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Kære medlemmer.

Vi var mange DVS-medlemmer på St Thomas til Transfer den 31. marts. Vi hørte vores statsmini-
ster holde en tale, som greb alle og udløste stående bifald. Vi så bevægende danseoptrin og et 
flagskifte.

Historisk vingesus!!!!

Nu nærmer dagen sig, hvor Dansk Vestindisk Selskab fylder 100 år. Vingesus er måske et stort 
ord – men historisk er det i hvert fald. 

Vi får stort besøg fra vores søsterforeninger. Det er over 20 år siden, at vi har haft så mange 
gæster. Vi håber på gode dage, som vil gå over i historien som en virkelig vellykket Festival.

Til sidst kan jeg ikke undlade at komme med dette hjertesuk. Den stigende interesse for alt 
vestindisk har også en bagside. Vilhelm Marstrands maleri ”Portræt af Otto Marstrands to døtre 
og deres vestindiske barnepige Justine i Frederiksbergs Have”, malet 1857, var på auktion hos 
Bruun Rasmussen den 30. maj og blev solgt for 900.000 kr.! Jeg har fået oplyst, at det desværre 
ikke gik til et dansk kunstmuseum, men til en udenlandsk køber. 

Lad os håbe, at kulturværdiudvalget vil gribe ind, således at maleriet  
kan blive i Danmark og blive udstillet til glæde for os alle.

God historisk sommer

Anne Walbom

Formanden  
skriver...

SE FOTOS, 

SPECIALER 

OG DIGITALE 

UDSTILLINGER PÅ

WWW.DWIS.DK
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Redaktøren skriver...
Efter festen

Om 100 år er alting glemt! Og det er det jo så 
ikke. Det kan vi i hvert fald tale med om i 
Dansk Vestindisk Selskab. Markeringen af 
Centennial Transfer i marts måned i år er i 
hvert fald udtryk for, at der er nogen, der 
synes, at det har en betydning. Og dette på 
trods af at der netop i denne 100 års periode 
fra 1917 til 2017 har været så store, skelsæt-
tende, skrækkelige og fantastiske begivenhe-
der, der har haft altafgørende indfl ydelse på 
den måde verden ser ud i dag. 2 verdenskri-
ge har sønderrevet Europa, mange småkrige 
har vist, hvad intolerance og manglende 
respekt for hinanden kan føre til, den 
teknologiske udvikling på alle områder har 
gjort os mennesker til nogle helt anderledes 
væsener, end vores forfædre og sundhedsni-
veauet er som følge af en revolution indenfor 
lægevidenskaben eksploderet – på den gode 
måde. Og så er der alligevel en hel masse 
mennesker, som fi nder en 100 år gammel 
begivenhed så interessant, at alle sejl har 
måttet sættes til for at markere, at det i år er 
100 år siden, at Danmark afstod nogle små 
øer i det caribiske hav til USA. Og en 
markering som i meget vidt omfang er blevet 
fi nansieret af en lille befolkning i et meget 
fattigt område, som endda på det sidste er 
blevet endnu fattigere, fordi dets regering 
ikke længere kan fi nansiere samfundet med 
lånte midler.

Og hvem har så fået noget ud af festligheder-
ne? Der er ingen tvivl om, at for de mange 
tilrejsende danskere var det en begivenhed 
ud over det sædvanlige – once in a lifetime. 
For det vestindiske establishment blev 
arrangementerne også en opvisning i, 

hvordan øerne kan markere sig overfor 
omverdenen; men for den almindelige virgin 
islander, manden på gaden, var den umiddel-
bare virkning nok begrænset, måske bortset 
fra taxachauffører, hotelpersonale, restaurati-
onsmedarbejdere, forretningsansatte m.fl ., 
der sikkert så en meromsætning i de dage 
festlighederne var på sit højeste. Men nu er 
festivitassen overstået, og vi er tilbage til 
hverdagen. Hvad er der kommet ud af det?

Jeg vover den påstand, at det er gået op for 
de fl este virgin islanders, at der er en særlig 
relation til Danmark, og at den måske kan 
udvikles til at være mere end blot og bart 
danske turister, der kommer for at få sol, 
strand og palmer. Og en udvikling, der ikke 
kun baserer sig på de aktiviteter, som Dansk 
Vestindisk Selskab udfolder.

Og det tror jeg, vi vil komme til at opleve i de 
kommende år – vestindiske studerende, der 
kommer på studieophold i Danmark; fælles 
projekter, der skal hjælpe øerne med dels at 
fastholde deres kultur og historiske arv og 
dels sørge for etablering af nødvendige 
uddannelsesinstitutioner. Interessen i 
Danmark vil givetvis vokse, hjulpet på vej af 
presseomtale, udstillinger, diskussion om 
fortidens synder, en højnelse af undervisnin-
gen i skolerne om den danske kolonifortid 
m.m.

Så, summa summarum: vi er mange, der har 
haft en stor oplevelse i forbindelse med 
Centennial Transfer. Lad det nu også komme 
til gavn for fremtidens vestindiske samfund.

Michael Keldsen, Redaktør
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REJSERAPPORT 1 

TRANSFER DAY 2017 – 100 ÅRET FOR 
SALGET AF DANSK VESTINDIEN 

af Christina Hansson, Cand.mag. i Tværkulturelle 
Studier

Den 31. marts i år var det præcis 100 år 
siden Danmark solgte De Dansk Vestindiske 
Øer og dets befolkning til Amerika. Salget i 
1917 var hovedsageligt af økonomiske 
årsager, eftersom øerne ikke havde leveret et 
overskud i sukkerproduktion, fordi jorden 
efterhånden var blevet for udpint. 100 år 
senere er de Amerikanske Jomfruøer blevet 
et populært rejsemål for mange danskere, og 
markeringen af 100-året har uden tvivl 
forstærket danskernes interesse for øerne. 
Dansk Vestindisk Selskab skulle naturligvis 
også være med i denne markering af salget, 
som jo havde resulteret i selskabets stiftelse. 
Jubilæumsrejsen skulle vise sig at blive en 
meget begivenhedsrig rejse, og for mange af 
holdets deltagere, var denne jubilæumsrejse 
endnu en rejse til samlingen. Men for mit ved-
kommende var det min allerførste rejse dertil 
og en perfekt afrunding på min 10 måneder 
lange specialeskrivning om Danmark som 
forhenværende kolonimagt og slavehandler-
nation.

”Welcome home!”

Jeg har rejst en del i Caribien og har beskæf-
tiget mig med europæisk kolonisering i 
Caribien på universitetet, hvilket har gjort, at 
jeg er meget bevidst om, hvad min hudfarve 
og herkomst har af betydning for de afrikan-
ske efterkommere i den periferi. Men det at 
komme til sit eget lands tidligere koloni var 
alligevel noget andet, end at rejse til en 
tidligere engelsk koloni. Det var med en 
følelse af ydmyghed, respekt og forsigtighed, 
at jeg satte fødderne på den varme og våde 
jord på St. Thomas lørdag den 25. marts. De 

første dage brugte vi på at tilpasse os det 
fugtige og varme klima – og for mit vedkom-
mende, også den vestindiske kultur. For man 
kan have læst og forberedt sig nok så meget, 
men alt er relativt, når man først befinder sig i 
det tværkulturelle møde. 

Om søndagen kom vi helt ind under huden 
på den vestindiske kultur, da nogle af 
medlemmerne deltog i en søndagsgudstjene-
ste i Frederick Evangelisk Lutheransk Kirke. 
Alene den velkomst vi fik, var meget rørende, 
og præsten anerkendte i en tale til menighe-
den, hvor glade de var over, at så mange 
danskere ville være med til at fejre jubilæet og 
ære vores fælles historie. Præsten anvendte 
ordet ’fejre’, og ikke ’markere’, som mange 
af os fra gruppen havde øvet os i at sige, for 
ikke at fornærme nogen. Men en celebration 
var det bestemt, for gudstjenesten var så 
inkluderende og hjertelig, at jeg ikke længere 
følte mig som en fremmed. Det var kutyme at 
hilse på naboerne på de andre kirkebænke 
og sågar holde hinanden i hånden under 
nogle af salmerne. 

Undervejs i ceremonien, kom præsten med 
en flot gestus, som er værd at nævne; hun 
velsignede Dansk Vestindisk Selskabs Ellen 
og Erik Tranberg-Hansen, der kunne fejre 38 
års ægteskab, efter at være blevet gift i 
selvsamme kirke under en venskabsrejse 
med Dansk Vestindisk Selskab tilbage i 1979. 
Efter gudstjenesten hilste flere af medlem-
merne på de lokale kirkegængere på 
kirketrappen, og jeg fik da også et håndtryk 
af en ældre vestindisk herre, der kunne 
fortælle, at: ”… my ancestor was called 
Nielsen!”. Og med ét blev der skabt en 
forbindelse. 
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Andre eksempler på denne begejstring over 
for danskernes tilstedeværelse, oplevede vi 
op til flere gange på gaden i St. Thomas. Jeg 
havde læst, at flere butikker giver dansker-ra-
bat, men jeg kunne alligevel ikke blive andet 
end forbavset og samtidig munter over deres 
åbenlyse begejstring overfor et folk, som 
solgte dem for 100 år siden. Jeg var nok ikke 
den eneste dansker, der, efter afsløringen af 
ens nationalitet, blev mødt med et ”welcome 
home” eller ”you should buy us back”, 
efterfulgt af et smørret grin. I de situationer 
var det med at finde de rette ord eller 
ansigtsudtryk; ”thank you very much” havde 
været et bizart svar, selvom det oftest er det 
korrekte, når folk ønsker én velkommen 
hjem. Det var svært at vide, hvilken betydning 
der var tillagt dette ”velkommen hjem”, men 
det blev oftest efterfulgt af en lang fortælling 
om, at Danmark engang ejede øerne, hvilket 
antydede, at vestinderne sandsynligvis har 
været vant til, at en stor del af de danske 
turister ikke har kendt til vores fælles historie. 
Efter bekræftelsen af den gensidige viden om 
vores fælles historie, kunne snakken så ellers 
gå på de politiske tiltag man kunne iværk-
sætte, for at fremme dialog og udveksle 
viden. Og her kunne spørgsmålet om en 
”undskyldning” ikke undgås. 

Transfer Day parade på St. Thomas

Dagen, som var omdrejningspunktet for hele 
turen, var endelig kommet, og der var en 
summende fornemmelse af forventning og 

begejstring iblandt folk på gader og stræder. 
De fine bannere, som var blevet hængt op i 
gadelamperne flere dage forinden, skulle 
endelig tjene deres formål. Det samme skulle 
de mange nyindkøbte nummerplader, som 
vestinderne var blevet pålagt at købe for 40 
dollars i anledning af jubilæet – et indkøb, 
ikke alle var begejstrede for.

På hotellet havde DVIS’s medlemmer gjort 
sig klar ved at iklæde sig rødt og hvidt for at 
repræsentere Danmark til paraden og den 
efterfølgende flagceremoni. Statsminister 
Lars Løkke Rasmussen havde tidligere på 
formiddagen deltaget i Transfer Day på St. 
Croix, hvor fejringen og talerne var blevet 
transmitteret direkte til København. Her var 
der blevet arrangeret en Transfer Day Festival 
på Rådhuset, hvor et kyndigt publikum 
bestående af diverse professorer og speciali-
ster i Dansk Vestindien kunne følge med. 

Tilbage på St. Thomas havde paraden 
tiltrukket både lokale vestindere og amerika-
nere, samt turister fra nær og fjern – med en 
særlig stor repræsentation fra Danmark. Der 
blev ivrigt flaget med både det danske, 
vestindiske og amerikanske flag da paraden 
gik ned gennem gaden. Den meget promi-
nente parade indebar både politi og militær, 
samt repræsentanter fra de forskellige skoler 
og universiteter. Danmark blev repræsenteret 
af Søværnets sejlkuttere Thyra og Svanen, 
samt Skoleskibet Danmark og to danske 
afdelinger fra International Police Association 
(IPA).

Paraden måtte dog foretage et længere 
ophold, fordi vi ventede på, at statsminister 
Lars Løkke Rasmussen skulle ankomme fra 
fejringen ovre på St. Croix. Med hans 
ankomst kunne paraden fortsætte forbi 
podiet med, blandt andre, den danske 
statsminister, den amerikanske indenrigsmini-
ster og formanden for USVI senatet Myron D. 
Jackson, samt kongreskvinde Stacey E. 
Plaskett. 

Men det var nu ikke alle som fandt denne 
helligdag værd at fejre. På vej hen mod 
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Legislature Building, hvor flagceremonien 
skulle foregå, kunne folkemængden og 
politikerne ikke undgå at passere en håndfuld 
lokale, som fredeligt demonstrerede imod en 
kolonisering af Jomfruøerne. Det var et 
tydeligt budskab fra borgerne, om deres 
opfattelse af Transfer Day som værende en 
overgang fra et dansk kolonistyre til et 
amerikansk territorie, med færre rettigheder 
end deres medamerikanske statsborgere. En 
stor del af talerne fra de lokale politikere 
indeholdt også hovedsageligt diskussionen 
om deres manglende socialpolitiske rettighe-
der. Især kongreskvinde Stacey E. Plaskett 
lagde ikke skjul på, at 100-året også skulle 
markere en større kamp for at opnå de 
samme rettigheder, som resten af den 
amerikanske befolkning. Der blev lagt vægt 
på vestindernes manglende ret til at stemme 
til præsidentvalget og manglende statslig 
støtte til uddannelse og infrastruktur. 

En stor del af markeringen af 100-året havde 
også fokus rettet mod Danmark og statsmini-
sterens deltagelse, og hvorvidt hans tale ville 
indebære en officiel undskyldning for slaveriet 
og koloniseringen. Der var store forventninger 
til talen, og vi var flere medlemmer, der havde 
forskellige forestillinger om, hvad han skulle 
nævne. Statsministeren indledte sin tale med 
et nostalgisk minde fra da han besøgte øerne 
for første gang som ung med sin far og hvor 
beæret han var over at være tilbage. Han 
anerkendte vores fælles fortid, som tiden 
aldrig vil kunne slette, og påpegede, hvordan 

den danske tilstedeværelse stadig er 
nærværende i form af gadenavne og 
arkitektur. Statsministeren italesatte, at vi ikke 
altid har delt den samme historie om fortiden 
og at han selv havde fået en romantisk 
udgave af den offentlige historie om Vestindi-
en, med myter og fortællinger om Danmark 
som foregangsland og humanistisk nation. 
Han anerkendte det vestindiske folks lidelser, 
også efter den transatlantiske slavehandels 
ophør, og tog dyb afstand fra slaveriet og alt, 
hvad slaver og slavehandel indebar; ”der er 
ingen retfærdighed for slaveri, det er utilgive-
ligt, utilgiveligt. Det er en mørk og skammelig 
del af dansk historie”. 

Statsministeren høstede klapsalver for at 
anerkende dansk-vestindisk histories sande 
helte i de vestindere, som modsatte sig 
undertrykkelse og slaveri, og som tog deres 
frihed tilbage. Han kom altså ikke med den 
officielle undskyldning, som nogle havde 
håbet på og endda efterspurgt, men han tog 
dyb afstand fra de utilgivelige gerninger, der 
var påført af danskerne. Han anerkendte, at 
hvad der skete i fortiden havde influeret på 
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KUNSTNERE I USVI

CHAPPY OG HANS 
MUSTANG

af Lise Bostrup

Den litteratur, der skrives på de 
tidligere Dansk-Vestindiske Øer i dag 
er værd at lægge mærke til. Den er 
farverig og vild, oprørsk og fortvivlet 
på en gang, og den trækker på litteræ-
re genrer fra Europa, Afrika og USA. I 
anledning af 100 året for det danske 
salg af øerne udgiver Alscess Lewis-
Brown og jeg på Forlaget Bostrup en 
lille samling moderne lyrik og prosa 
oversat til dansk, og Vincent Cooper 
er selvfølgelig med. Vincent Cooper, 
der er professor i lingvistik på univer-
sitetet på Skt. Thomas er også digter, 
og han bidrager næsten hvert år til 
”The Carribean Writer”, et årsskrift for 
caribisk litteratur redigeret af Alscess 
Lewis Brown, professor på universite-
tet på Skt. Croix.

øernes tilstand i dag, og derfor annoncerede 
han også, at et femårigt stipendiat for 
universitetsstuderende skulle være med til at 
fremme udvikling og fællesskab i fremtiden. 
Statsministerens tale modtog en stående 
applaus for sin tale, hvilket ikke kunne siges 
om den udsendte repræsentant fra Det Hvide 
Hus, der måtte nøjes med tøvende klapsalver 
for præsident Donald Trumps ønske om en 
god fejring af Transfer Day.

Efter de mange taler var det tid til den 
officielle flagceremoni. Delegationen fra det 
danske politi stod for nedtagningen af 
Dannebrog til tonerne af ”Kong Christian”. 
Flaget blev derefter overleveret til statsmini-
steren. Stars and Stripes blev hejst til den 
amerikanske nationalmelodi ”Star Spangled 
Banner.” 

Lørdag den 8. april kunne vi rejse mættede af 
begivenheder tilbage til Danmark, med 
udsigten om den kommende Festival i juni, 
hvor vi endnu engang skal fejre det historiske 
bånd imellem de Amerikanske Jomfruøer og 
Danmark, samt Dansk Vestindisk Selskabs 
stiftelse.
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Vincent Cooper  
– Chappy og hans Mustang

Det gør ikke noget, hvis du ikke kan se

Chappys Mustang 1985: farven er som vin, 
sæderne er gyldne,

de sølvblanke fælge glimter som miniaturega-
lakser,

funklende små ildkugler.

Chappys Mustang kan omvende dig 

som en prædikant, 

der sælger glimt af paradis. Se den for dig:

smarte kofangere, Diamond Back-dæk med 
hvide sider;

hans stemme ændres til en ottecylindersmo-
tor, der skælver

som et udstødningsrør, når han skifter gear. 
Det er bare smarte Chappy, fascinerende,

han ser cool ud, drejer til højre ind på 
Dronningens Gade med bøjede arme,

hænderne ser ud som konkurrerende c’er, 
der bytter plads

i slow motion,

smidigt bøjer han kroppen og hovedet 
bagover,

skifter til 4. gear på Veterans Drive,

suser forbi Cancryn-skolen, forbi Gottliebs 
benzintank,

jager efter solnedgang. Kan du se ham?

Det er bare smarte Chappy – hip og fascine-
rende parkerer han mellem

en boble og en øse, tydeligvis den, der er 
mest cool.

Han bakker, hovedet over højre skulder, en 
hånd på rattet,

som om han polerer en drøm.

Og der går Lillette. Hun spekulerer på, hvad 
der tænder en mand,

mens hun drømmer om en enkeltbillet til 
stjernerne.

Vi, de trofaste, kalder ham aldrig skør eller 
tomhjernet eller siger, at han er på vildspor.

Det eneste, han ønsker sig fra jul til næste jul

er en bil, en pige og en menighed, der tror på 
ham.

Teksten er oversat af Bent Hemmingsen og 
Ellen Strandgaard

Udgivet på Forlaget Bostrup.  
www.forlagetbostrup.dk
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FRA HISTORIEN

NÅR HØJHEDSRETTEN SKIFTER

af Michael Keldsen

Med overdragelsen af de vestindiske 
øer til USA, indtrådte der nogle – for-
mentlig fra dansk side utilsigtede - 
konsekvenser for tyskere på øerne. 
Nedenstående beretning handler om 
den tyske konsul Julius Jochimsen, 
der kom i klemme efter at amerikaner-
ne havde overtaget øerne.

Historisk set er der relativt få eksempler på, 
at et land sælger noget af sit territorium til et 
andet land. Og når det så endda foregår 
under en krig rejser der sig mange interes-
sante problemstillinger, med konsekvenser 
for almindelige mennesker; men konse-
kven-ser som i relief af krigens ragnarok 
sjældent påkalder sig opmærksomhed.

En sådan historie kan fremdrages fra 
Danmarks salg af De vestindiske Øer til USA. 
På øerne var der i den danske tid en meget 
stor rederiaktivitet udført af det tyske 
Hamburg-Amerika Linien. En lille flig af dette 
rederis vestindiske historie er nærmere 
redegjort for i Magasinet nr. 2-2017.

I tiden fra 1905 og indtil 1917 var tyskeren 
Julius Jochimsen ansat ved H-A-L s vestindi-
ske selskab. Fra 1913 var han leder af H-A-L 
aktiviteterne i Charlotte Amalie. Han fungere-
de som tysk konsul, og giftede sig i 1911 
med en dansk-vestindisk kvinde. 

Livet som konsul og direktør for en stor 
rederivirksomhed foregik bl.a. i de højere 
selskabelige lag, og familien havde et 
spændende og behageligt liv. Så kom 1. 
verdenskrig. Den medførte for H-A-L og 
Jochimsen en række udfordringer, mest 

foranlediget af den danske regerings og 
dermed det vestindiske guvernements forsøg 
på håndhævelse af – en forståelig - streng 
neutralitet. 2 H-A-L skibe, Calabria og 
Wasgenwald, havde søgt beskyttelse i St. 
Thomas havn, og det udløste til at begynde 
med engelsk intervention ikke mindst i 
forhold til de 2 skibes evne til at radiokom-
munikere. En mistanke om at et andet tysk 
skib, Spreewald, der senere blev opbragt af 
britiske krigsskibe, i realiteten var en krydser, 
og Jochimsen havde medvirket til at den – 
under dansk neutralitet – kunne bunkre m.m. 
i Charlotte Amalies havn, medførte stor 
surhed hos guvernør Helweg-Larsen og 
Jochimsen og hans kone blev lagt på is i de 
bedre kredse.

Men først og fremmest betød Jochimsen og 
hans families tilværelse på øerne, at de som 
beboere (og fru Jochimsen endda som 
dansk statsborger) var beskyttet af den 
danske højhedsret over øerne, bakket op af 
den samtidige neutralitetspolitik, der blev ført. 
Tyskland og tyskere blev ikke anset som 
fjender og nød samme status og beskyttelse 
som alle andre borgere fra fremmede lande, 
inkl. briter, franskmænd og amerikanere.

I en krigssituation vil man naturligvis ikke 
flytte sig fra sit eget eller neutralt land til det 
land med hvilket ens eget land er i krig. Da 
relationerne mellem Tyskland og USA 
begyndte at blive noget anstrengt, bl.a. som 
følge af tyskernes uindskrænkede 
u-bådskrig, der også ramte amerikansk 
tonnage og borgere, rejste der sig en 
anti-tysk stemning i USA, og snart havde 
amerikanerne påbegyndt forberedelser til 
indtræden i 1. verdenskrig på allieret side.
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Et salg af de danske øer til USA ville altså nu 
betyde, at en række borgere, der boede i et 
neutralt land, nød dets beskyttelse, og i 
øvrigt selv forholdt sig neutralt overfor 
værtslandet, nu pludselig – uden at have 
foretaget sig noget aktivt – ville være 
fjendtligtsindede personer i et land, der var 
krigsførende mod den nation, hvori de 
pågældende var statsborgere.

Og det var det, der skete for Julius Jochim-
sen. Salgstraktaten mellem Danmark og USA 
indeholdt ikke nogle særlige beskyttelsesfor-
anstaltninger overfor udenlandske statsbor-
gere; så i og med at amerikansk overhøjhed 
indtrådte den 31. marts 2017, var alle 
borgerne på øerne nu undergivet amerikansk 
lovgivning. Godt nok havde amerikanerne i 
noget korrespondance med den danske 
regering bekræftet, at man selvfølgelig var 
indstillet på, at respektere de rettigheder, 
som særligt gjaldt for konsuler og diplomater 
i det hele taget. 

Efter at USA indtrådte i 1. verdenskrig den 6. 
april 1917 betragtede man ikke længere 
tyske statsborgere i USA som ”German 
residents”, men som ”alien enemies”. Det 
førte til internering af adskillige tyskere. 
Denne skæbne ramte også Julius Jochim-
sen. Men – offi cielt ikke i sin egenskab af 
alien enemy, blev han den 5. maj anholdt af 
det amerikanske marinekorps. Begrundelsen 
var, at man havde mistanke om, at han var 
spion for Tyskland. Den bevisbyrde, man 
fremførte var fundet af nogle kodebøger, og 
at han såvel før som efter Transfer Day havde 
sendt telegrammer fra St. Thomas i kode. 
Han blev aldrig dømt, men holdt interneret 
indtil han i april 1918 blev frigivet på betingel-
se af, at han rejste til Danmark. Hvad han 

gjorde – sammen med sin kone og børn 
– der i Julius Jochimsens interneringsperiode 
havde måttet hutle sig igennem uden 
indtægt. Efter ankomsten til Danmark 
fortsatte familien til Hamburg, hvor Julius 
Jochimsen oprindeligt kom fra.

Jochimsen søgte erstatning hos den danske 
stat, idet han gjorde gældende, at Danmark 
havde forsømt sin pligt til at beskytte ham og 
hans familie, idet man ikke i forhandlingerne 
med amerikanerne havde sikret sig imod at 
sådanne overgreb, som Jochimsen opfattede 
det, kunne ske. Konsekvensen for Jochim-
sen og hans familie havde i hvert fald været 
omfattende, med store tab og lidelser til 
følge. Men erstatning fra Danmark fi k han 
ikke; den tyske stat betalte ham en mindre 
erstatning. Resten af hans tilværelse tilbragte 
han i København og Hamburg, hvor han 
arbejdede for forskellige virksomheder, indtil 
han i 1927 igen kunne tiltræde hos Ham-
burg-Amerika-Linie.

Julius Jochimsen
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Julius Jochimsens skæbne hører nok til i 
kategorien af mere specielle tilfælde, men der 
er næppe tvivl om, at rigtig mange menne-
sker oplevede nogle meget voldsomme og 
personlige konsekvenser af Transfer. Et 
meget iøjnefaldende eksempel fra nyere 
historie er Frankrigs opgivelse af Algier som 
koloni. Det førte til, at godt 1 million såkaldte 
pied-noirs – dvs. franskmænd, også dem der 
havde boet i Algier i fl ere generationer – over 

hals og hoved fl ygtede til Frankrig. I Dansk 
Vestindien fl yttede de fl este danskere – uan-
set hvor mange generationer, de kunne regne 
som dansk-vestindere – til Danmark, hvor de 
så måtte starte på en ny tilværelse.

Kilde: Bl.a. Deutsches Schiffahrtsarchiv 
38-2015: ”Halvor Jochimsen. Das dramatis-
che Ende der Hapag-Station auf St. Thomas 
im Jahr 1917”.
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Kunstnere og Dansk Vestindien 
STEEN STEENSEN BLICHER
af Michael Keldsen

Normalt forbinder man ikke den jyske 
vandredigter Steen Steensen Blicher 
(1782-1848) med Dansk Vestindien 
eller i det hele taget det store udland. 
Hans inspiration kom i meget vidt 
omfang fra hans liv i det midtjyske, 
hans vandringer rundt omkring på 
gårdene og hans præstehverv.

Men Blicher har dog i et enkelt tilfælde sat 
Dansk Vestindien og dets fjerne og eksotiske 
tilknytning til Danmark som bagtæppe for én 
af sine bedste noveller. Novellen er EVA fra 
1828, en kærlighedshistorie. Undtagelsesvis 
en Blichernovelle der ikke har udgangspunk-
tet i Jylland, men i Vedbæk nord for Køben-
havn, og handler om en ung juridisk sekre-
tær, der skal søge at finde en livsledsagerske 
i det velhavende borgerskab, men bliver 
frygtelig skuffet. Og da nederlaget til en bejler 
står ham klart, falder det så ”heldigt” ud, at 
han får tilbudt en stilling som protokolfører i 
Dansk Vestindien. ”Jeg greb med Glæde 
denne Lejlighed til at forlade et Sted, der var 
altfor nær ved den farlige Skjønhed,….”. Et 
motiv, der ikke er ukendt i litteraturen – og 
naturligvis også i det virkelige liv – generelt; 
når det gør ondt, så er flugten til et fjernt sted 
en nærliggende mulighed. Og således også 
med hovedpersonen i novellen Eva, der som 
forklaring på at han forlader Vedbæk og den 
skønne, som han efterstræbte, anfører 
”Embedsforretninger”. Der var sager i 
kolonierne, der skulle ordnes af en dansk 
embedsmand!

Og derefter er det begrænset, hvad man 
hører til Dansk Vestindien i novellen. Som 
hovedpersonen siger til sin ven, ”Men jeg vil 
skaane Dig for en Beskrivelse over samme 
Rejse, saavelsom for en over mit Ophold i 

Vestindien,….”. Og 
Blicher ville nok  
også – trods en 
righoldig fantasi og indlevelsesevne – have 
haft vanskeligt ved en nærmere gengivelse af 
det vestindiske liv, eftersom han aldrig havde 
været der, og kendskabet i Danmark i øvrigt 
til øerne var temmelig begrænset. Han havde 
dog som ung været gæstelærer for 2 drenge, 
hvis forældre var i Vestindien.

Men én ting har han dog observeret omkring 
det koloniale liv. Den unge juridiske sekretær i 
novellen kommer tilbage til Danmark efter 4 
år på øerne. Og med sig har han bragt Billy, 
hans sorte jockey, som spiller en lille rolle i 
novellen, bl.a. fordi ”han kunde ret godt 
forstaa Dansk, …”. Da sekretæren vil have 
Billy til at gengive sine indtryk af deres vært i 
Danmark hedder det sig, ”Den sorte Lux 
viste Tænder og svarte til alle mine Spørgs-
maal: ”All’s well, Massa! very well!”” 

Så har vi fået belyst såvel relationen mellem 
fortælleren og Billy; det eksotiske element og 
opfattelsen af den sorte tjener (slave?), og 
den måske ikke helt realistiske antagelse at 
Billy talte dansk. Dansk som talesprog var 
meget sjældent forekommende blandt slaver-
ne i Dansk Vestindien. Og skulle man være i 
tvivl om relationen mellem sekretæren og 
Billy, får man med én af værtens bemærknin-
ger, klarhed over relationerne, idet han sidst i 
novellen siger, ”…og din Neger duttede hun 
Sandheden paa”.

Novellen, der er ganske kort, er absolut 
anbefalelsesværdig at læse. Blicher, når han er 
bedst, et fantastisk sprog, drama, indlevelse i 
såvel fattigmands som velhavernes liv og en 
happy ending (sidstnævnte er dog ikke altid 
tilfældet i mange af Blichers andre noveller).
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I ANLEDNING AF 100-ÅRET FOR TRANSFER DAY 2017

BREVE FRA ST. CROIX TIL VIBORG  
FOR OMKRING 100 ÅR SIDEN

Breve fra Astrid Helweg-Larsen til 
sønnen Per Helweg-Larsen og faderen 
Peter Wilken Heiberg i Viborg 1910 til 
1918. Astrid Helweg-Larsen var gift 
med provst Povl Helweg-Larsen, og de 
boede i Christiansted fra 1910 til 1918.

Overdragelsen af øerne til amerikanerne
Astrids breve til Per fortæller en del om 
overdragelsen af øerne til amerikanerne, 
medens hun til faderen kun nævner det i et 
brev af 20. april. Hun havde den 2. 3.1917 
nævnt følgende til faderen:

”Angående amerikanernes overtagelse, så 
vides stadig intet; men biskoppen har bedt 
Povl med hensyn til kirken at ordne alt efter 
eget skøn, og at han med fuld løn må forblive 
her, så længe han selv ønsker. Foreløbig kan 
vi jo ikke tage hjem, så længe søkrigen varer.”

Biskoppen for Sjælland var biskop for 
præsterne på de vestindiske øer, og som 
provst for øernes præster fik Povl Hel-
weg-Larsen opgaven at overdrage kirken til 
amerikanerne, der ikke havde en statskirke. 
Søkrigen var især præget af tyskernes 
uindskrænkede ubådskrig, hvor mange skibe 
blev sænket.

20.4.1917:
”Udover de patroullerende amerikanske 
marinere mærker vi mærkværdig lidt til, at 
øerne er gået over på andre hænder. Ja, 
naturligvis vajer flaget overalt – men de 
danske embedsmænd fungerer stadigt, og 
amerikanerne har ingen hast med at sende 
nye, men beder de danske fortsætte. Dog 
rejser de hjem, og alle vi danske taler jo om 
hjemrejse og syer vintertøj. Men jeg synes, at 
vi alle burde blive herude, så længe de 

trykkende økonomiske forhold råder hjemme. 
Lider I under dem?”

Astrid tænker på de problemer, der under 
verdenskrigen var med at skaffe mad og 
andet i Danmark, hvor situationen var 
mærket af, at det var svært at importere 
varer på grund af søkrigen.

Af brevene til Per får vi besked både dagen 
før og fra selve overdragelsen.

Christiansted 30.3.1917, aften:
”I morgen formiddag kl. 11 skal det ameri-
kanske flag hejses, så det er i aften sidste 
gang, solen går ned over Dansk Vestindien. 
Det er slet ikke til at forstå! Tænk i morgen er 
det sidste gang, jeg skal stå på taggalleriet 
og fryde mig ved synet af vort dejlige 
Dannebrog, som altid har tegnet sig så skønt 
mod de grønne bjerge og klare himmel og 
blå hav. Jeg kan slet ikke tåle at tænke på, at 
i stedet skal Stars and Stripes vaje. Det føles 
som et tryk; og en sær stilhed hviler over 
byen; jeg tror, at alle er tunge om hjertet! Kun 
vor far arbejder! Han taler i aften ved sit 
sidste friluftsmøde i fasten, og samtidig vil H. 
Jackson tale på det andet marked til folket 
om overdragelsen – gad vidst hvad han vil 
sige. Ja, hans gode dage er forbi, thi 
amerikanerne tager ej på negrene med de 
danskes veghed. Det er så underligt, så lidt vi 
ved. Vi får absolut intet at vide om fremtid 
eller nutid. Først i dag rygtedes det, at i 
morgen skal flaget sænkes. Og først i 
eftermiddag er telegram kommet derom, 
men uden meddelelse om, hvorledes det skal 
foregå. Kun ved vi, at den ny amerikanske 
militærguvernør er arriveret til St. Thomas. 
Men det hele er forunderligt hastværksarbej-
de, lidet passende for Danmark. Jeg tænker, 
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at embedsmændene vil få ilbud før klokken 
11 at møde på værftet, hvor antageligt 
kaptajn Fuglede skal sænke vort flag. Nu får 
vi se. Jeg ved, at vi ikke vil derned at se 
derpå. Men drengene og jeg vil stå på 
altanen og hilse vort nedgående flag for 
sidste gang. Ja, så vidt er vi lille mus. Om vi 
kun var hjemme!” 

  

Taggalleriet er en slags altan, som familien 
Helweg-Larsen fik indrettet på taget af 
præsteboligen i Christiansted, og hvor de 
kunne nyde udsigten over byen med havnen, 
havet og bjergene. H. Jackson var negernes 
leder ved blandt andet strejken blandt 
arbejderne (uddybes i et afsnit for sig).

Kaptajn Fuglede var leder af gendarmerne på 
St. Croix. Værftet eller varftet (the wharf) var 
betegnelsen for havneområdet i Christiansted.

Virgin Islands of U.S.A., Christiansted 
31.3.1917:
”Ja, søde museunge, nu er den triste dag 
forbi, da vore danske øer er overdraget 
amerikanerne. Og jeg synes allerede, skønt 
det kun er 2 timer siden, overdragelsen fandt 
sted, at alt er nyt og fremmed. I gaderne 
vajer i stedet for Dannebrog Stars and 
Stripes, og i stedet for vore blå gendarmer 
patroullerer regelmæssigt 2 og 2 brungrå 
spejderklædte amerikanere med revolver og 
patronfyldt bælte og kort sværd i læderske-
de. Trods det krigeriske udstyr ser de så lette 
og ubesværede ud i deres praktiske dragter, 
som klæder deres høje vel udviklede ranke 
skikkelser så vel, så vore små gendarmer 
synes mig ret kummerlige i deres tykke 
upraktiske tøj med deres blot til pryd sabel. 
Disse svende er dog det eneste fornøjelige 

ved det hele, thi tro mig, Perdreng, det har 
været en tung dag for os alle. Kl. 4 drog far af 
sted tung om hjertet klædt i kjole og hvidt til 
varftet, hvor overtagelsen skulle finde sted. 
Drengene og jeg stod på tagaltanen og så 
alle tre med tårer vort skønne flag vaje for 
sidste gang. På slaget 4 for det ned både på 
fortet, guvernementshuset, posthuset, 
lodsøen, skibene i havnen og skolen. Og lidt 
efter for Stars and Stripes i vejret. Vi græd 
himmelhøjt alle tre. Men kun vind og sol hørte 
os, og glade var vi. Stakkels far kom bleg 
hjem og brast i gråd ved mors skulder. Det 
havde været så svært at stå og se på det 
uden at turde give sig hen i sin sorg. Og nu 
er vi altså amerikanere for en tid da heldigvis 
kun. Arme negre om deres kår blot må blive 
gode og de blive tilfredse og lykkelige.”

Overskriften er nu med øernes nye navn: De 
amerikanske jomfruøer.

At Astrid og drengene var glade skal nok 
forstås ved, at kun vind og sol hørte dem.
Trods mange års ejerskab af øerne havde de 
danske myndigheder ikke sørget for, at 
gendarmerne og andre fik uniformer, som var 
hensigtsmæssige i tropeklimaet. Det fortæller 
guiderne også nu til turisterne.

Allerede næste dag tilføjer Astrid noget til 
brevet til sønnen Per:

1. April:
”I dag er posthuset lukket, der ventes en 
amerikansk postmester, så nu bliver det 
spændende, om vi får beholde vores mærker, 
eller skal bruge amerikanske. Jeg har disse få 
mærker tilbage. Dem kan jeg vel bruge i 
ethvert tilfælde. Kaptajn Fuglede pakker 
allerede ind, bare det var os. Men han 
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forlader øen om 11 dage, og så er gendar-
mernes tid også ude, og glade er de. De vil 
alle til Amerika, ja rejsen til Danmark er også i 
øjeblikket så usikker, så de gør ret. Der er 
udnævnt en admiral til guvernør, det var fint, 
og negrene kommer altså under militær styre. 
Vi mærker allerede orden. Spillebuler ryddes, 
og negrenes stimlen sammen i romboder 
forbydes. Næsvisheder mod politiet bliver 
straffet med en knyttet næve i maven, og 
Jackson tør ikke mukke, men roser i høje 
toner. Det skulle bare være en dansk politi, 
der skulle prøve at øve sin myndighed på slig 
en måde. Bladet skulle nok skrige op om 
negrenes undertrykkelse og de danskes 
despoti. Jeg glæder mig over ordenen og 

beklager, at vi danske har fundet os i 
negrenes overmod. Nå, arme sjæle. Så nu 
må det være slut for i dag.”

Der kom amerikanske frimærker, og kort efter 
skriver Astrid til både sin far og til Per, at de 
skal passe godt på konvolutten, de da fik, 
idet der både var amerikanske og danskvest-
indiske frimærker på, hvorfor de kunne blive 
dyre som samlerobjekter. 

Jackson var udgiver af en avis på St. Croix, 
og det er denne avis, Astrid hentyder, når 
hun skriver, at bladet nok skulle skrige op.

af Magne Juhl, amatørhistoriker, Viborg

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



Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 3 / Juni 2017  ·  17

REJSERAPPORT NR. 2

FRA TRANSFER CENTENNIAL DAY 2017

Her følger Redaktørens subjektive 
rapport fra oplevelserne i forbindelse 
med Transfer Centennial Day- marke-
ret ud fra hans besøg på St. Thomas i 
dagene omkring den 31.marts 2017.

Endelig oprandt dagen, hvor den begivenhed 
som vi er mange, der i flere år har forberedt os 
til, skulle løbe af stablen. Det var blevet 
Transfer Centennial Day, datoen 31. marts 
2017, 100-årsdagen for Danmarks overdra-
gelse af Dansk Vestindien til USA. Fra øernes 
side, altså USVI, var alle sejl sat til for at 
markere 100-årsdagen. Ikke umiddelbart 
logisk. For hvad fejrer man? Hvis man 
overhovedet kan kalde begivenhederne en 
fejring. Var det højtideligholdelse af at man var 
sluppet af med den gamle kolonimagt, som 
endda havde hovedansvaret for befolkningens 
elendighed, ikke mindst i slavetiden? Eller var 
det fejring af, at man nu i 100 år har været en 
del af verdens ældste demokrati og eneste 

supermagt med overtagelse i 1917 af de 
værdier, som er fundamentale i USA og dets 
historie? Eller var det anledningen til at 
markere sin egenart, trods den historiske 
afhængighed af Danmark og den nuværende 
tilknytning til USA, så dog tre små øer, der på 
mange måder lever sit eget liv? Diskussionen 
forud for dagen rangerede på øerne fra 
overvejelser om at højtideligholde, konstatere, 
protestere over eller ignorere dagen.

Officielt havde Guvernør Kenneth E. Mapp 
ved Proclamation af 22. marts 2017 fastlagt 
ugen fra den 26. til 31. marts 2017 som 
Centennial Week, og i forbindelse hermed 
opfordret alle kirker på øerne at markere 
tidspunktet den 31. marts 2017 kl. 16.00 ved 
at lade kirkeklokkerne bimle. Forud havde 
adskillige komiteer – hovedsagelig privat 
baseret – men dog med en vis økonomisk 
støtte fra regeringen, forberedt markeringen. 
Og pressen, de 2 aviser, The Virgin Islands 
Daily News og St. Croix Avis dækkede 
intensivt begivenhederne.

Ceremonien foran Senatet  
den 31. marts 2017
Og det kom så til at foregå på alle 3 øer, med 
hovedvægten lagt på en repetition af selve 
flag- og overdragelsesceremonien for 100 år 
siden på St. Thomas på det eksakte tidspunkt 
den 31. marts kl. 16.00 foran Senatsbyg-
ningen i Charlotte Amalie, som i 1917 var 
dansk gendarmkaserne. Flag-ceremonien 
fandt sted og den faktiske overdragelse af de 
tre øer skete synkront med at den danske 
gesandt (ambassadør) i Washington, Con-
stantin Brun, af den amerikanske udenrigsmi-
nister Robert Lansing fik overdraget en check 
på USD 25 mill., som senere på dagen blev 
omvekslet til USD 25 mill. i guld i Fort Knox.Transfer day
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Centennial flagceremonien på St. Thomas, 
som er gengivet i billeder på forsiden og 
bagsiden af dette nummer af Magasinet, blev 
forestået af en deling danske marinere fra 2 
af Forsvarets skoleskibe, der var på besøg 
på øerne, og af en tilsvarende deling fra 
Virgin Islands National Guard. En meget 
højtidelig og bevægende ceremoni, der blev 
bevidnet af et par tusinde tilskuere, heraf 
mange på besøg fra Danmark, og naturligvis 
ikke mindst af Statsminister Lars Løkke 
Rasmussen, der som den første danske 
statsminister har aflagt øerne officielt besøg. 
Flagceremonien blev afsluttet med, at 
Statsministeren fik overrakt det danske flag, 
mens Stars and Stripes smældede i vinden 
fra den imponerende flagstang.

Talerne
I øvrigt bød ceremonien foran Senatet på 
mange taler – rigtig mange taler. Lad det 
være mig tilladt at anføre, at det kun var et 
fåtal af disse taler – leveret af forskellige 
honoratiores – der havde et indhold, som gav 
tilskuerne lejlighed til at reflektere over, hvad 

det dybe indhold af centennialbegivenheder-
ne egentlig var eller kunne være. Og her vil 
jeg gerne fremhæve vores egen Statsmini-
ster. Lars Løkke Rasmussen holdt intet 
mindre end en fremragende tale, hvor han på 
sober måde fik berørt den grumme fortid på 
øerne, som Danmark havde andel i, og som 
ikke kan tilgives, men samtidig var hans tale 
en markering af at der stadig består et 
særligt forhold mellem Danmark og øerne. 
Sidstnævnte udmundede i et konkret tilbud 
om at Danmark i de næste 5 år vil byde 
velkommen til og finansiere opholdet i 
Danmark ved en dansk uddannelsesinstituti-
on for hvert år 10 unge vestindere. Dette 
tilbud blev vældig godt modtaget både i 
plenum, men også mand/kvinde til mand/
kvinde på tilskuerrækkerne. Jeg tør vove den 
påstand, at øerne tog godt imod vores 
Statsminister og forstod at værdsætte den 
ånd, hvori han som repræsentant for det 
officielle Danmark var mødt frem og tilkende-
give vores fælles svære skæbne og fremtidi-
ge gode særlige forhold.

En anden tale, der gav noget at tænke over 
blev leveret af Stacey E. Plaskett, øernes 

Transfer day

Lars Løkke til galle
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medlem af den amerikanske kongres. Stacey 
E. Plaskett er en gudsbenådet taler, og hun 
formåede meget kontant at få belyst de 
relationsproblemer, som USVI har i forhold til 
USA og Forbundsregeringen i Washington. 
USVI er et territorium i USA, dvs. ikke en stat. 
Det betyder, at godt nok har øernes befolk-
ning amerikansk statsborgerskab (det fik de i 
øvrigt først i 1927), men de har ikke stemme-
ret ved det amerikanske præsidentvalg, og 
kongresmedlemmet, altså pt. Stacey E. 
Plaskett, har ikke tale eller stemmeret i selve 
Kongressen, men kun i udvalg under denne. 

Dette betyder, at øernes befolkning ikke kan 
føle sig som rigtige borgere i USA, selvom de 
har samme pligter og siden 1917 har 
engageret sig som amerikanere, bl.a. ved at 
mange vestindere har meldt sig som soldater 
i alle konflikter, hvori USA har deltaget (og det 
er jo noget, vi alle ved, betyder utroligt meget 
i en amerikansk sammenhæng).

Stacey E. Plasketts tale kom til at stå 
markant i relief til den amerikanske indenrigs-
minister Ryan Zinke, hvis hovedindsats kom 
til at bestå i oplæsning af en hilsen fra USA’s 
præsident Donald Trump, som var temmelig 
intetsigende, og i hvert fald ikke adresserede 
nogle af de problemstillinger, som Stacey E. 
Plaskett havde rejst i sin tale. Da Ryan Zinke i 
øvrigt udeblev fra en Galla Reception dagen 
efter, hvor han ellers var annonceret som 
hovedperson sammen med Lars Løkke 
Rasmussen, bekræftede det hos mange 
vestindere den opfattelse de har af, at USA 
ikke kerer sig særlig meget om de små øer 
med en befolkning på kun 110.000 menne-
sker. Her kan man så måske også finde 
forklaringen på den store interesse, der på 
øerne er for Danmark, og et forsigtigt udtrykt 
håb om at Danmark måske bedre fremover 
kan rumme og hjælpe med nogle af de 
problemstillinger, man har på øerne.

Lige så fascinerende det kan være at høre 
taler, kan visse taler også bidrage til at det 
kan være svært at holde ansigtsmuskulaturen 
i ro. Derfor var det herligt med de afbrydelser, 
der bestod i kunstneriske indslag. Først og 
fremmest en ballet, der illustrerede øernes 
udvikling fra slaveri til moderne dage. Og 
nogle skønne unge kvinder satte et farverigt 
præg på begivenhederne med et par 
afrikansk/caribisk inspirerede danse. Dansere Transfer day
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Danmarks legacy
Under Centennial Week har Dannebrog flaget 
om kap alle mulige steder på øerne med 
Stars and Stripes, og øerne har været fyldt 
med aktiviteter med en eller anden relation til 
Centennial og Danmark. Men i al festrusen 
skal man ikke glemme, at USVI er et fattigt 
samfund, med store sociale og fattigdoms-
problemer, kriminalitet, dårligt uddannelsesni-
veau og stor forskel mellem rig og fattig. 
Danmark forlod i 1917 nogle ludfattige øer, 
uden rigtige erhvervsmæssige fremtidsmulig-
heder, høj børnedødelighed, fattigdom og et 
mildest talt utilstrækkeligt uddannelsessy-
stem og et næsten ikke-eksisterende 
sundhedsvæsen. I dag er forholdene 
forbedret, men grundlæggende har øerne 
stadig enorme udfordringer, og dette 
samtidig med at den økonomiske situation er 
fortvivlende, fordi øerne ikke længere har 
mulighed for at finansiere sine aktiviteter på 
normal vis på de internationale lånemarkeder. 
Mand og mand imellem hører man ikke 
sjældent en røst, der går på temaet, at 
Danmark indkasserede en eksorbitant 
købesum for øerne, og brugte ikke en cent af 
disse til gavn for øerne endsige sikrede i  
salgstraktaten, at øernes befolkning under 
amerikansk styre kunne få nogle tålelige 
forhold.  Nogle hævder, at denne indstilling 
var ligeså ussel som selve slavehandelen og 
slaveriet igennem et par århundrede!

Trods glæden over Centennial og et godt 
forhold til Danmark skal man altså ikke 
glemme, at der er en dyster baggrund, som 
nok stadig i et eller andet omfang sætter sit 
præg på øerne og deres befolkning. Dette 
kan måske illustreres med en lille sentens, 
som var ophængt i tilknytning til en række 

malerier af den vestindiske kunstner Niarus 
Walker, og som var udstillet på et galleri i 
Frederikssted. Den lyder: ”On being a Virgin 
Islander when the Danes continually remind 
you that they owed you and the Americans 
don’t know that you exist.”

Lars Løkke på Skoleskibet
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Skoleskibet Danmark
Hører man til gruppen af lidt ældre mavesure 
danskere, der nemt kan forfalde til at synes, 
at ungdommen i dag ikke opfører sig 
ordentligt, er uvidende, uhøflige og forkæle-
de, så er svaret – prøv at besøge Skoleskibet 
Danmark. Det var der lejlighed til under 
Centennial Week. Skoleskibet var forsejlet fra 
Danmark og over Atlanten og opholdt sig nu i 
nogle dage i St. Thomas Havn. Skibet var et 
tilløbsstykke såvel for den lokale befolkning 
som besøgende danskere og amerikanere, 
og Statsminister Lars Løkke Rasmussen var 
en af aftenerne vært ved en reception på 
skibet med et større udvalg af gæster. Her 
serverede kadetterne – dem er der ca. 80 af 
– piger og drenge i alderen 18-25 år. Klædt i 
afslappede men glatte og rene uniformer, 
høflige, tjenstvillige, glade og ikke mindst 
stolte af at have fået den mulighed at komme 
med på et 6 mdrs. togt med dette meget 
gamle og gammeldags skib, hvor disciplin i 
ordets moderne forstand gælder. Og så 
skulle man tro, at noget sådant for en 
ungdom i dag ville være uacceptabelt. Men 
nej. Kadetterne fortalte beredvilligt, hvem der 
ville høre, hvad de laver om bord, om vagter, 
pudsetjeneste, mastekravling og alle de 
andre opgaver, som skal udføres for at få et 
sejlskib med ca. 100 mennesker om bord til 
at fungere. Selvom denne artikel handler om 
Transfer Centennial vil jeg gerne benytte 
lejligheden til at anbefale enhver, der har 
alderen, til at søge om at komme med på et 
sådant togt.  

Hvad så nu?
Nu er festlighederne overstået, hverdagen 
– og på øerne den barske – vendt tilbage. Så 
gælder det om at huske de løfter, der blev 

afgivet og forsøge at få realiseret de forskelli-
ge projekter, som i et eller andet omfang er 
undfanget i anledning af eller i kølvandet på 
Transfer Centennial. Et af dem er In Search of 
Identity, som tidligere har været omtalt i 
Magasinet, og som handler om at få etableret 
nogle kulturelle institutioner på øerne i hhv. 
den gamle gendarmkaserne i Christiansted 
og det gamle danske militærhospital i 
Charlotte Amalie. Dansk Vestindisk Selskab 
gør en stor indsats for at holde kontakten på 
øerne, og så glæder vi os til at se, hvordan 
danske myndigheder i samarbejde med 
vestindiske myndigheder vil udmønte 
uddannelsesprogrammet, der blev annonce-
ret af Lars Løkke Rasmussen.

Det er hvad vi husker



22  ·  Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 3 / Juni 2017

BOGANMELDELSE

FREMRAGENDE NY KOLONIHISTORIE 
UD FRA DE KOLONISEREDES PERSPEKTIV
Danmark og kolonierne: 
Vestindien - St. Croix, St. Thomas og St. Jan, udgivet 2017 på Gads Forlag.

v/Gunner Steenberg, historiker og foredragsholder.

På Transfer Day den 31. marts 2017 
udsendte Gad en ny dansk kolonihistorie i 5 
bind, der skal være den moderne arvtager til 
”Vore gamle tropekolonier” fra 1952-53.  
Forfattergruppen til bindet om Dansk 
Vestindien er velvalgt: Erik Gøbel, Niklas 
Thode Jensen og Poul Erik Olsen fra 
Rigsarkivet, Louise Sebro fra Nationalmuseet 
og Gunvor Simonsen fra Københavns 
Universitet. I indledningen ”En ny dansk 
kolonihistorie” fremlægger forfatterne deres 
principielle overvejelser bag arbejdet med 
værket. Danmark som kolonimagt har længe 
været glemt i offentligheden, men den ny 
fokus på dette mørke kapitel kræver en 
moderne og grundig fremstilling, som kan 
medvirke til at trække emnet ud af glemslen. 
Den traditionelle nationale og eurocentriske 
synsvinkel er erstattet af ønsket om at forstå 
historien fra de koloniseredes perspektiv. 
Denne ambition lykkes gennem hele værket.

Indholdsfortegnelsen giver et fortrinligt 
overblik over det tykke bind på ca. 400 sider. 
Kap. 1 behandler temaet ”Fra slavegjorte til 
frie borgere”. Derefter går værket kronologisk 
frem. Kap. 2 ”Danmark-Norge i Vestindien 
1672-1720”. Kap. 3 ”Forandringens år 
1720-40”. Kap. 4 ”Slavesamfundet konsoli-
deres 1740-1802”. Kap. 5 ”Reform eller revo-
lution 1803-48”. Kap. 6 ”Frihed under tvang 
og nedgang 1848-78”. Kap. 7 ”Mellem 
Danmark og USA 1879-1960 og Kap. 8 
”American Paradise? 1960 til i dag”. Den 
imponerende og stofmættede fremstilling 
krydres ind imellem med spændende 
personhistorier – f. eks. ”Titus – slaven der 
klagede” (s. 212) og ”Hezekiah Smith – 
Queen Marys Son” (s. 320-23).

Værket har indarbejdet mange ny forsknings-
resultater. Kun en enkelt, men vigtig nyvurde-
ring skal omtales her. Det drejer sig om 
oprøret 1848, der beskrives nuanceret og 
detaljeret. Vægten er lagt på slavernes egne 
initiativer til at starte og gennemføre oprøret. 
Glorien er pillet af Peter von Scholten, der 
skeptisk kaldes for ”slavernes befrier?” (s. 
380-81). Der er også lagt vægt på at skildre 
heltene i øernes erindring: Queen Mary i 
Fireburn-oprøret 1878 (s. 310-17) og arbejder-
lederen David Hamilton Jackson (s. 335-41).

Det er en stor fornøjelse at bladre i værket 
med de mange illustrationer. Nogle billeder er 
kendte, men rigtig mange er nye, ofte fra 
kilderne i Rigsarkivet og fra Museet for Søfart. 
Billedteksterne er velvalgte og meget 
oplysende. Bag i bogen fi ndes det udførlige 
personregister og stedregister, der gør det 
nemt at fi nde rundt i det store værk. Her 
fi nder vi også litteraturoversigten, der tilmed 
er kommenteret. Her fi nder læseren en 
udførlig og ajourført oversigt over den danske 
og udenlandske forskning. En guldgrube for 
alle der vil arbejde med Dansk Vestindien. 
Samt henvisningen til 
www.virgin-islands-history.org 

hvor læseren 
fi nder det 
omfattende 
kildemateriale i 
Rigsarkivet 
tilgængeligt på 
nettet siden 
Kulturministeriets 
lancering af dette 
kæmpeprojekt 
den 1. marts 
2017.
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DANMARK OG SLAVERIET

af Thorkild Kjærgaard, dr. phil, lektor emer.

Thorkild Kjærgaard giver her et bud 
på, hvorfor Danmark var det første 
land i verden, der i 1792 ophævede 
slavehandelen. Navnet Ernst Schim-
melmann, koppevaccination og 
dampmaskinen er forklaringen.

Frem til langt op i 1700-tallet var der ingen, 
der mente, at slaver og anden afhængig 
arbejdskraft kunne undværes. Der er derfor 
intet mærkeligt i, at de landbrugsindustrielle 
komplekser, der i løbet af 16- og 1700-tallet 
blev opbygget i Caribien med sukker, tobak 
og bomuld som hovedprodukter, var baseret 
på slaveri. De europæiske entreprenører, der 
stod bag dette innovative transatlantiske 
erhvervseventyr, som i løbet af 1700-tallet 
bragte tre eftertragtede produkter – sukker, 
tobak og bomuld – inden for hver mands 
rækkevidde i Europa, gjorde på arbejds-
kraftssiden blot, hvad man altid havde gjort. 
Ingen løftede af den grund et øjenbryn, heller 
ikke kirken. De fromme herrnhuter, som fra 
1732 med den dansk-norske konges 
tilladelse drev mission blandt de sorte slaver i 
Dansk Vestindien, vogtede sig for at udfordre 
slaveriet som institution. For dem drejede det 
sig om den indre, åndelige frigørelse fra 
vantroens mørke.   

Der var fra plantageejernes side ikke nogen 
særlig forkærlighed for sorte slaver. Oprinde-
lig havde man forsøgt sig med hvide 
straffefanger, men det var gået skævt, og 
eftersom de oprindelige indianere for længst 
var væk, var man tyet til det altid leverings-
dygtige Afrika, hvor indfødte fyrster stod på 

nakken af hinanden for at få lov at sælge 
unge, raske tilfangetagne eller kidnappede 
mænd, kvinder og børn til europæiske 
opkøbere for skydevåben.

Den i dag så ilde omtalte trekantshandel, 
som den eminent dygtige storentreprenør og 
finansmand Heinrich Schimmelmann 
(1724-82) og hans søn, gehejmestatsminister 
Ernst Schimmelmann (1747-1831) udviklede 
til fuldkommenhed og skabte sig en kolossal 
formue på, lå lige til højrebenet: Våben fra 
den schimmelmannske geværfabrik i 
Hellebæk til Vestafrika, hvor de blev ombyttet 
med slaver. Herfra gik det videre over 
Atlanterhavet til Dansk Vestindien, hvor 
skibene blev tømt for slaver og lastet med 
råsukker, før de satte kursen mod Køben-
havn, hvor Schimmelmann havde eget 
sukkerraffinaderi.   

Det mærkelige er ikke slaveriet, som havde 
bestået i årtusinder. Det mærkelige er dets 
afskaffelse i et kompakt begivenhedsforløb 
som begyndte omkring 1750 og i det 
væsentlige var afsluttet hundrede år senere. 
Centralt i dette forløb står den dansk-norske 
Forordning om Neger-Handelen af 16. marts 
1792, som var det første lovgivningsmæssige 
skridt taget af nogen europæisk regering for 
at bringe slavehandelen og dermed slaveriet 
til ophør.

I sig selv ændrede det ikke meget, hvad en 
mindre slavenation som Danmark-Norge 
gjorde. Når loven alligevel vakte opsigt, skyld-
tes det, at den bar vidnesbyrd om et 
fundamentalt anderledes syn på, hvorledes 
samfundet burde indrettes og som sådan var 
en udfordring af den bestående europæiske 
orden. Der var slået hul i den fælleseuropæi-
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ske mur, der omgav slaveriet. Et hul som 
aldrig mere blev lukket. Lidet hjalp det, at 
Robert Jenkinson (den senere Lord Liverpool) 
i en hadsk parlamentsdebat hånende omtalte 
Danmark som et lille land ”of no importance.” 
Hullet blev bare større og større, og inden for 
en kort årrække havde alle europæiske lande 
fulgt det dansk-norske eksempel med forbud 
mod slavehandel for dernæst at afskaffe 
selve slaveriet med Danmark, fra 1814 uden 
Norge, som – paradoksalt nok – en af de 
sidste (1848).

Som tændsats for det forløb, der endte med 
at afskaffe slaveriet i den vestlige verden, står 
den dansk-norske lov om negerhandelen af 
1792 som Danmarks (og Norges) formentlig 
vigtigste bidrag til en bedre verden. Derfor, 
men ikke kun derfor er der grund til at kikke 
lidt nærmere på, hvad der skete i 1792. 

Bagtæppet for europæisk politik i sidste 
halvdel af 1700-tallet var fremkomsten af en 
offentlig opinion, der igen havde med opkom-
sten af en righoldig avis- og tidsskriftspresse 
at gøre. De mange aviser og tidsskrifter, der 
nåede et bredt publikum, blev hovedscene 
for tidens store oplysningsprojekt, hvor lighed 
og individuelle rettigheder stod i centrum. Der 
rejste sig en storm af vrede mod adelens 
forrettigheder.

Et beslægtet tema var slaveriet, der ikke 
handlede om forrettigheder, men om det 
modsatte. Parallelt med modviljen mod 
adelen kom en stadig kraftigere modstand 
mod slaveriet til orde, navnlig i England. Fra 
1760erne oversvømmedes Parlamentet med 
borgerpetitioner om slaveriets afskaffelse eller 
i det mindste slavehandelens afskaffelse. 
Sagen strandede på den vestindiske 

sukkerlobbys modstand, og efter at et 
nedbarberet forslag omsider var blevet 
vedtaget i Underhuset, men led nederlag i 
Overhuset, besluttede Parlamentet i april 
1791 at henlægge alle forhandlinger om 
slaveriet.

I det dødvande, der herefter indfandt sig, og 
som kunne have udskudt slavesagen i årtier, 
greb den dansk-norske regering ind med 
forordningen om negerhandel af 1792, hvis 
ophavsmand var ingen anden end Ernst 
Schimmelmann, selv én af Europas største 
slaveholdere.

Der har blandt historikere været måbende 
spekulationer om, hvorfor Ernst Schimmel-
mann som medlem af det triumvirat, der var 
kommet til magten 1784 – de to andre var 
C.D. Reventlow og A.P. Bernstorff – i stedet 
for at krybe i ly bag slavesagens sviende 
nederlag i England straks satte sig i spidsen 
for arbejdet med en dansk-norsk slavelovgiv-
ning.  Schimmelmanns ønske om at leve op 
til sit omhyggeligt iscenesatte ry som 

Thorkild Kjærgaard
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beskytter af oplysning, fremskridt og 
humanitet har selvsagt spillet ind. Men når 
det kommer til forklaring af det paradoks, at 
Ernst Schimmelmann som stor slaveejer 
kunne få sig selv til aktivt at fremme en 
lovgivning, der i det lange løb ville føre til 
slaveriets ophør, har man slået sig til tåls med 
en henvisning til gådefulde, muligvis skyldbe-
tonede træk i hans karakter.  

Løsningen ligger i Ernst Schimmelmanns 
ekstraordinære evne til at fornemme, hvad 
der lå i tiden. Som måske den første ledende 
statsmand forstod Schimmelmann, at det 
vigtigste argument siden oldtiden for 
slaveriet, nemlig at der altid ville være mangel 
på arbejdskraft til store, energikrævende 
opgaver, stod for fald. Af to grunde. Den 
første var dampmaskinen, som endnu kun 
fandtes i en simpel form, men som gav løfte 
om en fremtid, hvor selv de største opgaver 
kunne løses mekanisk. Om få årtier ville man 
ikke længere have brug for tusinder og atter 
tusinder af slaver, hvis man ville bygge 
pyramider, grave vandingskanaler, rejse 
kinesiske mure – eller drive caribiske 
sukkerimperier. Den anden grund var 
koppeinokulationen. Koppeinokulationen, 
som snart – hvad Schimmelmann ikke kunne 
vide under lovens udarbejdelse, der strakte 
sig fra juni 1791 til marts 1792 – skulle blive 
afløst af den 100% sikre vaccination (1798) 
betød, at de vanskeligheder, man altid havde 
haft med at opretholde en tilstrækkelig stor 
arbejdende befolkning, inden længe ville 
være en saga blot.

Trods rasende protester fra sukkerlobbyen, 
som spåede, at sukker, tobak og bomuld ville 
forsvinde fra Europa, hvis slaveriet blev 

ophævet, tog Schimmelmann chancen og 
skød med forordningen af 16. marts 1792 
om negerhandelen en udvikling i gang, der 
ikke kunne standses. Som det skulle vise sig, 
havde Schimmelmann til overmål ret. Der var 
i 1800-tallet, hvor verdens befolkning i ly af 
koppevaccinationen voksede eksplosivt, og 
hvor dampmaskiner i lokomotiver, i skibe, i 
gravemaskiner og utallige andre steder 
meldte sig klar til at overtage det tunge 
arbejde, ingen vanskeligheder med at få selv 
de største opgaver udført.  Tværtimod var 
der overalt frie arbejdere, som tiggede om at 
få noget at lave til sulteløn, samtidig med at 
der blev kastet mere sukker, mere tobak og 
mere bomuld på markedet end nogensinde. 
Så hvad i alverden skulle man med slaveriet, 
som både var besværligt og bekosteligt?

Kun de færreste havde fantasi og forestil-
lingsevne til at se dette perspektiv i 
1790erne. Ernst Schimmelmann havde. 

Der har på det seneste været talt meget om 
Danmark som slavenation og om de mange 
københavnske palæer, der skal være bygget 
for penge fremskaffet ved udbytning af sorte 
slaver i Dansk Vestindien. Der har ikke været 
megen forståelse for, at 1700-tallets slaveri 
ved at forsyne Danmark og Norge med 
bjerge af sukker, tobak og bomuld især kom 
den jævne dansk-norske befolkning til gode. 
Der har heller ikke været megen forståelse for 
slaveriets centrale rolle i den førindustrielle 
økonomi uden maskinkraft, endsige for, 
hvilke faktorer der sluttelig muliggjorde 
slaveriets afskaffelse, og hvor ambivalent 
resultatet var. For mange tidligere slaver, der 
oplevede usikkerhed og faldende levestan-
dard, blev frigivelsen en bitter skuffelse.



26  ·  Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 3 / Juni 2017

ENGLISH SUMMARY

af Michael Keldsen, editor

It is natural that this month’s edition 
of Magasinet offers our readers and 
particular our many guests from USVI 
an extraction in the English language 
of the contents of the circular of the 
Danish West Indian Society.

Obviously focus is on the celebrations of the 
Centennial of Transfer, which was witnessed 
by a large number of Danish guests, and with 
our Prime Minister, Mr. Lars Løkke Rasmus-
sen, as an official representative of Denmark 
to the Islands. Mr. Rasmussen gave a speech 
at as well the St. Croix as the St. Thomas 
official commemorations on March 31, 2017. 
In his speech Mr. Rasmussen emphasized 
that Denmark and the Virgin Islands share a 
common past – a gloomy and violent one, 
when the Danish participation in the slave 
trade and slavery in the islands are brought 
to mind. We cannot change the history, but 
Denmark is very much aware of this history. 
We shall look forward, and agree with each 
other, that despite the Islands now being a 
part of USA, we have this shared past, and 
we shall mutually benefit from this, and keep 
the special links between the two communiti-
es alive. Concretely, Mr. Rasmussen on 
behalf of the Danish Government offered to 
the Islands, that Denmark would for the next 
5 years on a yearly basis offer scholarships at 
Danish universities for 10 young people from 
USVI. At the same occasion, Mrs. Stacey 
Plaskett, the USVI Congress woman to the 
US Congress in Washington gave a fabulous 
speech, where she highlighted some of the 
inequalities between being a US citizen and a 
USVI citizen in the USA.  Both speeches 
were received with great applause.

The US Secretary of the Interior Mr. Ryan 
Zinke gave a short speech, which was mainly 
reading aloud a short letter from President 
Donald Trump.  The enthusiasm over this 
reading was fairly limited! Mr. Ryan Zinke did 
not turn up at the Gala Reception on the next 
day, in spite of having been announced as 
being the guest of honour jointly with the 
Danish Prime Minister at this occasion.

The Transfer in 1917 had its political issues, 
which influenced the life of individuals. It is 
not always easy to establish, where your 
loyalties are and should be, if the sovereignty 
of an area goes from one country to another. 
This was particularly experienced by Mr. 
Julius Jochimsen, a German national, who 
worked in St. Thomas for Hamburg-America 
Line and was German consul, when after 
March 31, 1917 he was resident in a 
country,that was at war with his own country. 
So, from the one day being resident in a 
small, sovereign nation that had no quarrels 
with his country of birth, the next day he was 
treated as an enemy alien, and i.a. arrested 
and brought to USA. The article ”Når 
højhedsretten skifter” (”When sovereignty 
changes”) is the story of the challenges and 
suffering of Mr. Jochimsen from April 1917 in 
American custody, until he was set free in 
April 1918 on the condition that he sailed to 
Denmark (not Germany).

It goes far back in history for Danish histori-
ans to publish an all-round and thorough 
version of the Danish colonial past (the 
2-volume, ”Our former tropical colonies” from 
1951). A new history has hit the book stores 
with the publishing on Centennial of Transfer 
of a 5 volume Danish colonial history; the 5 
volumes covering Greenland, West Africa, 
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East India and the West Indies, and the 5th 
volume covering the impact of colonialism in 
Denmark itself. The volume of the West 
Indies has been reviewed by Gunnar 
Steenberg in this issue of Magasinet. 

The Danish West Indies have not left many 
traces in Danish literature and art. But some 
authors have fractionally mentioned – par-
ticularly in the casting – individuals who had 
either been posted from Denmark to the 
Danish West Indies or were black inhabitants 
(often slaves), who had been brought to 
Denmark as servants or the like. In this issue 
of Magasinet mention is made of Steen 
Steensen Blicher, an outstanding author from 
the so-called Golden Age in the beginning 
and mid- 19th century. It is the intention of 
the editor to include articles in the future, 
which shed light on this cultural aspect. In 

previous articles Camille Pissaro, the famous 
French painter, who was born in St. Thomas, 
has been mentioned. Lucie Hørlyk, Danish, 
but resident in the islands for many years, 
where she found material for a number of 
novels written and published in Danish 
around the 1900-period, has had one of her 
novels analyzed in a previous issue of 
Magasinet.

And finally, Mr. Thorkild Kjærgaard, dr. phil., 
ventures some new theories, quering why the 
slave owner in DWI and Prime Minister in 
Denmark, Ernst Schimmelmann promoted 
the abolition of the slave trade. Mr. Kjær-
gaards theory is based on two phenomina, 
the introduction of the steam engine and the 
smallpox inocculation, which Mr. Schimmel-
mann foresaw in the future would call for a 
smaller workforce. An interesting view.
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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 
medlemsbladet@dwis.dk
T 38 77 44 80
Kommandanten 10
2950 Vedbæk

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

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
Lars Hven Troelsen 
Mai-Britt Anthony Sparholt

KULTURHISTORISK 
UDVALG 
Anne Walbom
kulturudvalget@dwis.dk
Dorte Paaske
Michael Keldsen
Therese Leonhardt Hjorth
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  

NÆSTFORMAND, 
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 fl ådes 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,-

FRA DANSK VESTINDIEN
TIL RIBE
Ulrik Lauridsen. Om hans farfar 
som gendarm og fotograf i 
Dansk Vestindien.
216 sider, 2016
Pris kr. 200,-

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/
SLAVES IN OUR FAMILY
Alex Frank Larsen. 
304 sider 2008. Pris kr. 200,-
Pris kr. 200,-
To DVD’er med 4
TV-dokumentarer 
tidligere udsendt af DR. 
Fås i både dansk- og  
engelsksproget udgave. 
Pris kr. 300,- pr. sæt.

SLAVES IN OUR FAMILY 
TO DVD’ER, 4 TV-dokumen-
tarer 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,-

HISTORISKE FOTOS - ST. 
THOMAS OG ST. JOHN 
1855-1917
Anne Walbom og Elisabeth 
Rezende. Pris kr. 200,-

DANSK VESTINDISK 
SELSKAB 1917-2017
Et jubilæumsskrift med tekst af 
Xenia Wieth. Pris kr. 100,-

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, fi lm 
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.

”Amerikanske marinere hejser Stars and Stripes ved 

markeringen af Centennial of Transfer 1917, den 31. marts 

2017 foran Senatet”.

DEADLINE  
for artikler og  
materiale til  

næste nummer  
af Magasinet er d. 
6. september 2017


