, hvor han 
blev stationeret hele perioden, har han ivrigt 
fotograferet. Den første tid var han under 
oplæring til tjenesten på kasernen i Christian-
sted for nogle måneder efter at blive forflyttet 
et halv år til Frederiksted. Her havde han også 
enkelte vagter på Kings Hill kasernen midt på 
øen, hvor han bl.a. deltog i det ridende korps. 
I Frederiksted har han fotograferet i og 
omkring fortet. Han har haft kontakt med A. 
Ovesen og fået nogle tips af ham. Ovesen var 
tidligere gendarm og havde slået sig ned med 
en fotoforretning i Frederiksted. 

Under opholdet i Frederiksted har farfar 
sammen med andre gendarmkammerater 
haft nogle ”opgør” med de overordnede, 
hvorfor der i mellem hans gemmer findes 
nogle rapporter, hvor han og et par andre har 
klaget over bl.a. løjtnant Zeilau. 

De har også fremsendt en skrivelse til en avis 
i Danmark for at beklage sig over den adfærd 
befalingsmændene udøvede over for de 
menige. De var korporlige, slog og sparkede 
og råbte efter dem. Nogle gange i fuldskab, 
og det er nogle af de kritiske røster, at man 
fra dansk side sendte disse komplet uegnede 
befalingsmænd og officerer ud til DWI.

Tilbage i Christiansted efter maj 1912 fik 
farfar et mindre lokale stillet til rådighed, hvor 
han startede et marketenderi. Her solgte han 
snus, tobak og øl og sodavand. Den største 
handel har givetvis været fotos. Han har 
fotograferet de andre gendarmer og solgt 
disse fotos som postkort. På den måde har 
de kunne sende et foto hjem til deres kære i 
Danmark. Han har fotograferet ansatte hos 
de danske embedsmænd. Der er fotos af 
tjenerstaben til guvernøren, præsterne, 
toldforvalteren og postmesteren samt deres 
børn. 

Der er fotos fra de private hjem. Da Guvernør 
Helweg-Larsen og frue fejrede deres sølv- 
bryllup i 1913 var farfar på pletten og har 
taget fotos af dem i det smukkeste skrud 
samt også fra deres hjem i Gouvernements-
huset. Når de havde det sjovt, når de var på 
skydebanen, når de havde skudt en pelikan, 
og når de havde sportsbegivenheder, har 
farfar taget fotos. 

Jeg har i min bog om farfar naturligvis også i 
korthed fortalt Den Dansk Vestindiske historie 
samt beskrevet episoder i tilknytning til farfars 
fotos. Der er smukke billeder af de lokale 
børn i samlingen. 

Efter hjemkomsten slår farfar sig ned i sin 
hjemby, Ribe som fotograf, og bliver en 
meget anerkendt person i byen. Han har bl.a. 
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optaget, det som i dag kaldes for Ribefilmen 
– optaget midt i 1930erne. Der er skønne 
motiver fra Ribe krydret med små anekdoter 
fra denne periode. Farfars virke som fotograf 
i Ribe var fra 1915 til 1947, hvor han på 
grund af sygdom måtte afhænde forretnin-
gen. 

Processen med at skrive min farfars historie 
har ikke været helt ligetil. Jeg har intet 
mundtligt fået overleveret. Alt er fra farfars og 
farmors notater og breve. Så det er i 
hovedsagen de forskellige fotos og genstan-
de fra hjemmet, som taler sit eget sprog. 

Farfar hjembragte en himmelseng, et 
skildpaddeskjold, store konkylier og fik en 
gendarmkammerat til at male 4 malerier. 

Det har været en stor opgave at udvælge og 
scanne de fotos, som skulle benyttes til 
bogen, men samtidig med også uhyre 
spændende at gå i dybden i min slægts 
historie. 

Under processen er jeg blevet kontaktet af 
personer, som har fået opsnuset, at jeg ligger 
inde med dette store lager af fotos fra DWI, 
hvilket har afstedkommet nye informationer, 
som jeg har fået med i indholdet af bogen. 
Bl.a. en slægtning til landmåleren Jens 
Michelsen Beck samt en slægtning til en af 
diakonissesøstrene, Maren Knudsen. 
Sidstnævnte har farfar taget en del fotos af. 

Bogen er på 214 sider og rummer ca. 380 
fotos og billeder fra både DVI og Ribe, hvor 
de fleste naturligvis er fra vor gamle koloni.

Ulrik Lauridsen

”Fra Dansk Vestindien til Ribe”
ISBN 978-87-999297-0-2
Pris: Kr. 199
Bog & Idé, 
Mellemdammen 16 
6760 Ribe
Tlf. 75420041
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Walbom og Ulla Lunn med ægtefællen Nis 
Bank-Mikkelsen, der indledte åbningsdagen 
med at blæse til samling.

Kulturambassaden er åben tirsdag og 
torsdag kl. 10-15, og når der er særlige 
arrangementer. Entre: Kr. 30,-, men kr. 50,- 
ved foredrag.

Har man lyst til at stille op med foredrag eller 
andet arrangement, kontakt Anne Walbom 
(side 28).

Ebbe Tor Andersen

AMBASSADEÅBNING
Lørdag den 1. oktober kunne en glad Ulla 
Lunn se sin drøm om Den Vestindiske 
Kulturambassade gå i opfyldelse. Sammen 
med Dansk Vestindisk Selskab har Ulla Lunn 
fået ”ambassaden” op at stå for at kunne 
markere 100 året for De dansk-vestindiske 
Øers overdragelse til USA. Nationalmuseet 
måtte sige fra på grund af manglende 
økonomi og det private initiativ tog over.

I pompøse omgivelser ved indgangen til 
Frederiksberg Have er det lykkedes på kort 
tid at få skabt rammerne til udstillinger, 
foredrag og lignende aktiviteter forbundet 
med jubilæet.

Mange havde fundet vej til åbningen på en 
flot efterårsdag, hvor solen skinnede fra en 
skyfri himmel. Ja - det var næsten helt 
symbolsk, at solen tittede frem på åbnings-
dagen.

Fra åbningsdagen bringer vi her billeder med 
udsnit af de mange glade besøgende - og 
ikke mindst de to glade arrangører Anne 

Ulla Lunn og Anne Walbom.
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JUBILÆUMSROM
Medlemsmøderne den 7. og 12. marts 
gennemførte vi som brainstorming - altså 
møder, hvor vi opfordrede medlemmerne til 
”frit fra leveren” at komme med forslag til 
kommende aktiviteter.

Der kom i alt 37 forslag, som vi delte op i tre 
grupper:

1. Forslag vedrørende Festival 2017  
(udflugter mv.)

2. Forslag alene for medlemmerne
3. Forslag rettet mod offentligheden  

(at synliggøre selskabet).

Et af forslagene i Gruppe 3 drejede sig om, at 
selskabet skulle få fremstillet en ”Dansk 
Vestindisk Selskabsrom”.

Der er siden blev arbejdet med forslaget på 
flere fronter, og vi er nu nået dertil, at Dansk 
Vestindisk Selskabs Jubilæumsrom er en 
kendsgerning.

Rommen markerer altså selskabets 100 års 
jubilæum og vil kunne købes fra generalfor-
samlingen torsdag den 27. oktober 2016 

Rommen er en fem år gammel rom fra 
romfabrikken Plantation, er produceret på 
Barbados og tappet på flasker i Frankrig.

Nu vil nogen måske spørge ”hvorfor ikke en 
rom fra Dansk Vestindien”. Svaret er: Det 
kunne ikke lade sig gøre med mindre, at vi 
ville aftage 1.000 liter rom (fra Cruzan), som 
skulle aftappes i Flensburg og derefter 

fragtes hertil. Vi mente ikke, at det var 
realistisk, at vores medlemmer ville skylle så 
meget rom ned indenfor en overskuelig 
fremtid, hvortil kom og det ville antagelig blive 
en temmelig dyr rom inden alle udgifter var 
dækket ind.

Så vi måtte finde en anden rom, som vi 
kunne købe på det, der kaldes ”nøgenfla-
sker” - flasker uden etiket, så vi selv kunne 
sætte vores egne etiketter på. 

Rommen vil koste 270 kr., hvilket lige dækker 
vores udgifter.

Hvis den ønskes leveret i en flot gaveæske 
inkl. to (virkelig gode) romglas, kan det klares 
mod en merpris på 50 kr. Her er en oplagt 
ide’ til en kommende fødselsdagsgave, 
julegave, gave til et jubilæum osv. - eller bare 
til ”hende/ham der har alt”.

Sådan gør du
Hvis du vil købe en flaske (eller flere) sker det 
via vores hjemmeside under ”Medlemsaktivi-
teter”. Der finder du to muligheder for køb. 
En for køb af selve rommen (eller flere), og en 
for køb af gaveæske.

Efter disse valg bliver du bedt om at foretage 
betaling (over nettet) og efter dette er din 
bestilling registreret og på førstkommende 
medlemsmøde vil du få udleveret det, du har 
bestilt.

Forsendelse
Udgiften til at sende en flaske er i dag så stor, 
at vi ikke anser det for sandsynligt, at nogen 
vil betale i omegnen af 130 kr. for at få en 
flaske sendt med posten. Flasken skal f.eks. 
sendes i en emballage godkendt til den slags 
for ikke at blive ødelagt.

Vi er dog ikke blege for, at en og anden kan 
være interesseret i en flaske som et minde 
om selskabets 100 års jubilæum, så hvis der 
viser sig at være stor interesse i at få vores 
Jubilæumsrom tilsendt med posten, vil vi 
tage det op.
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Dansk Vestindisk Selskab:  
Bestyrelse, kontaktpersoner og adresser

FORMAND 
Anne Walbom,
formanden@dwis.dk
T 23 74 92 20
Lykkesholms Allé 2 A, 4. sal
1902 Frederiksberg C

BESTYRELSESSEKRETÆR 
Anna Lykke Jensen
T 43 99 80 50

MEDLEMSBLAD OG  
BESTYRELSESMEDLEM
Michael Keldsen 
T 38 77 44 80
medlemsbladet@dwis.dk

BESTYRELSESMEDLEM
Karin Gert Nielsen
kgn@atlanticlink.net
T 29 42 10 05
Nordmarksvej 39
2770 Kastrup

BESTYRELSESMEDLEM
Therese Leonhardt Hjorth
theresehjort@outlook.com
T 26 22 91 17
Kochsvej 9. 3. th.
1812 Frederiksberg C

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

KASSERER 
Hans Jørgen N. Laursen 
needenskov@gmail.com
T 29 12 95 07
Byvangen 13
8700 Horsens

MØDEUDVALG 
Gerda Brown Jensen 
moedeudvalget@dwis.dk 
T 60 41 06 22 
Jens Munksgade 20, 5. tv
2100 København Ø
Uden for bestyrelsen:
John Brown

FESTIVALUDVALG 
festivaludvalget@dwis.dk 
Gerda Brown
Anne Walbom
Asger Larsen
Ebbe Tor Andersen
Lars Hven Troelsen

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
Nedlagt. Aktiviteter
overført til øvrige udvalg

SELSKABETS  
KONTAKTPERSONER

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

Sydjylland
Peter Rastrup
T 61 50 06 14
Jørgensgård 47
6200 Åbenraa
peter@rastrup.net 

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

MEDLEMS SEKRETARIAT 
OG WEBREDAKTION
Ebbe Tor Andersen 
sekretariatet@dwis.dk
T 32 53 10 98 
Mobil 24 79 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,-

BLANT SLAVER OG 
SJØRØVERE   
Tore L. Nilsen, 262 sider, 
Spartacus  
Pris kr. 225,-

DANSK VESTINDIEN, 
ISLANDS OF BEAUTY  
AND BOUNTY
Uddrag fra C. E. Bærentzens 
værk DANMARK, udgivet 1856, 
genudgivetmed dansk og 
engelsk tekst af Nina York,
St. Croix 2003 . 94 sider 
Pris kr. 70,-

EN BERETNING FRA  
ST. THOMAS 1936-46
Katrine Svensgaard.  
31 sider. DVS 2013
Pris kr. 25,-

KUNSTNERE I  
TROPESOL, SKITSER
Akvareller og malerier fra  
det tidligere Dansk Vestindien. 
Af Ole Bidstrup m.fl. 
87 sider, DVS Kbh 1992. 
Pris kr. 40,-

ST. CROIX  
HISTORISKE FOTOS 
Anne Walbom og Elizabeth 
Rezende, 2009, 137 sider.  
Pris kr. 200,-

SLAVERNES SLÆGT
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 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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DEADLINE  
for artikler og  
materiale til  

næste nummer  
af Magasinet er  

d. 5. januar 2017

Dansk Vestindisk Selskabs faner på den genfundne trefod. 
Se artikel side 15.


