
MAGASINET

DANISH WESTINDIAN SOCIETY

PROTEKTOR: HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

WWW.DWIS.DK

SEPTEMBER
2018

53. ÅRGANG  
NR. 4

Når naboerne  
koloniserer  
Side 14



INDHOLD
Formanden skriver... ............................................. 3

General election 2018 ........................................... 4

Not so cat walk:  

Engelsk-kreolske ordsprog fra Sankt Croix ........... 6

Møder & aktiviteter ................................................ 9

Festival 2019  ....................................................... 13

Når naboerne koloniserer ...................................... 14

Myte og fakta om Sankt Croix’ sorte dronning ...... 18

Regnskab ............................................................. 23

Orkanindsamling ................................................... 25

Under solgudens glødende scepter ...................... 26

Sommerfest 2018 ................................................. 28

Valdemarsdag 2018 ............................................. 30

Bliv medlem af Dansk Vestindisk Selskab ............. 31

Bestyrelse, kontaktpersoner og adresser .............. 32

Bogsiden .............................................................. 34

Efterlysning ........................................................... 35

Dansk Vestindisk Selskabs 
medlemsblad Magasinet

September 2018
53. årgang, nr. 4
 
ISSN 0905-4391

Redaktion: Michael Keldsen 
(ansvarshavende)
Design: BGRAPHIC
Tryk: OnPrint

Forsiden
”Kolonimagter har sat sig forskellige spor og i forskellige stilarter i deres (tidligere) kolonier. 
Forsiden viser Rigskansler Otto von Bismarcks statue i den tidligere tyske koloni Tysk 
Østafrika (nu Tanzania). Overfor dette pompøse mindesmærke (på tysk: Denkmal), der  
oser af magtbrynde, står statuen af vores egen Kong Christian IX i Emancipation Garden  
i Charlotte Amalie. Vel ikke helt urigtigt at kalde det ydmygt; og begge statuer nok også 
meget illustrerende for den kolonipolitik, der førtes af henholdsvis Tyskland og Danmark 
omkring århundredeskiftet. Læs mere herom i artikel side 14”

DEADLINE  
for artikler og  
materiale til  
næste nummer  
af Magasinet er  
6. november 2018
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Kære medlemmer

Vi har haft en sommer med temperaturer, 
som er virkelig tæt på, hvad man kan opleve 
ude i Vestindien. Men nu er sommeren ved  
at slutte, og vi nærmer os den tid på året, 
hvor jeg ofte går på nettet, for at følge 
hjemmesiden for USA’s officielle orkan center, 
nemlig www.nhc.noaa.gov

I dag står der heldigvis min yndlingstekst 
”Tropical cyclone activity is not expected 
during the next 48 hours”. Jeg håber 
inderligt, at denne tekst vil blive gentaget  
hele efteråret igennem. Jeg håber også,  

at Florence, Gordon, Helene, (orkannavne  
for 2018) for slet ikke at tale om Nadine  
og Oscar vil holde sig væk. 

Vores fremtidige møder i Københavns-
området flytter nu fra Tåstrup til Valby,  
tæt på mange forskellige buslinjer  
og med gode parkeringsmuligheder.  
Vi søger også efter et andet sted for  
vores møder i Horsens.

På gensyn i den nye sæson.

 
Anne Walbom 

Formanden  
skriver...

SE FOTOS, 

SPECIALER 

OG DIGITALE 

UDSTILLINGER PÅ

WWW.DWIS.DK
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REDAKTØREN SKRIVER…

GENERAL ELECTION  
2018

Den 20. november 2018 går USA  
til valg – det såkaldte midtvejsvalg 
– hvor et antal senatorer, guvernører 
m.m. skal have prøvet deres mandat 
hos vælgerne. 

Spændingen om midtvejsvalget fokuserer 
naturligvis mest på resultaterne for Demo-
kraterne og Republikanerne her midt i 
Præsident Donald Trumps valgperiode.  
Så selvom Præsident Trump ikke er på valg 
kan resultaterne blive en indikation af hans 
stilling blandt vælgerne og evt. mulighed  
for at blive genvalgt i 2020, ligesom magten 
kan skifte i Kongressen hvis blot nogle få 
Demokrater afløser Republikanere.

Der er også midtvejsvalg i US Virgin Islands. 
Her skal der vælges senatorer til det, der 
kaldes 33rd Legislature, dvs. Senatet i 
Charlotte Amalie; der skal tillige vælges 
guvernør og kongresmedlem.

Den nuværende guvernør Kenneth Mapp får 
en del modstand fra et antal kandidater – de 
fleste, incl. ham selv som partiløse. Omkring 
dette valg vil det nok mere være de lokale 
forhold, og ikke så meget Præsident Trump 
og Washington, der vil være afgørende for 
resultatet og for debatten forud for valget. 
Der har været meget kritik af Guvernør 
Mapps embedsførelse, og det skal ikke 
glemmes, at øernes økonomiske problemer 
er accellereret i hans periode, hvor der er 
gjort mange upopulære tiltag for at rette op 
på en skrøbelig økonomi og den almindelige 
mistillid, der især har gjort sig gældende 
blandt internationale långivere. Hertil kommer 

de forfærdelige konsekvenser for øerne af  
de 2 orkaner i september sidste år.

Til 33rd Legislature stiller der op i St. 
Thomas/St.John valgkredsen følgende antal 
kandidater: 10 Independents; 17 Demokra-
ter; 2 Independent City Movement og 1 
Republikaner. På St. Croix består kandidatli-
sten af 16 Demokrater; 11 partiløse og 2 
Republikanere.

Som man kan se er valget til de lovgivende 
og udøvende poster ikke så meget et valg 
mellem Republikanere og Demokrater. Øerne 
er meget Demokratiske, og dermed – i det 
omfang man kan sidestille med det demo-
kratiske parti i USA – på en politisk platform, 
som man kalder liberal (og hvilket af højre-
orienterede republikanere ofte betragtes som 
socialisme eller kommunisme).

Og her dukker fænomenet socialdemokra-
tisme op. Under primærvalgene i 2016 
fremhævede én af de demokratiske præsi-
dentkandidater, Bernie Sanders, Danmark og 
Skandinavien som velfungerende samfund 
baseret på en velfærdsmodel, der oprindelig 
er skabt af socialdemokratiske regeringer, 
men som i dag vel kan siges at være 
allemandseje uanset af hvilken politisk 
observans, man er. Men i brede kredse i USA 
opfattes velfærdsordninger som den rene 
socialisme af den værste destruktive art. 
Seneste eksempel er Fox nyhedsværten  
Trish Regan, der for nogen tid siden på TV 
sammenlignede Danmark med Venezuela, 
hvor socialismen i begge lande har sønder-
revet samfundene. Trish Regan blev hurtigt 
belært om de massive faktuelle fejl i lige 
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denne sammenligning, og har vist også 
dementeret. Men forskellige begivenheder, 
incl. de 2 lige nævnte, har næret en debat  
i det amerikanske samfund, om vejen frem 
kunne være en velfærdsmodel a la den 
danske. Visse kandidater til midtvejsvalgene 
har erklæret sig som socialdemokrater.

USA, og dermed USVI, bliver næppe i den 
nærmeste fremtid velfærdsstater, således 
som vi forstår dem på vores breddegrader 
– tværtimod synes modstanden mod ”den 
stærke stat” (som jo er en forudsætning  
for en velfærdsstat) at være konstant, og  
det ligger bl.a. i det amerikanske DNA. 
Uafhængighedserklæringen og uafhængig-

hedskrigen i 1770`erne var jo netop et opgør 
med statsmagtens skalten og valten med 
folk. Om det samme DNA ligger i USVI, kan 
man nok stille spørgsmålstegn ved – øerne 
har været under enevælde og fremmedstyre  
i længere tid end den forholdsvis kortvarige 
periode som delvist selvstyrende territorium, 
der er gældende i dag. Og det kan jo godt 
have påvirket befolkningens mindset.

Michael Keldsen 
Redaktør
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Cand.mag., Ph.d. Kristoffer Friis Bøegh 
har foretaget nærmere studier – også  
i felten – af sprogene på St. Croix, og 
det er der kommet denne interessante 
og underholdende artikel ud af.

Caribien er en del af verden, hvor der findes 
mange gode ordsprog. Nogle minder om 
europæiske talemåder, en del har paralleller  
i Afrika, og mange er lokale kreationer. 
Jomfruøerne er ingen undtagelse.

George A. Seaman (1904–1997) var født  
og opvokset på St. Croix. Han var biolog og 
havde en livslang interesse for øens kulturarv 
– herunder den lokale form for engelsk- 
kreolsk, som blev etableret på Jomfruøerne  
i kolonitiden, og som på St. Croix kendes 
lokalt som Crucian.

I 1920’erne begyndte Seaman at indsamle 
ordsprog fra øens old-timers. Hans stedfar 

LINGVISTIK

NOT SO CAT WALK: ENGELSK-KREOLSKE 
ORDSPROG FRA SANKT CROIX

arbejdede som bestyrer af øens fattiggård, 
der i dag er omdannet til alderdomshjem. 
Institutionen husede dengang de hjemløse 
rester af 1800-tallets arbejdsstyrke i sukker-
industrien. De var fattige og nedslidte, men 
glade for at fortælle, og Seaman, som havde 
sin faste gang iblandt dem i en årrække, 
lyttede godt efter.

Ordsprog er blevet kaldt “the wisdom of 
many and the wit of one”. Seaman indså 
tidligt, skriver han, at vendingerne, han hørte 
fra de gamle, havde kulturhistorisk værdi,  
så han begyndte at skrive dem ned. Om  
sin motivation for at bevare lokale ord og 
talemåder, skriver han i en af sine bøger: 
“Our island-world was changing so fast that 
tomorrow no one would remember how our 
fathers had spoken”.

Seamans materiale havnede i et arkiv på  
St. Thomas, hvor det nåede at ligge i årtier, 
før han fik gjort noget ved at udgive det.  
I 1970 udkom samlingen så endelig under 
titlen Not So Cat Walk: The Philosophy of  
a People and an Era Expressed by Proverbs. 
Bogen indeholder 250 ordsprog med 
illustrationer og standardengelske forklarin-
ger. Den giver et indblik i hårde tider med 
store sociale uretfærdigheder igennem 
allegorier, evig gyldige sandheder osv.  
Den er klart værd at læse, hvis man ellers 
kan finde den antikvarisk eller på anden vis.

Skildring af søndagsmarked fra bogen,  
ca. 1875
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Jeg arbejder til dagligt på et sprogviden-
skabeligt ph.d.-projekt om Jomfruøernes 
traditionelle engelsk-kreolsk, primært med 
fokus på St. Croix-dialektens dokumentation, 
grammatik og historie. I den forbindelse var 
jeg på feltarbejde på øerne fra januar til april 
2018, hvor jeg fik anledning til at fremlægge 
Seamans ordsprog for mine informanter. 
Nogle af de plus 70-årige lokale, jeg fik 
lejlighed til at interviewe, husker stadig nogle 
af talemåderne. De fleste er dog, så vidt jeg 
har kunnet vurdere, røget i glemmebogen.

Faktisk kan Crucian i sig selv siges at være 
ved at forsvinde – i hvert fald i dets mere 
traditionelle form. En lokal variant af engelsk, 
som bevarer nogle kreolske ord og vendin-
ger, men som ikke har bibeholdt kreol-
sprogets grammatiske system, har i løbet  
af det 20. århundrede overtaget pladsen  
som Jomfruøernes primære kendetegnende 
sprogform. Det er derfor ekstra værdifuldt  
at have adgang til kilder, som giver et indtryk 
af tidligere tiders sprogbrug på øerne.

Et interessant træk ved Not So Cat Walk er, 
at forfatteren lagde vægt på at gengive 
ordsprogene, som han faktisk hørte dem. 
Seaman skrev godt og havde sans for 
værdien af det lokale sprog, som han ikke 
følte behov for at tilføje standardengelske 
bøjninger og anden pynt. Og selvom mange 
ord i bogen er gengivet som på engelsk, 
giver han hints hist og her om (ældre)  
kreolsk udtale, f.eks. watah < eng. water; 
fus_ < eng. first; hab < eng. have.

Where mule cart a go jackass cart a go dey too

Man kan også lægge mærke til en række 
grammatiske træk, der ofte forbindes med 
caribiske og atlantiske kreolsprog. Jeg vil  
her nævne hjælpeverber til at udtrykke tid, 
modalitet og aspekt foranstillet hovedverbet 
(f.eks. If I been know… frem for If I knew...), 
forekomst af serieverber (f.eks. Kill mammy 
give pickny…), hvad der formentlig kan 
tilskrives påvirkning fra vestafrikanske sprog, 
samt et kopulasystem med betydnings-
nuancer, der ikke findes på engelsk eller for 
den sags skyld dansk; dvs. ‘er’ ikke bare  
er ‘er’, men f.eks. ‘er + lokation’ eller ‘er  
+ egenskab’.

Her følger et udpluk af gode talemåder fra 
bogen med mine bud på oversættelser til 
dansk – nogle mere mundrette end andre, 
indrømmet.
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Sickness ride hoss come,  
but he walk go back.

‘Sygdom kommer gerne pludseligt, men kan tage lang tid  
at slippe af med igen’ (hoss < eng. horse).

Not so cat walk dey does mouse. ‘Når katten er ude, danser musene på bordet’. Seaman  
foreslår en betydning i stil med ‘sku ikke hunden på hårene’;  
dvs. katten sover rævesøvn for at lokke musene frem – haps!

Moon a run run, day ketch um. ‘Nogle ting her i livet er uundgåelige’, eller ‘der kommer  
altid en dag i morgen’.

If yo’ sen’ fire fo’ eberyting he go,  
if yo’ sen’ um fo’ watah he no go.

‘Ilden er en god tjener, men en dårlig herre’.

Where mule cart a go jackass cart  
a go dey too.

‘Afskriv aldrig nogen på forhånd’.

Sleep hab no massa. ‘Søvnen (og drømme) er ingen herre over’.

If yo’ peep t’rough key hole yo’ see  
a great way.

‘At opnå indsigt handler om at vide, hvor man skal lede’  
(eller ‘søg og du skal finde’).

“If I been know,” nebah come fus. ‘At ikke vide bedre er en dårlig undskyldning’  
(eller måske ‘klog af skade’…).

All nynyam good fo’ eat, but all story 
no fo’ tell.

‘Det er ikke alt, man hører, der egner sig til at blive fortalt videre’ 
(nynyam ‘mad’).

Yo’ a run from jumbi a meet coffin. ‘Små problemer kan vokse sig store’ (jumbi ‘ånd/spøgelse’, 
beslægtet med ordet zombie).

Kill mammy give pickny, pickny eat; 
but kill pickny an’ give mammy, 
mammy no eat.

Seaman skriver: “The child may betray the mother, but never  
the mother the child” (pickny ‘barn’ < portugisisk pequenino, 
diminutivform af pequeno ‘lille’).

When pussy belly full he say  
ratta stink.

‘Den, der har sit på det tørre, glemmer ofte dem,  
som er mindre heldige’ (pussy ‘kat’, ratta ‘rotte’).

If crab no walk he no get fat;  
if he walk too far he go a pot.

Betydningen er noget i stil med ‘at holde sig på dydens smalle  
sti’ eller ‘at nyde alt med måde’. Her er i øvrigt et eksempel på  
et ordsprog, som også fandtes på Jomfruøernes nederlandsk- 
baserede kreolsprog, som uddøde tilbage i 1987: Crabbo no 
wander, him no kom fet; as him wander attofel, him sal loop na pot.

When yo’ a dig grave dig two. ‘Den, der graver en grav for andre’…

If yo’ play wid dog he lick yo’ mout’. Seaman skriver: “Familiarity breeds contempt”  
(lick bruges i øvrigt også i betydningen ‘at piske/give tæsk’).

Battah fo’ ride an ass wha’ carry  
yo’ dan a hoss wha’ t’row yo.

‘Skomager bliv ved din læst’.

Wheel ben’, ’tori en’. ‘Slut’.

Kristoffer Friis Bøegh
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Møder &  
aktiviteter

KOMMENDE  
ARRANGEMENTER

MEDLEMSMØDE 

ONSDAG D. 26. SEPTEMBER 2018 KL. 19:00  
I VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN,  
VALGÅRDSVEJ 4-6, 2500 VALBY

 
MICH VRAA

Forfatter og foredragsholder.  
Foredrag om Haabet og Dansk Vestindien.

Mich Vraa er uddannet journalist og har oversat en række  
af tidens store amerikanske og engelske forfattere som  
fx Jonathan Franzen og Anthony Doerr. Selv er han også 
forfatter og især kendt for sin roman “Haabet”, der er  
første bind i serien om Dansk Vestindien og udkom i 2015. 
Mich Vraa debuterede i 1982 med “Papegøjejagt” (Wøldike) 
og har siden udgivet en række bøger.

Pris for medlemmer 60,- 
Pris for ikke medlemmer 100,- 

Der vil blive serveret 1 stk. luksus smørrebrød og efter-
følgende kaffe/the.

Tilmelding via hjemmesiden senest 18. september 2018.

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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FILMFOREVISNING 

SØNDAG D. 30. SEPTEMBER 2018 KL. 14:00  
I VALBY KULTURHUS, 5. SAL,  
VALGAARDSVEJ 4-8, 2500 VALBY

 
FORPREMIERE PÅ FILMEN ”DET SORTE KAPITEL”

Se beskrivelse ovenfor for 29. september 2018.

Jeannette Ehlers og La Vaughn Belle vil være til stede  
ved forevisningen i Valby.

Gratis adgang.

Tilmelding via hjemmesiden senest 23. september 2018  
eller til moedeudvalget@dwis.dk eller på telefon til  
Gerda Brown på 60 41 06 22.

FILMFOREVISNING

LØRDAG D. 29. SEPTEMBER 2018 KL. 14:00  
I HORSENS, HORSENS FIRMAIDRÆT,  
HATTINGVEJ 14, HORSENS

 
FORPREMIERE PÅ FILMEN ”DET SORTE KAPITEL”

Dokumentar instruktøren Maya Albana uddannet fra Den Danske 
Filmskole viser hendes film ”Det sorte Kapitel”. I filmen medvirker 
billedkunstnerne Jeannette Ehlers (Danmark/Trinidad) og La Vaughn 
Belle (St. Croix), der står bag skulpturen ”I am Queen Mary”, som de 
stillede op 31. marts 2018 på Toldboden i København.

Maya Albana har fulgt skulpturens tilblivelse, hvilket bl.a. dokumen-
teres i filmen.

”Det sorte kapitel” er en personlig fortælling om at forstå sin venin-
des nye bevidsthed og racismens dna. Undervejs udfordres den 
romantiske fortælling om Danmarkshistorien, og vi er nødt til  
at reflektere over; Hvad vil det sige at være dansk?

Desværre det ikke muligt for Jeannette Ehlers og La Vaughn Belle  
at være til stede ved forevisningen i Horsens.

Gratis adgang.

Tilmelding via hjemmesiden senest 22. september 2018 eller  
til moedeudvalget@dwis.dk eller på telefon til Gerda Brown  
på 60 41 06 22.
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INDKALDELSE TIL  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ONSDAG D. 24. OKTOBER 2018 KL. 19:30 
I VALBY MEDBORGERHUS,  
TOFTEGÅRDS PLADS, 2500 VALBY 

1. Valg af dirigent

2. Beretning om Selskabets virksomhed i perioden

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab

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

5. Behandling af fremsatte forslag

a.  Et flertal af bestyrelsen indstiller, at DWIS indmelder sig i Danmarks- 
Samfundet. DS har støttet selskabet med 2 faner, flag og vimpler til  
vore venner på øerne. Medlemskabet vil ligeledes gøre det muligt for 
DWIS at få udskiftet sin gamle fanedug uden udgift. Årligt kontingent 
udgør 200 dkr

6. Valg til Selskabets bestyrelse. 
  Følgende er på valg: Gerda Brown, Ebbe Tor Andersen, Hans Jørgen N. 

Laursen, Therese Leonhardt og Karin Gert Nielsen. Therese Leonhardt 
Hjort og Karin G. Nielsen ønsker ikke genvalg. De øvrige er indstillet på 
genvalg. 
Bestyrelsen foreslår genvalg og nyvalg af Anna Monica Villa og  
Torben Jerø.

7.  Valg af revisorer og en revisorsuppleant. Begge er villige til gevalg?

8. Eventuelt.

Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde skriftligt  
senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvilket for 2018  
er den 17. oktober. 

Generalforsamlingen må ikke behandle forslag, der ikke er rettidigt 
fremsat eller strider imod Selskabets love. Dog kan sager, der ikke  
er optaget på dagsordenen, henvises til behandling under punktet 
”Eventuelt” med henblik på drøftelse og eventuel afstemning af oriente-
rende karakter.

Med venlig hilsen

Anne Walbom 
Formand
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MEDLEMSMØDER 

LØRDAG D. 24. NOVEMBER 2018 KL. 14:00  
HORSENS GOLFKLUB, AMALIELUND MAD, 
SILKEBORGVEJ 44, 8700 HORSENS

ONSDAG D. 28. NOVEMBER 2018 KL. 19:00  
I VALBY KULTURHUS, LOKALE PÅ 5. SAL,  
VALGÅRDSVEJ 4-8, 2500 VALBY

 
JENS VILLUMSEN ”historisk detektiv” fortæller om:  
FIREBURN 1878.  
DET STØRSTE OPRØR I DANSK VESTINDIENS HISTORIE. 

Der har været flere oprør i Dansk Vestindiens historie: 1733 på St. Jan, 
1848 som endte med emancipationen, og Fireburn i 1878.

Fireburn var en arbejderopstand, den voldsomste i Danmarkshistorien, 
målt i dødsofre. 2/3 af Frederiksted by blev brændt ned sammen med  
ca. 50 sukkerplantager.

Men viden om, hvad der egentlig skete, og hvorfor, har hidtil været meget 
begrænset. Vi har hørt om Queen Mary, og måske har nogle også besøgt 
gravene i Frederiksted for de to danske soldater, der blev myrdet under 
opstanden.

Der er bevaret over 1700 protokolsider med forhør efter Fireburn,  
og gennem arbejdet med disse og andre arkivalier, er det blevet  
muligt at skabe et mere detaljeret billede af, hvad der foregik. 

Nogle stikord til, hvad vi vil høre nærmere om:

• Starten på oprøret

•  Begivenhederne i Frederiksted, og nedbrænding  
af 2/3 af byen

•  Bandernes hærgen på landet,  
hvor ca. 50 plantager blev brændt

• Mordet på de 2 danske soldater

• Standretten og de 12 eksekutioner

• De anrettede skader

• Årsager til oprøret

•  Og lidt om de fanger, der blev sendt  
til moderlandet, herunder ”Queen Mary”.

Tilmelding via hjemmesiden.

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.

 

HORSENS

Tilmelding senest 
17. november.

Der vil blive serveret  
kaffe og kage.

Pris kr. 30,-

VALBY

Tilmelding senest 
21. november.

Der vil blive serveret  
2 stk. smørrebrød  

og kaffe/the.

Pris kr. 60,-
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FESTIVAL 2019 
Nu er Festival 2019 kommet nærmere.

Følgende er nu fastlagt:
Vi starter på St Croix den 25. marts 2019  
og bliver der til Transfer den 31. marts. 
Dagen efter den 1. april tager vi til  
St. Thomas, hvor vi bliver indtil søndag  
den 7. april. 

Programmet for disse 2 uger kan vi til 
gengæld ikke sige noget om nu, for det er 
øernes ansvar. Mere præcist er det St Croix 
Friends of Denmark, som lægger program-
met for den første uge og St Thomas Friends 
of Denmark, som lægger programmet for 
den anden uge. Det er også de to foreninger, 
som har ansvaret for indkvarteringen.

Gradvis over de sidste Festivaler, har der 
været færre medlemmer som har rejst i en 
gruppe arrangeret af Unique Tours. Denne 
udvikling vil vi følge op på således, at rejsen 
bliver individuel. Alle Festivaldeltagerne 

booker selv deres rejse (på samme måde, 
som vestinderne altid har gjort). Dog er der 
den betingelse, at man skal være fremme  
på St Croix den dag Festivalen starter. 

Da alle rejser individuelt, er en gældende 
rejseforsikring og ESTA tilmelding den 
enkeltes ansvar. 

For at kunne deltage i Festival 2019, skal 
man tilmelde sig på festivaludvalget@dwis.dk. 

På den endelige deltagerliste vil vi prioritere 
værter og andre aktive medlemmer fra 
Festival 2017 – dernæst først til mølle.  
Du må meget gerne snarest muligt og  
senest den 24. september sende en mail til 
festivaludvalget, hvis du ønsker at deltage. 

Efterfølgende skal alle Festivaldeltagerne 
betale et gebyr på kr. 1.500. Gebyret dækker 
gaver, flybillet mellem øerne, administration 
mm. 

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
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Danmark var en kolonimagt helt 
tilbage fra merkantilismens tid  
i 1600-tallet. Tyskland kom først med 
henimod slutningen af 1800-tallet, 
båret af helt andre motiver end det, 
der var baggrunden for dansk koloni-
sering. Michael Keldsen giver her  
en meget kort oversigt over tysk 
kolonipolitik fra ca. 1880 til 1914.

Begrebet kolonialisme har været meget 
nærværende i årene efter 2. verdenskrig, 
hvor de koloniale imperier mere eller mindre 
frivilligt blev afviklet. Begrebet har udtrykt ikke 
kun relationen mellem de respektive områder 
og deres såkaldte moderlande, men også 
hele den påvirkning af verdensordenen, som 
har været gældende op til vores dage, og vel 
stadig på en eller anden måde er baggrun-
den for forskellen mellem den industrialisere-
de verden og det vi kalder udviklingslandene.

Denne artikel skal nu ikke handle om 
kolonialismens eftervirkninger, som er et 
anliggende for hele den vestlige verden, og 
hvor især Storbritannien, Frankrig, Spanien, 
Nederlandene, Belgien og Portugal var de 
store aktører. Den skal heller ikke handle om 
Danmark (Danmark-Norge) som kolonimagt, 
men derimod om Tyskland, der havde et kort 
intermezzo som mellemstor imperialmagt,  
fra ca. 1880 indtil 1914. Og hvorfor så det?

Jo, fordi kendskab til den tyske koloniale 
fortid, som relativt få mennesker, også 
udenfor Tyskland, har hørt om, havde  
en række af de elementer i sig, som vi kan 
genkende i den måde, som Danmark har 
ageret på som kolonimagt.

Bortset fra en kort periode i 1600-tallet,  
hvor Brandenburg-Preussen var aktiv som 
slavehandler på Guldkysten i samme periode 
som Danmark-Norge og en række andre 
europæiske nationer, var der ikke i Tyskland 
en national interesse for kolonierhvervelse, 
hvilket hang sammen med at Tyskland ikke 
på dette tidspunkt var en sammenhængende 
nation, men et svagt forbund af en række 
små og mellemstore fyrstendømmer o.l.  
Det var først med udråbelsen af Det tyske 
Kejserrige (Das Deutsche Reich) efter den 
fransk-tyske krig i 1870-71, at kræfter i det 
nye rige påberåbte sig kravet på erhvervelse 
af kolonier som en naturlig del af en stor 
nations ageren netop som stor nation; eller 
med andre ord, skulle man tage skippertag 
med nationer som Storbritannien og Frankrig, 
måtte man naturligvis være en stor koloni-
magt; eller et kejserrige med globale  
besiddelser.

Det var ikke alle i tysk politik der mente,  
at dette var en god ide. Bl.a. Rigskansler 
Otto von Bismarck, der var arkitekten bag 
samlingen af Tyskland (under Preussens 
førerskab), hvilket Danmark fik at føle i 1864, 
og også en meget realistisk politiker, var 
modstander, i erkendelsen af at Tyskland  
ikke var en sømagt – riget havde kun en 
beskeden militær flåde – og oprettelse af  
et kolonirige på et tidspunkt, hvor de ”gode” 
områder allerede var optaget af de andre 
nationer, der havde et flerhundredårigt 
forspring, ville efterlade Tyskland med 
residualer, som meget vel kunne blive  
mere en belastning end en gevinst.

Og sådan må man vel også konkludere at 
det gik. Ikke desto mindre kastede den tyske 

FRA HISTORIEN 

NÅR NABOERNE KOLONISERER
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Rigsregering sig ud i projektet og indgik i 
løbet af en meget kort årrække aftaler med 
lokale konger/høvdinge, som i forskelligt 
omfang overdrog suveræniteten til Tyskland. 
Andre områder blev blot annekteret og nogle 
områder lejet (f.eks. Tsingtau i Kina, der 
skulle have været det tyske Hong Kong, 
beliggende på Kiaut-schou halvøen).

Det tyske kolonirige var ikke baseret på 
slavehandel eller slaveri, hvilket allerede lå  
i tiden, eftersom disse aktiviteter på globalt 
plan – og i det store og hele – var ophørt  
lang tid før Tyskland etablerede sit kolonirige. 
Ellers må man konstatere, at ideen med 
kolonierne var baseret på handel, landbrug 
og minedrift.

I anden række kom ønsket om at skabe 
udvandringsmuligheder for tyskere til 

tyskkontrollerede destinationer (i en periode, 
hvor tyskere udvandrede i hundredtusindvis, 
hovedsagelig til USA), ligesom udbredelse  
af tysk kultur og kristendommen også var  
en af prioriteterne.

Koloniseringen lå i 4 hovedområder: Det 
vestlige Afrika med Kamerun, Togo og Tysk 
Sydvestafrika (Namibia i dag); Det østlige 
Afrika i Tysk Østafrika (Tanzania i dag); 
Sydøstasien med Tsingtau, Ny-Guinea  
(i dag Papua New Guinea); og endelig i 
Stillehavet med bl.a. Samoa, Marshalløerne, 
Mikronesien, Karolinerne.

Bortset fra Togo og Samoa, der fra begyndel-
sen af 1900-tallet balancerede økonomisk, 
var de øvrige tyske kolonier stærk under-
skudsgivende for den tyske statskasse  
– beregnet til gennemsnitligt 21,5 mill. 

Kolonialliv i Tysk Ny-Guinea
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Reichsmark (et astronomisk beløb) om  
året, hvortil kom betydelige beløb til militære 
foranstaltninger til nedkæmpelse af 
Boxeropstanden i Kina i 1899-1901, 
Maji-Maji krigen i Tysk Østafrika 1905-07, 
Hererokrigen i Tysk Sydvestafrika 1905-07 
m.m.

Og skal man så lige berøre emnet om 
militære aktioner har tyskerne efterladt sig  
et grimt eftermæle ikke mindst i det, der 
kaldes det 20. århundredes første folkedrab 
på Hereroerne og Namaerne i Tysk Sydvest-
afrika; men også nedkæmpelsen af Maji- 
Majioprøret i Tysk Østafrika var blodigt og 
med hunger-konsekvenser for en meget stor 
del af civilbefolkningen og som følge heraf 
over 350.000 døde.

Det tyske kolonirige ophørte meget abrupt, 
nemlig i forbindelse med udbruddet af  

1. Verdenskrig. Den tyske militære tilstede-
værelse i det udbredte kolonirige var meget 
begrænset og i løbet af kort tid blev områ-
derne overtaget af forskellige af Ententens 
lande, herunder Japan. Det var kun i Tysk 
Østafrika, at der under hele verdenskrigen  
var kampe mellem tyske og britiske styrker, 
som hver især i større omfang havde hvervet 
lokale soldater (tyskerne bl.a. Askarier).  
For den, der har læst Karen Blixens  
”Min afrikanske Farm” (eller set filmen ”Out  
of Africa”) og hendes breve fra tiden omkring 
1914 vil dels genkende indvirkningen af 
krigen i Østafrika på livet der, dels erindre 
hendes samvær med den tyske oberst Paul 
von Lettow-Vorbeck under deres rejse til 
Østafrika. Lettow-Vorbeck var kommandør 
for de tyske styrker i Østafrika under hele 
krigen. 

Kopraen bæres til afskibning i Kamerun
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Med Versaillestraktaten i 1919 var det 
definitivt slut. Det tyske kolonieventyr havde 
været kortvarigt – ca. 30 år. Det var begræn-
set, hvad der kom ud af det – nogle private 
tyske selskaber formåede at tjene penge, 
men den tyske statskasse blev den store 
taber, og kulturelt og sprogligt var påvirknin-
gen i disse lande begrænset. Ved besøg  
i dag skal man lede længe efter spor af  
tysk tilstedeværelse. Selv bygningsmæssigt 
meget mindre end man kan finde af dansk 
bygningskultur på de vestindiske øer.  

Men dog siges det, at der på mange af 
Stillehavsøerne var tyske sømænd og  
eventyrere, der hyggede sig med deres 
smukke polynesiske hustruer – langt fra 
verdens vrimmel! 

Michael Keldsen

Kilder: Bl.a. ”Die Deutschen und Ihre Kolonien”  
af Horst Gründer og Hermann Hiery; be.bra.verlag. 
2017. ISBN 978-3-89809-137-4.

Askarier i tysk uniform i Tysk Østafrika, ca. 1910. Tyske matroser i selskab med samoanske kvinder.
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Interessen for Queen Mary er enorm 
for tiden. Men der er mange misfor-
ståelser – for eksempel var hun aldrig 
slave, og hun ledede aldrig et slave-
oprør.  
 
Jens Villumsen og Mich Vraa  
beretter om Queen Mary, der vandt 
berømmelse under Oktoberoprøret 
(Fireburn) i 1878.

DET VAR DRONNINGEN, der var den 
egentlige Befalende og den Vildeste af de to, 
for Exempel naar Thomas Graydon var 
tilbøjelig til paa Folkenes Forbøn at skaane  
en Bygning. Mary Thomas aldrig vilde høre 
noget derom, men befalede ’burn level 
down’«. 

Queen Mary. For et års tid siden var der ikke 
mange danskere, der anede, hvem hun var. 
Det har en syv meter høj statue ved Vest-
indisk Pakhus i København ændret på.  
Man kan i den grad læse om Queen Mary  
i medierne. Også en del sludder: For 
eksempel at hun ledede et ’slaveoprør’ på 
Sankt Croix i 1878 og var ’en af slaveriets 
oprørsheltinder’.

Mary Thomas var aldrig slave. Hun blev født 
på den engelske ø Antigua, mange år efter  
at England ophævede slaveriet (1834).  
Hun kom formentlig til Sankt Croix i 1864,  
16 år efter at der med Peter von Scholtens 
mellemkomst var gjort en ende på slaveriet 
på de danske øer.

Marys præcise alder kendes ikke. Da hun 
blev stillet for retten efter opstanden i 1878, 
skønnedes hun at være mellem 25 og 30 år. 
Men da hun 4 år senere ankom til kvinde-
fængslet på Christianshavn, blev hendes 

alder i fangeprotokollen angivet til 40.  
Hun medbragte ingen fødselsattest; hendes 
eneste ejendele var et par ’ørelokker’.

Da oprøret, der siden blev kendt som The 
Fireburn, brød ud i Frederiksted 1. oktober 
1878, arbejdede Mary Thomas på plantagen 
Sprat Hall. Hun havde allerede da et ry som 
en karismatisk, stærk kvinde med høj status  
i lokalsamfundet og blev derfor betitlet queen 
– muligvis en ære, der hidrørte fra det Afrika 
hvor alle slaverne stammede fra. Disse 
kvinder kaldes queenmothers på Guldkysten.

IDAG HØRER vi ofte, at der var tre eller 
endda fire oprørsdronninger, men Mary var 
den eneste af dem, der havde denne titel  
før opstanden. Hun var også den eneste,  
der indtog en egentlig lederrolle under 
urolighederne. Det gjorde hun effektivt og 
uforsonligt. Drevet af et inderligt had til den 
rige over klasse.

»Medens Thomas Graydon, der havde en 
stor hvid Hat paa Hovedet og et hvidt Baand 
som et Skærf over Skulderen, gik op og  
ned med en Sabel i den ene og en Revolver  
i den anden Haand og gav sine Ordrer, saa 
Arrestanten foran Banden et Fruentimmer,  
en lille undersætsig sort en, som blev kaldt 
Dronning«. 

Retsprotokollerne er stort set de eneste 
kilder, der i dag kan gøre os klogere på, hvad 
der foregik under oprøret og derved på Mary 
Thomas og andre navngivne ’fireburnere’.  
Og protokollerne må formodes at være en 
ganske troværdig kilde.

Under retssagerne efter nedbrændingen af  
et halvt hundred plantageejendomme aflagde 
et stort antal vidner og sigtede forklaring for 

FRA HISTORIEN 

MYTE OG FAKTA OM SANKT CROIX’  
SORTE DRONNING
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retten i Christiansted. De lyver 
givetvis tit om egen deltagelse 
– flere påstår for eksempel at 
være tvunget med i urolig-
hederne under trussel om 
halshugning! – men de 
fortæller ret entydigt om Marys 
rolle som leder. Ikke af hele 
Fireburn-opstanden, men af den 
gruppe – ’bande’ i rettens sprog-
brug – der i dagene efter 1. oktober 
nedbrændte plantageejendomme i det 
hjørne af Sankt Croix der i retsprotokollen 
kaldes ’Vestende Nordside’.

»Tingene gik for sig paa omtrent samme  
Vis alle de Steder hun var med; først brød 
Banden ind i Vaaningshuset, slog i stykker, 
hvad de traf paa, saavidt de gav sig Tid 
dertil, plyndrede hvad der var i Kælderen, 
afbrændte saa Huset og satte Ild paa 
Værkerne«.

Ved plantagen Grove Place i Vestenden står  
i dag et af Sankt Croix’ omkring et hundred 
baobabtræer. Ved træet er monteret en 
messingplade, der noget kryptisk fortæller,  
at her blev »nogle af de kvinder, der sluttede 
sig til Queen Mary under oprøret i 1878, 
brændt levende«.

HVAD TÆNKER MAN, når man læser  
de ord? At kvinderne, som det udtrykkes  
i andre tekster om begivenheden, blev 
bundet til pæle og brændt levende som 
hekse i middelalderen? 

Sandheden er mindre grum, men dog stadig 
dramatisk: Loyale sorte havde skjult fade 
med rom og mel i ejendommens muldyrfold, 
og da oprørerne stak romfadene i brand 
(efter at have forsynet sig), udviklede ilden  

sig eksplosionsagtigt, og seksten til tyve 
kvinder og én mand omkom i flammerne. 
Myten har overdramatiseret hændelsen,  
og i dag kan besøgende på Sankt Croix 
opleve lokale historikere og guider fortælle  
en historie, der bedst kan betegnes som 
opspind.

De to yngste af de dømte kvinder, Agnes 
Salomon og Mathilde MacBean, tilskrives 
ledelsen af dele af oprøret, blandt andet det, 
som i en artikel for nylig blev kaldt »kamp-

Queen Mary, Queen Agnes  
og Queen Mathilda  
– statue på St. Thomas

Queen Mary. Statue foran Vestindisk Pakhus  
i København. Udført af Jeanette Ehlers og  
La Vaughn Belle
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handlinger, der kostede to danske soldater 
livet«. 

Men det voldsomme overfald på to unge 
soldater – Hansen og Andersen – var ikke 
’kamphandlinger’. Soldaterne blev passet  
op på plantagen Carlton af en større gruppe 
oprørere, den ene blev jaget op på en balkon 
og kastet ned fra 1. sal. Han blev derefter 
dræbt med hug af sin egen sabel, mens  
den anden blev aflivet med slag og stenkast. 
En af oprørerne skal ifølge flere af de afhørte 
have haft visse problemer med at få bugt 
med denne sidste soldat.

»Han (vidnet, underforvalter på Carlton) har 
fremdeles hørt, at (...) en Mand kaldet Bowel 
fra Høgensborg med en Sten blev ved at slaa 
en af de faldne Soldater i Hovedet idet han 
ytrede: »I don’t know what is the matter with 
this damn’d old soldier that he can’t die««. 

Intet i retsprotokollen antyder, at de to unge 
kvinder spillede en rolle som ledere af den  
del af oprøret. De deltog på lige fod med 
mændene i nedbrænding og vold mod 
soldaterne.

Typisk for afhøringerne hævder Mary selv  
at være tvunget med af en bande oprørere 
anført af Thomas Graydon: 

»Han tog en Synaal fra Arrestantinden (Mary 
Thomas) og syede et rødt Lommetørklæde 
paa en Stok som et Flag, hvilket han derpaa 
gav til A. der med det skulde følge med  
som Dronning. Da A. vægrede sig, drev han 
hende et Slag med Stokken og truede med 
at jage hende sin Kniv i Livet. A. fulgte da 
med med Flaget«.

DEN beskedne viden, vi i dag har om 
personen Mary Thomas, er stort set kommet 

til efter Fireburn. Hun blev dømt til døden, 
men dommen blev ændret til livsvarigt 
tugthus (3. september 1881), hvorefter Mary 
sendtes til København for 19. juli 1882 at 
blive indsat i kvindefængslet. Hun afsonede 
indtil december 1887, hvorefter hun blev 
sendt retur til Sankt Croix, hvor hun døde  
i 1905 på plantagen William’s Delight.

MEN HVAD VED man om Mary, inden 
oktoberoprøret gjorde hende berømt  
og berygtet? Ifølge henholdsvis retten  
i Christiansted og fangeprotokollen på 
Christianshavn var hun mellem 11 og 22,  
da hun flyttede til Sankt Croix fra Antigua. 
Hun blev ikke gift, men fik tre børn og havde 
to mindre domme bag sig. 1872: 10 gange 
48 timer på vand og brød for mishandling  
af et af børnene. Noget ejendommeligt, i 
betragtning af at myndighederne næppe inte-
resserede sig særligt for de sorte børns vilkår.

Og 1875: 4 dage for tyveri.

Altså ingen alvorlig kriminalitet før oprøret  
i 78, hvor hun blev dømt for »Delagtighed  
i Plyndring og Ildspaasættelse« under 
Fireburn. Og de rene pebernødder, i forhold 
til hvad en af de andre fængslede kvinder 
– Susanne Abrahamson, kaldet Bottom Belly 
– havde bedrevet (ifølge kvindefængslets 
fangeprotokol): 

1853: 96 Dages Tvangsarbejde for Tyveri 

1857: Bøde af 2 Daler for Slagsmaal 

1857:  5 x 48 Timer paa Vand og  
Brød for Tyveri 

1859: 4 Dages Fængsel for Opsætsighed 

1865: 60 Dages Tvangsarbejde for Tyveri 

1867: 90 Dages Tvangsarbejde for Tyveri 
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1871: 120 Dages Tvangsarbejde for Tyveri 

1872:  60 Dages Tvangsarbejde for  
Løsgængeri 

1876:  8 Maaneders Forbedringshus-Arbeide 
for Hæleri 

1878:  60 Dages Tvangsarbejde for ulovlig 
Omgang med Hittegods.

I retsprotokollen omtales endnu en halv snes 
domme: fængsel, bøder, vand og brød, for 
så forskellige forseelser som ’spektakler’, 
børnemishandling, gadeuorden, tyveri og for 
at have »hensat en Natpotte med Ureenlig-
heder paa offentlig Gade«. Bottom Belly 
omtales ofte som den fjerde queen, men  
der er intet i arkiverne, der peger på at hun 
har haft den titel, mens hun selv levede.

Det samme gælder to andre kvinder fra 
oprørsdagene, Mathilde MacBean og Axeline 
Elizabeth Salomon, kaldet Agnes, som begge 
blev dømt for meddelagtighed i mord på  
to soldater. Ingen af disse kvinder havde 
domme forud for Fireburn-oprøret. De var 
begge meget yngre end Mary Thomas  
og Bottom Belly. Sidstnævntes alder blev  
ved indskrivningen i kvindefængslet på 
Christians havn anslået til 48 år, hvilket gør 
hende til langt den ældste af de fire dømte 
kvinder. Hun var ugift mor til ni børn.

IDAG HØRER man af og til den påstand,  
at de kvindelige arbejderes straffeattester var 
resultatet af en kvindeundertrykkende praksis 
ved ordenshåndhævelse og rettergang.

Men hvad enten Mary Thomas faktisk 
mishandlede sine børn eller ej, var sådanne 
anklager ikke noget uhørt i den danske 
koloni. Mange år senere – i juli 1903 – bragte 

Højskolebladet en artikel af Amalia Nygaard 
fra Frederiksted på Sankt Croix, hvori den 
hvide overklassefrue fortalte malende om de 
sortes grusomheder i blandt andet børne-
opdragelsen: 

»Naar saa Barnet bliver stort og som alle 
Børn kan blive genstridigt, saa faar det  
Prygl, og det gaar ikke sjældent saaledes til: 
Man binder Barnets Arme og Ben sammen 
– lignende som man saa hjemme paa Landet 
naar de slagtede Faar – og saa stikker man 
en Stok ned mellem Armene og Kroppen for 
at Barnet ikke skal rulle rundt, og derpaa 
slaar man løs med hvad man i Øjeblikket har 
for Haanden: en Stok, et Stykke Reb eller 
Træ, men allerhelst med en dertil indrettet 
Tingest, flettet af Oksehud, et frygteligt 
Apparat, saa slaas der til Manden puster og 
sveder, og saa hviler han lidt, tørrer Sveden 
af Panden og tager fat igen, for det maa  
jo gøres grundigt for at Barnet kan faa 
Respekt!« 

Der er næppe grund til at tro, at fru Nygaards 
fantasi har været livlig nok til at digte denne 
beskrivelse. Vilkårene i ’negerbyerne’, som 
skribenten kalder de tidligere slavebebyggel-
ser, har ikke været nærende for god  
medmenneskelig opdragelse.

Forældrene var den første generation af frie 
sorte på øerne; de var fostret af århundreders 
undertrykkelse og grusomheder, for hvem 
prygl og korporlig straf var noget ganske 
dagligdags.

HER ER DET måske passende at nævne 
Mary Thomas’ søn, Hezekiah Smith, der  
som det eneste af hendes børn er gået over  
i (rets) historien. Han blev i 1904 dødsdømt 
for mord på sin kæreste, men blev benådet 
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og indsat som livstidsfange i en celle i 
Frederiksfort.

Herfra undslap han ved at dirke celledørens 
lås op, stak til søs i en jolle med seks 
kokosnødder som proviant og endte efter et 
mellemspil på Puerto Rico i Baltimore, USA, 
hvor han snart overfaldt endnu en kæreste, 
blev dømt for morderisk overfald og efter at 
være genkendt i fængslet endelig overført  
til Horsens Statsfængsel.

Hezekiah blev løsladt i 1923 og sat på en 
polsk skonnert med kurs mod Trinidad.  
Her ender sporet af den dreng, som måske, 
måske ikke, kostede Queen Mary hendes 
dom for børnemishandling.

Hvis man interesserer sig for den sociale arv, 
og hvad den gør ved børn, ville et studie-
ophold i datidens Dansk Vestindien sikkert 
have været relevant.

Uanset om Mary Thomas var 11 eller 22,  
da hun kom til Sankt Croix omkring 1864,  
så ankom hun til et samfund, hvor de frie 
sorte arbejdere levede i frustration og dyb 
fattigdom.

Deres befrielse fra slaveriet 16 år tidligere 
havde slet ikke skaffet dem det liv, de havde 
drømt om.

De sidste årtier inden emancipationen var  
de værste grusomheder afskaffet, slaverne 
havde visse rettigheder. Fordi de var en 

ressource for planterne, havde de altid tag 
over hovedet og fik mad og lægehjælp.

Alt det mistede de, da de blev frie menne-
sker. I Scholtens frihedsbudskab fra juli  
1848 står der blandt andet denne passus: 
»Negerne på Plantagerne beholde i  
3 Maaneder fra Dato Brugen af de Huse  
og Provisionsgrunde hvoraf de nu er  
i Besiddelse«. 

Nu fik de overenskomster og løn, men  
var bundet til den samme arbejdsgiver for  
et år ad gangen. Betalingen var jammerlig. 
De sorte arbejdere var næsten lige så fattige 
som før og stort set lige så ufri.

De kunne ikke forlade øen uden tilladelse  
fra myndighederne. De kunne skifte plads – 
bytte det ene elendige job ud med  
et andet lige så elendigt – én gang om året, 
1. oktober.

I månederne op til denne skiftedag i 1878  
var utilfredsheden vokset i Sankt Croix’ 
Vestende, og da dagen oprandt, brød 
danmarkshistoriens voldsomste arbejder-
oprør ud i lys lue. Snesevis – nogle siger 
hundredvis – af sorte omkom. Og tre hvide 
mænd.

I 1848 var et andet oprør – slavernes –  
blevet kvalt i fødslen af Peter von Scholtens 
berømte ord »Now you are free«. For de fik, 
hvad de havde krævet, og hvad var der  
så mere at slås for? 

Der skulle gå 30 år, før det spørgsmål for 
alvor blev besvaret.

Af Jens Villumsen og Mich Vraa

Jens Villumsen er amatørhistoriker med fokus på 
Vestindien, og Mich Vraa er journalist og forfatter. 

Hezekiah Smith
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BOGANMELDELSE

UNDER SOLGUDENS GLØDENDE SCEPTER

Poul Ulrich Jensen, der er tandlæge 
og forfatter og en hyppig gæst i dette 
blads spalter, har skrevet en interes-
sant bog om lægevæsenet på De 
dansk-vestindiske Øer. Her anmeldt  
af overlæge Nina Keldsen, Silkeborg.

Bogen beretter om forholdene på De Dansk 
Vestindiske Øer, beskrevet af de skiftende 
læger, der i tidens løb har udøvet deres 
lægegerning i de fjerntliggende kolonier.  
En af lægernes opgaver var at sende en 
årsberetning hjem til, hvad der i dag ville 
kaldes Sundhedsstyrelsen i Danmark.

Beretningerne indeholdt ofte hårrejsende 
beskrivelser af såvel sundhedstilstanden  
som beskrivelser af den dårlige hygiejne,  
de umenneskelige forhold på sygehusene  
og de manglende indgreb for at bremse 
epidemiers rasen. Desværre nåede beretnin-
gerne ofte kun frem i stærkt censurerede 
udgaver, fordi øvrigheden ofte bestod af de 
samme mennesker, som havde interesse  
i at holde handelen i gang, og derfor bl.a. 
ikke ønskede at indføre karantæne, når nye 
epidemier nærmede sig.

Lægerne kæmpede også mod negrenes 
overtro og mistro til lægestanden. Det sidste 
kan man vel ikke fortænke dem i. Sammen-
lignet med nutidens viden og kunnen stod 
lægerne frem til slutningen af 1900-tallet på 
bar bund videns- og behandlingsmæssigt. 
Man anede ikke, hvad der var årsag til  
de mange febertilfælde. Bakterier og virus  
var ikke opdaget endnu, man kendte ikke 
smittevejene, omend lægerne ikke var blinde 
for, at sygdommene ramte hårdest i de 
fattige kvarterer, hvor folk var stuvet sammen 
i små elendige rønner, vandforsyningen var 
elendig og der var skidt og møg overalt.

Behandlingen bestod oftest i åreladninger 
eller behandling med bræk- og afførings-
midler, kviksølv og arsenik.

Som læge kan man i dag undre sig over,  
at lægerne kunne finde på at tappe blod af 
en patient, der i forvejen var i svært væske-
underskud pga. kolera, og samtidig rase  
over en kvaksalver, der tillod sig at behandle 
patienterne med salt, en behandling, der 
formentlig er betydeligt bedre, især hvis  
den gives med væske og sukker.

Lægerne nåede som oftest først frem til 
patienterne i allersidste stadier, hvor alt var 
nytteløst.

Set med nutidens øjne var lægernes formåen 
yderst ringe og deres holdninger præget af 
datidens syn på slaverne og deres efterkom-
mere, f. eks. konklusionen, at elendighederne 
”- i hovedsagen skyldes negrenes sorgløshed 
og dovenskab.” Alligevel må man beundre 
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deres utrættelige indsats trods et rædsomt 
klima, naturkatastrofer, epidemi på epidemi 
og i de sidste år også dårlige indtjenings-
muligheder og stigende arbejdsbyrde for 
dem selv.

Efter frigivelsen i 1848 af slaverne gik 
sundheds tilstanden desværre fra slemt til 
værre, og i takt med at økonomien forværre-
des, forværredes den generelle sundhedstil-
stand yderligere i en sådan grad, at befolk-
ningen ikke blot stagnerede, men 
decimeredes, ikke mindst på grund af en 
uhyggelig høj børnedødelighed, druk og 
fejlernæring, samt manglende vilje fra 
myndighedernes side til at gøre noget ved 
det. Det er beskæmmende at læse, at der 
først blev rettet op på det efter USA’s 
overtagelse.

Forfatteren har uddannelsesmæssigt et ben  
i såvel den humanistiske som naturviden-
skabelige lejr som hhv. historiker og tand-
læge. Samtidig er han heldigvis udstyret  
med en evne til at fremstille sit stof levende 
og interessant, krydret med små anekdoter 
og illustrationer, så man ikke føler, man sidder 
og læser en kedelig fagbog, men snarere  
en spændende roman. Desværre er ordet 

”spændende” en kedelig underdrivelse  
af sundhedstilstanden og lægernes gøren  
og laden på De dansk Vestindiske Øer fra 
1800-tallet og frem til afståelsen af øerne.

Skulle beretningen ind imellem føles lidt 
langtrukken skyldes det, at problemerne 
vedblev at være de samme år efter år, 
spædbørnene døde af stivkrampe, fordi man 
smurte kogødning på navlen, eller de fik ikke 
nok mad, fordi mødrene, der ofte var enlige, 
skulle arbejde.

Bogen er læseværdig for alle læger, især de 
med historisk interesse. Personligt kunne jeg 
ikke lade være med at drage sammenligning 
med nutiden, hvor der også ofte er diskre-
pans mellem det, lægerne anbefaler, og det, 
magthaverne beslutter.

For mennesker med særlig interesse for  
De dansk Vestindiske Øer er bogen et must.

Nina Keldsen

UNDER SOLGUDENS 
GLØDENDE SCEPTER, 
LÆGEBERETNINGER 
FRA 1800-TALLETS 
DANSK VESTINDIEN. 

Forfatter Poul Ulrich Jensen. 
Syddansk Universitetsforlag. 
Kr. 275,50.
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Bestyrelsesmedlem Ebbe Tor Ander-
sen beretter her om DVS’ første 
sommerfest, prisbelønningen af 
specialopgaver samt udnævnelsen  
af Nina York til æresmedlem. 

Medlemsmøder har traditionelt været  
henlagt til de mørke vintermåneder og ikke  
til sommermånederne, men i foråret opstod 
ideen med at lave noget særligt i løbet af 
sommeren. Erfaringen fra jubilæumsåret 
2017, hvor vi kunne samle rigtig mange 
medlemmer hen over sommeren, talte deres 
tydelige sprog, så hvorfor ikke prøve om  
det var muligt at indføre en form for med-
lemsarrangementer i løbet af sommeren.

Forsøget blev gjort med ”Sommerfest 2018”. 
Ikke sådan at forstå, at det skulle udmøntes  
i et større grillparty med musik og dans, men 
blot under mere beskedne former.

Og det skulle vise sig at blive en succes. 

Lørdag den 10. juni havde 62 medlemmer 
med familie fundet vej til selskabets fest  
i Cafe Sundet i Svanemøllehavnen, og det 
skal siges, at det var sommerfest med tryk 
på sommer. Men sådan har det i skrivende 
stund jo været længe efterhånden.

Men festen skulle ikke bare være en fest med 
”mad og drikke”; der var også mere alvorlige 
ting på programmet denne varme sommer-
dag. Dels skulle vi foretage præmiering af  
de to bedste specialer skrevet af studerende 
ved universiteterne, dels skulle vi markere,  
at et mangeårigt medlem skulle indtage en 
plads blandt æresmedlemmer.

Specialer
Foreningen tildelte førsteprisen for bedste 
speciale til Camilla Lund Mikkelsen for 
specialet ”Postkoloniale dialoger i kunsten. 

ARRANGEMENTER 

SOMMERFEST 2018

Nina York takker for 
æresmedlemskabet.

28  ·  Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 4 / September 2018



En analyse af udstillingen  
”Blinde Vinkler” i et transnationalt 
perspektiv”.

Anden prisen gik til Emilie Paaske 
Drachmann for specialet ”Omven-
dingens dronning. En analyse af et 
erindringsmo(nu)ment”

Begrundelserne for prisen er 
tidligere udsendt med nyhedsbrev 
og kan i øvrigt også læses på 
vores hjemmeside; se under 
”Nyheder” 1).

Æresmedlem
Selskabet har fra tid til anden 
udnævnt som æresmedlem  
et medlem, der har udmærket sig 
ved at have gjort noget særligt  
for selskabet.

Og det er ikke for meget sagt,  
at det aktuelle medlem, Nina York, 
der er bosat på St. Croix, har gjort 
en enestående indsats for både 
selskabet, men sandelig også for 
de mange danskere, der gennem 
tiderne har besøgt de tidligere 
Dansk Vestindiske Øer.

Nina flyttede som ganske ung til 
US Virgin Island – og blev hængende. 
Gennem livet har hun virket for det danske 
på øerne og forbindelsen til hjemlandet.  
Et virke der har betydet, at mange danskere 
har kunnet nyde godt af Ninas viden og 
hjælpsomhed under ferieophold mv. på 
øerne. Dertil kommer, at Nina gennem sit 
mangeårige medlemskab af Dansk Vestindisk 
Selskab har stået som en flot eksponent for 
samarbejdet mellem selskabet og vores 
søsterorganisationer på øerne.

Det faldt derfor helt naturligt, at Nina York  
nu skulle honoreres med titlen æresmedlem. 
Og det var unægtelig en noget bevæget Nina 
York, der tog i mod ”titlen” samtidig med,  
at Københavns Drengekor stemmede i med 
sangen ”I Danmark er jeg født” og derefter 

”Der er yndigt Land”, hvorunder opera-
sangeren Gert Henning-Jensen kom ind  
og sang med til ære – og stor overraskelse 
– for Nina. Gert Henning-Jensen har tidligere 
boet hos Nina York under drengekorets 
ophold på øerne, så for Nina var det et 
vemodigt øjeblik, da Gert Henning-Jensen 
sang med på de sidste vers af ”Der er et 
yndigt Land”.

Det var sandt at sige et bevægende øjeblik 
for ikke kun Nina – men for os alle.

På trods af varmen var fremmødet flot,  
så måske er ”sommerfester” i selskabet  
kommet for at blive?

Ebbe Tor Andersen

Operasanger Gert 
Henning-Jensen  
og Københavns 
Drengekor
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Lars Hven Troelsen beretter  
om deltagelsen i Valdemarsdag  
den 15. juni i år.

DWIS fanen deltog i den festlige markering  
af Valdemarsdag på Kastellet, Møns Contre-
garde og efterfølgende ved festgudstjeneste  
i Holmens Kirke med faneudlevering ved 
Camilla af Rosenborg. I Holmens Kirke blev 
talen for Dannebrog holdt af Kammerherre, 
oberstløjtnant Christian Eugen-Olsen.

Efter gudstjenesten blev der formeret  
en faneparade og nye, som gamle faner 
marcherede i samlet trop til Livgardens 
Kaserne. Her blev Årets Valdemar tildelt 
Foreningen Garderhøjfortets Venner.

Der var underholdning på eksercerpladsen 
ved TRUT Brassband, Politiets Sangkor  
og ikke mindst 8. Regiments Musikkorps.

Formanden for Danmarks-Samfundet 
Storkøbenhavn afsluttede dagen med en 
opfordring til alle om deltagelse i Dannebrogs 
800 års jubilæum den 15. juni 2019.

Herefter blev retræten blæst ved Stabshorn-
blæser Martin Corfix, hvorefter fanerne blev 
sammenrullet mens trommerne blev rørt  
v/ 8. regiments Musikkorps.

DWIS vil opfordre alle medlemmer til allerede 
nu, at sætte et kryds i kalenderen ved 
Valdemars dag d. 15. juni 2019. Nærmere 
om arrangementet vil fremgå i dagspressen.

Fanebærere for DWIS er Hans-Jørgen 
Laursen og Gerda Brown.

DVS AKTIVITETER 

VALDEMARSDAG 2018
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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 - 
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.
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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
IBAN-nr . DK2004001170079724, 
BIC-kode 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
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Bogsiden

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

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

FRA SLAVESANG  
TIL SOCA
Historien om musikken fra  
de tidligere Dansk Vestindiske 
øer. Af Ole Bidstrup m.fl.  
63 sider, 1991. 
Pris kr. 40,-

EN OFFICER I DANSK 
VESTINDIEN OG HANS 
FRITIDSBESKÆFTIGELSE
Redigeret af Steffen Linvald. 
122 sider, DVS Kbh.1988. 
Pris kr. 40,-

DANSK VESTINDIEN  
FOR 250 ÅR SIDEN
J.L. Carstens: En almindelig 
beskrivelse om alle de Danske, 
Americanske eller WestIndiske 
Eylande. 164 sider, 1981. 
Pris kr. 50,-

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,-
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-dokumenta-
rer tidligere udsendt af DR 
under titlen ’Slavernes Slægt’
Pr. DVD kr. 150,-

DVD: DANISH ARTIST:  
HUGO LARSEN.
Om kunstneren og hans  
ophold i Dansk Vestindien  
1904-07. DVD udgivet af  
St. Croix Friends of Denmark 
ved Nina York, St. Croix,  
1 time. (På engelsk). 2008.
Pris kr. 120,-
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Alle priser er eksl. porto og forsendelseskuvert. Bestilling i e-shop, www.dwis.dk/eshop  
eller på mail til bogsalg@dwis.dk

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,-

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  
– DEN SIDSTE DANSKE 
VESTINDIENTOLDER
Ebbe Tor Andersen
Pris kr. 140,-

ØERNE VIDAR
Diverse forfattere
Pris kr. 120,-

I SLAGTEMÅNEDEN
Fartein Horgar
Pris kr. 160,-

KLART SKIB
Per Herholdt Jensen
Pris kr. 250,-

EFTERLYSNING
Mon der er nogen af foreningens medlemmer,  

der skulle ligge inde med pengesedler fra  
DEN DANSK-VESTINDISKE NATIONALBANK  

udstedt i 1905?

Hvis der er – og man måske kunne  
tænke sig at sælge – er jeg en meget  
interesseret køber til markedspris.

Sedlerne findes i følgende stykstørrelser:  
5 – 10 – 20 og 100 francs

Mogens Knudsen, tlf. 21 22 65 53,  
mail: post@humanhelp.dk
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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.

Queen Mary, hvis  
borgerlige navn var Mary  

Thomas, og kendt og dømt som 
oprørsleder under Oktoberoprøret  

på St. Croix i 1878. Se Jens 
Villumsen og Mich Vraas artikel 

side 18 i dette nummer.
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