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Forsiden
Der er ikke meget landbrug på St. Croix i dag. En af undtagelserne er kvægavl.  
I mere end 100 år har det såkaldte SENEPOL kvæg, der er en blanding af N`Dama kvæg  
fra Senegal og Red Poll fra England, været en eksportvare fra St. Croix til mange lande  
i det tropiske område. Kvæget er i mange år avlet af Lawaetz familien på deres Analy Farm. 
Se mere i artiklen side 8 og 9.

DEADLINE  
for artikler og  
materiale til  
næste nummer  
af Magasinet er  
6. januar 2019
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Kære medlemmer.

På det konstituerende møde efter general
forsamlingen den 24. oktober havde jeg  
den ære at blive valgt som formand for 
Dansk Vestindisk Selskab. Det er en opgave, 
som jeg ser frem til med stor ydmyghed  
og glæde.

At følge efter vores afgående formand 
igennem 15 år, som på bedste vis har ledet 
foreningen godt og kompetent, er en stor 
opgave, som jeg vil bestræbe mig på at  
leve op til. Vi har heldigvis den store glæde,  
at Anne Walbom fortsætter i bestyrelsen,  
så vi fortsat kan nyde godt af hendes gode 
selskab og store viden.

Modsat mange af mine forgængere kan jeg 
ikke bryste mig af slægtskab eller familie på 
De Vestindiske Øer. Jeg har altid interesseret 
mig for historie og kolonierne og har som 
ganske ung bl.a. læst Thorkild Hansens 

bøger om ”Slavernes Kyst”, ”Slavernes 
Skibe” og ”Slavernes Øer” med stor inter
esse. Derved blev min nysgerrighed vakt,  
og jeg har forfulgt mit ønske om at lære  
disse øer og dets historie bedre at kende. 
Jeg blev valgt ind i bestyrelsen i 2016 og  
har lært meget i disse år, som vil komme  
mig til gode som formand.

Det vil fortsat være en ambition for selskabet 
at styrke den historiske viden og kendskab  
til øerne i al almindelighed, men ligeledes 
formidle viden om de aktuelle forhold,  
som de sker i dag. F.eks. vil det kommende 
midtvejsvalg være et stofområde, som vi  
vil tage op – både på medlemsmøder og 
orientere om i vort medlemsblad. Dette 
forhåbentlig til glæde for vore medlemmer  
og læsere.

Venlig hilsen

Lars Hven Troelsen

FORMANDEN  
SKRIVER...

SE FOTOS, 

SPECIALER 

OG DIGITALE 

UDSTILLINGER PÅ

WWW.DWIS.DK
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Jeg har min rod i det jyske, født og opvokset 
i Silkeborg, hvor jeg havde gode og frugtbare 
ungdomsår, og hvor jeg fik min studenter
eksamen fra Th. Langs Gymnasium. Indkaldt 
til forsvaret hvor værnepligten blev aftjent ved 
Den Kongelige Livgarde, sergentskoleophold 
i Sønderborg. Derefter nogle år på kontrakt 
ved regimentet, så officersskole og som  
ung løjtnant udsendt til Cypern på hold  
38. Hjemkommet fra denne tjeneste, 
hjemsendt som premierløjtnant i reserven, 
hvor jeg fik glæden af tjenesten i forsvarets 
reserve i 42 år.

Civilbeskæftigelse fik jeg efterfølgende  
i det daværende Hovedstadsområdets 
Trafik selskab (HT), senere Hovedstads
områdets Udviklingsråd (HUR) og Trafik
selskabet Movia, hvor jeg i 2017, som 
Trafikinspektør, valgte at gå på efterløn.

Er gift med Birgitte gennem mere end  
30 gode år. Primære interesser, ud over 
Dansk Vestindisk Selskab, er vinterbadning, 
jagt/fiskeri og familie og venner. Er medlem 
og bestyrelsesmedlem af diverse foreninger 
med tilknytning til min tid i forsvaret og 
fritidsinteresser.

FORMANDSPORTRÆT

LARS HVEN TROELSEN  
FORTÆLLER OM SIG SELV…

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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Dansk Vestindisk Selskabs  
mange årige medlem  
Cay Isholt Andersen  
er den 11. oktober 2018  
afgået ved døden.

Vore tanker går til Nanna, der har mistet  
en livslang partner og ven, og til deres børn, 
der har mistet deres far.

Cay har ydet foreningen en stor indsats  
som engageret boghandler for DWIS i 12½ 
år og på alle måder bidraget med sit positive 
livssyn og dedikation til livet. 

Nanna og Cay har deltaget i Transfer Day  
ved festivalrejser til Friends of Denmark,  
US Virgin Islands flere gange, og været 
værter for de vestindiske gæster under 
festival i Danmark. I den forbindelse har 
Nanna og Cay udvist stor gæstfrihed ved  
at arrangere Party for de vestindiske gæster 
og deres danske værter. Der blev knyttet 
venskaber under de mange besøg.

For det skal der siges en stor tak.

Sidst ved Centennial, hvor vi var sammen  
på St. Thomas og St. Croix, badede og 
havde gode mindeværdige stunder sammen, 
står klart i erindringen.

Dansk Vestindisk Selskab var tilstede ved 
bisættelsen, hvor vi sænkede fanen til ære  
for Cay.

Æret være hans minde!

Bestyrelsen i Dansk Vestindisk Selskab.

NEKROLOG

CAY ISHOLT ANDERSEN 
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REDAKTØREN SKRIVER...

ISLANDSK CENTENNIAL

I år fejrer Island sit 100 års jubilæum. 
1. december 1918 blev Island selv
stændig i Personalunion med Dan
mark. Den varede til 1944. Redaktøren 
gør sig nogle tanker i den anledning, 
særligt med fokus på afståelsen af  
de vestindiske øer 1½ år tidligere.

En begivenhed, der ikke påkaldte sig så  
stor politisk interesse i Danmark som salget  
i 1917 af De danskvestindiske Øer, var 
ikrafttræden den 1. december 1918 af den 
såkaldte danskislandske Forbundslov. 
Hermed opnåede Island selvstændighed og 
fuld suverænitet efter at have været en koloni 
siden 1380. I loven blev det dog fastslået,  
at den danske konge fortsat skulle være 
islandsk regent, og udenrigsanliggender, 
forsvar og enkelte andre ansvarsområder ville 
fortsat blive varetaget af Danmark. Island og 
Danmark indgik således i en Personalunion. 
Ifølge Forbundsloven ophørte Personal
unionen i 1944, medmindre andet måtte blive 
aftalt. Hovedårsagen til at Personalunionen 
ikke fortsatte skyldtes nok, at Danmark  
på dette tidspunkt var besat af Tyskland. 
Island var militært beskyttet af USA og den 
islandske økonomi var – trods lille og fattig 
dog selvbærende. Islændingene ville tage 
hånd om egne affærer, og udråbte derfor  
den 17. juni 1944 – efter en folkeafstemning 
– deres land til republik.

Og alt dette foregik i fred og fordragelighed, 
og relationerne mellem Danmark og Island 
har siden været forbilledlige.

De 2 begivenheder, afståelsen af de vest
indiske øer og den islandske selvstændighed, 
har ikke anden sammenhæng end, at 

begivenhederne fandt sted nogenlunde 
samtidigt, og at det var en del af det danske 
kongerige, der indskrænkedes. Afståelsen  
af øerne var resultatet af amerikanske 
krigsovervejelser og dansk resignation  
over opretholdelse af et tropisk kolonirige. 
Den islandske selvstændighed kom som  
en konsekvens af en meget langvarig 
udvikling hos et homogent folkeslag med  
en meget stærk egen kultur og sprog blandt 
mennesker, der for mere end 1000 år siden 
var kommet sejlende til øen fra Norge, og  
– uanset kolonisationen – havde været 
fribårne bønder, der ikke i dagligdagen var 
underlagt fremmede herrer. Det modsatte var 
– som bekendt – tilfældet på de vestindiske 
øer. Her havde tvangsflytningen fra Afrika, 
flere århundreders undertrykkelse i slaveri 
eller daglejerforhold, ringe uddannelse  
og racefordomme ikke givet mulighed for 
udvikling af en selvstændig, statsbærende 
kultur.

Som et kuriosum kan det anføres, at mens 
befolkningen på de vestindiske øer ikke  
fik lejlighed til at ytre sig om afståelsen  
ved stemmeurnerne, så afholdtes i Island 
den 19. oktober 1918 en folkeafstemning, 
der gav stort flertal for selvstændigheden.  
Til gengæld fik den danske befolkning ikke 
lejlighed til at stemme om dette spørgsmål, 
hvad man jo i 1916 havde fået lov til om  
det vestindiske spørgsmål.

Island har i dag fuldstændig selvstændighed 
og dermed ansvar for egne affærer. USVI  
har vidtgående selvstyre, men er underlagt 
Washington og den amerikanske union. 
Økonomisk går det godt i Island, mindre godt 
i USVI. Begge lande har væsentlige indtægter 
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fra turisme; men i tillæg hertil har islændinge
ne et omfattende og profitabelt fiskeri i deres 
meget store fiskefarvande (200 sømil zonen), 
tillige med indtægter fra de termiske kilder, 
der bl.a. giver grundlag for aluminiums
produktion, og selvfølgelig næsten gratis 
forsyning med energi. USVI har stort set ikke 
andre indkomstkilder, og kæmper samtidig 
med energikrævende klimaforhold, vand
mangel og hyppige orkaner. 

Men én ting har de tilfælles. Det er begge 
små samfund – Island ca. 310.000 og USVI 
ca. 110.000 indbyggere. Og i små samfund 
er det svært at opretholde balancen mellem 
det private og det offentlige – interesserne 
bliver sammenblandet. Alle kender alle.  
Det så man, da Island økonomisk knækkede 
sammen i 2008; der havde simpelthen  
ikke været tilstrækkelig stærke statslige og 

politiske institutioner til at modstå det pres, 
som bl.a. blev lagt på bankerne, og følgen 
var helt uansvarlig bankdrift.

På USVI kender man også fænomenet.  
Her er forskellen til Island dog, at det er 
myndigheder og domstole i USA, der kan  
få det sidste ord.

Vi har som danskere ikke noget at beklage 
os over, når vi taler om Island og USVI. 
Danmark har ikke længere suveræniteten; 
men vi har gode forbindelser, og af den  
slags som er baseret på de positive, og ikke 
de negative ting i vores fælles fortid. 

Michael Keldsen 
Redaktør
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Nina York skriver om Hans Lawaetz, 
81 år, kvægopdrætter på St. Croix,  
af dansk afstamning, og en aktiv 
deltager i livet på St. Croix og rela
tionerne til Danmark.

Visitors to our island’s countryside are quite 
likely to find grazing in the fields small herds 
of rather massive looking red cattle characte
rized by their lack of horns. While we don’t 
recommend close contact with these large 
specimens, they are known for their relatively 
placid behavior. They represent a celebrated 
breed that is uniquely Crucian. 

One hundred years ago, local farmer Bromley 
Nelthropp started a breeding experiment  
of crossing two breeds of cattle from vastly 
different backgrounds – the N’Dama breed 
from Senegal in West Africa with the Red Poll 
that originates in England.

The successful result was a new hybrid 
breed that combined the heat tolerance, 
insect resistance, and docile 
nature of N’Dama with the 
red color, lack of horns, good 
milk production and above all 
good beef from Red Poll.

Combining the names gave 
rise to the breed name 
Senepol, which was registe
red. Today, and for the past 
35 years, Senepol has 
become synonymous with 
Hans Lawaetz, who followed 
in his father Frits Lawaetz’s 
footsteps as a cattle rancher. 
Frits, whose parents settled 
here from Denmark, also 

became an esteemed and beloved legislator 
in our local Senate and a generous benefac
tor of local charities and youth organizations. 
Son Hans became deeply involved in the 
raising of the Senepol breed not just for  
local consumption at his retail and wholesale 
business Annaly Farms in Estate Lower Love 
but as an export commodity of live cattle  
or semen to a large number of tropical and 
subtropical locations in Australia, South 
America, Africa and other Caribbean areas. 
Senepol does not require lush growth for 
forage, a quality that no doubt is a significant 
contributor to its success. 

We can thank Hans Lawaetz for the registry 
of the Senepol Cattle Breeders Association 
that holds annual conventions where new 
breeding techniques are exchanged. This 
year’s convention, celebrating the 100th 
anniversary of the origin of this breed, 
appropriately took place here in St. Croix 
over four days in August and received 
congratulations from Governor Mapp on  

the important achievement 
and contribution to our  
local economy offered by  
the Senepol enterprise.  
Hans Lawaetz’s daughter  
Jodi LawaetzMays now runs 
Annaly Farms, but her dad is 
far from retired despite his age 
of 81.

Indeed, Hans Lawaetz was 
recently inducted in the Hall of 
Fame of the National Associa
tion of Conservation Districts 
(NACD) Southern Region at  
a regional Forum in Williams
burg, Virginia. The Southeast 

USVI ERHVERVSLIV

HANS LAWAETZ – KVÆGOPDRÆTTEREN  
PÅ ST. CROIX
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Region consists of nine states and two 
territories (Puerto Rico and the Virgin Islands.) 
The Hall of Fame recognizes individuals  
who have contributed significantly to soil  
and water conservation, and as longterm 
President of the Virgin Islands Conservation 
District, he was nominated for this honor  
by Director of the NACD Caribbean Area 
Edwin Almodovar.

For 16 years, Hans Lawaetz was the Virgin 
Islands Olympic Committee President and 
shepherded many local athletes, including 
family members, to participation in Olympic 
Games all over the world. This demanding 
task did not deter him.

Because of his ancestral connection  
to Denmark and his close relationship to  
the original homestead in St. Croix of the 
Lawaetz family at Estate Little La Grange 
north of Frederiksted that functions as a 
museum under family supervision, it was 
quite appropriate that the local Virgin Islands 
Denmark friendship organization St. Croix 
Friends of Denmark Society came to enjoy 
his presidency for two terms that are soon 
coming to an end. Under Hans Lawaetz’s 
leadership, the Society has not only sponso
red Friendship Festivals for Danish visitors, 
supported students with scholarships, and 
sent groups of cultural dancers to Denmark 
and welcomed Danish scholars and artists 
but also played a large role in the large 
number of festivities and commemorations 

that took place during last year’s Transfer 
Centennial. In June 2017, he and his wife 
Barbara participated in the Centennial Danish 
West Indian Society Festival in Denmark, 
receiving recognition for Friends of Denmark 
as member of the Denmark Society in a 
significant flag ceremony. 

Hans Lawaetz’s early career included  
several years as a pilot in the United States 
Air Force, and he has also in his spare time 
dabbled in real estate. 

As if all that were not enough, Governor 
Kenneth Mapp nominated him last Novem
ber to the Virgin Islands Hurricane Resiliency 
Advisory Group.

While he would not want to usurp his father’s 
nickname The Bull from Annaly, there seems 
to be a family endurance that cannot be 
ignored. Frits Lawaetz died at the age of 97, 
and Hans’s uncles Kai at 94 and Erik at 96, 
so we may very well expect that Hans 
Lawaetz will show similar survival skills. 
Dealing with bulls is not for weaklings!
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Emilie Paaske Drachmann, der er 
forskningsassistent på ENIGMA, 
Museet for Post, Tele og Kommunika
tion i København, har skrevet denne 
sjove lille artikel om et frimærke, der 
aldrig rigtig kom i brug – på grund af 
sort uheld.

Den 15. maj 1912 fik Danmark en ny konge, 
da Christian d. 10 efterfulgte sin far Frederik 
d. 8. på tronen.

I den forbindelse skulle der produceres  
nye frimærker med den nytiltrådte  
konges portræt. Dette gjaldt 
naturligvis ikke kun i det 
område, vi i dag kender  
som Danmark, men også  
for landets tre små tropeøer  
i Dansk Vestindien.

Det første vestindiske 
frimærke udkom i 1856  
kun fem år efter det første 
danske frimærke. I begyndel
sen var der ikke stor forskel 
på de danske og de dansk
vest indiske frimærker ud  
over valutaen og mærkets 
inskription, der fortalte,  
i hvilket postområde mærket 
var gyldigt. Fra at have fulgt det danske 
frimærkeudtryk meget tæt begyndte man  
i 1905 imidlertid at udgive vestindiske 
frimærker med eget design.

Efter kongens død tog departementschef 
Schlichtkrull fra Centralbestyrelsen for De 
Dansk Vestindiske Øer d. 5. september 1913 
kontakt til det danske postvæsen for at høre, 

”hvornaar der efter General direktoratets 
Formening vil kunne træffes Foranstalt
ning til Fremskaffelse af vestindiske 
Frimærker med Hans Majestæt Kong 
Christian den X s Billede.”

På denne tid foregik frimærkefremstillingen 
ved enten kobber eller bogtryk. En trykplade 
med mærkets motiv blev udarbejdet, og 
denne blev brugt til at trykke frimærkerne. 
Det var også muligt at kombinere flere 
trykplader i ét frimærketryk. Det havde man 
gjort ved de vestindiske frimærker i 190708, 
hvor en vestindisk ramme var blevet trykt 

rundt om kongens portræt 
fra de danske frimærker. 
Samme fremgangsmåde 
havde man tænkt sig at 
bruge denne gang.

Beskeden fra General
direktoratet var derfor klar: 
ved at genbruge trykpladen 
med kongens portræt fra  
de danske frimærker burde 
man kunne producere  
de nye vestindiske konge
mærker i løbet af de 
følgende tre måneder.

Så let skulle det dog ikke 
vise sig at gå.

I begyndelsen af februar 1914 kom det første 
prøvetryk af de nye frimærker fra H.H. Thieles 
Bogtrykkeri i Valkendorfsgade. Trykkene blev 
sendt til godkendelse hos Centralbestyrelsen, 
der ønskede, at ”Hans Majestæt Kongens 
Billede maa komme til at fremtræde i en 
noget lysere Tone.” Centralbestyrelsen 
sendte derfor mærkerne tilbage til General

FRIMÆRKER

FRIMÆRKET, DER BLEV OVERHALET  
AF VERDENSHISTORIEN

10  ·  Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 5 / November 2018



direktoratet, som sendte dem til trykkeriet, 
som så kunne gå i gang med nye prøvetryk.

Efter således at have korresponderet 
omstændeligt frem og tilbage i knap halv
andet år modtog Centralbestyrelsen endelig 
d. 23. februar 1915 de første færdige ark 
med 5 og 25 bit vestindiske frimærker. 
Mærker med værdierne 10, 15, 20, 40 og  
50 bit fulgte efter i marts samme år. Men det 
sidste mærke med værdien 30 bit blev ved  
at blive forsinket.

I begyndelsen af maj henvendte postvæsenet 
sig derfor til trykkeriet for at få en forklaring.

”Ved Forespørgsel hos Thiele oplyste 
denne, at Trykkeriet straks efter 11 
Marts var gaaet i Gang med Trykning  
af Frimærkerne, men da der kun kan 
fremstilles c. 150 Ark om Dagen på 
Haandpressen vilde Fremstillingen tage 
lang Tid; da dertil yderligere kommer, at 
den Mand Thiele benyttede til Tryknin
gen – en udlært Kobbertrykker – for en 
Uge siden faldt af Sporvognen og slog 
sig ihjel, stod Firmaet i nogle Dage uden 
Arbejdskraft; den eneste disponible 
Kobbertrykker er i Øjeblikket Soldat, 
ham er det lykkedes at laane, saa han 
kan trykke den halve Dag.”

Trykkeriet var virkelig ramt af sort uheld! Ikke 
nok med, at deres ene kobbertrykker omkom 
efter en ulykke i den hæsblæsende køben
havnske sporvognstrafik, så spillede nu også 
1. verdenskrig ind på frimærkefremstillingen. 
Selvom Danmark forholdt sig neutral under 
krigen, havde man i 1914 valgt at indkalde  
en såkaldt sikringsstyrke til Danmarks forsvar. 
Soldaterne var primært placeret ved Køben

havns befæstning på Vestvolden. Det var 
altså formentlig her, at trykkeriets anden 
kobbertrykker var udstationeret, hvorfor  
han kun kunne trykke frimærker halvdelen  
af dagen.

Hos Generaldirektoratet var der dog ikke 
megen sympati at hente for trykkeriets 
situation. Nederst på dokumentet med 
Thieles forklaring på forsinkelsen er skriblet: 
”Der finder et ganske utilladeligt Sløseri 
Sted i Trykkeriet, som vi stadig maa 
holde den skrappeste Kontrol med.”

På trods af krig og forulykkede kobber
trykkere udkom det forsinkede vestindiske  
30 bit kongemærke endelig i august 1916. 
På dette tidspunkt var forhandlingerne om  
et salg af øerne til USA for længst i gang,  
og d. 4. august blev salgstraktaten mellem 
USA og Danmark underskrevet. Ved en  
folke afstemning d. 14. december 1916 blev 
traktaten godkendt af det danske folk, og  
d. 31. marts 1917 overgik øerne fra at være 
en dansk koloni til at blive et amerikansk  
territorium. De danskvestindiske frimærker 
var gyldige i en overgangsperiode på seks 
måneder efter salget; herefter gjaldt kun de 
amerikanske frimærker.

Og således slutter fortællingen om et lille 
danskvestindisk frimærke, der blev overhalet 
af historiens gang.
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Gunner Steenberg, historiker og 
foredragsholder, anmelder her Mich 
Vraas trilogi fra Dansk Vestindien

I 1967, 50året for salget af Dansk Vest
indien, begyndte Thorkild Hansen på arbejdet 
med sin trilogi Slavernes kyst, Slavernes 
skibe og Slavernes øer, der udkom 196870. 
Bøger som gav en hel generation danskere 
store litterære oplevelser og for de fleste  
et første kendskab til Danmarks fortid som 
slavenation. I disse år, 100 år efter salget,  
har forfatteren Mich Vraa gjort kunststykket 
efter med sin ny trilogi. M. V. er uddannet 
journalist, har arbejdet 15 år på Ekstra 
Bladet, men siden 1995 arbejdet som 
forfatter og oversætter. M. V. har oversat flere 
bestsellere bl.a. Hemingway, John Williams 
og Dan Brown. Det var netop under arbejdet 
med oversættelsen af John Williams brev
roman ”Augustus”, at M. V. fik ideen til den 
litterære form for sin store mængde meget 
forskelligt stof om Dansk Vestindien. M. V. 
har modtaget flere priser bl.a. Dansk 
Oversætterforbunds Ærespris 2014 og  
Otto B. Lindhardt Prisen 2017.

”Haabet” udkom i 2016. Romanen har tre 
handlingsspor, der til sidst flettes sammen.  
I 1. spor følger vi slavekaptajn Anton 
Frederiksen fra Thurø, der på sit skib Haabet 
i 1787 er på vej mod Dansk Vestindien med 
en last sorte slaver. Ude på Mellempassagen 
gør slaverne oprør, skibslægens hustru  
dør og kaptajnens hustru voldtages. Hun 
nedkommer så med en mulatinde. I 2. spor, 
16 år senere i 1803, møder vi igen Anton  
Frederiksen, nu avanceret til reder, ombord 
på Haabet sammen med sin datter Maria. 
Skibets ny kaptajn fortsætter slavehandelen, 

ellers forbudt fra 1803, og uden sin reders 
kendskab. I sidste spor, nu rykket frem til 
1823, møder vi den idealistiske professor 
Mikkel Eide. Hans opgave består i at skrive 
en afhandling om slaveriets brutalitet. Hans 
høje idealer kommer på prøve i mødet med 
den læge, der i 1787 mistede sin kone, og 
siden er blevet plantageog slaveejer. Disse  
tre spor følger ikke hinanden i tid. Bogen 
klipper mellem breve, dagbøger, logbøger, 
lægeløfter, love og forordninger og manu
skripter til planlagte bøger. Denne form  
giver læseren mulighed for at høre mange 
forskellige stemmer – lige fra slaveejeren og 
slavekaptajnen til guvernøren, professoren  
og lægen. Alle disse stemmer tilhører  
hvide dvs. undertrykkerne. Herved fremstår 
romanen mere sandfærdig, end hvis en hvid, 
dansk forfatter prøvede at påtage sig 
slavernes synsvinkler. Bogen får også præg 
af dokumentation. De fiktive kilder blandes 
med virkelige kilder. M. V. udtrykte dette i et 
interview i Information: ”Jeg vil gerne have,  
at der opstår en gråzone, hvor læseren er i 
tvivl om, hvorvidt det er virkelighed eller løgn. 
Intentionen er at det kunne være sket alt 
sammen, så folk ikke bare kan lægge bogen 
fra sig som en spændende røverhistorie.  
Den har et virkelighedspræg, som skøn
litteratur normalt ikke har”. 

”Peters kærlighed” udkom 2017 som en 
slags fortsættelse af ”Haabet”, men kan 
læses som selvstændig roman. ”De handlin
ger vi huskes for, vil blive bedømt af en  
ny tids øjne. En dag vil mænd, der aldrig  
har kendt dig, skrive bøger om Peter von 
Scholten”. Sådan skriver Maria Eide i et brev 
til Peter von Scholten i 1852. Brevvekslingen 
mellem Maria Eide og Peter von Scholten 

BOGANMELDELSE

MICH VRAAS TRILOGI; HAABET 2016;  
PETERS KÆRLIGHED 2017 OG FAITH 2018
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danner grundstammen i romanen, som 
desuden krydsklipper mellem Peter von 
Scholtens private dagbog, Anna Heegaards 
dagbog, officielle breve og depecher, uddrag 
af Mikkel Eides bog ”Vestindiske røster”  
m.m. Meget er fiktion, men der er også brugt 
historiske dokumenter. Tiden er fra 1804, 
hvor Peter von Scholten 1. gang besøgte 
Dansk Vestindien, og frem til 1854 hvor han 
døde gammel og som en nedbrudt mand  
i Altona. Peter von Scholten står i centrum  
i romanen, men også hans forhold til sin 
danske kone Lise, der vendte tilbage til 
Danmark efter et kort ophold på øerne indgår 
i romanen. Forholdet til Anna Heegaard står 
stærkt. Centralt står også humanisten Mikkel 

Eide, som rejser over til øerne for at skrive  
en kritisk bog om de danske slaveejere.  
I bogen ”Vestindiske røster” præsenterer  
han os for en række skæbner – både slaver 
og deres ejere – og det er bestemt ikke rar 
læsning. Historikerne har altid undret sig 
over, hvordan Peter von Scholten på kun  
12 år kunne avancere fra vejermester til 
generalguvernør. M. V. benytter sin kunstneri
ske frihed til at komme med sit bud. Histori
kerne har også været i tvivl om, hvor meget 
Peter von Scholten var påvirket af sin 
elskerinde Anna Heegaard i sin politik over 
for slaverne. Også her giver M. V. sit bud.  
Om slavernes oprør og frihed 1848 antydede 
Thorkild Hansen, at Peter von Scholten stod  
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i forbindelse med oprørslederen general 
Buddo. Læs selv M. V.s historie om 1848.  
Ny historieforskning har pillet glorien af Peter 
von Scholten. Planlægningen og gennem
førelsen af oprøret var helt slavernes eget 
projekt. I dag huskes General Buddo som  
en helt i erindringen på øerne. Ikke mange 
kender navnet Peter von Scholten.

”Faith” udkom sommeren 2018 som 3. bind  
i trilogien. Tro, håb og kærlighed, disse 
treenighedens begreber har været et tema  
i M. V.’s bøger. Troen er temaet i Faith. Den 
litterære form er den samme, som vi kender 
fra de to første bøger. Faiths fiktive dagbog  
er den centrale kilde, der blandes op med 
både historiske og fiktive kilder som breve, 
dagbøger, rapporter, avisnotitser mm. M. V. 
følger jo heller ikke kronologien, men springer 
tilbage og frem i tid, så at læserne tvinges til 
selv at lægge brikkerne i det store puslespil.  
I starten på romanen møder vi Faith i hendes 
dagbog den 31. marts 1917, Transfer Day. 
Faith Netlock, 24 år, single og fotograf,  
føler ingen lyst til at deltage i ceremonien  
i Charlotte Amalie. ”Jeg har aldrig været 
dansker, og jeg vil aldrig blive amerikaner”. 
Faith er den fiktive hovedperson i romanen. 
Fiktiv er også Carl, Faiths far. Ham mødte  
vi som den lille dreng i ”Peters kærlighed”. 
Carl vokser op hos Maria, datter af slave
kaptajn Anton Frederiksen, der ejede 
fregatten Haabet. Sløjfen er bundet på 
smukkeste vis. Faith arver plantagen 
Solitude, som en rig amerikaner vil købe  
for at bygge hoteller til de fremtidige turister 
på de nu amerikanske øer. Den historie ender 
både forfærdeligt og godt for Faith, men skal 
ikke afsløres her. Faiths far Carl bærer på en 
familiehemmelighed, som han ikke fortæller 

sin datter. Faith finder frem til hemmeligheden 
gennem farens ven Ferdinand, der i øvrigt er 
blevet velhavende som kunsthandler i Paris  
i impressionismens første år. Han omgås 
Cezanne, Degas, Picasso og Pissaro, der jo 
er opvokset på St. Thomas. Hemmeligheden 
ligger gemt i Faiths efternavn Netlock, der 
også kan skrives som Netlohcs (prøv at stave 
navnet bagfra). Da Carl skal giftes med sin 
elskede Amalia 1879, er Amalias mor meget 
imod forbindelsen. ”Der ligger en hær af 
Netlohcser på kirkegården hjemme i Christi
ansted, og sikkert endnu flere her i Charlotte 
Amalie. De forbandede brødre spredte deres 
sæd som indiske risdyrkere”. Troen spiller  
en vigtig rolle i romanen. Faith har fået sit 
fornavn, fordi hendes forældre havde opgivet 
at få et barn: ”jeg havde aldrig mistet troen 
på, at det nok skulle ske  det er derfor du 
hedder Faith. For den må man ikke miste, 
hvis man mister troen, er alt tabt”. Troen var 
vigtig for de første guvernører og præster, 
som ankom til St. Thomas 1666. Præsten 
Kjeld Jensen var overbevist om, at han  
havde fundet paradiset, men havde store 
problemer med at omvende indianere og 
negre. Fra 1732 udsendte Brødremenig
heden i Herrnhut i Sachsen missionærer til 
Dansk Vest indien. M. V. skildrer fint deres 
arbejde med at overvinde modstanden  
fra både slaver og plantere.

M. V.’s kritik af Danmarks kolonipolitik 
kommer direkte frem i ”Efterskrift” (s. 
46872): ”Det er en sørgelig historie. Og de 
danskere der afviser tanken om at Danmark 
har et ansvar for elendigheden i en koloni 
som vi opgav for så mange år siden, har ikke 
forstået den historie rigtigt: Danmark – og 
USA – bærer på en stor skyld”. I romanen 
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kommer kritikken frem mange steder. Faith 
skriver i sin dagbog marts 1917 om Transfer 
Day: ”Danskerne er snedige, de tilpasser sig.  
Og nu gør de det igen. Nu vasker de blodet 
af deres hænder, nu vil de slette mindet om 
de hundredtusinder hvis liv de stjal for egen 
vindings skyld. Og så vil de sejle hjem og 
glemme os” (s. 9). Guvernør Jørgen Iversen 
Dyppel skriver i sine memoirer 1680 om  
de få danskere på St. Thomas: ”Alle disse 
kæltringer, horkarle og tyveknægte! Engelske 
og franske banditter, plattyske kræmmere, 
hollandske slavedrivere, portugisiske ludere 
og såkaldt frie negre. Af danske er vi så få  
at det idelig er genstand for diskussion på 
hvilket sprog vores gudstjenester skal holdes. 
Jeg bestemmer at det uanset hvor få vi er, 
skal ske på dansk i denne danske koloni, 
men prøjsere og nederlændere mumler om 
de ”domme denen” (s. 183). Guvernøren slår 
her ned på det faktum, at kolonien aldrig blev 
befolket af danskere. De få danskere i hele 
kolonitiden var embedsmænd og soldater 
samt få plantere. Netop embedsmændenes 
og soldaternes rolle kommer M. V. ind på i 
forbindelse med Fireburnopstanden 1878. 
Faiths far Carl tager som fotograf fotos  
af de voldsomme overgreb og myrderier,  
som soldater og civile bander begår mod 
oprørerne. Og det pinlige retsopgør bagefter, 
som kun rammer de sorte. 

Som historiker vil jeg til sidst gøre opmærk
som på, at M. V. kunne have skærpet sin 
kritik af Danmark som slavenation. For det 
første gav den danske slavehandel isoleret 
set underskud. Flere kompagnier går fallit. 
Den dårlige økonomi ligger også bag 
forordningen om slavehandelens ophævelse 
1792 (se Kåre Lauring: Slaverne dansede og 

holdt sig lystige. Kbh. 2014). For det andet 
var den danske slavehandel overflødig.  
Da Vest indiskguineisk Kompagni købte  
St. Croix 1733, anbefalede kompagniets 
mangeårige direktør Peter Mariager, at 
Danmark helt opgav slavehandelen. De store 
slavelande England og Frankrig kunne 
sagtens forsyne de små danske øer med 
slaver (se Erik Gøbel: Vestindiskguineisk 
Kompagni 16711754. Kbh. 2015). Det er 
tankevækkende, at Danmark uden nogen 
fornuftig grund opretholdt sin tabsgivende 
slavehandel fra 1733 til 1803. Min konklusion 
er klar: M. V.s trilogi vil blive stående som et 
hovedværk i litteraturen om Dansk Vestindien 
sammen med Thorkild Hansens bøger.
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MEDLEMSMØDER 

LØRDAG D. 24. NOVEMBER 2018 KL. 14:00  
HORSENS KUNSTMUSEUM,  
CAROLINELUNDSVEJ 27, 8700 HORSENS

ONSDAG D. 28. NOVEMBER 2018 KL. 19:00  
I VALBY KULTURHUS, LOKALE PÅ 5. SAL,  
VALGÅRDSVEJ 48, 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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Den danske kolonitid rummede mange 
farverige personer – oftest i guvernør
skikkelse. Men koloniadministrationen 
bestod også af embedsmænd, der 
umiddelbart fremstod mere anonyme 
og retlinede, og som måske ikke 
gjorde så meget væsen af sig.

Dansksvenske Birgitte Jansen har 
fundet historien om sin tiptipoldefar 
Simon Jørgen Bie frem. Han tjente  
i Dansk Vestindien fra 1857 til 1877.

Dramaerne i hans liv var begrænsede, 
og hans virke som koloniembedsmand 
retlinet, stabilt og loyalt. En embeds
mand, som vi nok helst vil se ham.

Af Birgitte Jansen

Simon Jørgen Bie (18091900) var fra 1857 
toldforvalter i Christianssted på St. Croix. 
Efter 10 år i dette embede udnævntes  
han den 21 juli 1867 til toldintendant på  
St. Thomas, hvor han virkede frem til sin 
pensionering i 1877. 

I modsætning til de fleste danske embeds
mænd, som vendte tilbage til Danmark efter 
afsluttet embedstid, valgte Bie at beholde  
sin faste bopæl i Charlotte Amalie. 

Han havde et pragtfuldt hjem i Bjergegade 
og hans tjenestefolk, som var ham tro 
gennem mange år og stod ham nær, blev  
i realiteten også hans familie. Han havde 
også gennem årene skaffet sig mange nære 
venner blandt beboerne på St. Thomas. 
Foruden sit hjem i Bjergegade ejede han 
også de tilstødende ejendomme i Krystal
gade og Sneglegade, som han lejede ud.

Thora VisbyPedersen skriver i sin bog  
”St. Thomas : Tropeminder fra De Vestindiske 
Øer” følgende: ”Kammerherre Bies 
stilfulde tropehjem, hvor de fuldmodne, 
tunge mirabeller som røde kugler faldt 
lige ned i munden på Cooky’s dejlige 
sorte gut, der altid sad på trappen op  
til den blomsterrige pergola …”

”En af vores egne”
Chamberlain Bie, som han blev kaldt blandt 
beboerne i Charlotte Amalie, var meget 
afholdt og populær. Det blev ikke mindst 
bekræftet af St. Thomæ Tidende, som i 
anledning af hans 50 års jubilæum som 
dansk embedsmand bl.a. skrev følgende:

I dag den 2nd juli 1892 markerer en 
vigtig periode for vores velkendte og  
højt agtede beboer Chamberlain Simon 
Jørgen Bie, som på dagen for 50 år  
siden fik ansættelse som embedsmand.  
I anledning heraf og i betragtning af 
Kammerherrens popularitet har vi 
tilegnet disse spalter en kort skildring  
af denne værdige og eksemplariske 
gentleman… Som et naturligt resultat  
af den lange tid han har boet på denne ø, 
har kammerherren taget den til sig som 
sit hjem og har gjort sig selv til ”en af 
vore egne”, en realitet som vi virkelig  
er meget stolte over.

De første år og familieforhold
Simon Jørgen Bie blev født den 18 juli 1809  
i Raklev sogn ved Kalundborg som første 
barn af Lorenz Peter Bie – kaptajn og senere 
oberst ved Fyns regiment og Inger Sophie 
Magdalene Wedseltoft – datter til sogne
præsten i Raklev, Jørgen Wedseltoft. 

FRA HISTORIEN

KAMMERHERRE OG TOLDINTENDANT  
SIMON JØRGEN BIE – EMBEDSMANDEN  
SOM BLEV ”ONE OF OUR OWN”

 Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 5 / November 2018  ·  19



Biefamilien havde senere sin faste bopæl i 
Prinsessegade i Fredericia, hvor han tilbragte  
sin barndom med sine 8 yngre søskende.

Han tog studentereksamen i Fredericia 1828 
og aflagde eksamen som Candidatus Juris  
i 1834.

Efter en længere studierejse til England og 
Frankrig, hvor han bl.a. studerede landenes 
økonomi og industrialisering, blev han ansat  
i Generaltoldkammer og Kommercekollegiet 
i København 1839, for senere at blive 
forflyt tet til Øresunds Toldkammer, hvor han 
forblev indtil Øresundstoldens afskaffelse  
i 1857.

Som 20årig havde han indledt et forhold  
til Eleonore Nord, der var tjenestepige hos 
Biefamilien i Fredericia. Forholdet førte til 
hendes graviditet. Skandalen var en kends
gerning. Fra min oldemor ved jeg, at ældre 
slægtninge fortalte, at det var ægte kærlig
hed mellem dem, og at de gerne ville have 
hinanden. Det var dog et meget upassende 
forhold med den 14 år ældre tjenestepige, 
datter af en smed, og den unge jurastude
rende af fin borgerlig familie og et ægteskab 
var umuligt. 

Den 23. januar 1830 fødte Eleonore en 
datter, Bolette Marie (min tiptipoldemor),  
og den blot 20årige Bie var nu far.

Trods den vanære, det med førte for Bie at få 
et barn uden for ægteskab, anerkendte han 
faderskabet. Han anså det for at være hans 
moralske pligt.

Bie og hans familie påtog sig forsørgelsen  
af Bolette, og hun fik desuden ret til hans 
efternavn Bie, som hun med stolthed bar  
gennem hele livet, selvom man udadtil 
bevarede forholdet som en hemmelighed.

Han ægtede i 1852 den 17 år yngre  
Frederikke Birgitte Møller, datter af Told
inspektør og Justitieråd Carl Christian Nicolai 
Møller og Catharina Maria Slott. Meget 
tragisk dør hun af lungesvindsot 1860 blot  
34 år gammel. Bie forblev ugift resten af livet.

I 1862 bliver Bie far til en dreng. Moderen  
var en 23årig tjenestepige Clara Moorhead.  
I kirkebogen står faderen som ”uangiven”, 
men drengen bliver døbt Adolph August  
– Adolph efter Bies oldefar og August efter 
hans bror general Lorenz August Bie. To år 
gammel kommer Adolph August til Lorenz’ 
hjem i Fredericia for at få en dansk opvækst. 
Han bliver modtaget i deres hjem som deres 
eget barn. Bies lykke over at være far til en 
søn bliver kort. Adolph August dør kun fire år 
gammel den 25 oktober 1866. 

Bolette Marie blev således hans eneste 
efterkommer.

Toldforvalter i Christiansted  
18571867
Tiltræden af embedet som toldforvalter  
i Christiansted var måske ikke udtryk for  
et ønske om en succesrig embedsmands
karriere, men snarere et hverv han måtte 
påtage sig, hvis han fortsat ville være i 
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beskæftigelse i den danske administration. 
Uanset hvad, tog han ved sin ankomst fat  
på sit arbejde med stor arbejdsvilje og 
entusiasme.

Med sin lange erfaring fra Øresundstolden 
vistes han stor respekt og anerkendelse for 
sin kompetence. 

Fra hans virke på St. Croix kan bl.a. nævnes 
hans indsats i forbindelse med det i 1862 
fremsatte forslag om ophævelse af differen
tialtolden, dvs. toldfriheden for varer  
indført fra Danmark, samt en afskaffelse  
af udførsels tolden for varer fra plantagerne.  
Bie var ikke tilfreds med forslaget og mente, 
at denne ophævelse ville lette skattebyrden 
for de allerede bemidlede sukkerproducenter 
på St. Croix og vælte den ”fra disse få”, over  
på den fattige almenhed. (Olsen, Poul Erik, 
Toldvæsenet i Dansk Vestindien 16721917, 
s. 142).

I foråret 1867 blev Bie udnævnt til kongevalgt 
medlem i Kolonialrådet på St. Croix.

Tiden i Kolonialrådet bliver dog kortvarigt, 
idet han et par måneder senere bliver 
udnævnt til toldintendant på St. Thomas. 
Guvernør Birch nævner i et brev til Indenrigs
ministeriet at præsidentskabet på St. Croix 
meget ugerne så, at han forlader øen, på 
grund af hans vigtige rolle i øens økonomiske 
planlægning, men ikke desto mindre 
forflyttedes han til St. Thomas.

I Danmark havde Bie været aktiv i Frimurer
logen, men logen på St. Croix var siden 
begyndelsen af 1800tallet inaktiv. Det var 
kendt at konstitutionsbøger og dokumenter 
var kommet på private hænder. I 1860 fik  
Bie til opgave at sørge for, at dokumenterne 
blev fundet og indsendt til Frimurerordenen  
i Danmark. Han tog fat på opgaven med  
stor energi og det lykkedes ham at indsamle 
20 bind om frimurerritualer. 

Toldintendant på St. Thomas,  
18671877
Kort tid efter Bies tiltræden af sit nye embede 
finder han anledning til i medfør af loven  
at publicere en officiel bekendtgørelse  
i St. Thomæ Tidende, rettet mod øens 
købmænd. Der står bl.a.: ”det bemærkes  
at ikke alle handlere kommer med 
redegørelser, som er nødvendige for  
at den fornødne kontrol kan udøves.  
.. Det er derfor påbudt i fremtiden:  
At alle særlige poster skal fremlægge 
forklaring på vægt, kvalitet og art,  
antal stykker m.m...” 

Det er åbenbart, at Bie må have fundet at 
visse beregninger af told var efter forgodt
befindende og at man negligerede unøjagtige 
redegørelser fra en del købmænd på øen.

At Bie mente alvor med sin bekendtgørelse 
blev en købmand på øen hurtigt klar over. 
Selv om det bare handlede om et par dollars, 
blev han pålagt en bøde, som ledte til protest 
og retssag. Dog mente Bie at det var hans 
”pligt at opdage sådant, for at beskytte  
de ærlige og retsindige købmænd på  
St. Thomas mod unfair konkurrence, hvilket 
ville være umuligt, hvis udgifter på importere
de varer ikke faldt lige på alle”.

Også på St. Thomas bliver han kongevalgt 
medlem af Kolonialrådet. Det sker i 1870.  
På sit første møde gjorde han rådets 
medlemmer opmærksom på, at byens 
krudtmagasin ikke havde nogen lynafleder, 
og at konsekvenserne ved et lynnedslag 
kunne være ødelæggelse af både byen  
og skibene i havnen. 

Samlet set var Bie meget nøje med at have 
synspunkter til forskellige sager og når han 
havde indtaget en holdning, tøvede han ikke 
med at kæmpe for sagen. Han havde en 
skarp tunge og kunne irettesætte i kraftige 
og provokerende vendinger. 

I en rapport som blev fremlagt af en komite 
nedsat af Kolonialrådet fremførte man 
indvending mod øens årlige betaling på 
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28.000 dollars til den danske statskasse.  
Bie mente, at rapporten var overdrevet og  
for vidtløftig. Ifølge hans opfattelse var den 
præget af tre personer i rådet, som alle var  
af udenlandsk nationalitet. Derfor var det 
tvivlsomt om de var i stand til at værdsætte 
den danske nation og fremme Danmarks 
interesser på denne ø! Bie fik efter den 
udtalelse en tilrettevisning af mødets 
formand. 

På St. Thomas var Bie som privatperson 
kendt for sin godgørenhed. Det var ofte til 
ham man henvendte sig, hvis man var i akut 
pengenød. Det skete også at høje embeds
mænd bad om hjælp. Han forbarmede sig 
over de fleste og en gang imellem lånte han 
større beløb ud, som han i forvejen vidste  
at han ikke ville få tilbage.

Et behageligt liv som pensionist
I 1877 blev han bevilget afsked og gik på 
pension samt blev udnævnt til Dannebrogs
mand.

Efter godt 20 år i Dansk Vestindien følte Bie 
sig hjemme på St. Thomas, hvor han nød en 

komfortabel tilværelse i sit hjem i Bjergegade. 
Bortset fra sine søskende i Danmark havde 
han ikke nogen nær familie, og venner og 
tjenestefolk på Sct. Thomas betød derfor 
meget for ham.

Hans liv som pensionist på St. Thomas  
gik også med længere ophold i Danmark  
og i Europa. Han besøgte sine søskende, 
søskendebørn og venner i Danmark og en 
gang imellem stod det i avisen at han havde 
været til ”kongeligt taffel”.

Han var særlig glad for at tilbringe nogle 
måneder i Frankrig, for sit helbreds skyld, 
men også for at træffe en gådefuld ”Barones
se Sarran” i Bordeaux. Hun må have betydet 
en del for ham, da han testamenterede et 
portræt af sig selv, som hun skulde få efter 
hans død.

Hans viljekraft til at bekæmpe uretfærdig
heder var intakt og han greb gerne pennen, 
hvis han syntes at noget var helt absurd eller 
en fejltagelse var begået. I den Vestindiske 
pensionslov af 4 dec. 1863, §6 stod det, at 
hvis man forlod de Vestindiske øer og var 
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fraværende længere end et år, skulle 
pensionen reduceres med 25 %.

Bie blev opmærksom på det i 1880 efter  
sin hjemkomst fra en 15 måneders rejse  
til Danmark og Frankrig. 
Med henvisning til Pensions
loven var hans pension  
for de overskydende tre 
måneder, blevet reduceret 
med 25%. Det satte 
følelserne i oprør og  
han indledte en længere 
brevveksling med Finans
ministeriet. Han syntes at 
man i hans tilfælde havde 
fejlfortolket loven. Den  
burde kun gælde, hvis man 
permanent var fraflyttet 
øerne. 

Han havde stadigvæk sit 
hjem med tjenestefolk  
på St. Thomas, som  
han aflønnede under  
sin fraværelse. Ikke nok 
med det så betalte han, 
som fastboende, skat til  
St. Thomas og St. Jans 
kommune. 

Udfaldet af sagen er lidt uklar, men Finans
ministeriet hævdede i sit svar, at loven måtte 
gælde for ham, da Bie ikke i egen person  
var til stede på øerne.

De sidste år
Bie tilbragte sine sidste dage i kørestol og 
kunne ikke forlade sit hjem i Bjergegade. 
Samtidig havde han sit skarpe intellekt  
i behold og sit engagement i øens udvikling 
og velfærd. 

I sit testamente tilgodeså han sine nærmeste 
slægtninge, hans afdøde kones familie tillige 

med hans tjenestefolk og især hans hus
holderske Mary Ann Cummings. Sørgeligt 
nok døde Mary Ann tre måneder før Bies 
død, og hendes søster Louisa McFarlane 

blev i stedet arving.  
Mary Ann Cummings ligger 
i graven ved siden af Bies 
grav. Hans hus i Snegle
gade testamenterede han 
til Erna Walløe, som var 
datter af redaktøren af  
St. Thomæ Tidende. 
Ligeså testamenterede  
han sin meget gode ven 
gennem mange år prokura
tor Jens Peter Jørgensen1 

6.000 dollars og udnævnte 
Jørgensen til eksekutor  
i hans bo.

På sin grav ønskede han 
sig en simpel marmorplade 
og han testamenterede 
400 dollars til den lutherske 
kirke med forpligtelse til  
at vedligeholde gravstedet  
i 100 år.

Bie sov stille ind den  
27. januar 1900 – 90 år gammel – med 
Louisa McFarlane ved sin side.

Begravelsen fandt sted næste dag kl. 17 på 
den danske militære kirkegård. Ifølge hans 
ønske var der blevet sendt bud efter præsten 
fra St. Jan, som blev hentet med båd og 
med vogn fra Smiths Bay.

Bies grav findes fortsat bevaret på den 
danske kirkegård i Charlotte Amalie. Grav
stenen i marmor er fra sten og billedhugger 
H. Hansen i København. Man kan se at 
gravstenen er blevet pænt restaureret, takket 
være en frivillig indsats for en del år siden.

1  Prokurator Jens Peter Jørgensen blev senere involveret i skandalen omkring HamburgAmerika Linien, som han i 
forbindelse med 1. verdenskrig købte i en af amerikanerne påstået stråmandshandel. Se Magasinet marts 2017 nr. 2
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Cand.mag. Camilla Lund Mikkelsen 
skriver om de to kunstnere af caribisk 
afstamning, Jeanette Ehlers og  
La Vaughn Belle og deres kunstværk  
”I am Queen Mary”2

Den 31. marts 2018 flyttede en ny dronning 
ind få hundrede meter fra Amalienborg. Som 
hun sidder der på havnefronten, kulsort, syv 
meter høj og i flamingo, minder hun os om 
relationerne mellem Danmark og de tidligere 
Dansk Vestindiske Øer. Statuen, I Am Queen 
Mary, forestiller oprørskvinden Mary Thomas 
fra arbejderopstanden ’Fireburn’ på de 
Dansk Vestindiske Øer 1878. 

Statuen er skabt af to kunstnere La Vaughn 
Belle fra St. Croix og Jeanette Ehlers fra 
Danmark. Det imponerende monument  
er modelleret efter en 3dscanning af de  
to kunstneres ansigter. Statuen trækker 
historiske tråde dels ved at Queen Mary 
holder arbejdernes oprørsvåben, fakkel og 
segl, og dels ved at den spejler et ikonisk 
billede af Huey P. Newton, lederen af Black 
Panther Party.

I Am Queen Mary er et godt billede på en 
tendens, hvor kunst bruges til at give plads til 
følsomme og komplekse relationer, som kolo
nitiden har efterladt. Postkoloniale relationer 
udvikler sig nemlig ikke som en tidslinje,  
og de kan ikke annulleres med symbolske 
pengebeløb eller formelle undskyldninger. 

Blinde Vinkler:  
Det afhænger af øjet, der ser
Kolonihistorien og dens efterdønninger 
udspiller sig forskelligt på forskellige konti
nenter. Taler man med hvide danskere, 
afroamerikanere, caribiere eller sorte  
migranter i England, vil man sandsynligvis  
få fire vidt forskellige fortællinger. 

En af de fortællinger, der har floreret i 
Danmark i anledning af 100året for ’Transfer 
Day’, hedder Blinde Vinkler. Det er en af  
de mest nuancerede udstillinger, der er sat  
op i 2017, og den viser malerier, fotografier, 
landkort og videokunst, der viser Jomfru
øerne før under og efter dansk koloniherre
dømme. Det første værk er fra 1493 og 
herfra bevæger udstillingen sig op gennem 
historien og helt frem til år 2017.

Udstillingen giver plads til, at forskellige 
perspektiver på kolonitiden kommer til  
udtryk samtidigt, også selvom de kan være  
i modstrid med hinanden. På denne måde er 
Blinde Vinkler ikke ’bare’ en kunstudstilling. 
Den bliver en udstilling af de besøgendes  
og kuratorernes egne blinde vinkler.

Hvide privilegier og magt
Et af de første billeder forestiller tilsyneladen
de Adam og Eva i Paradiset, men når man 
ser efter, viser der sig at være forskelle. 
Kropsudsmykninger og landskabet tyder på, 
at vi har at gøre med et par fra den oprinde
lige befolkning, og i stedet for et æbletræ står 
de under et papayatræ. Påfaldende nok er 
de ikke afbilledet som sorte, og man fristes til 

KUNST OG SLAVERI 1

KUNSTENS SPROG GIVER PLADS  
TIL FORTOLKNING

2  Se også Emilie Paaske Drachmanns artikel s. 27. 
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at spørge, om hudfarve endnu ikke er blevet 
en markør, der tillægges betydning? 

I dag kan folk finde på at sige ting som ’jeg  
er farveblind’ eller ’race har ingen betydning’. 
Spørger man en række amerikanske 
forskere, er dette at lukke øjnene for sam
fundets raceproblematikker. I deres optik 
handler race ikke kun om sorthed, men lige 
så meget om hvidhed, idet hvide mennesker 
nyder særlige privilegier alene i kraft af deres 
hvidhed. ’Hvid’ ses som en ren, neutral 
kategori, og det er sjovt nok den eneste 
hudtone, der har sin egen farveblyant. Som 
hvid har man blandt andet den luksus at 
kunne rejse frit uden at blive mistænkeliggjort 
og lagt særligt mærke til. 

Når vi taler kolonialisme, er en af de vigtigste 
pointer, at hvide mennesker historisk set  
og stadig den dag i dag, har magten til at 
repræsentere sig selv og andre. Jeanette 
Ehlers og La Vaughn Belle har også begge  
to udstillet værker i Blinde Vinkler, og det  
er interessant at se, hvilke perspektiver, der 
dukker frem gennem deres kunstværker,  
som giver liv til ellers undertrykte stemmer.

Smadret porcelæn  
vækker minder og nostalgi
Når regnen tager hårdt fat på St. Croix, 
skyller den små stumper af blåhvidt porcelæn 
frem ad jorden. Ud over at være en fremra
gende legevaluta for øens børn, så er det 
såkaldte ’chaney’ (sammentræning af ’china’ 
og ’money’) også et håndgribeligt minde  
om kolonitiden. Det er nemlig stumperne af 
koloniherrernes kongelige porcelæn, som 
blev smadret under oprørene på øerne. 

Disse fragmenter bruger La Vaughn Belle  
i sit oliemaleri, Chaney, hvor hun sætter dem 
sammen i nye mønstre og maler dem i 
forstørret udgave. På den måde illustrerer 
hun et fragmenteret billede af Caribiens  
og sin egen historie. Det er nemlig et vilkår 
for sorte caribiere, at det eneste, de ved  
om fortiden, er, at deres forfædre blev 
trans porteret som slaver fra et sted i Afrika.

Maleriet er holdt i enkle blåhvide nuancer 
med blomsterranker og et landskab, der 
fortaber sig i baggrunden. Særligt én blomst 
vækker genklang hos et dansk publikum  
– det er nemlig den karakteristiske Mega
mussel. Værket spiller således på nostalgi  
for jomfruøboere ved at vække minder om 
barndommens leg, og for danskere ved at 
bruge et symbol, vi genkender som særligt 
dansk. 

Voodoo vækker historien til live
Jeanette Ehlers er opvokset i Danmark med 
en dansk mor og en caribisk far og uden et 
særligt forhold til dansk kolonihistorie. Først 
da hun som ung voksen besøger de tidligere 
danske besiddelser i Ghana, går det op for 
hende, at hun på sin fars side nedstammer 
fra slavegjorte. 

I Blinde Vinkler udstiller hun videoværket 
Black Magic at the White House, hvor hun 
filmer sig selv dansende gennem de smukke 
stuer i et gammelt sukkerpalæ. Hun bort
redigerer sin krop, så man kun ser silhuetten 
som en skygge eller et genfærd, der danser 
til ceremonielle afrikanske trommer og 
udfører et afrikansk voodooritual, som 
bruges til at komme i kontakt med forfædrene. 

 Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 5 / November 2018  ·  25



Jeanette Ehlers leger med tilstedevær og 
fravær på samme tid. De gamle palæer er 
bygget til sukkerbaronerne, men finansieret 
af slavegjorte menneskers arbejde. På  
den ene side er det en realitet, der er gået  
i glemmebogen, og på den anden side 
hjemsøger det stadig de gamle stuer.

Forskellige udgangspunkter giver 
forskelligt kunstnerisk sigte 
Langt hen ad vejen vil Jeanette Ehlers og  
La Vaughn Belle det samme; holde gang  
i samtalen om de koloniale bånd mellem 
Danmark og De Amerikanske Jomfruøer. 
Alligevel er der forskel på, hvordan de gør 
det, og hvad de vil have ud af det. 

Belle bor bogstaveligt talt i koloniale spor  
i arkitekturen, i jorden – ja i selve tilstede
værelsen af caribiere med afrikansk afstam
ning. Hun kommer fra en frustration over  
ikke at kende sin historie, hvilket hun deler 
med størstedelen af den befolkning, hun  
er opvokset iblandt. Ehlers står anderledes 
alene med sin oplevelse af at nedstamme  
fra slavegjorte i Caribien, idet hun er vokset 
op som sort i et hvidt, dansk samfund,  
hvor man ikke taler om kolonitiden.

Belle arbejder med koloniale materialer  
og sætter dem sammen til nye fortællinger,  
og laver på denne måde sin egen fortolkning 
af fortiden, som hun selv er herre over.  
Ehlers tager sit udgangspunkt i kolonialis
mens usynlighed, og ved at bortredigere  
sin egen krop insisterer hun på en relation 
mellem kolonitiden og palæet. Hun tvinger 
kolonialismen til at blive nærværende. 

Ehlers’ og Belles kunst afspejler nogle af  
de spørgsmål om identitet, som diskuteres 
blandt efterkommere af slavegjorte. Ser  
man som efterkommer primært sig selv  
som afrikaner uden for Afrika, eller er man 
caribier med en identitet, der er formet af 
europæiske, afrikanske og latinamerikanske 
strømninger? 

Det er et åbent spørgsmål, og gennem 
kunsten får det lov til at forblive sådan.  
Når La Vaughn Belle og Jeanette Ehlers 
samarbejder om statuen I am Queen Mary, 
så kræver det, at de giver plads til hinandens 
forskelligheder. På den måde er statuen ikke 
bare et monument over kolonitiden. Den er 
også en åbning ind til et rum, hvor forskellige 
perspektiver kan få lov til at eksistere sam 
men – også selv om de til tider er i strid  
med hinanden.

Camilla Lund Mikkelsen er cand.mag. i 
kultur- og sprogmødestudier og dansk, og 
hun forsvarede sit speciale ‘Postkoloniale 
kolonier i kunsten. En analyse af udstillingen 
Blinde vinkler i et transnationalt perspektiv’  
i marts 2018. Camilla er 28 år gammel  
og til daglig arbejder hun freelance med 
kulturformidling og kommunikation.

Se også artiklen side 24.

26  ·  Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 5 / November 2018



Cand.mag. Emilie Paaske Drachmann 
giver sit bud på fortolkning af statuen 
”I am Queen Mary”3

I juni 2016 afleverede jeg mit kandidat
speciale på Syddansk Universitets Institut  
for Kulturvidenskaber. Specialet havde titlen 
”Omvendingens dronning – analyse af et 
erindringsmo(nu)ment” og handlede om 
kunstneren Jeannette Ehlers’ forslag til en 
mindeskulptur over den danskvestindiske 
historie. Debatten om Danmarks kollektive 
erindring eller forglemmelse af fortiden som 
kolonimagt og slavehandlende nation var så 
småt gået i gang i løbet af foråret 2016, men 
den tog for alvor fart i løbet af 2017, hvor 
100året for salget af de tidligere danske øer 
blev markeret. Fraværet af mindesmærker 
eller erindringssteder til denne del af dan
markshistorien blev flere gange fremhævet  
i debatten, bl.a. på forsiden af Information  
i december 2015. Her blev det påpeget, at 
det ikke er så mærkeligt, hvis vores kollektive 
erindring om tiden som slavehandlernation  
er mangelfuld, ”for vi kan ikke se den 
nogen steder.” 

Forslaget til en statue af Queen Mary, som 
var genstand for min analyse, stod kunstne
ren Jeannette Ehlers bag. Hun har i en 
årrække haft den danskvestindiske historie  
i centrum for sin kunst, og på eget initiativ 
lavede hun et forslag til en mindeskulptur, 
som skulle minde os danskere om vores 
transatlantiske arv. I tiden fra afleveringen  
af mit speciale til afsløringen af statuen  
d. 31. marts 2018 gennemgik projektet en 

række ændringer i designet, og den cruzan
ske kunstner LaVaughn Belle blev inddraget  
i projektet. Det er derfor ikke den endelig 
version af statuen, men det tidligere forslag, 
som både denne artikel og specialet handler 
om. Ønsker man at blive klogere på den 
endelige statue, kan man læse nærmere på 
hjemmesiden: www.iamqueenmary.com 

En stor hvid mand  
og en stor sort kvinde
Jeannette Ehlers foreslog pladsen foran  
Det Vestindiske Pakhus på Toldboden i 
København som placering for mindeskulp
turen. I dette massive otteetagers bygnings
værk blev kolonialvarer som kaffe og sukker 
produceret af slaver på De Vestindiske Øer 
opbevaret. I dag rummer huset de over  
2000 gipsafstøbninger af klassiske euro
pæiske statuer, som Den Kgl. Afstøbnings
samling består af. Som Ehlers selv påpegede 
i sin beskrivelse af projektet, så er det  
”et mærkeligt sammentræf at have  
den hvide mands hvide kunst udstillet  
på det lager, hvor varerne produceret  
af sorte slavegjorte afrikanere engang 
blev opbevaret.” 

På den ene side af pakhusets facade står  
en stor bronzeskulptur, som er en afstøbning 
af Michelangelos Davidsstatue. I et interview  
i Weekendavisen har Jeannette Ehlers udtalt, 
at ”det er på tide, at den store hvide 
mand får selskab af en stor sort kvinde.” 
Ved at rejse en 7 meter høj irret bronze
skulptur på den anden side af facaden var 
det dermed Ehlers’ ønske at skabe balance  
i pakhusets udtryk.

KUNST OG SLAVERI 2

OMVENDINGENS DRONNING

3  Se også Emilie Paaske Drachmanns artikel s. 24.
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Den foreslåede skulptur forestillede en slank, 
ung kvinde, der sidder i en stol med et 
cirkelformet ryglæn. Ryglænet og kvindens 
ranke holdning giver nærmest det indtryk,  
at det er en trone, hun sidder på. Dette 
indtryk forstærkes af statuens titel Queen 
Mary. Men Queen Mary var ikke en traditio
nel dronning – hun var oprørsleder. Sammen 
med to andre kvinder, var Mary Thomas,  
som hun retteligt hed, med til at lede et oprør 
blandt de sorte markarbejdere på St. Croix  
i 1878. Oprøret fandt sted 30 år efter 
slaveriets ophør, men de sorte og farvedes 
arbejdsforhold var ikke blevet forbedret 
væsentligt i mellemtiden. På den såkaldte 
skiftedag – den eneste dag, hvor det var 
tilladt for markarbejderne at skifte plantage 
– udbrød der i 1878 et oprør blandt arbejder
ne. I løbet af oprøret mistede 87 personer 
livet: tre af dem var hvide, resten var sorte  
og farvede markarbejdere. De tre kvinder,  
der efter oprøret blev kendt som queens, 
blev alle oprindeligt dømt til døden for deres  
engagement i oprøret. Efterfølgende blev  
de dog benådet og sendt til kvindefængslet 
på Christianshavn i København. Efter 
omkring fem år i København blev Queen 
Mary sendt tilbage til St. Croix for at afsone 
resten af sin straf der. Mindesmærket er 
dermed stedsspecifikt i dobbelt forstand: der 
er en direkte historisk relation mellem Queen 
Mary og København pga. Mary Thomas’ 
ophold i Kvindefængslet, men stedsspecifici
teten forstærkes også af forbindelsen mellem 
pakhuset og den trekantshandel, som 
slavehandlen udgjorde det ene ben af. 

Mary, whip it good
Samtidig med, at mindesmærket låner 
legitimitet fra historien om Queen Mary, 
foregår der en leg med at blande historiske 
fakta med myter og fiktion. Statuens 
udseende bygger nemlig ikke på illustrationer 
eller fotografier af Mary Thomas, men 
derimod på et af Jeannette Ehlers’ tidligere 
værker, performancen Whip It Good.  

I performancen er Jeannette Ehlers iført  
den samme beklædning som statuens Mary. 
Med hvide mønstre malet i ansigtet, på 
overkroppen og på armene tildeler hun 
langsomt et hvidt lærred det ene piskeslag 
efter det andet. Mellem slagene smører hun 
møjsommeligt piskesnerten ind i sort kul,  
så lærredet efterhånden bliver stribet af  
de sorte slag. Jeannette Ehlers har opført 
værket adskillige steder rundt om i verden 
bl.a. også i Afstøbningssamlingen i pakhuset. 

Hvis vi vender tilbage til statuen, er både 
pisken og Queen Marys beklædning direkte 
taget fra performanceværket og ikke fra 
historiske kilder om Mary Thomas. Det er 
ikke til at sige, om hun rent faktisk har været  
i besiddelse af en pisk, men på andre 
illustrationer er hun afbildet med en sukker
kniv og en brændende fakkel. Når Ehlers 
vælger at udstyre Queen Mary med en pisk, 
skal det måske ses som et ønske om at 
koble statuen til historien om slaveriet ved  
at bruge pisken som et symbol på slaveriet 
som institution.

Omvendingsfiguren er helt central for 
forståelsen af mindesmærket. Skulpturen 
bygger videre på den omvending, der finder 
sted i Whip It Goodværket, hvor de mørke 
striber på den lyse baggrund kommer til at 
fungere som et negativ af de lyse streger, 
som piskene igennem tiden har sat på den 
mørke hud. Men omvendingen er også på 
spil i en videre forstand. På grund af statuens 
højde vil Queen Mary altid blive betragtet 
nedefra. Hermed sker en omvending af 
adskillige tidligere hierarkier: hierarkiet mellem 
sorte og hvide, mellem mænd og kvinder, 
mellem center (forstået som nationalstaten 
Danmark) og periferi (de tidligere DanskVest
indiske Øer). Denne omvending af rollerne 
giver associationer til karnevalismen og især 
de romerske saturnalier, hvor herrer og slaver 
byttede plads for en eller flere dage. 
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Et historisk karneval
Den russiske litteraturforsker Mikhail Bakhtin 
har beskrevet karnevalet som ”en tids
begrænset befrielse fra den herskende 
sandhed og en midlertidig ophævelse  
af alle hierarkiske relationer, normer  
og forbud.”4 I Bakhtins forstand foregår 
betragtningen af skulpturen altså som et 
karneval, hvor rollerne fra kolonitiden bliver 
byttet om. Indbyggerne i den tidligere 
kolonistat Danmark er nu henvist til rollen  
som beskuere af den ophøjede Queen Mary, 
præcis som indbyggere i det tidligere Dansk 
Vestindien gennem historien har skullet se op 
på statuer af danske konger og vigtige mænd.

Ved at benytte karnevalets omvendingsfigur 
kan statuen Queen Mary synliggøre en 
ulighed, som vi ellers ikke lægger mærke  
til. Ifølge historikeren Inge Adriansens store 
undersøgelse fra 2001 til 2007, er 98 procent 
af Danmarks monumenter for navngivne 
personer mindesmærker rejst til ære for 
mænd. Denne skævhed reflekteres i vores 
nationale historieskrivning. Antropologen 
Karen Fog Olwig har vist, hvordan vi i 
Danmark har en tendens til at fortælle den 
danskvestindiske historie med fokus på de 
gode ting, danskerne gjorde.5 Konsekvensen 
af denne historietradition har været, at kun  
de hvide danske (mænd) er blevet fremstillet 
som handlekraftige aktører, mens den 
tidligere afrocaribiske slavebefolkning 
præsenteres som en stor umælende masse. 
Vi kommer til at betragte historiens gang som 
et resultat af store mænds store gerninger. 
Denne måde at anskue fortiden på er  
i Danmark blevet så fasttømret, at selv 
Nationalmuseet uden videre gengiver den, 
når de på deres hjemmeside beskriver 
enevælden som ”perioden, hvor foretagsom
me handelsfolk med støtte fra kongemagten 
kunne tjene formuer på den indbringende 

trekanthandel mellem Danmark, Afrika  
og Dansk Vestindien.”

Det er denne fortælling, som mindeskulp
turen Queen Mary gennem karnevalets 
omvendingsfigur vil gøre op med. Det 
groteske eller ironiske bruges til at udstille  
og nedbryde magtstrukturerne, så noget nyt 
kan bygges op. Skulpturens hensigt er ikke 
at vende fuldstændigt om på magtforholdene 
i Danmark eller verden og skabe et nyt 
racehierarki med de sorte øverst og de  
hvide nederst. Den viser os tilfældigheden i, 
at det blev netop sådan, og at det kunne 
have været anderledes.

Mod en ny danskvestindisk  
fortælling?
Som Bakhtin skriver, så er karnevalslatteren 
en ambivalent latter, der er ”rettet mod alt og 
alle (herunder mod karnevalsdeltagerne selv), 
hele verden fremstår som latterlig, bliver set 
og opfattet i dette latterlige lys, i sin muntre 
relativisme.” Latteren er både munter og 
alvorlig, opbyggelig og nedbrydende, og den 
udstiller historiens relativisme eller tilfældig
heder. Tilfældigheden i, at vi kun rejser 
statuer af hvide mænd og ikke af sorte 
kvinder; tilfældigheden i, at det er Margrethe 
II og ikke Mary Thomas, der er dronning; og 
ikke mindst tilfældigheden i de magthierarki
er, der opstod i Europa, Afrika og Caribien  
for mange hundrede år siden, og som vi 
stadig lever med eftervirkningerne af i dag. 

Statuen kommer dermed til at stå som et 
alternativ til den standardiserede fortælling 
om den danskvestindiske fortid. Fremfor  
at fokusere på de driftige og foretagsomme 
handelsfolk, præsenterer den en sort kvinde 
som en aktiv medspiller i den danskvest
indiske historie. Den kan dermed bidrage til, 
at en anden fortælling om den danskvest
indiske fortid kan finde sted. 

4  Mikhail Bakhtin (2001): Karneval og latterkultur. Frederiksberg: DET lille FORLAG
5  Karen Fog Olwig (1994): ”Et ’Gyldent minde’? Tropiske troper i dansk identitet” i Komplekse liv. Kulturel mangfoldighed  

i Danmark, redigeret af John Liep & Karen Fog Olwig, s. 161175. København: Akademisk Forlag
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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/testindmeld

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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ANNA MONICA VILLA,  
psykolog m.m.

Anna Monica er født 1961 på St. Croix, 
opvokset på St. Thomas, og i mange år 
bosiddende i Danmark.

Anna Monica fik en uddannelse i psykologi/
sociologi på Rutgers University i New Jersey. 
Blev som ung gift med en dansker, bosatte 
sig i Danmark og tog herefter en SOSU 
uddannelse, der blev hendes erhverv, dog 
senere suppleret med hvervet som turist
guide på De vestindiske Øer hver vinter.  
I dag arbejder hun også med flygtningebørn 
på Dansk Røde Kors center i Ebeltoft.

Anna Monica udtalte i 2017 til DVS`s jubilæ
umsskrift, at hun som ung amerikaner aldrig 
havde hørt om øernes oprindelige relation til 
Danmark. Men hun erfarede senere herom, 
og siden den tid har hun – bl.a. som medlem 
af DVS – fundet en vis basis og forståelse for 
de rødder, som også Danmark har bidraget 
med i forhold til hendes opvækst.

Og når vi kommer til det med rødder. Hvad 
mange af os næppe helt forstår er den meget 
store forskel, der er mellem St. Thomas  
og St. Croix og dettes indbyggere. Det er  
et forhold, man mærker hele tiden. Anna 
Monica mener, at hun med sin baggrund  
på begge øer, har været en slags brobygger, 
idet hun har en forståelse for den forskellige 
mentalitet, der er på de 2 øer. 

TORBEN JERØ,  
pensionist, elektroniktekniker

Torben Jerø er drevet af interessen for  
De vestindiske Øer, og den historie, der 
knytter sig hertil, og kan – som mange  
af os i bestyrelsen – ikke opvise forfædre,  
der har spillet en rolle på øerne, mens  
disse var danske.  På sin hjemmeside  
www.DeLyseSider.dk viser historier og 
billeder dog hans store interesse for de 
gamle danske øer. Og det er også blevet  
til et antal rejser til øerne, der i den grad har 
vakt hans interesse for DVS, hvorfor han  
nu har meldt sig klar til at gøre en indsats  
i DVS`s bestyrelse.

Torben har – inden han for 10 år siden gik på 
pension – arbejdet indenfor en bred vifte af 
virksomheder i elektronikindustrien, og er 
også et aktivt menneske indenfor foreningsliv, 
i dag bl.a. som medlem af den boligforening, 
hvor han bor, og sekretær i en seniorforening 
tilknyttet Teknisk Landsforbund i Hillerød.

PRÆSENTATION AF DE NYE  
BESTYRELSESMEDLEMMER I DVS

Vi byder  
Anna Monica og 

Torben velkommen  
i bestyrelsen
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BESTYRELSESMEDLEM 
Torben Jerø
toj@delysesider.dk
T 30 11 72 43

NÆSTFORMAND
Ebbe Tor Andersen 
ebbe.tor@hotmail.com
T 24 79 36 65

DANSK VESTINDISK SELSKAB:  
BESTYRELSE, KONTAKTPERSONER  
OG ADRESSER

FORMAND 
Lars Hven Troelsen
formanden@dwis.dk
hven@oncable.dk
T 40 51 94 95

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

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

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

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

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

BESTYRELSESMEDLEM
Anne Walbom 
walbomanne@gmail.com 
T 23 74 92 20
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BANKFORBINDELSE
Lån & Spar Bank
Reg. nr. 0400
Konto nr. 1170079724
IBANnr . DK2004001170079724, 
BICkode LOSADKKK

BESTYRELSESMEDLEM 
Anna Monica Villa 
annamonic@gmail.com 
T 28 78 18 61  
T +1 340 642 6756

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 
Anne Walbom og Gerda Brown 
koordinerer Festival 2019  
på Sankt Croix.

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 

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 16711917.  
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 193646
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
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 TVdokumenta
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  
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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Alle priser er eksl. porto og forsendelseskuvert. Bestilling i eshop, 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 19151917,
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 18551917
Anne Walbom og Elisabeth 
Rezende. Pris kr. 200,

DANSK VESTINDISK 
SELSKAB 19172017
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. THOMASMYSTERIET
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 DANSKVESTINDISKE 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.

”I am Queen Mary”.  
Statuen af Mary Thomas,  

som er placeret foran  
Det Vestindiske Pakhus  

på Toldboden i København. 

Se artiklerne s. 24 og 27
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