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Kære medlemmer.

Jeg håber at I alle har haft en god jul og  
et godt nytår. 

I skrivende stund befinder jeg mig på Virgin 
Islands. Jeg var først på St. Thomas og er  
nu på St. Croix – på mit sædvanlige sted,  
Cottages by the Sea.

Jeg vil forsøge at beskrive for jer, noget  
af det jeg har set og oplevet herovre efter  
at Irmaria (ja denne ordsammentrækning 
bruges ofte) kom forbi.

Landskabet er forandret. Sandet på strande
ne er mange steder forsvundet – enten 
skyllet ud i havet af de kæmpestore bølger 

eller blæst ind på land. Her mellem hytter på 
Cottages var der et lag sand på ca. 50 cm.

Alt for mange af de smukke gamle mahogni
træer langs vejene er væltede og ligger  
med grene viklet ind i ledninger og elmaster.  
De træer, som ikke er væltede er blevet 
kraftigt beskåret, så de ikke er til gene for  
de meget højere nye elmaster med deres  
nye ledninger. Ja, 95% af ledningsnettet  
er blevet fornyet af ingeniørfirmaer fra 
fastlandet. De har arbejdet 10 timer hver  
dag uden en fridag.

Så gradvis får alle strøm igen. Efterhånden 
fungerer alle mobiltelefoner og internettet  
er delvis tilbage. Men her er intet TV.

Formanden  
skriver...

SE FOTOS, 

SPECIALER 

OG DIGITALE 

UDSTILLINGER PÅ

WWW.DWIS.DK
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Når man kører rundt lægger man også 
mærke til, at hullerne i vejene er større  
end nogensinde – det skyldes den store 
mængde regn, som fulgte efter Irmaria.  
På St.Croix er husødelæggelserne værst  
i området omkring Whim. Her ser man flest  
blå tage. Det er nemlig farven på de presen
ninger, der er blevet uddelt til de uheldige 
husejere, hvis tag er blæst væk, eller som 
blot har fået en lille revne.

For at forstå det med revnen, så er det 
nemlig sådan, at efter orkanen kom der 
dagevis med voldsom regn. Regnen kom ind 
alle steder, hvor der var den mindste revne. 
Al fugt herude i varmen bliver til skimmel
svamp eller mug. Hvis det var i DK ville  

vi sætte en varmekanon op. Herude kan  
et aircondition anlæg hjælpe med at tørre 
bygningerne. Men hvis man ikke har  
nogen strøm …

Men det er ikke kun jammer. Genopbygning 
skaber mange jobs, hvor andre bliver 
arbejdsløse, fordi arbejdspladsen er væk. 
Samtidig hjælper folk hinanden, og bor  
hvor der er plads. Jeg har endda hørt om  
et fraskilt par som er flyttet sammen igen, 
fordi hun mistede sit tag!

Dagligdagen er fuld af prøvelser, og derfor  
er det så godt, at Dansk Vestindisk Selskab 
har samlet et stort beløb ind, således at vi 
allerede har kunnet hjælpe med nødhjælp  

Lederen af Queen Louise Home,  
Junia John-Straker med vores gavekort.
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Hullet vej med nedskåret mahognitræ samt nye høje  
elmaster i bagrunden. Desuden rester af bliktag.

til både St. Thomas og St.Croix. Desuden 
overrakte jeg lige før jul til Queen Louise 
Home for Children gavekort på 1.000$,  
så børnene kunne få bedre julegaver.

Hvordan resten af pengene skal fordeles har 
vi endnu ikke afgjort. Men vi er forbi den fase 
med uddeling af nødhjælp. Derfor har vi nu 
rettet blikket mod kulturinstitutioner, som har 
brug for hjælp. Vi tænker især på Caribbean 
Genealogy Library, som er et meget aktivt 
slægtsforsker bibliotek på St.Thomas, og 
som Irma gav huller i taget. Og vi tænker 
selvfølgelig også på Whim på St.Croix, som 
har et meget kendt bibliotek og fotoarkiv. 
Whim har også en hovedbygning, som lige 
nu ikke har det godt. Maria lavede store 
skader på taget og derfor har skimmelsvamp 
bredt sig indvendigt.

Som dansker spørger man måske efter 
hjælpen fra den lokale regering. Men her  
står altså elforsyning, bortskaffelse af affald, 
genopretning af hospitaler og skoler øverst. 
Og alle kulturinstitutioner står allernederst. 
Her kan vi give en håndsrækning. 

Jeg vil slutte af med en stor tak til alle som 
har bidraget til, at vi har kunnet og fortsat  
kan give hjælp til vores venner på den anden 
side af Atlanten.

Mange orkanhilsner 

Anne Walbom 
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REDAKTØREN SKRIVER…
BOGSTORM

Ordet bogstorm er nok et lidt for stærkt  
ord om det jeg i det følgende vil beskæftige 
mig med. Det, jeg vil antyde, er at 2017  
– 100året for Transfer i 1917 – har budt  
på mange litterære tilføjelser til en i forvejen 
fyldig bogreol, for en, der som jeg, gennem 
årene har samlet litteratur af alle slags,  
og ofte uden skelen til fagligt eller litterært 
niveau, blot de omhandlede Jomfruøerne, 
især med rod i den danske kolonitid.

Jeg tror at jeg tør vove den påstand, at 
interessen for den danske kolonitid i Vest
indien i de forløbne par år har været stor  
og støt stigende. Jo større interesse, jo flere 
bøger og publikationer, der omfatter emnet, 
må man vel formode. I hvert fald i Danmark. 
Et besøg i en boghandel i USVI – som der 
ikke er mange af – gør kun én begrænset 
klogere på litteratur om den danske koloni
periode; og litteratur, der omhandler USVI  
og nutiden på øerne, er også forholdsvis 
begrænset. 

Skvulpet fra de mange bøger, der i 2017  
er kommet på markedet, har også ramt 
Magasinet. Det ses bl.a. af at dette nummer 
indeholder indtil flere artikler, der tager 
udgangspunkt i nyligt udkomne bøger. 
Magasinet har ingen ambition om at blive  
en litterær publikation eller et forlags eller 
boghandlerkatalog. Men vi vil gerne i et vist 
omfang holde medlemmerne orienteret  
om bredden af de publikationer med Dansk 
Vestindien (og også USVI) som udgangs
punkt, der udkommer.

Så derfor indeholder januarnummeret 2018 
af Magasinet anmeldelser eller omtale  
af 3 bøger om så forskellige emner som 
slaveoprøret på St. Jan 1733 og Fireburn 
– Oktobernegrenes oprør 1878 – begge 
bøger skønlitterære; mens den 3. bog er  
en faglig beretning om den danske flådes 
aktiviteter i Vestindien fra 1755 til 1917.  
Og der er mange flere bøger, vi kunne have 
kastet os over. Det gør vi så ikke denne 
gang, men kommende numre vil også  
byde på omtale og anmeldelser af bøger  
om Dansk Vestindien (og USVI), om det så  
er nye eller gamle bøger, det drejer sig om.

Godt nytår.

 
Michael Keldsen

I min leder i november 2017 rettede 
jeg en vis kritik af Nationalmuseets 
udstilling om Stemmer fra Kolonierne. 
Andre har også været ude med  
den kritiske rive. Således revser  
dr.phil.Hans Hauge i Berlingske  
2. januar 2018,  under overskriften 
”SIKKE EN HISTORIE NATIONAL-
MUSEET SLET IKKE FORTÆLLER”, 
de valg eller manglende valg National-
museet har truffet, hvorved udstillin-
gen efter Hans Hauges opfattelse 
skævvrider kolonihistorien og bliver 
tendentiøs.

Michael Keldsen
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ENGLISH SUMMARY

In this issue of Magasinet our chairman,  
Anne Walbom reports on as well the negative 
as the positive aspects of the September 
hurricanes, IRMARIA. It goes without saying 
that Irmaria have caused a lot of disturbance, 
and people have had to live for a long time 
without essential commodities. However,  
it now seems that things are slowly back  
to normal, as much as it can be after such 
devastation. The positive aspects are that  
the rebuilding creates new and many jobs, 
and the situation has appealed to peoples` 
willingness to help their neighbours and 
fellow citizens. DWIS has made a collection 
among members, which today has yielded 
appr. USD 17.000,. DWIS is distributing 
assistance based on two principles:  
1) emergency help and 2) long term  
assistance to mainly cultural institutions.  
One example of no. 1) is the donation  
of USD 1000 to Queen Louise Home for 
Children that made it possible for the Home 
to give better Christmas presents to the kids. 

Not only present day problems but also 
books and history are represented in this 
issue. Violence and riots are part of the 
colonial history. Magasinet suggests two 
book titles, which – in dramatized form  
– have respectively the Slave Riot in St. John 
1733 and the Fireburn in October 1878 as 
venue and subject. The first is a book written 
by the Norwegian FARTEIN HORGAR. One 
of Mr. Horgars purposes with the book is to 
make it known to the Norwegian public, that 
the atrocities committed in the Virgin Islands 
is not only a Danish matter, but until 1814 
Norway and Denmark were united as one 
realm, and that Norwegians as Danes took 
part on an equal basis in slave trade, slavery 
and all that came of that, incl. atrocities. 

The other book is FIREBURN written by the 
British writer and resident of St. Croix APPLE 
GIDLEY. It is a romantic and dramatic story, 
which takes place during the FIREBURN on 
St. Croix in October 1878. The writer has 
made a detailed research of life, culture and 
nature in St. Croix and the book therefore is  
a chest of information about the island in the 
1870ies.

Retired Lieutenant Captain PER HERHOLDT 
JENSEN has in his new book KLART SKIB 
(Ship Clear) told the history of the Danish 
Navy and its services to the King and the 
Danish Westindies from 1755 to 1917.  
An exciting story, including the accounts  
of fierce sea battles that the Navy had to fight 
with men of war from the British Royal Navy 
and from pirates.

Finally an article on pages 2223 covers  
the unpleasant story of how Washington 
obstructed a decision in 1938 by the USVI 
Legislative Assembly to invite and allow 
Jewish refugees from Europe and particularly 
Germany and Italy to find refuge in USVI. 
When the Governor Lawrence H.Cramer by 
decree in November 1940 invited 2000 
Jewish families – many of whom were on 
board vessels in international waters, waiting 
– Washington once more reacted, and 
particularly with the argument, that there 
among the refugees may be spies and other 
people, who could be suspected of having 
been or would be involved in unAmerican 
activities, the decree was squashed and  
no refugees entered USVI, and many (most) 
were returned to Europe and the fate that 
became most jews there.

Michael Keldsen 
Editor
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Referat af  
Generalforsamling 2017

Tidspunkt: 12. oktober 2017, kl. 19:30  
Sted: Taastrup Kulturhus, Poppel Alle` 12, 2630 Taastrup.   

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning om selskabets virksomhed i perioden 
 a. Formandens beretning, Anne Walbom 
 b. Kulturudvalgets beretning, Anne Walbom 
 c. Webredaktionens beretning, Hans Jørgen Laursen, i Ebbe Tor Andersens fravær  
 d. Festivaludvalgets beretning, Gerda Brown 
 e. Mødeudvalgets beretning, Gerda Brown 
 f.  Medlemsbladet, Michael Keldsen 
 g. Medlemssekretariatet, Hans Jørgen Laursen, i Ebbe Tor Andersens fravær 
 h. Irmaudvalgets beretning, Anne Walbom 
 i. Arkivet, Walther Damgaard

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab, Hans Jørgen Laursen

4.  Fastlæggelse af budget for indeværende og næstkommende regnskabsår, herunder  
fastlæggelse af medlemskontingent

5.  Behandling af fremsatte forslag 
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.  
Bestyrelsen har d. 4. oktober indstillet følgende forslag: 
”Bestyrelsen bemyndiges til at bruge 60.000dkr af selskabets formue, der hvor de gør mest 
gavn. De indsamlede midler samt de 60.000dkr fra formuen, fordeles via og i samarbejde 
med vore søsterorganisationer Friends of Denmark Saint Croix og Friends of Denmark Saint 
Thomas/Saint John og øvrige lokale parter, selskabet har tillid til. Der vil efterfølgende blive 
redegjort for hvorledes midlerne er blevet anvendt ved nyhedsmail på hjemmesiden samt på 
næstfølgende generalforsamling.” 

6.  Valg til selskabets bestyrelse. 
Følgende er på valg: Anne Walbom, Anne Lykke Jensen, Michael Keldsen, Dorte Paaske,  
Lars Hven Troelsen. Alle er villige til genvalg. 
Bestyrelsen foreslår, som nyvalg, at supplere bestyrelsen med Kasper Nygaard Jensen  
og Ranka Reumert.

7.  Valg af revisorer Edith Christiansen/Ulrik Lauridsen og en revisorsuppleant.  
Begge er villige til genvalg.

Eventuelt.
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Efter en kort velkomst opfordrede formanden, Anne Walbom, til at der blev holdt 1 minuts stilhed 
for ofrene på De Vestindiske Øer efter orkanerne IRMA og MARIA. Vore tanker går til alle der har 
lidt afsavn og mistet deres kære.

Ad. 1 Som dirigent valgtes Vibe Maria Martens vibe.maria.martens@gmail.com, som referent 
Lars Hven Troelsen hven@oncable.dk  

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet, ifølge vedtægterne med 
nyhedsmail til medlemmerne og på selskabets hjemmeside samt i medlemsbladet, fremsendt  
til medlemmerne.

Ad. 2 De ansvarlige for alle udvalg afgav beretning. Beretningerne kan læses i helhed på 
foreningens hjemmeside. Erik Markussen havde bemærkninger til formandens beretning både  
ris og ros og gav udtryk for at selskabet trængte til nye visioner og nyt blod og mere med
lemsinddragelse. Dette blev dog afvist af flere medlemmer af bestyrelsen. Selskabets arkivar 
Walther Damgaard var utilfreds med bestyrelsens forvaltning af arkivet og gav udtryk for at flere 
film og andre arkivalier burde overgå til Rigsarkivet og andre relevante institutioner. På den 
baggrund ønskede Arkivaren Walther Damgaard at fratræde. Formanden takkede for den 
mangeårige indsats for selskabet med 2 flasker vin. Erik Marcussen var utilfreds med at hjemme
siden ikke altid var opdateret, og at dagsorden til bestyrelsesmøder ikke blev sendt ud som 
nyhedsbrev inden mødernes afholdelse. Erik Marcussen afleverede efter generalforsamlingen  
de manglende opdateringer til Hans Jørgen Laursen, der er videregivet til webredaktøren. 
Enkelte værter var ked af de ikke kunne deltage i arrangementerne sammen med deres gæster. 
Ved flere arrangementer, var det ikke muligt af pladsmæssige årsager. 

Erik Marcussen var utilfreds med at der ikke var en regional opdeling på Sjælland/Lolland/Falster. 
Selskabet vil fremadrettet se på om festivalen skal gentænkes.

Der var enkelte forslag til arrangementer til medlemsmøderne, eksempelvis Mich Vraa og  
Søren Mentz fra Ole Svensson. Mødeudvalget vil se på disse forslag til foredragsholder.  
Der var meget tilfredshed med bladet, men flere gav udtryk for at Generalforsamlingsindkaldelse 
og regnskab fyldte for meget og var meget småt skrevet i bladet. Dette gav anledning til lidt 
debat. IRMA udvalget udgiver ikke nogen særskilt beretning, da det er et meget nyt udvalg,  
men henviser i denne sammenhæng til formandens beretning. Overordnet var forsamlingen 
meget tilfreds med aktivitetsniveauet i selskabet og med indsatsen i udvalgene i særdeleshed.

Ad. 3 Kassereren gennemgik regnskaberne og de forskellige poster. 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger og med klapsalver.

Ad. 4 Generalforsamlingen godkendte kassererens forslag til budget for indeværende år  
og næstkommende regnskabsår. Medlemskontingent 300 dkr., for de der modtager bladet  
– og 260dkr for de der modtager bladet elektronisk, blev godkendt af forsamlingen.

Ad. 5 Bestyrelsen har d. 4. oktober indstillet følgende forslag: 
”Bestyrelsen bemyndiges til at bruge 60.000dkr af selskabets formue, der hvor de gør mest 
gavn. De indsamlede midler samt de 60.000dkr fra formuen, fordeles via og i samarbejde med 
vore søsterorganisationer Friends of Denmark Saint Croix og Friends of Denmark Saint Thomas/
Saint John og øvrige lokale parter, selskabet har tillid til. Der vil efterfølgende blive redegjort for 
hvorledes midlerne er blevet anvendt ved nyhedsmail på hjemmesiden samt på næstfølgende 
generalforsamling.” 
 

mailto:vibe.maria.martens@gmail.com
mailto:hven@oncable.dk
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Bestyrelsens forslag til nødhjælp til vore venner på ørerne blev enstemmigt vedtaget  
af generalforsamlingen!

Ad. 6 Anne Walbom, Anne Lykke Jensen, Michael Keldsen, Dorte Paaske og Lars Hven 
Troelsen blev genvalgt. 
Nyvalgt til bestyrelsen blev Kasper Nygaard Jensen og Ranka Reumert.

Ad. 7 Edith Kristiansen og Ulrik Lauridsen blev genvalgt. Som revisorsuppleant blev der ikke  
valgt nogen repræsentant.

Eventuelt: Jonna Skourup Christensen var utilfreds med at foredragsholdere på Kulturambas
saden skulle betale 300dkr for at holde foredrag på kulturambassaden. Formanden forklarede 
årsagen til at der skulle betales, grundet lys og varme etc., og afviste klagemålet. John Brown 
havde holdt foredrag og havde kun en god oplevelse med sit foredrag på Kulturambassaden.

Dirigenten afsluttede herefter mødet og takkede forsamlingen for god ro og orden.

Formanden afsluttede med at takke dirigenten for godt lederskab under generalforsamlingen  
og ønskede alle tilstedeværende god tur hjem og på gensyn til næste medlems arrangement  
i selskabet. 

Dirigent Vibe Maria Martens Referent Lars Hven Troelsen

Efter udsendelse af referatet er der modtaget 
følgende fra arkivaren, Walther Damgaard:

Årsberetning fra arkivet 2017
Der har i år været en del aktivitet i arkivet.

Vi har ikke fået indleveret effekter af nogen art.

Til gengæld har der været udlånt alskens 
effekter til udstillingen i den vestindiske 
ambassade.

Jeg har i årets løb forsøgt at få samling  
på tingene efter den seneste flytning. Det er  
i til dels lykkedes, der mangler fortsat lidt.

Men det er ikke helt så nemt at holde styr  
på tingene. Der er i året løb udtaget ting, men 
der er ikke helt er styr på, hvad og hvor det 
befinder sig, og om det er noget der kommer 
tilbage.

Jeg har gennem nogen tid forsøgt at få 
oplyst, hvad der er udtaget og som ikke 
kommer tilbage af den ene eller anden årsag. 

Det er naturligvis bestyrelsen ret at beslutte, 
hvad der skal ud og hvad der ikke kommer 
tilbage, men det ville være rart at vide det, så 
det kan blive slettet i arkivlisterne. Jeg savner 
en del materiale bl. andet en gammel 
vesindisk dukke, en hjemrejse tilladelse fotos, 
papirer etc. som jeg har spurgt, hvor befinder 
sig, men uden reaktion. (19. sep) 

Jeg synes ikke jeg kan få det til at fungere og 
jeg ønsker IKKE længere at være ansvarlig for 
arkivet under disse omstændigheder og vil 
bede mig fritaget for jobbet. Så jeg vil bede 
bestyrelsen finde en afløser. 

Walther Damgaard 

Fra medlemmet Erik Marcussen var følgende 
ønsket tilføjet:

”Erik Marcussen var utilfreds med, at der ikke 
var en regional opdeling på Sjælland/Lolland/
Falster. Selskabet bør fremadrettet se på om 
Festivalen skal gentænkes.”
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Møder &  
aktiviteter

VI GLÆDER OS  
TIL VI SES IGEN! 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Taastrup Kulturcenter 
Poppel Alle 12, 2630 Taastrup 

Onsdag, den 28. februar 2018 kl. 19.00  
i lokale 3 
 
Karin Pagter Duparc, der bor på Øllingsøe Gods 
sammen med Helge Danneskiold-Samsøe, vil 
fortælle om familiens rødder i sukkerproduktionen  
på St. Croix i Vestindien i 1800-tallet. Vi vil høre om 
forfædrenes rejse som slaver fra Afrika, deres liv på 
plantagerne og deres forhold til de hvide plantage-
ejere, frigørelsen, og hvordan et af slavebørnene 
endte i Danmark og blev Helges tiptipoldemor.

Tilmelding via hjemmesiden senest onsdag,  
den 21. februar 2018. Gratis adgang for alle.

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød pr. deltager. 
Pris 60 kr.

Har du ikke mulighed for at bruge DVS hjemmeside, 
kan du enten maile til moedeudvalget@dwis.dk  
eller ringe til Gerda Brown på 60 41 06 22.
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KLART SKIB – ORLOGSFLÅDEN  
VED DANSK VESTINDIEN
 
Anmeldt af Michael Keldsen

OM LITTERATUR  
OM DANSK VESTINDIEN
Litteraturen om de tidligere danskvestindiske 
øer er omfattende, og i de seneste par år 
forøget, nok ikke mindst grundet den 
stigende interesse foranlediget af Centennial 
Transfer Day den 31. marts sidste år. Man 
kunne derfor tro, at det ikke var muligt at 
finde et emneområde med berøring til den 
danske vestindiske kolonitid, der ikke allerede 
var behandlet tidligere. Men selvom øerne  
var små, var indsatsen fra dansk side stor og 
intensiteten i eksistensen af de små koloniøer 
markant og dramaerne ofte af en karakter, 
der lå udenfor moderlandets forestillingsevne. 
Dette samtidig med at adgangen til kilderne 
er stærkt forbedret har budt på uendelige 
muligheder for forfattere, historikere og 
kildeforskere.

Og den mulighed har pensioneret kaptajn
løjtnant Per Herholdt Jensen til fulde og  
på spændende vis benyttet med sin  
nye bogudgivelse KLART SKIB. I al sin 
enkelhed handler den om orlogsflåden  
ved Dansk Vestindien, dvs. den danske 
marines involvering i de caraibiske kolonier 
over perioden 1755 til 1917.

Ja men, er der ikke skrevet herom før?  
Nej må svaret blive. Den samlede historie er 
ikke tidligere skrevet, selvom mange bøger 
har behandlet enkeltemner om orlogsflådens 
indsats. Et register over disse bøger findes  
i øvrigt i litteraturlisten i Klart Skib.

Per Herholdt Jensen går kronologisk frem,  
og redegør f.eks. i et appendiks for samtlige 
de af flådens skibe, der siden 1757 har gjort 
tjeneste ved øerne. Dette skal ikke misforstås 
som om bogen er en lang opremsning af  
i grunden 140 ensartede og trivielle togter. 
Kronologien bruges mere til at beskrive  
f.eks. udviklingen i besejlingsmulighederne 
og – farerne; skibstyper og disses udvikling 
over mere end 150 år fra sejl til damp;  
de udfordringer, der var med sørøveri og 
kapervirksomhed; dansk sømilitær hånd
tering af situationer, hvor moderlandet var 
involveret i krig; orlogsflådens levering af 
mange af de guvernører, der regerede øerne  
i kolonitiden, og de relationer, gode og 
dårlige, der var mellem øerne og deres 
embedsmænd/plantere på den ene side og 
de søofficerer, der på lange togter og måske 
med sparsomme forholdsordrer hjemmefra 
måtte balancere mellem konduite, vare
tagelsen af skibenes opgaver og ikke mindst 
sikring bedst muligt af skib og besætning 
mod unødig overlast.

ØERNES HISTORIE
Bogen indledes med et kapitel om øernes 
historie i danskertiden. Dette finder man  
i næsten alle bøger, der handler om Vest
indien, uanset om bogens hovedformål er  
et specialemne. Man kan stille spørgsmålet, 
om det er nødvendigt, at vi hver gang vi 
griber en bog om et vestindisk emne lige  
skal have den generelle historie repeteret  
i mere eller mindre kondenseret form.  
Den danske kolonitid er nok stadig et emne,  
som er forholdsvis ukendt for størstedelen  
af den danske befolkning, og for at nå dette 
publikum er det nok nødvendigt at bibringe 
forhistorien før man kan indføre læserne  

BOGANMELDELSE

DA SKUMSPRØJT OG KRUDT OG KUGLER 
VAR NØDVENDIGE I DANSK VESTINDIEN
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i specialemnet. Og så må vi andre koloni
nørder tage dette med. Og når dette er sagt, 
synes jeg at Per Herholdt Jensen slipper 
godt om ved sin indføring i historien.

FLÅDEHISTORIEN 
Men det spændende kommer, når man går  
i gang med flådehistorien. Og lad mig med 
det samme sige, at for en landkrabbe som 
anmelderen, hvis militære indsats for 
fædre landet har ligget i landartilleriet, er der 
rigtig meget at lære om den maritime verden. 
Forfatteren skriver i et friskt maritimt sprog, 
men sørger samtidig for at man kan følge 
med, bl.a. ved ordforklaringer på mange af 
de særlige udtryk, der igennem århundreder/
årtusinders global maritim virksomhed har 
udviklet sig. Og skulle man efter endt læsning 
have glemt mange af ordene er der i et 
appendiks en samlet liste over disse. Så man 
kan måske vove den påstand, at bogen er  
en første indføring i søfartsvæsen, og at man 
herfra selv kan bygge videre på dette emne!

Blandt de mange ting, der gør bogen 
læse værdig er anvendelse af personlige 
kilder, bl.a. dagbogsnotater, der giver en 
intensitet i oplevelsen af de begivenheder, 
som dagbogsføreren har været midt i, og  
der for mange af de situationer, som flåden 
over årene blev involveret i ved tjenesten  
i Caraibien, ikke var for alt for sarte sjæle.

Man kan opdele flådens opgaver i forbind else 
med øerne i tre hovedkategorier. For det 
første at være suverænitetshævdende,  
dvs. patruljering i øernes territorialfarvand og 
afvisning eller det der var værre, af krænkere 
af højhedsretten, dvs hyppigst sørøvere og 
kapere, som der i perioder var rigtig mange 
af. Dernæst konvojtjeneste for koffardiflåden 

(handelsflåden), som var vigtig især i de 
perioder, hvor der herskede krig. Og endelig 
stationstjeneste, dvs. ophold ved øerne  
i længere perioder som tryghedsskabende 
foranstaltninger ikke mindst i urolige tider,  
det være sig eksterne som f.eks. krige eller 
interne som f.eks. opstande eller trusler  
om sådanne blandt den lokale befolkning. 
Som bogen må forstås, bedrev den danske 
orlogsflåde ikke konvojtjeneste for slaveskibe 
og handlere; tværtimod deltog man efter at 
forbuddet mod slavehandel for danske skibe 
trådte i kraft 1803 i jagt på slavesmuglerskibe.

VALKYRIENS TOGT
Bogens absolut bedste kapitel er fortællingen 
om krydseren Valkyriens togt til øerne fra 
191517, der startede som et togt, der skulle 
bidrage til at lægge en dæmper på gryende 
uroligheder i forbindelse med lønforhandlin
ger mellem plantageejerne og landarbejderne 
på øerne, og sluttede som enden på det 
danske kolonistyre, hvilket Valkyrien blev 
involveret i. Per Herholdt Jensen rammer 
stemningen såvel omkring den spændte 
situation, som så efter nogle måneder løser 
sig, en mellemperiode med stor kedsomhed 
hos besætningen – 230 mand –, oplevelsen 
af en kategori 5 orkan, og til slut kaptajnen  
– Henri Konows – udnævnelse til interims
guvernør og hans og Valkyriens deltagelse  
i overdragelsen af øerne til USA. For anmel
deren, der også havde æren af at være til 
stede ved flagceremonien den 31. marts 
2017 ved Senatet (den tidligere danske 
gendarmkaserne) og opleve den højtidelige 
stemning, der var tilstede her, er læsningen  
af den ”rigtige” flagceremoni 100 år før meget 
bevægende.
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KAMPEN VED FUGLEKLIPPEN 1801
En helt anden stemning slår forfatteren an  
i beskrivelsen af kampen ved Fugleklippen 
den 3. marts 1801, hvor den danske brig 
LOUGEN under kommando af den senere 
guvernør over St. Thomas og St. Jan Carl 
Wilhelm Jessen, gennemstod en hård kamp 
med 2 engelske skibe, dels en fregat, dels en 
kaperbrig, med det resultat at englænderne 
til sidst flygtede. Jessen var – ved mødet 
med de 2 englændere – ikke klar over,  
om de var ven eller fjende; men det gik 
hurtigt op for ham, at der nu bestod krigs
tilstand mellem England og Danmark, et 
udslag af Napoleons krigene. Kommunika
tionen mellem de danske øer og moderlandet 
var langsommelig og usikker, og som 
søofficer måtte man til enhver tid være 
forberedt på det værste, og i mangel af 
forholdsordrer reagere som man nu bedst 
kunne. Det var ikke mindst Jessens dygtige 
sømandskab og hans udnyttelse af land

batteriet i Charlotte Amalie, der var udslags
givende for det, man vel kan kalde en dansk 
sejr. Kampberetningen er meget intensiv,  
og man kan næsten lugte krudtrøgen,  
men der blev også skudt meget og længe!

Anmelderen kan kun anbefale denne bog. 
Man behøver ikke at have særlig maritim 
indsigt eller interesse. Bogen er smækfyldt 
med gode og spændende historier, er 
velskrevet og af en forfatter, der er inde  
i sit stof. Og så er den fyldt med flotte 
illustrationer, såvel nutidige fotos, taget  
af forfatteren, af historiske fotos, malerier 
som af kort.

Per Herholdt Jensen er forfatter til 7 bøger, 
flere af dem med baggrund i hans tjeneste  
i den danske marine ved Grønland. 

KLART SKIB  
– ORLOGSFLÅDEN VED  
DANSK VESTINDIEN 

Skrevet af Per Herholdt Jensen. 
Udgivet 2017 af Nautilus Forlag.  
ISBN 9788790924669.
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NYTÅRSKUR 2018

Bestyrelsesmedlem Lars Hven  
Troelsen deltog i år på vegne Dansk 
Vestindisk Selskab i Nytårskuren for  
at takke for Dronningens protektorat. 
Her er Lars’ beretning fra Nytårskuren.

Ved årets Nytårskur 2018 på Christiansborg 
Slot var Dansk Vestindisk Selskab, i forman
dens fravær, repræsenteret ved sekretæren 
Lars Hven Troelsen.

Hendes Majestæt blev ønsket et Godt Nytår 
med en tak for HM protektorat for Selskabet.

Fortalte HM, at formanden pt. er på De 
DanskVestindiske Øer for at formidle en del 
af Selskabets indsamlede midler fra medlem

skredsen og andre bidragsydere, til organisa
tioner og øvrige, der har behov for hjælp  
efter orkanerne Irma og Maria. HM udtrykte 
anerkendelse af initiativet.

Kronprinsparret blev ligeledes ønsket et Godt 
Nytår med en opfordring til at besøge Øerne, 
når mulighed haves. Dette tilkendegav de  
at ville gøre, når muligheden var til stede.

Personligt var det en god oplevelse, som  
jeg havde undt den samlede bestyrelse,  
at deltage i.

Alle festklædt i smukt tøj og flotte uniformer 
– holdt i disse helt fantastiske omgivelser.

Ja, så er man altså stolt af vort lille kongerige. 
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BOGINTRODUKTION

I SLAGTEMÅNEDEN – EN ROMAN OM  
SLAVEOPRØRET PÅ SKT. JAN 1733

Af Lise Bostrup

I 1733 gjorde de afrikanske slaver på  
den danskvestindiske ø, Skt. Jan, oprør  
mod kolonimagten. Der var ikke tale om  
et organiseret oprør, men om spontane 
protester, der som uventede vulkanudbrud 
dukkede op i de forskellige plantager  
og negerier, hvor afrikanerne var tvunget  
til henholdsvis at arbejde og at bo. 

I begyndelsen bestod oprøret i, at enkelt
individer, der fik nok af at blive tvunget til at 
hugge sukkerør i 10 timer i træk i 30 graders 
varme, løb maron. Ordet ”maron” er afledt  
af det spanske ord ”Cimarrón”, som betyder 
vild, ustyrlig, frihedssøgende og bitter.  
De slaver, der fik betegnelsen maron hæftet 
på sig var mere stolte og stridbare end 
gennemsnittet af de afrikanske slaver, og  
de reagerede ofte mod undertrykkelsen ved 
at løbe væk og leve ude i den vilde natur. 
Efterhånden blev ordet maron synonymt med 
”a runawayslave”, og de bortløbne slaver 
slog sig i begyndelsen af 1700tallet sammen 
til større grupper af mænd, kvinder og børn, 
der ernærede sig ved jagt og fiskeri, tyverier 
og plyndringer på plantagerne.

Plantageejerne reagerede ikke alle sammen 
på samme måde. Nogle fulgte et strengt 
reglement, der tillod dem at knibe slaver,  
der blev grebet i tyveri, med gloende 
jernstænger og efterfølgende at hænge  
dem, eller hvis slaveejeren var i sit venlige 
hjørne at nøjes med 150 piskeslag og få  
det ene øre skåret af.

Andre indgik forskellige former for lyssky 
handler med slaverne, og gav dem f.eks. 
våben og rom mod at blive ladt i fred. 

Mange af plantageejerne var nemlig temmelig 
utrygge. I 1733 boede der ca. 200 europæe
re på øen, og fem gange så mange af 
afrikansk afstamning. Der blev flere og flere 
marongrupper, og maronerne blev frækkere 
og frækkere. Den 23. november 1733 indtog 
maronerne et lille dansk fort og afskød 
kanonerne. Skuddene opmuntrede slaverne 
på flere plantager til at dræbe europæerne 
og bryde ind i deres huse og kaste sig over 
forrådskamrene der, og mange steder blev 
de forhadte sukkermarker sat i brand og 
ødelagt.

Selv om afrikanerne opnåede magten over 
stort set hele Skt. Jan, lykkedes det de 
europæiske plantageejere ved hjælp af det 
danske militær og tropper fra Martinique at  
få nedkæmpet oprøret. Der blev drevet 
klapjagt på oprørerne, og mange blev dræbt 
eller begik kollektivt selvmord for ikke at blive 
fanget, straffet og evt. henrettet af koloni
herrerne. I løbet af de følgende år blev 
plantagerne genoprettet, og forholdene  
bragt tilbage til tiden før oprøret.
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FIKTION OG VIRKELIGHED
Nogenlunde sådan ser den historiske 
virkelighed ud, sådan som den er beskrevet  
i de danske kilder, og dem har den 63 årige 
forfatter, Fartein Horgar, arbejdet sig igennem 
side for side, men uanset hvor meget man 
læser i arkiverne, så ser man kun den ene 
side af sagen, for historien er skrevet af 
kolonimagtens folk og senere bearbejdet af 
andre europæere. Beretningen om, hvad der 
skete inde i hovederne på de oprørske slaver, 
der satte livet på spil og for manges ved
kommende endda tog deres eget liv for at 
undgå at leve som trælle.

Fartein Horgar har imidlertid en helt speciel 
kilde til viden. Selv om han har norsk pas og 
norsk familie på både fædrenes og mødrenes 
side er han vokset op på Madagaskar, hvor 
hans far arbejdede som missionær udsendt 
af Det Norske Missionsselskab. 

Gennem mødet med mennesker fra Madaga
skar fik Fartein Horgar interesse for de helt 
forskellige forestillingsverdener, mennesker 
fra andre kulturer har. Hvor den europæiske 
forestillingsverden har kausalitet og rationali
tet som væsentlige elementer, findes der  
i det afrikanske univers ideer om parallelle 
verdener, magisk tiltrækning og frastødning 
og en række forskellige guder med forskellige 
kræfter. Fartein Horgar gør en lille fiktiv 
slavepige med navnet Tahiry til hovedperson 
og lader hende gennemgå et forløb fra at 
være en lille, sød husslave for en europæisk 
pige, til at løbe væk og slutte sig til maroner
ne i skoven for endelig til mirakuløst at  
overleve og undgå at deltage i det kollektive 
selvmord og til slut at blive lastet på en båd 
med kurs mod en anden vestindisk ø. På den 
måde kan han konstruere en slags magisk 

spejl, hvor de historiske fakta vendes og 
sættes i relation til den afrikanske måde at 
forstå verden. 

ET NØDVENDIGT SUPPLEMENT
Fartein Horgars roman ”I slagtemåneden” har 
skabt debat i Norge. Ingen har sat spørgs
målstegn ved bogens store kvalitet som 
underholdende og historisk korrekt skildring 
af slaveoprøret på Skt. Jan, men i Norge er 
der blevet ytret utilfredshed med, at Fartein 
Hogar i såvel denne, som i sin foregående 
roman ”Paradisets elendige” (2016), sætter 
det, han kalder ”vår kolonitid” på dagsorde
nen. Danmark og Norge var som bekendt  
et tvillingerige fra 1536 til 1814, og selv  
om der naturligt nok både var danskere og 
nordmænd blandt dem, der drog til Vest
indien, købte slaver og drev plantager,  
havde de fleste nordmænd en fornemmelse 
af, at det med kolonitid og slavehandel var 
rent danske anliggender. I Fartein Horgars 
romaner optræder der nordmænd i mange 
forskellige funktioner, sådan som det givetvis 
også forholdt sig i virkeligheden. 

Romanerne ”Paradisets elendige” og  
”I slagtemåneden” er de første to romaner  
i en planlagt serie på 5. Udgivelsen af  
”I slagtemåneden” på dansk (2017) er en  
del af Forlaget Bostrups satsning på litterære 
beskrivelser af De Vestindiske Øer, der  
også omfatter antologien ”Øerne fortæller” 
(2017) og den vestindiske forfatter Tiphanie 
Yaniques ”Længslernes øer” (2016) (roman) 
og ”Kvinde, hustru, kone” (2017) (digte).

”I slagtemåneden” koster normalt 199 kr.  
incl. moms, men kan købes for 160 kr. 
gennem Dansk Vestindisk Selskab.

Gammelt billede af  
det indre skovområde  
på Skt. Jan, hvor  
moronerne levede.
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Af Jens Villumsen

Jens Villumsens artikel, hvis 1. del var 
offentliggjort i Magasinet, november 
2017 side 24-27, fortsætter her med 
2. og afsluttende del.

1. juli 1665 stod de, ombord på ”Eendragt” 
afsted mod St. Thomas, og i Øresunds
regnskaberne kan vi se, at de medbragte 
9338 brød, 7 tønder smør, 117 tønder flæsk,  
125½ tønder kød og 20 tønder lammekød. 

Rejsen til St. Thomas foregik med skibet 
”Eendragt” og er beskrevet i artiklen i 
januarnummeret 2017 af Magasinet.

Allerede 2½ måned efter ankomsten døde 
Erik Smidt. Det fik Kjeld Jensen Slagelse til  
at indkalde alle øens beboere til rådslagning 
på Smitsberg, som var deres navn for det 
”bjerg”, hvor Erik Nielsen Smidt blev begra
vet. Ifølge direktionsprotokollen for Vestindisk 
Compagni drejer det sig om bakken Frede
riksb(j)erg, hvor Bluebeards Castle i dag 
ligger.

Ved dette møde 16. juni 1666 fik Kjeld 
Jensen Slagelse alle de fremmede nationers 
deltagere til at sværge troskab til den danske 
konge, og han fik valgt et råd, bestående  
af 4 personer (2 danske, 1 tysk/hollandsk og 
1 engelsk), hvis opgave blev at bestyre øen, 
eller Landet, som de kalder St. Thomas.

De to valgte danske medlemmer af rådet var 
Vestindisk kompagnis bogholder Jesper Beyr 
og konstabel Christen Hansen. Blandt 

englænderne blev valgt Ralph Palmer,  
der havde været kaptajn over de engelske  
på øen St. Christopher, hvorfra han var  
blevet fordrevet af franskmændene 5. april. 
Man havde noget vanskeligere ved at finde 
en kvalificeret tysker/hollænder, men man 
endte med at vælge Joen Braurer, der 
tidligere havde været guvernør og komman
dant på øen Tobago, hvorfra han for nylig  
var blevet fordrevet af englænderne.

3 uger efter dette møde, skrev Kjeld Jensen 
Slagelse en rapport til vestindisk Compagni 
for at begrunde en fortsættelse af engage
mentet, selv om han nævner utallige grunde 
til at de kunne være stoppet og draget hjem 
igen med først givne mulighed.

FRA HISTORIEN

DANMARK I VESTINDIEN FORUD  
FOR KOLONISERINGEN I 1672 – 2. DEL

Erich Nielsen aff Kiøbenhafn: Vahre fra Ibid: 
med 9338 pund Brød: 7 td: Smør: 117 td: 
Flesk: 125½ td: Kiød: 20 td: Lambs Kiød: 
med vahre epter det Kiøbenhaffns passis 
Formelding: Som epter hans K: M: ordre  
sig passerere vil til Vestindien. Fiurp: 4 Dr:
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Kjeld Jensen Slagelses 
rapport fra mødet på 
Smitsberg 16. juni.

Han beretter i rapporten, at de er blevet totalt 
udplyndrede af en engelsk kaper, som havde 
taget al deres forplejning og krudt samt deres 
bedste jagt (skib), efter at have holdt dem 
fangne i 8 uger. Kaperne ville bruge deres 
skibe til at sejle deres folk til ”St. Creutz”, 
som de formodede at kunne erobre fra 
franskmændene. For det var jo meget lettere 
at snuppe de færdigt anlagte plantager på 
St. Croix end det hårde arbejde med rydning 
og derefter anlæggelse af plantager. 

Så status på situationen var, at forplejning  
var det meget småt med, og der fandtes ikke 
noget af betydning på øen. De kunne heller 
ikke købe eller bytte sig til noget på de andre 
øer, da englænderne jo netop havde taget alt 
fra dem. Og da de heller ikke kunne forsvare 
sig mod angreb, levede de i konstant frygt for 
at englænderne skulle vende tilbage. 

Men på trods af, at de konstant frygtede  
nye angreb fra englænderne, besluttede 
Kjeld Jensen Slagelse og hans folk at blive 
på stedet for at forsøge at opfylde deres 
Kongelige kommission, i det mindste i  
indtil 9 måneder, som de håbede at kunne 
strække provianten til, selv om de er udgået 
for den vigtigste proviant imod sygdomme, 
nemlig brød og brændevin.

Kjeld Jensen Slagelse gør sit bedste for at  
få kompagniet til at fortsætte engagementet  
i forventning/håb om, at det må gå bedre 
næste gang. Han beder dem om at sende 
nye skibe med proviant, ammunition, samt 
folk til at rydde skoven og dyrke. Han lover 
dem også, at de vil have et parti tobak klar, 
når de sender et skib ud.

Kjeld Jensen Slagelses 
rapport hjem til vestindisk 
kompagni er dateret 3 
juli 1666 på Smidsbierg 
paa St. Thoma. Den 
er underskrevet med 
”Eders Ærbarheders 
oc Fromheders 
Plictskiyldigste Kield  
Jens Søn Slag(else) 
Insulæ Pastor”.
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Kjeld Jensen beklager sig også over, at de 
fleste af dem, der blev tilbage på St. Thomas, 
da englænderne var taget afsted, ville passe 
dem selv og gøre som de selv syntes, og 
desuden ville de have deres egen præst  
og religionsfrihed.

Kjeld Jensen Slagelse følte sig derved ramt 
på sit brød, da han ikke havde en tilstrække
lig stor menighed tilbage til at kunne opfylde 
den kontrakt, som han 8. juni 1665 havde 
tegnet med Erik Smidt. Og den præstekjole 
af stof, som han var blevet lovet i kontrakten, 
har han heller ikke fået. Den lovede løn var 
heller ikke fuldt ud betalt.

Men som tidligere berettet kom de få 
tilbageværende trods alt hjem, og Kjeld 
Jensen Slagelse var klar til at tage med i 
1671, da Jørgen Iversen Dybbøl begav sig 
ud på det næste danske koloniseringsforsøg. 
Kort inden afrejsen giftede Kjeld Jensen 
Slagelse sig 23. august 1671 i Holmens  
kirke med Karen Pedersdatter, som tog med, 
da de 20. oktober 1671 stod ud igennem 
Øresund ombord på fregatten ”Færø”, og 
med Jørgen Iversen Dybbøl som guvernør. 

Som tidligere nævnt døde Kjeld Jensen 
Slagelse på rejsen. Af kompagniets regnskab 
samt fra regnskabet over ammunition på 
fregatten ”Færø” fremgår det, at han døde 
25. april 1672 og dagen efter 26. april blev 
han begravet til søs, saluteret med 3 
kanonskud.

Da fregatten ”Færø” præcis en måned efter 
Kjeld Jensens død, nemlig 25. maj 1672 
ankrede op i St. Thomas havn, indledte 
guvernør Jørgen Iversen Dybbøl dermed den 
egentlige danske kolonisering af St. Thomas.

Kjeld Jensen Slagelses enke, Karen Peders
datter, forblev på St. Thomas, og indgik  
23. februar 1673 ægteskab med ungkarlen 
Philip Grantel. Da der jo ikke var nogen præst 
på øen, tegnede de en ægteskabskontrakt, 
som de underskrev med deres mærker.

Parret fik to børn, som overlevede deres mor, 
og på den måde levede mindet om Kjeld 
Jensen Slagelse videre på St. Thomas efter 
hans død.

Kjeld Jensen Slagelse og Karen Pedersdatters viet  
i Holmens kirke 23. august 1671, kort tid inden afrejsen.
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Fortegnelse huad det Folck som døde 
paa Henrejsen til St.Thomas hafuer kost 
Compagniet.

Med Skibet Ferøe som arriverede til  
St. Thomas d: 25 Maj 72og efter Jørgen 
Ifuersens Skrifning de dato d: 4 Jan: 
1672. No 3 blef Køchenet sent for 

d: 26, dito (April), Epter eders Befaehl, der 
Præsten Sl Kiæld vaer Død och bleff Kast 

offuerboer, bleff Affyret for Ham: 3 støcher,  
2 – 3 punder och 1 – 6 punder

Kjeld Jensen Slagelses enke Karen 
Pedersdatters og Philip Grantels mærker

Compagniets Folck d: 19de 8br: 1671

Kield Jensen Prest Hofuet Bog fol: 59, 
Dr. 75,-

døde d: 25. April 1672. Kosten udj 26 
Uger a 4 Mk om Ugen. Dr. 26,-
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af Michael Keldsen

USA’s State Department udviste stor 
ihærdighed for at forhindre et initiativ 
i USVI i 1938 om at åbne op for flere 
tusinde jødiske flygtninge fra Europa. 
Det lykkedes, og øernes Legislative 
Assembly blev således banket på 
plads af Forbundsregeringen, og det 
må formenes, at flere tusinde jøder, 
der ellers kunne være kommet  
til øerne, hvor de ville have været 
velkomne, omkom i Holocaust  
i Europa. Et uforståeligt kapitel  
i USA og USVI`s historie.

Hitlers forfølgelse af jøder i Tyskland intensi
veredes med den såkaldte Krystalnat den  
9. november 1938, og nåede sit forfærdelige 
klimaks med de industrialiserede jødeudryd
delser i Europa (Holocaust) efter 2. verdens
krigs udbrud i september 1939.

Mange jøder havde allerede i 1930`erne  
søgt væk fra Europa i frygt for, hvad Hitlers 
raceteorier kunne føre til; flere forsøgte  
at flygte efter Krystalnatten, efter krigs
udbruddet og endnu flere efter at USA var 
trådt ind i krigen i kølvandet på angrebet  
på Pearl Harbor den 7. december 1941.

Det triste billede, især set på baggrund af,  
at det lykkedes nazisterne at udrydde mere 
end 6 millioner europæiske jøder, er at såvel 
de frie europæiske lande som USA var meget 
træge til, ja ligefrem utilbøjelige til at modtage 
jødiske flygtninge. Sagt på en anden måde, 
så var det faktisk nemmere for jøder, at 
komme ud af Tyskland og Europa, end at 
komme ind i et land, hvor man ikke ville 

forfølge dem. Og det antages i dag, at langt 
flere jøder ville have overlevet Holocaust,  
hvis ikke lande som USA, Storbritannien  
m.fl. havde nægtet så mange adgang, mens 
forfølgelserne stod på.

I USA var årsagen til at man kun i begrænset 
omfang tillod jødisk immigration en almindelig 
antisemitisk indstilling i brede kredse; f.eks. 
var flyverhelten Charles Lindbergh og 
bilmagnaten Henry Ford erklærede antise
mitter. Derudover – og det var i hovedsagen 
den officielle forklaring – frygtede man, at der 
blandt immigrerede jøder ville være personer, 
der var udset til at spionere mod USA. En 
forklaring, vi også kender til i forbindelse med 
de store flygtningestrømme fra Mellemøsten  
i dag, hvor begrebet ikke så meget er spioner 
som terrorister!

Et lyspunkt i denne triste historie kan findes  
i USVI. I 1936 havde øerne fået deres første 
forfatning, the Organic Act of 1936. Ifølge 
denne blev der nu oprettet et Legislative 
Assembly, som blev sammensat ved valg 
blandt borgerne på de 3 øer. Fra 1917 til 
denne dato var øerne i væsentligst omfang 
blevet administreret af US Navy, og borgerne 
havde ingen indflydelse på øernes regerings
førelse. Med oprettelse af The Legislative 
Assembly begyndte øerne nu at udtrykke 
selvstændige tanker omkring politiske 
spørgsmål. Og et af de emner, som blev 
taget op, var immigration af europæiske 
flygtninge, dvs. hovedsagelig tyske jøder.  
The Legislative Assembly udtalte nemlig  
i en resolution den 18. november 1938  
– kort tid efter Krystalnatten – følgende:

FRA HISTORIEN

JØDISKE FLYGTNINGE TIL USVI
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”WHEREAS, world conditions have created 
large refugee groups, and

WHEREAS, such groups eventually will 
migrate to places of safety, and

WHEREAS, the Virgin Islands of the United 
States being a place of safety can offer 
surcease from misfortune.

NOW THEREFORE, be it resolved by the 
Legislative Assembly of the Virgin Islands  
of the United States in session assembled 
that it be may known to Refugee peoples  
of the world that when and if existing barriers 
are removed that they shall find surcease 
from misfortune in the Virgin Islands of United 
States.

AND BE IT FURTHER RESOLVED that 
copies of this Resolution be forwarded to the 
President of the United States, the Secretary 
of State, the Secretary of Labor, the Secreta
ry of the Interior, and members of the Press.”

Lige så snart denne resolution blev kendt  
i Washington satte det føderale system sig  
i bevægelse for at forhindre at øerne åbnede 
for jødiske flygtninge. Breckinridge Long,  
der var viceindenrigsminister, var især meget 
aktiv for at forhindre immigration til USA, 
herunder til USVI. Hvor han allerede havde 
fået stoppet indrejsemulighederne i mainland 
USA, var det lidt mere problematisk med 
USVI. Der skulle mange juridiske rapporter 
og undersøgelser til, før man næsten 2 år 
senere kunne slå fast, at øerne ikke havde  
ret til at føre en anden immigrationspolitik  
end den som Washington fastlagde.

Ikke desto mindre besluttede øernes 
guvernør Lawrence H. Cramer den  
2. november 1940 ved et dekret at give 
tilladelse til at 2.000 flygtningefamilier,  
der ventede udenfor USA (i flere af de af 
Nazityskland besatte lande), kunne flytte til 
øerne. Dette satte aktiviteten i Washington  
og hos Breckinridge Long i endnu højere 
gear, og det lykkedes ham i en uskøn alliance 
med formanden for House Committee on 
UnAmerican Activities og Chief of Naval 
Intelligence at overbevise Præsident Franklin 
D. Roosevelt om at en sådan immigration  
til USVI – der ligger mere end 1.500 km fra 
mainland USA ville udgøre en stor fare for 
den amerikanske sikkerhed (USA var endnu 
ikke på dette tidspunkt indtrådt i 2. verdens
krig). Og sådan blev det. Der kom ingen 
flygtninge til USVI; og Breckinridge Long 
fortsatte sine bestræbelser for at holde 
forfulgte jøder ude af den vestlige hemisfære 
ved også at lægge pres på andre caraibiske 
lande, herunder især Haiti, der ellers havde 
indtaget samme holdning som USVI.

Viceindenrigsminister  
Breckinridge Long



24  ·  Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 1 / Januar 2018

NORDIA 2017

•  300 kr., hvis bladet leveres fysisk.
•  260 kr., hvis bladet alene leveres elektronisk.

Indbetaling af kontingent kan foretages:

1.  Ved overførsel via netbank til Selskabets konto  
i Lån&Spar Bank, reg.nr. 0400, konto nr. 1170079724.

  Ved indbetaling fra udlandet benyttes IBANnr.  
DK2004001170079724 og BICkode LOSADKKK.

2.  Eller som epay ved indbetaling via Selskabets hjemmeside  
www.dwis.dk/arrangementer.

  Vælg ”Kontingent for 2018 (fornyelse af medlemskab)”

 
Hans Jørgen N. Laursen, kasserer

ORIENTERING FRA KASSEREREN...

Medlemskontingent 2018

Bedes indbetalt 
senest den  
15. februar 2018

Nordisk Frimærkeudstilling, Nordia 2017, 
blev afholdt i oktober i Vejle. Nordia samler 
filatelister og deres frimærkesamlinger 
henover en weekend. Blandt filatelister er 
Dansk Vestindien et interessant samler
område, idet mængden af udgivne frimærker 
er overskueligt, der er i 100 år ikke udsendt 
mærker og der er tale om historie, der  
kan fortælles og understøttes af frimærker, 
postforsendelser og breve. Nordia 2017 
fejrede 100 året for salget af de dansk 
vestindiske øer ved en særudstilling af 
frimærker og samlinger med relation til 
øernes danske fortid. Således udstilledes 
bl.a. G. A. Hagemanns unikke samling  
og Torben Geills guldmedaljesamling  
”Danish West Indies from 17391917”.

 

Dansk Vestindisk Selskab havde lejlighed  
til at opstille en stand, der fortæller øernes 
historie; se billederne, der er taget dagen før 
åbningen. Standen var velbesøgt.
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Tag kontakt til Unique Tours, når De skal planlægge en grupperejse 
(min. 10 personer) til det tidligere Dansk Vestindien.

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

Vi ser frem til at høre fra Dem.

HEIDI HOLM

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

www.uniquetours.dk

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

BOGANBEFALING

THE FIREBURN 
– OKTOBEROPRØRET 1878

Af Michael Keldsen

På St. Croix bor en britisk forfatter, der 
hedder Apple Gidley. Hun har fornylig udgivet 
bogen FIREBURN. Den handler om livet på 
en plantage i 1878 og nogle år derefter. 

De kyndige i Dansk Vestindiens historie vil 
vide, at i året 1878 udbrød det såkaldte 
”Oktoberoprør” (eller” Oktobernegrenes 
Oprør”, som det kaldtes i værket Vore gamle 
Tropekolonier, 1951). På øerne kendes det 
som Fireburn. Og Apple Gidley har brugt 
oprøret som baggrund for sin historie, hvor 
persongalleriet består af gode og onde 
personer, der alle på den ene eller anden 
måde berøres af oprøret. 

Det er en spænd
ende bog, som især 
udmærker sig ved 
en detaljerigdom, 
når det gælder 
beskrivelsen  af forholdene på St. Croix, 
såvel naturen, menneskene, samfundsmeka
nismen som relationen mellem de forskellige 
samfundsgrupper. Blandt de mange – især  
i amerikansk litteratur – udgivne skønlitterære 
bøger med jomfruøerne som centrum, er  
der sjældent nogle som tager udgangspunkt 
i the Fireburn fra 1878. Det er så det Apple 
Gidley har forsøgt.

Bogen kan købes på www.saxo.dk 
Den er udgivet på forlaget OC Publishing,  
Halifax, NS Canada; www.ocpublishing.ca
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Dansk Vestindisk Selskab:  
Bestyrelse, kontaktpersoner og adresser

FORMAND 
Anne Walbom
formanden@dwis.dk
T 23 74 92 20

BESTYRELSESSEKRETÆR 
Anna Lykke Jensen
T 43 99 80 50

MEDLEMSBLAD OG  
BESTYRELSESMEDLEM
Michael Keldsen 
medlemsbladet@dwis.dk
T 20 16 20 92

BESTYRELSESMEDLEM
Dorte Paaske
dortepaaske1@gmail.com
T 21 43 20 21

BESTYRELSESMEDLEM
Therese Leonhardt Hjorth
theresehjorth@outlook.com
T 26 22 91 17

BESTYRELSESMEDLEM
Kasper Nygaard Jensen
kaspnj@hotmail.com
T 26 37 50 97

BESTYRELSESMEDLEM 
Gerda Brown Jensen
moedeudvalget@dwis.dk
T 60 41 06 22

BESTYRELSESMEDLEM 
Rannveig Reumert
rankareumert@gmail.com
T 40 17 40 77

NÆSTFORMAND
Karin Gert Nielsen
kgn@atlanticlink.net
T 29 42 10 05
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BANKFORBINDELSE
Lån & Spar Bank
Reg. nr. 0400
Konto nr. 1170079724
IBANnr . DK2004001170079724, 
BICkode LOSADKKK

SEKRETÆR 
Lars Hven Troelsen
hven@oncable.dk
T 40 51 94 95

KASSERER 
Hans Jørgen N. Laursen 
needenskov@gmail.com
T 29 12 95 07

MØDEUDVALG 
Gerda Brown Jensen 
moedeudvalget@dwis.dk 
T 60 41 06 22 
Uden for bestyrelsen:
John Brown

FESTIVALUDVALG 
festivaludvalget@dwis.dk 
Nedsættes i forbindelse  
med næste festival.

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

SELSKABETS  
KONTAKTPERSONER

Fyn
Jens Benoni Willumsen
T 65 90 18 12
jens.benoni@privat.dk

Sydjylland
Peter Rastrup
T 61 50 06 14
peter@rastrup.net 

Nord- og Midtjylland
Edith Christiansen 
T 75 64 12 88 
edith.koester@stofanet.dk 

MEDLEMS SEKRETARIAT 
og WEBREDAKTION
Ebbe Tor Andersen 
sekretariatet@dwis.dk
T 24 79 36 65

Udvalgene...

Bank



28  ·  Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 1 / Januar 2018

RANKA RANNVEIG REUMERT,  
ANTROPOLOG OG  
SUNDHEDS PLEJERSKE

Ranka er født og opvokset i Island,  
men bosat i København siden 1971.

Hendes store interesse er at rejse. Efter at 
have rejst rundt i Europa, Amerika og  
Asien begyndte hun at læse antropologi på 
Københavns Universitet, som hun afsluttede  
i 2001 med speciale i medicinsk antropologi.

Inden for antropologi har Ranka især  
arbejdet med research: 

Research assistent for antropologen  
Gisli Palsson, der skrev bogen om Hans 
Jonathan, ”Manden som stjal sig selv”.  
Hans Jonathan (17841827) er slavegjort  
og født på Sct. Croix, men vokser op i 
København og flygter til Island i begyndelsen 
af 1800tallet, hvor han bosætter sig og 
stifter familie.

Konsulent på en dokumentarfilm om 
danskeren, Thor Jensen (18631947), som 
vokser op på et børnehjem i København, 
men som ung flytter til Island og bliver  
en af Islands mest prominente skikkelser  
for sin tid.  

Arbejdede på Nationalmuseets Etnografisk 
Samling i nogle år, hvor hun fulgte i etnologen 
Werner Jacobsens (19141979) fodspor, 
som er kendt for sin indsamling af genstande 
fra Asien til Nationalmuseet. Jacobsen var  
en stor formidler og ophavsmanden til 
Bredeudstillingerne, en af Nationalmuseets 
største udstillingssucceser. 

Efter endt uddannelse som antropolog valgte 
Ranka at arbejde på deltid som sygeplejerske 
i psykiatrien, med bipolær lidelse og under
støttelse til de pårørende.

For ikke helt at glemme sine gamle interesse 
for at arbejde i den tredje verden, har Ranka  
i mange af sine ferier arbejdet i Cambodia, 
hvor hun har arbejdet med undervisning  
i kommunikation mellem forældre og børn  
for hjælpeorganisationen Build Your Future 
Today, 

I sin research af Hans Jonathan blev Dansk 
Vestindisk Selskab en af Rankas vigtigste 
informationskilder. Hun blev derfor tidligt 
medlem af selskabet, og i årenes løb er  
hun blevet mere og mere involveret. I 2015 
besøgte hun de Vestindiske Øer, og da Den 
Vestindiske Kulturambassade blev iværksat, 
hjalp hun til med forskellige arrangementer. 

PRÆSENTATION AF DE NYE  
BESTYRELSESMEDLEMMER I DVS
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KASPER NYGAARD JENSEN 
CAND.MAG OG  
RELIGIONS HISTORIKER

Kaspers bachelor i religionsstudier med 
sidefag i musikvidenskab er fra SDU i 
Odense, og han er cand.mag. i religions
historie fra KU med særligt fokus på religion  
i Caribien. Her har han bl.a. beskæftiget sig 
med rastafari og reggaemusik på Jamaica, 
voodoo i Haiti og dansk kulturarv på U.S. 
Virgin Islands. 

Kasper kom i kontakt med Dansk Vestindisk 
Selskab, da han i forbindelse med studierne 
søgte en praktikplads med relation til 
Caribien. Kasper tilbragte derfor foråret 2016 
som praktikant i foreningen, hvor han var 

med til Historiske Dage i Øksnehallen, hjalp  
til med diverse medlemsaktiviteter, lavede 
digitale udstillinger til hjemmesiden og 
arbejdede med færdiggørelsen af fotobogen 
St. Thomas og St. John.

I efteråret 2016, fik han, takket være DVS, 
mulighed for at rejse til U.S. Virgin Islands  
for første gang. Turen lagde grunden for 
kildematerialet til Kaspers speciale, der 
bestod af interviews med fire præster og 
arkivresearch. Specialet omhandlede religion 
i Vestindien både under dansk kontrol og 
efter salget til USA. Religiøst er Caribien  
et ekstremt mangfoldigt område og langt  
hen ad vejen meget konservativt i forhold  
til Danmark, og U.S. Virgin Islands er  
bestemt ingen undtagelse. 

Bogsiden

DE FRIFARVEDE
Henrik Hertz i anledning af 150 
året for slaveriets ophævelse  
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Pris kr. 90,
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VESTINDIEN
Den danske flådes togter  
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63 sider, 1991. 
Pris kr. 40,
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Redigeret af Steffen Linvald. 
122 sider, DVS Kbh.1988. 
Pris kr. 40,

DANSK VESTINDIEN  
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beskrivelse om alle de Danske, 
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Eylande. 164 sider, 1981. 
Pris kr. 50,
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216 sider, 2016 
Pris kr. 200,

Fortsættes på næste side
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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

BLANT SLAVER OG 
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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,
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Katrine Svensgaard.  
31 sider. DVS 2013 
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KUNSTNERE I  
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Akvareller og malerier fra  
det tidligere Dansk Vestindien. 
Af Ole Bidstrup m.fl. 87 sider, 
DVS Kbh 1992. 
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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,
To DVD’er med 4
TVdokumentarer 
tidligere udsendt af DR. 

Fås i både dansk og 
engelsksproget udgave. 
Pris kr. 300, pr. sæt.

SLAVES IN OUR FAMILY  
TO DVD’ER, 4 TVdokumen 
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  
190407. DVD udgivet af  
St. Croix Friends of Denmark 
ved Nina York, St. Croix,  
1 time. (På engelsk). 2008.
Pris kr. 120,
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Signe Trolle Gronemann  
og Rikke Vindberg:
Beretninger fra Orlogsskibet 
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Vestindien 19151917,
202 sider, DVS 2005 
Pris kr. 200,

FOR THE HEALTH  
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Niklas Thode Jensen. 
352 sider. Kbh 2012. 
Pris kr. 350,
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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,

KVINDE, HUSTRU, KONE
Tiphanie Yanique
Pris kr. 120,

LÆNGSLERNES ØER
Tiphanie Yanique
Pris kr. 160,

ST. THOMAS-MYSTERIET
Anne Holm Christensen
Pris kr. 190,

VILHELM BAY  
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VESTINDIENTOLDER
Ebbe Tor Andersen
Pris kr. 140,
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Pris kr. 120,
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Pris kr. 160,
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Pris kr. 250,



 Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 1 / Januar 2018  ·  31

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  
knytning 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 og andre 
publikationer f.eks. hjemmeside.

•  Samarbejde og korrespondance med 
andre foreninger med tilsvarende formål.

•  Formidling af personlige kontakter gennem 
gensidige besøg.

Årligt kontingent er kr. 300 pr. husstand

Bliv medlem
Vi vil altid gerne have nye medlemmer.  
Du kan indmelde dig i Dansk Vestindisk 
Selskab via vores website 

www.dwis.dk/test-indmeld

www.dwis.dk
Du kan holde dig ajour med nyheder  
i Dansk Vestindisk Selskab på vores 
website. Vi opdaterer løbende med 
nyheder, fotos og digitale udstillinger.

Lad os høre fra dig, hvis du har gode 
ideer til artikler, indlæg, fotos, film 
udstillinger m.m. Du er velkommen  
bidrage til arbejdet med websitet og 
Magasinet.



Nødhjælpscenter, 
Christianssted

Knækket flagstang 
foran Senatet i 
Charlotte Amalie
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Eftersendes ikke ved vedvarende adresseændring,  
men tilbagesendes med oplysning om ny adresse.

Situationer fra orkanerne:

DEADLINE  
for artikler og  
materiale til  
næste nummer  
af Magasinet er  
d. 6. marts 2018
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