MAGASINET

JANUAR
2017
52. ÅRGANG
NR. 1

Forhandlingerne om salg af
øerne, se artiklen side 18
- Persongalleriet 1916

WWW.DWIS.DK

DANISH WESTINDIAN SOCIETY
PROTEKTOR: HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

Dansk Vestindisk Selskabs
medlemsblad Magasinet
Januar 2017
52. årgang, nr. 1
ISSN 0905-4391

Redaktion: Michael Keldsen
(ansvarshavende)
Design og tryk:
Kromann Reumert

INDHOLD
Formanden skriver.............................................3
Lovløshed..........................................................4
Møder & aktiviteter.............................................5
EFTER TRANSFER DAY 1917...........................6
DANMARKS SLAVEHANDEL.............................8
Hvem kender H.G. Beenfeldts akvarel
”Middagsselskabet”?.......................................10
DEN VESTINDISKE ARV
- En dokumentarisk roman af Ebbe Larsen......12
Fra historien Kjeld Jensen Slagelse..................14
PERSONGALLERIET I 1916............................18
English Summary.............................................25
PRÆSENTATION AF DE
NYE BESTYRELSESMEDLEMMER I DVS........27
Dansk Vestindisk Selskab:
Bestyrelse, kontaktpersoner og adresser.........28
Udvalgene.......................................................29
Bogsiden.........................................................30
Bliv medlem af
Dansk Vestindisk Selskab................................31
Forsidebilledet:
Fra Klods-Hans 20. okt. 2016.
Tekst: ”I den vestindiske kommission er det gået
varmt til. Der har været hæftig sammenstød mellem
Schovelin (Kons.) og Borgbjerg (Soc.dem.) og
Slengerik (Rad. Venstre.)

2 · Dansk Vestindisk Selskab · Nr. 1 / Januar 2017

Formanden
skriver...

Kære medlemmer
Endelig kommer året, som mange af os har ventet på. Den 31. marts er
det tid til at mindes eller markere, hvad der skete i 1917 på denne dato.
Læg mærke til, at jeg ikke skriver fejre, for det ord er nemlig forvirrende.
For vi fejrer ikke at øerne blev solgt, ligesom vi heller ikke fejrer, at de nu
har været amerikanske i 100 år.
Derfor bruges ofte det engelske ord ”commemorate”. Det kan bedst
oversættes til at mindes, eller at huske på en anerkendende måde.
På US Virgin Islands støder man i denne tid ustandselig på et andet ord,
som jeg i hvert fald ikke lærte i skolen: ”centennial”. Det betyder
hundrede år eller århundredet. F.eks. er den nykårede karnevalsdronning ikke blot ”Carnival Queen” men ”Centennial Carnival Queen”.
Så med disse nye engelske gloser og Statsministerens nytårstale i
baghovedet, så kan vi alle være klar til Transfer eller Overdragelsen.
SE FOTOS,

Godt Nytår
Anne Walbom

SPECIALER
OG DIGITALE
UDSTILLINGER PÅ
WWW.DWIS.DK
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Redaktøren skriver...
Lovløshed
I Magasinet nr. 2 - 2016 side 7 fortæller
Christian Møller Nielsen, der var udstationeret
fra 1905-07 ved Dansk Vestindisk Nationalbank, at han forgæves anmeldte et indbrud i
bankens filial i Frederiksted endda med
oplysning om, hvem gerningsmanden var.
Den lokale politimester gad ikke tage sig af
det, og en klage til Guvernementet førte - på
trods af at Guvernementet gav ham ret - heller ikke noget resultat med sig. Så han
konkluderede, at Øerne var præget af
slendrian og manglende retssikkerhed.
Se dette var nok ikke det eneste sted i denne
del af verden, hvor tingene gik sin skæve
gang, og hvor retsudøvelse ikke havde høj
prioritet. Nedenstående uddrag fra Dines
Pontoppidans bog ”Rejse til Sydamerika” fra
1841, giver et levende indtryk af, at heller
ikke i Brasilien (Bahia) var forholdene alt for
gode. Dines Pontoppidan var i øvrigt far til
forfatteren Henrik Pontoppidan:
”[…] men man behøver ikke længe at leve i
Bahia [i Brasilien], for at høre og see den
auctoritetsløse Øvrighed og Magt, som
findes her. I Bahia er ingen offentlig Mening,
som udtaler sig og virker ind paa Auctoriteterne; her er ingen moralsk Styrke, som
opretholder Ret og Retfærdighed; men
meget mere vilde jeg sige, at der slet ingen
Øvrighed findes, eller at man i bedste Fald
kun kan sætte den i Bevægelse ved det røde
Guld. Man betragtede det i Bahia for en
Absurditet, at gjøre en slet og ret Anmeldelse
for Politiet om en begaaet Forbrydelse eller
Misgjerning; selv om man var istand til at lede
Undersøgelsen paa de sikkreste Spor, rørte
Øvrigheden sig ikke. En tydsk Kjøbmand, hos
hvem der for et Aars Tid siden var skeet
Indbrud, fortalte mig, at han først ved at love
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en Sum for Ulejligheden var istand til at
erholde Politiets Assistence, uagtet han
underrettede dette om, at Tyvene vare
grebne paa frisk Gjerning og i øverste
Stokværk holdtes indespærrede af Vægtere,
som Kjøbmanden paa sin egen Regning
underholdt i den ellers tomme Contoir- og
Pakhuus-Bygning. Bedre er det heller ikke
bevendt med det Militaire i Byen; ja det gik
endog saavidt med det om Natten omvandrende militaire Politi, at man ligefrem
frygtede dette som de farligste Spidsbube for
eenlig vandrende Personer. Jeg glemmer ikke
saa let det Øjeblik, da en Mand i Byen
aabnede mig Øinene og betog mig den Tillid,
med hvilken jeg de foregaaende Aftener
havde seet hen til disse Vægtere som til
Hjælpere og Trøstere i paakommende
Tilfælde; for Eftertiden betragtede jeg dem
med en underlig Afsky.” (s. 33-34).
I 2017 vil der sikkert være mange fra
Danmark, der skal opleve USVI. Og her
melder der sig måske hos nogle tanken om
kriminalitet, man har hørt så meget om,
foregår på øerne. Det er for så vidt rigtigt, at
der er en høj crime-rate; f.eks. er der i
niveauet 60 drab om året. Og indbrud og
overfald foregår bestemt også. Men som de
siger på øerne, hvis man opfører sig ordentligt, ikke bevæger sig til skumle steder efter
mørkets frembrud, og i øvrigt ikke er
involveret i bandekriminalitet eller narkotikahandel, er der såmænd ligeså fredeligt som
andre steder. Vil man vide noget mere, kan
man f.eks. gå ind på vinow.com eller
vimovingcenter.com.
Så redaktøren ønsker de, der tager af sted, en god
rejse, og på gensyn derovre i marts måned.
Michael Keldsen, Redaktør

VI GLÆDER OS TIL VI SES IGEN!

Møder & aktiviteter

I MIN FARFARS FOTOSPOR
- GENDARM I DANSK VESTINDIEN.
ONSDAG, DEN 1. MARTS 2017 KL. 19.00
I TAASTRUP MEDBORGERHUS,
TAASTRUP HOVEDGADE 71, TAASTRUP
I aftenens foredrag fortæller Ulrik Lauridsen, forfatter og lærer,
om hans farfars liv og virke som gendarm og efterfølgende som
fotograf i Ribe. Foredraget ledsages af fotos fra DVI, krydret
med små anekdoter.
Tilmelding via hjemmesiden senest
onsdag, den 22. februar 2017. Pris 60,00 kr.
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EFTER TRANSFER DAY 1917
PRÆSIDENTBESØG
I det sidste halve års tid har vores
danske hverdag været præget af en
meget stor begivenhed - det amerikanske præsidentvalg, som nok overgår alt,
hvad man tidligere har set og oplevet.
Hvad valget af Donald Trump, der om
kort tid overtager som 45. præsident i
USA, indebærer, har vi til gode at se. Og
hvad det betyder for USVI, ved vi nok
heller ikke ret meget om.
Derfor en kort tilbageskuen til øernes evne
siden 1917 til at tiltrække ”presidential
attention”. Og det er hurtigt overstået, i hvert
fald hvis begrebet skal forstås som besøg på
øerne af en siddende amerikansk præsident.
”Det er kun sket 4 gange på 100 år. Første
gang var præsident Herbert Hoover, der
tilbragte 6 timer på øerne i 1931, og hvor han
nåede at komme med denne udtalelse: ”It
was unfortunate, that we ever acquired these

islands”, og væk var han igen uden at hans
besøg satte præg på den amerikanske vilje til
at gøre noget for det meget fattige område.
Anderledes var præsident Franklin D.
Roosevelts besøg over 2 dage i 1934, i
forbindelse med en fisketur og inspektionssejlads til forskellige amerikanske territorier.
Han havde allerede sikret, at øerne fik andel i
de midler, der blev pumpet ind i den amerikanske økonomi som et led i den såkaldte
New Deal politik, han havde sat i gang.
Bill Clinton besøgte sammen med Hilary
under sin præsidentperiode St. Thomas for
at holde, hvad han skrev i Hotel Sand Dollar
Estates gæstebog ”a much needed and
welcome retreat”, men det var ikke et besøg
som havde nogen politisk betydning. Ren
ferie.
Præsident Harry Trumans besøg i 1948 er
det præsidentbesøg, der virkelig har haft
betydning for øernes udvikling.
Bemærkelsesværdigt er det, at besøget sker
samme år, som statsminister Hans Hedtoft
besøgte Grønland. Og begge besøg havde
for de involverede statsledere en virkning af
øjenåbner for de - kan man vel i begge
tilfælde - kalde miserable forhold, der
herskede på de besøgte lokaliteter. Og i
begge tilfælde betød det, at der nu blev taget
en række initiativer til at få rettet op på
forholdene.
Truman så med egne øjne, at øerne med en
befolkning på 27.000 indbyggere (i dag
106.000) var det han også kaldte dem ”the
effective poor-house of the United States”
(USA’s fattiggård). Øerne, der i mange år efter
Transfer Day havde været administreret af
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Harry S. Truman går i land i USVI - 1948

Harry S. Truman - udsigt over Magens Bay

den amerikanske marine, betragtedes ikke
som en del af USA, og mange af de ændringer, der var sket med Franklin D. Roosevelts
New Deal i 1930’erne var kun i begrænset
omfang kommet øerne til gavn.

En anden virkning af Trumans besøg var den
publicity, som øerne fik, bl.a. pga. af det
forhold, at præsidenten medbragte et
pressekorps af usædvanlig størrelsesorden.
Præsidenten opfordrede amerikanerne til at
besøge øerne som turister, og opmuntrede
amerikanske velhavere og celebrities til at
bygge luksushuse til fritidsophold (en af dem
var Victor Borge, der byggede sig et hus i
Christianssted).

Under besøget tilkendegav Truman (i en tale i
Emancipation Garden i Charlotte Amalie,
foran statuen af Kong Christian IX), at det er
USA’s intention at vedblive med at sikre
friheden for sin befolkning, også den i USVI;
og at det skal gøres dels ved at USA skal
hjælpe til at stabilisere og udvikle økonomien
og forbedre livsvilkårene på øerne, dels ved
at give øerne (the Territory of Virgin Islands
som det hedder statsretligt) selvstyre. Især
det sidste skulle understøtte ønsket om
racelighed for hvide og sorte, hvilket var én af
Trumans ambitioner for hele USA. Bl.a.
udnævnte han William Hastie, den første
afroamerikaner i amerikansk historie, til
guvernør og det på øerne. William Hastie fik
direkte adgang til præsident Truman, således
at der fortsat kunne være præsidentielt fokus
på USVI. Dette udnyttede Hastie et par
gange, hvor Kongressen ikke ville bevilge
penge til nødvendige infrastrukturprojekter,
og hvor Truman så fandt midlerne hertil ad
andre veje.

Det er en kendsgerning, at der nu kom gang
i en turistmæssig udvikling - dog på godt og
ondt - fra besøg af turister, hovedsageligt
amerikanere. Fra 7000 om året i 1948;
70.000 om året i slutningen af 1950’erne og
til i dag 2,5 mio. om året!
Historien om Hans Hedtofts besøg på
Grønland er en lidt anden. Her tog den
danske regering fat på at udvikle et velfærdssamfund, hvor staten tog sig af næsten alle
opgaver, ændrede Grønlands status fra
koloni til amt, og i 1979 med Hjemmestyre,
og hvor 75% af Grønlands økonomi i dag er
offentlig økonomi.
Af Michael Keldsen

Dansk Vestindisk Selskab · Nr. 1 / Januar 2017 · 7

DANMARKS SLAVEHANDEL
Ny bog om slavehandlen - af Erik Gøbel, seniorforsker i Rigsarkivet

I 2014 fik jeg helt uventet en e-mail fra Brill,
som er et fornemt og højt anerkendt amerikansk videnskabeligt forlag med rødder i
Nederland. Man spurgte, om ikke jeg ville
skrive en bog til dem, som kunne udkomme i
deres monografiserie Studies in Global
Slavery. Jeg blev helt paf og skyndte mig at
svare, at jeg ikke havde noget at byde ind
med. Men da min kloge hustru og historiekollega, Birte Broch, hørte det, sagde hun, at
jeg da måtte kunne lave en spændende bog
om den danske slavehandel og dens
afskaffelse. Så efter grundigt at have tænkt
mig om et par dage, meddelte jeg forlaget, at
jeg kunne tilbyde at skrive en bog med titlen
The Danish Slave Trade and Its Abolition.
De syntes planen lød interessant – og jeg gik
i gang. I løbet af et års tid fik jeg disponeret
bogen og skrevet brødteksten på mit bedste
engelsk. Derpå sendte jeg den til to amerikanske historieprofessorer, som er gode
kolleger og venner, og de gennemgik såvel
indholdet som sproget. Dernæst fandt jeg
det halve hundrede illustrationer, som skulle
med i bogen, og skrev billedteksterne, der
blev tjekket af en tredje god bekendt,
redaktør Cathy O’Gara fra Charlotte Amalie.
Derpå kunne hele molevitten sendes til
forlaget, som lod det gå til anonym fagfællebedømmelse hos to mig ukendte eksperter,
som kom med forskellige forslag til små og
store ændringer. Efter at have indarbejdet
også disse i manuskriptet gik det til en sidste
sprogvask hos et specialfirma i England.
Dermed var tekst og billeder endelig klare til
den tekniske fremstillingsproces. Efter korrekturlæsning og udarbejdelse af registre forelå
den færdige bog i oktober 2016. En nydelig
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sag på 320 sider med illustrationer, grafer og
tabeller. Den udkom samtidig som e-bog.
Bogen falder i tre dele. Først beskrives
slavehandelen under dansk flag; dernæst
processen, som førte til beslutningen i 1792
om at forbyde den danske slavehandel; og
endelig en gengivelse af den grundige
betænkning, som blev afgivet af slavehandelskommissionen i 1791.
Den danske slavehandel over Atlanten
startede i 1660’erne og kom i alt til at
omfatte omkring 111.000 slavegjorte
afrikanere. Transporterne fra Guldkysten til
Vestindien blev dels foretaget af skibe, som
sejlede ad den berygtede trekantrute fra
Europa dels af skibe, der kom direkte fra
Dansk Vestindien. På rejsen fra Afrika til
Vestindien var forholdene ombord horrible,
og i gennemsnit døde omkring 20 procent af
slaverne under overfarten, som tog to-tre
måneder. Også mange af søfolkene døde
ligesom slaverne af sygdomme og afkræftelse på grund af væskemangel. I sjældne
tilfælde kom det til slaveoprør ombord.
De rædselsfulde mennesketransporter var
imidlertid nødvendige, fordi der altid døde
flere slaver i Vestindien end der blev født.
Finansminister Ernst Schimmelmann ejede
fire af de bedste plantager i Dansk Vestindien
– La Grange og La Grande Princesse på St.
Croix, Carolina på St. Jan og Thomas på St.
Thomas – med tilsammen omkring tusinde
slaver. Desuden ejede han adskillige skibe, et
stort sukkerraffinaderi og geværfabrikken
Kronborg i Hellebæk, hvorfra han sendte
skydevåben til Guldkysten, hvor de blev
omvekslet med slaver.

Slavehandelen over Atlanten blev i Danmark
som i andre europæiske lande betragtet som
nødvendig for at forsyne Vestindien med
nødvendig arbejdskraft, og man satte
normalt ikke spørgsmålstegn ved denne
handel. Men Ernst Schimmelmann var grebet
af oplysningstidens nye tanker og ønskede
om muligt at stoppe den transatlantiske
slavehandel. Hans bevæggrunde var humane
(de mange dødsfald og alle lidelserne),
økonomiske (omkostningerne ved opretholdelse af forter og handelspladser i Afrika) og
politiske (forventningen om, at Storbritannien
snart ville forbyde sin slavehandel og derefter
ikke ville tolerere, at andre nationer fortsatte
handelen).
Schimmelmann fik i 1791 nedsat en kommission, der nøje beskrev slavehandelen og
forholdene i Vestindien og endevendte
mulighederne. De sagkyndige endte med at
mene, at handelen godt kunne stoppes,
såfremt slaverne fik bedre levevilkår i
Vestindien og derved kunne bringes til at
reproducere sig selv. Dog skulle slavebefolkningen i kolonien først øges og kønsafbalanceres. Derfor besluttedes det ved den
berømte kongelige forordning af 16. marts
1792, at slavehandelen over Atlanten under
dansk flag skulle forbydes. Dette var
Danmark den første slavehandlende nation til
at beslutte. Men forbuddet skulle først træde
i kraft fra 1803, og i mellemtiden indførte man
flere slaver end nogensinde før til de danske
øer, nemlig omkring 25.000 – endda med
økonomisk støtte fra staten.
Tredje del af bogen er en gengivelse af den
omfattende tysksprogede betænkning, som
slavehandelskommissionen afgav. Den var i
høj grad udtryk for Schimmelmanns egne
idéer, og den udgjorde beslutningsgrundlaget
for forordningen, der afskaffede den danske
transatlantiske slavehandel.
Helt afskaffet blev den nu ikke. Der forekom
en hel del illegal slavehandel over Atlanten
efter 1803; men den er ifølge sagens natur
ikke særlig godt belyst i det ellers glimrende

Erik Gøbel
The Danish Slave Trade and its Abolition
Leiden og Boston: Brill Publishers
ISBN: 9789004330276
E-ISBN: 9789004330566
Pris: Hardback 120 euro, e-bog 108 euro
arkivalske kildemateriale, vi har til rådighed i
dag. Med den britiske besættelse af de
danske vestindiske øer ved juletid 1807
stoppede handelen dog næsten helt. Men på
Guldkysten vedblev danskerne i et vist
omfang – ligeledes ulovligt – at deltage i den
lokale slavehandel, indtil etablissementerne
dér blev solgt i 1850.
Det skal i den forbindelse erindres, at
slaverne, der allerede var i Dansk Vestindien,
vedblev med at være slaver, ligesom deres
børn blev det. Og slavehandel mellem
plantagerne og mellem de tre danske øer
blev ikke forbudt. Slaveriet blev først ophævet i den danske koloni den 3. juli 1848 af
Peter von Scholten. Det var lang tid efter, at
briter og franskmænd på deres øer havde
emanciperet slaverne.
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EFTERLYSNING:

Hvem kender H.G. Beenfeldts akvarel
”Middagsselskabet”?
Af Rikke Halberg, museumsinspektør, Arbejdermuseet

Henric Gottfred Beenfeldt (1767-1829) rejste
til Dansk Vestindien efter at have afsluttet sin
militæruddannelse i Danmark . Han blev
udnævnt til ”lieutenant reformee” ved de
vestindiske tropper, og rejste til øerne i 1788.
Han havde ikke videre held med sig i sin
militære karriere, men til gengæld brugte han
en del tid på at registrere og male nogle af de
forskellige hverdagssituationer, som udspillede sig omkring ham i løbet af hans år på
øerne. Beenfeldt er ophavsmand til en lang
række akvareller, der med genkendelig
naivistisk streg fremstiller Dansk Vestindien i
slutningen af 1700-tallet: Ikke mindst de to
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kendte akvareller af havnelivet i Christianssted på St. Croix, som kan ses på hhv.
Nationalmuseet og Museet for Søfart.
H.G. Beenfeldt står også bag en måske
mindre kendt men ligeså interessant akvarel
som viser et middagsselskab i Christiansted.
Billedet er unikt fordi det er den ældste,
kendte fremstilling af et interiør i Dansk
Vestindien. På billedet figurerer kontrollør
Claus Schonning og frue Ingeborre Maria
Elisabeth (født Dresing) samt en række
gæster. Derudover figurerer der to slavegjorte
personer: En kvinde og en mand i færd med

at opvarte middagsgæsterne. Begivenheden
udspiller sig i Christianssted på St. Croix i maj
1794.
Originalen måler 31x46 cm og blev fotograferet af Nationalmuseets fotograf, Niels
Elswing, i 1965. Billedet er brugt som
illustration i flere bøger om Dansk Vestindien,
men står opført som ”privateje”.
Billedet er blevet efterlyst på Nationalmuseet,
hos de forlag, der i sin tid har brugt det,
blandt forskere og forfattere der beskæftiger
sig med Dansk Vestindien. De papirudgaver,
der har eksisteret af billedet, er forsvundet
ved diverse forlagssammenlægninger og der

er kun elektroniske kopier i dårlig opløsning
tilbage.
Måske kan jubilæumsåret være anledning til
at genfinde H.G. Beenfeldts akvarel af
middagsselskabet hos familien Schonning og
få taget nye billeder i god opløsning som kan
være med til at give liv til historien om den
tidligere koloni? Hvis nogen kender billedet,
må de derfor meget gerne henvende sig til:
rikkehalberg@gmail.com
Litteratur:
Antonsen, Inge Mejer (1972):
” En ’naivist ’ i Vestindien – H.G. Beenfeldt.” I:
Nationalmuseets Arbejdsmark, 1972.

Norsk roman om Vestindien
af Lise Bostrup

Når vi taler om Dansk Vestindien, tænker vi
sjældent på, at Norge fra 1536 til 1815 var
en del af Danmark, og at der på de skibe, der
ankom med slaver i lasten, ikke bare var
danske, men også norske besætningsmedlemmer.
Den norske forfatter Fartein Horgar , der er
vokset op på Madagaskar, som søn af
norske missionærer, har skrevet en spændende historisk roman med titlen Paradisets
elendige, og han bruger flere gange betegnelsen Dansk-Norsk Vestindien.
Fartein Hogar skriver ud fra en omfattende
research i arkiver, og han tilføjer så en fiktiv
hovedperson ved navn Johannes Larssøn
Hauge og skaber en klassisk romanstruktur.
Johannes slår i romanens første del sin far
ihjel og flygter fra Bergen og ved at lyve om
sin identitet, får han hyre på skibet Færø, der
har kurs mod Vestindien og afsejler den 25.
februar 1672.
Færø medbringer også norske straffefanger
og ankommer til Skt. Thomas 25. maj 1672.

Johannes er en
dygtig og flittig
mand, og han
opnår i løbet af
romanen at
erhverve jord og
opbygge en
bomuldsplantage,
som han driver
ved hjælp af
slaver, men som
han - i modsætning til de andre
plantageejere - bestræber sig på at behandle
godt og uden brug af pisk.
I romanens univers går den norske hovedperson ind som den nærmest fortrolige for
guvernør Jørgen Iversen Dyppel, og han
indgår helt naturligt blandt de danskere, der
bor på øerne. Bogen er som sådan lige så
dansk, som den er norsk, og Fartein Horgars
klare bokmål gør bogen let at læse for os
danskere.
Fartein Horgar:
Paradisets elendige, Aschehoug 2016.
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BOGANMELDELSE

DEN VESTINDISKE ARV
- En dokumentarisk roman af Ebbe Larsen
Af Henrik Teileskov

anser disse sandheder for indlysende, at alle
mennesker er skabt lige, og at de af deres
Skaber har fået visse umistelige rettigheder,
herunder retten til liv, frihed og stræben efter
lykke”. Personernes handlemønstre er
selvsagt meget forskellige og illustrerer på en
fin måde de store spændinger, der var i det
vestindiske samfund i første halvdel af
1800-tallet.
Bogens hovedperson – Thomas Skov – arver
efter en barnløs onkel en sukkerplantage
med mange slaver på øen St. Jan. I Flensborg har han skabt sig en formue som ejer af
et handelshus, der handler med sukker og
rom fra den danske koloni i Vestindien. I
vinteren 1829 stævner denne velstående
mand ud fra Flensborg sammen med sin
kone Anna og deres tre børn. Rejsen bliver
lang og barsk med storme og afsavn. Men
rejsen giver også tid til refleksioner over det
projekt, som familien har kastet sig ud i. Ikke
mindst dilemmaet for Thomas der er indædt
modstander af slaveri, og som nu vil blive
herre over en lang række andre mennesker
på den nyerhvervede plantage.
Forlaget Hovedland, 2011 - 379 s.
Pris: 300 kr.
Kan man tillade sig at eje andre mennesker
og udnytte deres arbejdskraft til egen økonomisk vinding, eller strider slaveri mod alle
moralske og humanistiske regler i forholdet
mellem mennesker? Store spørgsmål der
behandles i denne velskrevne og letlæste
bog, der foregår i årtierne før slaveriets
afskaffelse i Dansk Vestindien i 1848.
Bogens personer forholder sig med forskellige udgangspunkter til ordene fra Den
Amerikanske Uafhængighedserklæring: ”Vi
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Fremme på St. Thomas møder familien det
lille stærkt korrupte og multietniske vestindiske samfund, hvor alle kender alle, og hvor
der gælder særlige regler, skrevne som
uskrevne. De bliver vidne til slaveriet i praksis
med auktion, brændemærkning og hele holdningen til sorte mennesker. En oplevelse der
kun styrker deres ønske om at ændre
forholdene.
På plantagen på St. Jan møder familien
Thomas tante, der om nogen repræsenterer
det traditionelle vestindiske samfund med de
forskellige racers placering og funktion i livet.

Meget hurtigt opstår der et endog meget
anstrengt forhold mellem tanten og den nylig
ankomne familie. Thomas går ret hurtigt i
gang med at forbedre vilkårene for slaverne.
De får bedre føde, klæder, boliger og større
jordstykker, så de selv kan dyrke grønsager i
fritiden. Brugen af fysisk vold over for
slaverne begrænses kraftigt, og Thomas
giver fripas og større ansvar til nogle af
slaverne. Alt sammen er det med til at isolere
familien i forhold til de andre planterfamilier
på øen. Men et begyndende opbrud i det
traditionelle forhold mellem hvide plantageejere og sorte slaver er på vej, og Thomas
finder sammen med enkelte ligesindede. Der
kommer for alvor skub i tingene, da han får
kontakt til generalguvernøren Peter von
Scholten, med hvem han jo deler ønsket om
slavernes frigørelse.
Men begge er helt på det rene med den store
modstand blandt plantageejerne og problemet med økonomisk kompensation. Men
også for slaverne vil en frigørelse skabe
problemer med den totale mangel på
forberedelse til frihed, og det at skulle tage
vare på eget liv. To århundreders slaveri har i
den grad påvirket deres sind. Derfor sætter
Anna sig for i lighed med generalguvernøren
at starte en skole for plantagens slavebørn,
så de gennem uddannelse kan stå bedre
rustet til friheden.
Familien vælger trods megen modgang - isolering i lokalsamfundet, orkanødelæggelser,
faldende sukkerpriser, økonomiske problemer
og spændinger i familien - at blive på
plantagen på St. Jan. Romanen slutter i
1840, og når således ikke at få selve
frigørelsen med.

Denne historiske roman benytter fiktionens
frihed i handling og beskrivelser til at fortælle
om 1830’ernes vestindiske samfund.
Forfatteren har dog foretaget omfattende
undersøgelser i arkiver i både Danmark og
Vestindien, i lokale aviser og i en lang række
bøger om emnet. Læseren får således
mange historiske oplysninger dels om den
store historie og dels om lokale forhold på
øerne. Det er disse oplysninger bl.a. gennem
mange noter, der sammen med beskrivelsen
af stemningen på øerne i de sidste årtier af
slaveriets epoke, der er bogens styrke.
Derimod står nogle af personbeskrivelserne
lidt svagere. Flere fremtræder ikke rigtig som
fuldtegnede mennesker, hvor årsagerne til
deres holdninger kommer frem. Bedst lykkes
beskrivelsen af Thomas Skov som person.
Han handler på samme måde i sit lille
imperium med plantage og handelshuse på
både St. Thomas og St. Croix, som Peter
von Scholten gør i sit store imperium, hele
kolonien. Det handler om synet på slaveriet,
børns skolegang, brug af sorte på vigtige
poster og menneskesyn.
Bogens titel – Den Vestindiske Arv – refererer
selvfølgelig til den konkrete overtagelse af
plantagen på St. Jan, men også til den
moralske arv og konflikt som Thomas stilles
overfor som humanist og slaveejer.
Samspillet mellem fiktion og fakta fungerer
udmærket, og denne dokumentariske roman
kan anbefales.
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FRA HISTORIEN

Kjeld Jensen Slagelse
Kjeld Jensen Slagelse

Historien om præsten, der etablerede Frederikskirken i Charlotte Amalie
Den evangelisk-lutherske
kirke i Charlotte Amalie, Frederikskirken i Nørregade, har i 2016 fejret 350 års
Af Jens
Willumsen
fødselsdag. Dette blev bl.a. markeret med store bannere.

Vestindisk Kompagni, der i 1650’erne og
begyndelsen af 1660’erne havde gennemført
nogle rejser til Caribien for at undersøge
mulighederne for etablering af handel i dette
område, hvor flere europæiske lande allerede
havde etableret kolonier. Både Erik Nielsen
Smit og Jørgen Iversen Dyppel havde begge
været på togter hertil og vendte hjem med
vareladninger, der gav antydning af, at der her
var rige handelsmuligheder, men de havde
også undervejs oplevet Caribiens farer i form
af sørøverier. I 1665 besluttede Vestindisk
Kompagni,
at det
ville investere
dei nødvendiPå tavlen foran indgangen til kirken kan man øverst læse
historien om,
hvordan
menigheden
1666 blev
Den evangelisk-lutherske
kirke
i Charlotte
ge omkostninger, der var forbundet med at
etablereret
af den danske præst
K. J.
Slagelse.
Amalie, Frederikskirken i Nørregade, har i
etablere sig på den øde og ubeboede ø St.
2016 fejret 350 års fødselsdag. Dette blev
Thomas. Øen udmærkede sig bl.a. ved en
bl.a. markeret imed
store bannere.
god naturhavn. Planen blev forelagt kong
malie, Frederikskirken
Nørregade,
har i 2016 fejret 350 års
Frederik 3. med fremhævelse af mulighederne
re bannere.
for herigennem at skabe glans over kongens
person og hans hus.

Jensen Slagelse

I løbet af 3 uger fik Erik Nielsen Smit kongelig
bestalling som guvernør over St. Thomas og
fik til opgave at besætte, beplante og styre
øen.
Erik Nielsen Smit tegnede blandt andet
kontrakt med Kjeld Jensen fra Slagelse om at
være præst for den menighed på St.
Thomas, som han besluttede sig for at
etablere.

Hvem var så denne K. J. Slagelse? Hans initialer står for Kjeld Jensen, og sidste del af navnet har han
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at etablere sig på den øde og ubeboede ø St. Thomas. Øen udmærkede sig bl.a. ved en god naturhavn.
Planen blev forelagt kong Frederik 3. med fremhævelse af mulighederne for at herigennem at skabe glans
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I løbet af 3 uger fik Erik Nielsen Smit kongelig bestalling som guvernør over St. Thomas og fik til opgave

På tavlen foran indgangen til kirken kan man øverst læse historien om, hvordan menigh
etablereret af den danske præst K. J. Slagelse.

skipperen og en stor del af sømændene var
gået i land, rejste sig en voldsom storm, som
fik ankertovet til at briste. De var næsten
drevet ind på land, da de fik sænket et anker.
Men stormen fortsatte, og den næste dags
aften frygtede de ombord for deres liv. Øksen
havde de liggende ved foden af masten,
parat til at kappe den, men da de hverken
havde skipper eller styrmand ombord, turde
de heller ikke skride til at kappe masten.
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foruden af de få tilbageværende danskere, af
hollændere og englændere, der, under de
igangværende krige i området, søgte tilflugt
Deres skib ”Eendragt” lå for anker i St.
under det neutrale dansk styre.
Thomas havn, men ude i den åbne del af
Guvernør Erik Nielsen Smit døde på St.
havnen. Den 1. maj 1666 blev det kraftigt
Thomas før 16. juni 1666, hvor Kjeld Jensen
stormvejr, og begge ankertove bristede.
Slagelse holder et møde med alle ”indbygDerved drev de ind mod klippen, men ved
gerne” og får etableret et lokalt råd, og får
hjælp af et i hast hejst bådsejl, fik de
indbyggerne til at sværge troskab til den
afværget forliset. Skibet kom nu ind i en
danske konge, på betingelse af, at de kunne
sikrere del af havnen og blev fortøjet på land.
få religionsfrihed.
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De undgik ikke under opholdet at blive
overfaldet af en engelsk kaper, der frarøvede
dem en stor del af deres tilbageværende
forsyninger. Men de mistede ikke modet, og
fortsatte etableringen af kolonien.
7. august 1667 ankom en dominikaner til St.
Thomas. Han prøvede på voldsom vis at
omvende Kjeld Jensen og hans tilhørere, og
til sidst så Kjeld Jensen ikke anden udvej,
end at benytte sig af den myndighed, som
kongen havde udstyret dem med, og forvise
dominikaneren fra øen.
22. august 1667 oplevede de på St. Thomas
en voldsom orkan med voldsom regn og
torden. Huset, hvor Kjeld Jensen Slagelse
opholdt sig sammen med fem andre
personer, styrtede sammen. Kjeld Jensen
Slagelse beskriver sin oplevelse af situationen
som: ”havde nogen taget mig om livet og lagt
mig ned mellem to kister, som hidtil havde
stået så tæt, at man ikke kunne få en finger
ned imellem dem, og kisterne bar bjælker
med stolper og tag, så de ikke knuste os.
Efter at have ligget og flydt i vand og dynd
hele natten, kunne vi anden dags middag,
ved fælles hjælp, redde os ud”.
Den 4. april 1668 var de tilbageværende
danskere gået ombord i et Hamborg-skib for
med det at rejse hjem, og stod om morgenen
den næste dag for sejl ud på rejsen. Mod
aften sprang skibet imidlertid læk, og kun
med 5 mand konstant ved pumperne
lykkedes det dem at få bragt skibet tilbage til
land. Kjeld Jensen Slagelse skriver: ”Havde vi
kommet et par dages rejse til søs, før lækken
var opstået, da havde det været umuligt, at
nogen af os var blevet frelst, thi skibet blev
siden kendt udygtigt til at gå hjem, losset,
aftaklet og løbet på land som vrag”.
Hjemrejsen foregik via St. Christopher, hvor
Kjeld Jensen igen havde lejlighed til at krydse
klinger med dominikaneren. I øvrigt ved man
ikke rigtigt hvordan de har fået skibslejlighed
til København. For ”Eendragt”, som de var
rejst ud med, måtte opgives.
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Men vi kan konstatere, at Kjeld Jensen
Slagelse efter hjemkomsten, ikke ganske har
mistet modet, for i 1669 skriver han en
andagtsbog for søfarende, ”Goed-Haffn / Det
er: Een Liiff-Salig Vey-Viiser Ved Tvende
sickre Piloter Ordet oc Bønnen / For alle
Søe-farende til een Goed Haffn”, som han får
trykt og udgivet den 1. januar 1670. Personligt underskrev han samtlige eksemplarer af
bogen (to steder).
Det er i denne andagtsbog vi finder Kjeld
Jensen Slagelses egen beskrivelse af de
omtalte begivenheder. De er fortalt som
eksempler på, hvordan Herrens velgerninger
har frelst ham fra disse prøvelser. Andagtsbogen er den væsentligste kilde til vor viden om
forløbet af denne ekspedition.
Da den egentlige koloniserings-ekspedition
under Jørgen Iversen Dyppels ledelse i 1671
sejler ud fra København, er Kjeld Jensen
Slagelse med som præst. Ekspeditionen
bestod af fregatten ”Færø”, der afsejlede fra
København den 20. oktober 1671, og
følgeskibet jagten ”Den forgyldte Crone”, der
allerede var afsejlet den 30. august 1671.
Fregatten ”Færø” sprang læk og måtte gå til
Bergen, hvor den undergik en tre måneders
reparation. Den 29. februar 1672 kunne
”Færø” så endelig forlade Bergen og igen
sætte kursen mod Vestindien. Ombord var
190 personer.
Da ”Færø” den 26. maj 1672 anløb St.
Thomas, var 77, af de 190 oprindelige
ombordværende, døde undervejs. Blandt
dem var også Kjeld Jensen Slagelse, der
således ikke fik lejlighed til selv at bruge sin
andagtsbog på St. Thomas.
Det vides ikke om Kjeld Jensen Slagelse blev
bragt med og begravet på St. Thomas, eller
han har fundet sin grav i havet på vejen
mellem Bergen og St. Thomas.
Det sidste vi ved om Kjeld Jensen Slagelse,
er at han var gift, for der er oplysninger, der
viser, at hans enke endnu i 1675 lever på St.
Thomas.

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

Festival 2017

Tilmelding for værter

bedes indsendt
senest den 15.
Teglgårdsstræde 9 – DK-1453
København
Kdecember 2016
Tlf:: +45 39 90 20 40 • Fax: +45 32 21 11
44 • email: info@uniquetours.dk
Navn
www.uniquetours.dk
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Reg. under Rejsegarantifonden nr. 1026
- Bank:
Postnummer
og by Den Danske Bank
Telefon

eMail

Jeg/vi tilbyder at huse _________ antal gæster i perioden
10 juni t.o.m 17. juni (Østdanmark)
17. juni t.o.m. 24. juni (Vestdanmark)
Jeg/vi vil helst have

Ægtepar

Festival 2017

Dame/damer

Tilmelding for værter

Barn/børn

Herre/herrer
Underordnet

bedes indsendt senest den 15. december 2016
Jeg/vi er

Navn

Ikke-ryger

Gade

Ryger
Har husdyr

Postnummer og by
Telefon

eMail

Jeg/vi tilbyder at huse _________ antal gæster i perioden
10 juni t.o.m 17. juni (Østdanmark)
17. juni t.o.m. 24. juni (Vestdanmark)
Jeg/vi vil helst have

Vegetar

Ægtepar
Dame/damer
Herre/herrer
Barn/børn

Allergisk
Jeg/vi bor i bolig med trappe
Medlemmer, der allerede har indgået aftale med gæster fra Friends of
Denmark, bedes oplyse Festivaludvalget med hvem, så vi ikke
arrangerer dobbeltindkvartering:
Hvem er aftalt med:
For hvilken periode:
Jeg vil kunne tilbyde gæstetransport i egen bil med
plads til (antal passagerer)
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Ryger
Har husdyr
Allergisk

Jeg/vi bor i bolig med trappe
Medlemmer, der allerede har indgået aftale med gæster fra Friends of
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I ANLEDNING AF 100-ÅRET FOR TRANSFERDAG 2017

PERSONGALLERIET I 1916
Især 3 personer spillede en vigtig rolle
i det politiske spil i Danmark forud for
salget af De dansk-vestindiske Øer.
Det var finansministeren Edvard
Brandes, udenrigsministeren Erik
Scavenius og Venstres leder I.C.
Christensen.
Forløbet af forhandlingerne om salg af De
dansk-vestindiske Øer kom til at indgå i et
politisk opgør, der mere var af indenrigspolitisk karakter end måske omsorg for eller
hensyn til øerne og deres befolkning. Dette
emne har jeg behandlet i en tidligere artikel,
1). Opgøret, der førte til salget af øerne,
foregik med Socialdemokratiet og Det
radikale Venstre som salgstilhængere; Det
konservative Folkeparti som salgsmodstander; og Venstre som en blandet bolsjebutik
med såvel tilhængere som modstandere.
Men især var opgøret også en forestilling
med et persongalleri, som gensidigt ikke kun-

Edvard Brandes
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ne lide hinanden, og nok også havde svært
ved at respektere hinanden. De 3 personer,
jeg tænker på er de radikale ministre i Zahles
regering, finansminister Edvard Brandes og
udenrigsminister Erik Scavenius og så
Venstres politiske leder, I. C. Christensen.
EDVARD BRANDES
Edvard Brandes, der var født 1847, var bror
til litteraturkritikeren Georg Brandes, og en
del af det moderne gennembrud, der
forsøgte at gøre op med bornertheden og
nationalkonservatismen i et stivnet samfund.
Han var dr.phil. i filologi, oprindeligt medlem
af Venstre, og valgt til Folketinget fra 1880 til
1894 og landstingsmedlem fra 1906 til 1927.
Som landstingsmedlem repræsenterede han
Det radikale Venstre, der var oprettet i 1905
som en afknopning fra Venstre. Med Det
radikale Venstre forsøgt man at gøre op med
såvel de nationalliberale tanker som grundtvigianismen, og basere sin politik på troen om
den videnskabelige tilgangs overlegenhed i
forhold til religion, overleverede fordomme og
uprøvede konventioner. Edvard Brandes
havde i 1884 sammen med Viggo Hørup og
Herman Bing oprettet Politiken, som dels
blev et organ for de radikale venstrefolk, dels
en kilde til Brandes’ velstand.
Højdepunktet, men også den personlige
belastning i hans karriere blev finansministerposten, som han beklædte fra 1909-10 og
igen fra 1913-20. Det var i den anden
periode, at han skulle prøve kræfter med
salget af De dansk-vestindiske Øer. Det blev
ikke hans stjernestund. Det var ham, der
sammen med Erik Scavenius kom til at stå
for forhandlingerne med amerikanerne og
med Rigsdagen. Hvor opfattelsen i regerin-

gen nok havde været, at dette ville være en
forholdsvis enkel sag at få igennem, førte
Brandes håndtering til et stormløb mod ham.
Det skyldtes, at de forhandlinger der var i
gang med amerikanerne blev hemmeligholdt,
og især at Brandes ved flere lejligheder, og
senest 17. juli 1916 i Nationaltidende havde
dementeret, at der overhovedet var forhandlinger i gang. Da så salgskonventionen blev
fremsat i Rigsdagen den 10. august 1916,
altså mindre end en måned senere, gik
Venstre og de konservative løs på ham med
anklage om, at Brandes og regeringen havde
ført befolkningen og Rigsdagen bag lyset.
Tonen i debatten, også i Rigsdagen blev
meget hård og uforsonlig, og kritikken af
Brandes håndtering af salget overskyggede
til tider, hvad sagen i virkeligheden drejede
sig om. Hvorom alting er, tonen og debatten
gik Brandes, der ellers fra sin karriere var vant
til lidt af hvert, på, og han blev uligevægtig og
svækket i sin evne til at fungere som
finansminister og bære en så vigtig sag
gennem Rigsdagen, som salget af øerne jo
var. Debatten fandt sted samtidig med, at
hans hustru var døende af tuberkulose.
Kernen i diskussionen var egentlig ikke, at
forhandlingerne havde været hemmeligholdt.
Faktisk havde Brandes - under krav om
tavshed - i januar 1916 orienteret partilederne. Men desuden forekom det logisk, at
sådanne forhandlinger under 1. verdenskrig
måtte foregå meget diskret, såvel af hensyn
til USA, der så småt planlagde at indtræde i
krigen som følge af de vedholdende tyske
sænkninger af amerikanske fragt- og
passagerskibe, og af hensyn til Danmark, der
meget nemt kunne blive involveret i ubehageligheder med Tyskland som følge af et salg.

Erik Scavenius
Brandes fratrådte som finansminister i forbindelse med Christian X’s fyring af Zahleregeringen i 1920 (Påskekrisen), og fortsatte i
Landstinget indtil 1927. Han døde i 1931.
ERIK SCAVENIUS
Erik Scavenius er i tiden efter 2. verdenskrig
mest kendt for sin rolle i den såkaldte
samarbejdspolitik med tyskerne, som
statsminister fra 1942 og reelt til 29. august
1943, da regeringen trådte tilbage begrundet
i krav fra tyskerne bl.a. om bekæmpelse af
modstandsbevægelsen, som regeringen ikke
kunne acceptere. Scavenius er siden blevet
lagt for had som ”landsforræder”. Denne
artikel skal ikke yderligere behandle denne
del af Scavenius’ politiske karriere, men
beskæftige sig med hans aktive indsats som
udenrigsminister i den radikale Zahle regering
fra 1913-1920.
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Erik Scavenius var en ung mand på 31 år, da
han første gang blev udenrigsminister i 1909 i
samme regering som Edvard Brandes. Han
fratrådte igen i 1910 sammen med regeringen
og blev på ny udenrigsminister i 1913.
Således kom han til at lægge den udenrigspolitiske linie, der skulle undgå, at Danmark blev
inddraget i verdenskrigen fra 1914-18. Det
gjorde han ved en afbalanceret politik overfor
hhv Tyskland og Storbritannien baseret på
opretholdelse af strikte dansk neutralitet. Efter
krigen blev han beskyldt for tyskvenlighed. Da
denne anklage på ny dukkede op i forbindelse
med hans udnævnelse til udenrigsminister i
1940, svarede statsminister Th. Stauning på
anklagen, ”…at Scavenius overhovedet ikke
er venlig”. Og i en fortolkning af dette udsagn
har man nok noget af kernen i Scavenius’
tilgang til politik. Han var en kølig, velovervejet,
grænsende til arrogant politiker, der ikke lod
følelser løbe af med sig, men gjorde det, han
- i nationens interesse - fandt rigtigt. Hans
politiske ståsted var det radikale, bygget på et
europæisk perspektiv og afstandtagen fra
overdreven national selvforherligelse, og en
tilgang til problemer baseret på videnskabelig
objektivitet. Heraf følger også, at hans tilgang
til salget af De dansk-vestindiske Øer alene
var drevet af, hvad der i situationen ansås for
rigtigt, og ikke nationale eller sentimentale
opfattelser af øernes statsretlige tilhørsforhold.
Det var da også Scavenius, der tog initiativet
overfor amerikanerne ved i maj 1915 i en
samtale med den amerikanske ambassadør i
Danmark, at erklære, at spørgsmålet om
salget af øerne stadig måtte anses for politisk
kontroversielt, men at han personligt ville
hilse et konkret købstilbud fra USA velkomment, idet Danmark i den foreliggende
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situation ikke selv kunne rejse spørgsmålet,
2). En sådan henvendelse kom så i oktober
1915. Man kan vel roligt sige, at Scavenius
her viste proaktiv handleevne. Og hertil
kommer, at han lykkedes med at positionere
sig i læ af Edvard Brandes omkring dementiet, som Brandes i hovedsagen måtte tage
tæskene for, selvom det faktisk var Scavenius, der var budbringeren fra amerikanerne
om hemmeligholdelsesønsket, og tillige selv
udviklede den vinkling, at det også var i
Danmarks interesse i forholdet til Tyskland, at
der ikke slap noget ud om forhandlingerne,
før disse var afsluttet med en traktat.
Scavenius undgik dog ikke helt at være mål
for kritikken om løgnagtighed i forbindelse
med hemmeligholdelsen af og dementiet om
forhandlingerne, hvilket affødte følgende
bemærkning fra ham: ”Tillid - Tillid - ja, det er
overhovedet en vanskelig Sag at have Tillid til
politiske Modstandere. Men det er heller ikke
nødvendigt. I det politiske Liv kan man ikke
forlange og ingen forlanger eller venter at
finde Tillid hos sine politiske Modstandere”,
2). Det resultat Scavenius havde sat sig for
vedrørende De dansk-vestindiske Øer, nåede
han, og i eftertiden er det meget begrænset,
hvad der har lydt af kritik overfor ham i den
anledning. Der var som nævnt i indledningen
andre og mere nærværende sager, der
gjorde, at han blev anset for den mest
kontroversielle politiker, vi har haft i Danmark.
Han døde i 1962.
I.C. CHRISTENSEN
I.C. Christensen, der var leder af Folketingets
største parti, Venstre i denne periode, var i
virkeligheden salgstilhænger. Men han var
samtidig en ”politisk ræv”, og han havde en
til besættelse grænsende aversion mod de

radikale, som jo var udbrydere fra hans parti.
Det var da også I.C. Christensen, der var den
væsentligste kuglestøber i det stormløb på
regeringen, der i 1916 førte til den i de
foregående afsnit nævnte hårde debat, hvor
beskyldningerne for løgnagtighed og det, der
var værre, føg gennem luften, og truede med
helt at reducere forhandlingerne i Rigsdagen
om salgstraktaten med USA til en diskussion
om regeringens evne til at lede landet.
Der lå nu også andet i I.C. Christensens
angreb. Den nye Grundlov (af 1915) var
vedtaget, men endnu ikke sat i kraft, idet alle
Rigsdagens partier var enige om, at vente til
krigen var afsluttet, og først her - som et led i
ikraftsættelsen - at afholde et Rigsdagsvalg.
I.C Christensen vurderede, at regeringen, og
især Edvard Brandes’ uvederhæftige
optræden i forbindelse med salgsforhandlingerne ville kunne føre til en sejr for Venstre og
Det konservative Folkeparti, og at der
dermed kunne være grundlag for et regeringsskifte - som egentlig ikke havde så
meget med øerne at gøre, men hele den
politiske situation i Danmark. I.C. Christensen
kunne dog ikke få de konservative med på
dette, og da også regeringen og dens
støtteparti, Socialdemokratiet, var modstandere af et valg blev dette ikke til noget. Der
var i brede politiske kredse en frygt for, at en
valgkamp, der jo kunne omhandle alle
temaer, kunne få et så voldsomt forløb, at
fremmede magter, her især tænkt på
Tyskland, ville føle sig provokeret, og som
følge foretage sig drastiske ting overfor
Danmark.
Enden på det blev, at der i stedet for
Rigsdagsvalg kom en folkeafstemning, og
samtidig blev 3 repræsentanter for hhv.

I.C. Christensen
Venstre, Det konservative Folkeparti og
Socialdemokratiet udnævnt til kontrolministre. Venstres minister blev - til de radikales
store fortrydelse - I.C. Christensen. Resultatet af denne borgfred, som indsættelse af
kontrolministrene var udtryk for, var endvidere, at der skulle nedsættes en Rigsdagskommission, der skulle afgive en betænkning om
øernes forhold til Danmark. Denne forelå i
slutningen af november, og afstemningen
fandt herefter sted den 14. december 1916.
Med det resultat til følge, som vi kender. I.C.
Christensen, der i øvrigt havde været
konseilspræsident fra 1905-1908, hvor han
måtte gå af i konsekvens af Alberti-skandalen, døde i 1930, 74 år gammel.
Af Michael Keldsen

1) ”Dementi, pres og indenrigspolitik”,
Magasinet, marts 2016, nr. 2.
2) Se Bo Lidegaard, Overleveren,
side 80 og 84.
Kilde: Bl.a. Specialeafhandling, 2000 af
Lasse Top-Jensen med titlen ”Fjerne danske
tropeøer i oprørte vande”. Kan findes på
DWIS hjemmeside.
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SYNSPUNKT

”Danmark står i gæld til
efterkommere fra slavetiden”
År 2017 markerer 100-året for salget
af Jomfruøerne til USA. Det rejser
spørgsmålet om, hvorvidt Danmark
står i gæld til efterkommere fra
slavetiden: Hvordan bør gælden
tilbagebetales? Skal der betales
økonomisk kompensation, eller skal
man give en officiel undskyldning?
Løsningen bør være at oplyse og
synliggøre historien om dansk kolonitid, og ikke bare at betale en stor sum
penge eller at sige undskyld officielt.
Ved at synliggøre historien om Danmark som
kolonimagt kan man gøre langt mere end ved
blot at betale kompensation, eller ved officielt
at sige undskyld. Ingen af løsningerne kan stå
alene. Eller være tilstrækkelige eller langvarige
nok til, at man kan tale om dansk kolonitid, og
samtidig være i stand til at sætte den i
perspektiv til nutidens Danmark. Danmark står
derfor i gæld til efterkommere fra slavetiden,
fordi man ikke hjælper med til at fylde hullerne
ud i befolkningens bevidsthed, og deraf give
en nuanceret og kritisk selvforståelse af
Danmark som nation. Danmark står i gæld til
efterkommere fra slavetiden, fordi man ikke
gør nok ud af at lære befolkningen at italesætte og se kritisk på deltagelsen i slavehandlen,
og hvilken betydning denne æra har på landet
i dag, på efterkommere heraf og på den
afro-danske minoritet. Man bør, som minimum, fortælle og synliggøre hele historien om
Danmark som tidligere slavenation. Ikke kun
ud fra et kolonialt perspektiv, men også ved at
give koloniserede og deres efterkommere en
stemme.
Jomfruøerne har, få måneder op til 100-året,
foræret Danmark en statue som mindesmær22 · Dansk Vestindisk Selskab · Nr. 1 / Januar 2017

ke for dansk slavehandel. Monumentet, som
er en kopi af skulpturen ‘Freedom’, der står
placeret på hver af de tre øer, der tilsammen
udgjorde Danmarks koloni i Caribien, skal
symbolisere sorte afrikaneres oprør og kamp
for frihed. Monumentet skal stå et sted i
København. Den præcise placering er dog
endnu ikke helt afgjort.
Dermed sagt bliver ‘Freedom’ det første
officielle mindesmærke for dansk slavehandel
i offentlig rum. Det bliver én måde at synliggøre historien om Danmark som kolonimagt
på.
Hvad så bagefter? Hvad skal der ske
fremadrettet? Hvad kan Danmark gøre til
gengæld? Set i relation til eksemplet foroven
er det oplagt også at pleje og vedligeholde
relationen til Jomfruøerne. De danske
politikere bør arbejde på en fælles politisk
løsning om, hvad der skal gøres for og med
Jomfruøerne på længere sigt. At vedligeholde
relationen og synliggøre hele historien om
dansk kolonitid ville være en kæmpe gestus
til dansk-vestindiske efterkommere, som er
her som resultat af dansk deltagelse i
slavehandlen. Det ville også være en stor
gestus til dem af de herboende med
afrikansk afstamning, som er særligt bevidste
omkring denne del af sort historie.
Med kendskab til hele historien, og med
kendskab til mere end én fortælling om den,
får den almene borger chance for at forstå
Danmarks nuværende omstændigheder. Man
får forudsætningen for at kunne snakke om
og italesætte betydningen af dansk kolonialisme. Det er det mindste, Danmark kan gøre
efter alt, hvad Danmark har gjort. På den
måde bliver Danmark “gældfri”.

“Økonomisk erstatning: Hvem skal
betale, og hvor meget?”
Flere danskere kan spore deres aner tilbage
til det daværende Dansk-Vestindien. Hvad
enten ens slægtsrelation var dansk-vestindisk
embedsmand, slaveejer eller slave, er det
ofte en meget følelsesmæssig forbindelse.
Følelsesmæssig, fordi uanset hvilken type
slægtsrelation, der er tale om, kan man ikke
undgå at forestille sig den umenneskelige
livssituation, som ens forfædre befandt sig i
eller har været med til at opretholde. Det er
en tidsperiode, der afspejler hvordan man
tænkte og handlede på bekostning af sorte
afrikanere. Den afspejler det, der løber i ens
årer, eller hvorfor man ligefrem er her.
Følelsen kan være sorgfuld. Den kan være
fyldt med skyld og skam. Den kan være
berigende. Eller den kan give stof til eftertanke. Ét af argumenterne for at Danmark ikke
står i gæld til efterkommere fra slavetiden går
derfor ofte på, at man ikke bør angre noget
så grusomt som slavetiden. Efterkommere fra
især dem, der opretholdt og praktiserede
slaveri, kan og bør ikke stå til ansvar. Det
bygger på den simple kendsgerning, at vi
lever i en anden tid. En tid hvor man ved
bedre. Så hvis Danmark beslutter sig for at
betale tilbage, er det så ensbetydende med,
at man skal gøre det til alle, der blev gjort
fortræd, uanset historisk kontekst?
Næste udfordring bliver også at finde dem,
der skal tilbagebetale. Er det de personer
eller familier, der rent faktisk har anvendt
slaver, flere generationer tilbage, som skal stå
til ansvar? Eller er det staten, der skal give?
Nogle vil argumentere for sidstnævnte. Fordi
det som bekendt er den danske stat, i

NICOLE J.O.V.E. FREDERIKSEN,
KØBENHAVN
”Med en nigeriansk mor og en dansk far har
jeg altid været opmærksom på mig selv som
person med afrikansk herkomst. Jeg identificerer mig selv som sort person, med ben i
begge lejre, og føler derfor et særligt ansvar
for og pligt til at bruge min stemme. Et
særligt ansvar for og pligt til at tale med
flertallet om de synlige indvirkninger, dansk
kolonihistorie har på den afrikanske minoritet
og på samfundet som helhed.”

samarbejde med bl.a. vestafrikanske
allierede, der gjorde sorte afrikanere til slaver
mod deres vilje. Staten gjorde det dels, fordi
der var et marked for det. Dels fordi der var
en økonomisk gevinst ved at deltage i
slaveriet. Men også fordi sorte, pr. definition,
blev set mere som en økonomisk ressource
end som mennesker.
Hvordan finder man så frem til det egentlige
beløb? Hertil er der en del faktorer, der bør
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medtages i beregningen. Fx antallet af sorte
afrikanere, man kidnappede og sejlede til de
dansk-vestindiske øer. Også dem, der døde,
blev slået ihjel, eller på anden vis lagde krop
til. Uanset hvad bliver det et umuligt
regnestykke. Det kan umuligt gå op. Både ift.
hvem og hvor meget, men også fordi det
umuligt kan lade sig gøre at nå frem til et
beløb for en så lang og modbydelig tidsperiode. En økonomisk erstatning kan og vil aldrig
kunne erstatte denne.
“Officiel undskyldning: Er det for
meget forlangt?”
Er efterkommere fra slavetiden så økonomisk
belastede i dag som følge af sagen? Ser man
på efterkommere fra slavetiden herhjemme,
er de ikke økonomisk mærkede. Nok
nærmere følelsesmæssigt mærket. På
Jomfruøerne, derimod, mener mange
øboere, at koloniseringen er skyld i den
fattigdom og kriminalitet, der hersker på
øerne. Deres samfundsmæssige problemer
ses altså som tæt forbundne med koloniseringen, og slavehandlen heraf, hvorfor mange
af de lokale øboere kræver en officiel
undskyldning fra Danmark.
Sammenlignet med økonomisk kompensation er en undskyldning ikke svær at håndhæve. Dog vil det ikke komme den samlede
danske befolkning til gode i samme grad,
som hvis man fx gør historien om dansk
kolonitid til en mere omfattende og seriøs del
af pensum i folkeskoler, på gymnasier og på
relevante uddannelser. Først dér tør man for
alvor se efterkommere og den herboende
afrikanske minoritet i øjnene. Først bagefter
bliver man i højere grad i stand til at italesætte de mulige konsekvenser, det har for en
befolkningsgruppe at blive kontrolleret,
diskrimineret og økonomisk udnyttet af et
eksternt styre.
Men hvis ikke en officiel undskyldning er
tilstrækkelig, og det kun kan blive umuligt at
håndhæve økonomisk kompensation, hvad
er løsningen så?
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Det er ikke nok bare at betale en stor sum
penge. Ej heller at lade staten komme ud
med en officiel undskyldning. Løsningen bør
være for Danmark at gøre, hvad der skal til
for at oplyse almene borgere om hele historien. Gerne fra mere end én vinkel og ikke
kun ud fra den særligt gunstige en af slagsen.
Denne måde at nuancere fortællingen på kan
danne en vigtig grobund for en diskussion
om og indsigt i hvilken indflydelse det fik, og
fortsat har for et land som Danmark, at have
været en kolonimagt på lige fod med andre
europæiske lande. Gennem fx faste udstillinger på museer, eller gennem begivenheder
i relevante sammenhænge, kan man bruge
fortiden som eksempel for i dag. Bruge den
til at lære fra sig og til at gøre den enkelte
klogere på nutidens stigende racisme - både
i dens kulturelle og strukturelle form. Det
er essentielt, fordi racisme stadig hersker i
forskellige udstrækninger, bevidst som ubevidst. Og fordi den hos mange kan tegne sine
aner tilbage til den manglende bevidsthed
omkring Danmarks deltagelse i slaveriet.
Af Nicole Jacqueline Obovo Valentin Emore
Frederiksen. Stud.comm.

Kilder:
Artikel: 
Tidligere koloni forærer Danmark mindesmærke for sort slavetid. Skrevet af Torben
Benner i Politiken den 1. Nov., 2016.
Link: 
http://politiken.dk/kultur/article5649018.ece
Artikel:
Denmark cannot apologize for slave trade.
Skrevet af Maj Bach Hansen i ScienceNordic
den 27. Aug., 2012.
Link:
http://sciencenordic.com/denmark-cannotapologise-slave-trade
Bog:
Fru Jensen og andre vestindiske danskere.
Skrevet af Per Nielsen (Nationalmuseet).
2016.
Bog:
Slavernes slægt. Skrevet af Alex Frank
Larsen. 2008.

ENGLISH SUMMARY
For the benefit of our English speaking readers we will in the coming
issues of Magasinet, published by
Danish Westindian Society, give a brief
summary of the contents of the
magazine.
The previous issues - from 2016 - and also
this issue - January 2017 - will have focus on
the forthcoming Centennial. Thus an article
on page 18-21 - the 5th in the line of ”On the
Occasion of the Centennial” - gives an
historic insight into some of the Danes who
were politically and governmentally responsible for the negotiations with USA and the
political discussions up to the referendum in
1916; Edvard Brandes, the Minister of
Finances and thus responsible for the Danish
West Indies, Erik Scavenius, the Danish
Foreign Secretary and a very controversial
person in Danish history and finally, I.C.
Christensen, leader of the largest opposition
party, Venstre, and against and for the sale of
the Islands at the same time.
Another article - from the first Magasinet in
2016 - on the Centennial theme, highlights
the influence of the Sales Treaty on Denmark’s future sovereignty over Greenland - a
very important aspect, not only for Denmark
and Greenland, but also for USA and the
defense interests of the American hemisphere (no. 1. - January 2016).
The theme - ”On the Occasion of the
Centennial” - has further covered the story of
David Hamilton Jacksons visit to Denmark in
1915 and the strike (which was not a mutiny)
in 1916, and the consequences for the population and in the end the Danish hesitance to
”hang on” to the Islands (no. 4. - November
2016). Also the ”German threat” has been

analysed in an article (no. 3 - September
2016). Here the extent to which USA`s
willingness to buy the Islands were motivated
by information about German plans to take
control of the Islands (either through occupation of Denmark or direct occupation of the
Islands, in which German interests were
present - Hamburg-Amerika-Line, f. inst.) are
considered. Finally - and maybe the most
important - is an article in Magasinet no. 2 March 2016 on all the political considerations
in Denmark connected to the negotiations
with USA, and the dubious decision by the
Danish Government - allegedly on the
request of the US Government- to deny to
the Parliament that negotiations took place.
Further, in the present issue of the Magasinet, you can familiarize yourself with the
number of visits to USVI by US Presidents. It
numbers 4 (Herbert Hoover for 6 hours in
1931, Franklin D. Roosevelt for 2 days in
1934, Harry S. Truman also for 2 days in
1948, and Bill Clinton on holidays in the
1990`ies). The most important visit for the
Islands was Truman’s visit in 1948, which had
positive consequences for the Islands. The
only remarkable consequence of Hoovers
visit was his statement, that ”It was unfortunate, that we ever acquired these islands”.
President Barack Obama didn`t make it to
the Islands during his Presidency. Now we
can wonder, whether President Trump will
find time and courage to visit the Islands.
After all, Senator Obama took 89, 9% of all
votes at the caucus in the Islands in February
2008.
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Kjeld Jensen from Slagelse, a vicar, who was
one of the first colonizers of St. Thomas, had
a dramatic history in his Westindian venture
that after a few years cost him his life in
1672. Jens Willumsen tells the interesting
story of the dangers not only in the island,
but also and maybe mostly en route to and
fro, from storm, hunger, thirst, malnutrition,
pirates, mutinous crews and prisoners. In
front of the Frederick Lutheran Church in
Norre Gade there is a commemorative
plaque for K.J. Slagelse.
A young Danish student, of Nigerian-Danish
decent, Nicole J.O.V.E. Frederiksen, raises in
an art. page 22 the issue of apologies and
reparations for the slave trade. She comes to
the conclusion, that we have to go another
way, because it is not so much a question of

money, but it is important - also to try to keep
down racism today - that we; i.e. schools,
museums etc. teach and inform about this
grim past.
As usual the Magasinet contains reviews of
books relevant for our joint interest in the
Islands.
And then naturally the Magasinet contains
information from the Board, that has recently
been reelected and renewed with 2 new
members, Therese Leonhardt Hjorth and
Karin Gert Nielsen, the latter a well-known
person in the Islands and in USVI-interested
circles in Denmark in her capacity as ”Tourist
boss for USVI”.
Michael Keldsen
Editor

Caribic steelband

I forbindelse med at vi snart nærmer os 100
års dagen for Danmarks overdragelse af De
Dansk Vestindiske øer til USA, vil jeg gerne
gøre opmærksom på mit steelband
www.caribicsteelband.dk
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Hvis I har brug for steelband musik i den
anledning stiller vi gerne op mod et rimeligt
honorar. Du/I er meget velkomne til at høre
nærmere.

PRÆSENTATION AF DE
NYE BESTYRELSESMEDLEMMER I DVS
KARIN GERT NIELSEN,
TURISTCHEFEN FOR
DANSK VESTINDIEN
Karin Gert Nielsen har for
længst etableret sig som
en profil i den skandinaviske rejsebranche. Efter
mange år i forskellige danske rejsebureauer,
blandt andet som produktchef hos Team
Travel, valgte hun i 2001 at tage chancen og
starte sin egen virksomhed. I dag sidder hun
som direktør og ophavskvinde for Atlantic
Link, der er den skandinaviske rejsebranches
førende virksomhed inden for PR, markedsføring og salg.
Men det var en hård begyndelse. Karin skulle
sætte gang i forretningen i den svære tid efter
11. september. Det betød, at entreprenør-fasen trak ud - og der skulle gå seks år, før der
var penge i kassen til at ansætte den første
medarbejder. Men Karin Gert Nielsen tvivlede
aldrig på sit koncept. Ideen var, at USA, som
ikke har et nationalt turistkontor, skulle
markedsføres i Skandinavien. Sidste år kunne
virksomheden så fejre sit 15 års jubilæum, og
består i dag af 12 dedikerede medarbejdere
og en kundeportefølje bestående af blandt
andet en række amerikanske stater og
hotelkæder i USA og Europa.
Én kunde har dog en helt særlig plads i Karin
Gert Nielsens hjerte. Karins første møde med
de tidligere Dansk vestindiske Øer i 2007 var
kærlighed ved første blik, og med årene har
forholdet udviklet sig til meget mere end blot
en kunde. Den unikke kombination af caribisk
klima, personligheder man ikke kan andet
end elske og stor dansk historie overvandt
hende fra første færd, og med Karin Gert
Nielsen bag roret har de tre vidunderlige øer

oplevet en støt stigning i de danske besøgende, hvilket har etableret Danmark som
det klar største internationale marked, der
sender turister til St. Croix, St. Thomas og St.
John.
THERESE LEONHARDT
HJORTH, HISTORIKER
OG EMBEDSKVINDE
Therese har en baggrund
inden for komparative
kulturstudier og en
kandidatgrad i international historie fra Columbia University i New
York og LSE i London. Hun har siden færdiggørelsen af sine studier arbejdet i Miljø- og
Fødevareministeriet som fuldmægtig med
fokus på bæredygtig udvikling. Hun beskæftiger sig så meget som muligt med kultur og
historie i sin fritid og ser frem til som en del af
Selskabets bestyrelse at markere og udbrede
opmærksomheden omkring 100-året for
salget af de vestindiske øer.
Hendes speciale omhandlede Serampore i
Østindien, som var dansk fra 1755 til 1845,
hvor byen sammen med Tranquebar blev
solgt til englænderne. Inden da havde den
danske administration i samspil med Frederik
VI og den såkaldte Serampore Trio af britiske
baptistmissionærer blandt andet grundlagt et
universitet, Serampore College, der stadig
fungerer den dag i dag. Therese er særligt
interesseret i, hvordan danskerne tænkte
deres rolle som kolonimagt, og i forskelle og
ligheder på tværs af de danske tropekolonier.
Therese kommer fra Aalborg og bor nu på
Nørrebro med sin kæreste - og så glæder
hun sig til for første gang at besøge Jomfruøerne i marts 2017.
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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

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

MEDLEMSBLAD OG
BESTYRELSESMEDLEM
Michael Keldsen
medlemsbladet@dwis.dk
T 38 77 44 80
Margrethevej 8
2840 Holte

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

BESTYRELSESMEDLEM
Therese Leonhardt Hjorth
theresehjorth@outlook.com
T 26 22 91 17
Blågårdsgade 38, 4. tv.
2200 København N

BESTYRELSESSEKRETÆR
Anna Lykke Jensen
T 43 99 80 50

BESTYRELSESMEDLEM
Gerda Brown Jensen
T 60 41 06 22
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BANKFORBINDELSE
Lån & Spar Bank
Reg. nr. 0400
Konto nr. 1170079724
IBAN-nr . DK2004001170079724,
BIC-kode LOSADKKK

MEDLEMSSEKRETARIAT
OG WEBREDAKTION
Ebbe Tor Andersen
sekretariatet@dwis.dk
T 32 53 10 98
Mobil 24 79 36 65
Thimandsvænget 5
2791 Dragør

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

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

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

SLAVES IN OUR FAMILY
TO DVD’ER, 4 TV-dokumentarer tidligere udsendt af DR
under titlen ’Slavernes Slægt’
Pr. DVD kr. 150,-

FLÅDEN OG DANSK
VESTINDIEN
Den danske flådes togter
til Caribien 1671-1917.
Af Per Nielsen.
48 sider, Kbh.1997
Pris kr. 40,-

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,-

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,-

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

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,-

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,-

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,-

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,-

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 Vestindien“ 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 tilknytning 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.

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

... 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.

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.

DEADLINE
for artikler og
materiale til
næste nummer
af Magasinet er
d. 6. marts 2017

Næstformand Dorte Paaske, Dansk Vestindisk Selskab på vej til
årets Nytårskur den 4. januar 2017.
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