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Black Lives Matter bevægelsen har 
kunnet rive de fleste af os med,  
i en enig front om, at sorte i USA  
er udfordret af et i hovedsagen hvidt 
samfund, og især af en politistyrke, 
der angiveligt er gennemsyret af  
racisme. 

Vi har kunnet forfærdes over mordet 
på George Floyd – især den kynisme, 
som billederne viste. Vi har kunnet 
forstå den ophidselse, som mordet 
affødte og som udmøntede sig i vold-
somme demonstrationer og volds- og 
ødelæggelseshandlinger. 

Mange af os har set den nuværende 
præsidents optræden som en bekræf-
telse på de uretfærdigheder, som det 
amerikanske samfund bygger på, og 
som i hovedsagen rammer den sorte 
befolkning; og vi har måske haft en vis 
forståelse for, at der er røget nogle  
af de mest udfordrende statuer og 
monumenter.

Nu skrives disse ord jo i et magasin, der 
handler om de tidligere dansk-vestindiske 
øer, og udgiveren, Dansk Vestindisk Selskabs 
aktiviteter i forhold til øerne, der i dag er 
amerikanske. Når vi behandler emner i  
Magasinet er de ofte af historisk karakter  
og med hyppigt fokus på den tid, hvor øerne 
var danske. Vi kommer ikke udenom, at der 
godt kan stå et romantisk, nærmest national-
romantisk skær over mange af historierne og 
de personer, der er en del af dem, og selvom 
linjen altid er baseret på bevidstheden om,  
at en væsentlig del af øernes nuværende liv 
har sit udspring i slavehandel og slaveri,  

og at dette er et mere end mørkt kapital i den 
danske og europæiske historie, så kan det 
selv for den kyndige læser godt være svært 
at udlede, hvordan livet på øerne i dag egent-
lig er – i virkeligheden.

Jeg tror, at mange af os har den opfattelse, 
at der ikke er eller kun i begrænset omfang er 
racisme i USVI. Befolkningen er overvejende 
sort, historisk har der ikke været racisme,  
og øerne har en vis grad af selvstyre, som 
indebærer at væsentlige samfundsfunktioner 
varetages af repræsentanter valgt af øernes 
befolkning. Dette billede er nok ikke helt 
korrekt. 

Dette er i hvert fald belyst i en mail, som 
Deanna James udsendte i juni 2020. Deanna 
James er direktør for St. Croix Foundation, 
der er én af de 3 største filantropiske organi-
sationer på St. Croix (Christiansted). Denne 
organisation er bl.a. involveret i In Search of 
Identity projektet (renovering af gendarm-
kasernen i Christianssted og det gamle 
danske militærhospital i Charlotte Amalie, 
omtalt i adskillige artikler i Magasinet).

Deanna James elaborerer over den hvide 
indflydelse i det fortrinsvis sorte Territory  
(som hun kalder ”the only predominantly 
Black American colo-
ny”). I donorverdenen, 
som er en meget vigtig 
del af amerikansk 
samfundsliv, oplever 
man selv i USVI en  
hvid dominans. Det 
belyser hun bl.a. med,  
at donationerne til 
organisationer, der er  
ledet af sorte, er 24 % 

REDAKTØREN SKRIVER…

RACISME OG STATUER!

Deanna James
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mindre end til organisationer, der er ledet af 
hvide, og netto formuerne i de sortledede 
organisationer er 76 % mindre end i de hvide 
organisationer. Deanna James konkluderer 
derfor, at ”systemic issues of race in America 
do not take a siesta at our shore lines. Our 
systems here in the Territory are governed by 
and rooted in the same structurally unequal, 
unjust and racially biased national systems”. 

Det forsøger hun og hendes organisation  
at gøre noget ved. Arbejdet skal have rødder 
i ”our”, dvs. den sorte, Virgin Islands historie, 
som er en historie om slaveri, oprør og 
modstandskraft, og historien skal konstant 
gentages, så den ikke glemmes (”repetition, 
repetition, repetition”). Ambitionen er kon-
stant at diskutere race og racisme, og  
dermed være en model for lokalsamfundet 
og måske den ydre verden i håndtering af 
racismen og alle dens negative konsekven-
ser.

Mens denne bevidstgørelse om racismens 
tilstedeværelse og indflydelse pågår, er der 
især på St. Thomas opstået en debat om 
fjernelse af busten af Kong Christian IX,  
der er placeret i Emancipation Park centralt  
i byen, og som nok er kendt af alle, der har 
besøgt St. Thomas. Der er sågar fremsat  
et beslutningsforslag om fjernelsen i USVI 
senatet.

Man kunne godt vedtage med sig selv, at 
denne buste, der står langt fra de danske 
kyster, blandt en befolkning, 
der næppe ved, hvem  
Kong Christian IX er, ikke 
har nogen mission, og så 
endda i en park, der hedder 
Emancipation Park. Hertil 
kommer, at for en amerika-
ner/vestinder må ethvert 
minde om konger og guver-
nører være et minde om  
en dårlig tid, for konger er  
jo et europæisk fænomen, 
og det var europæerne,  
der bl.a. bragte slaverne og 

slaveriet med sig til de hovedsageligt  
ubeboede caribiske øer. Så væk med den  
del af historien.

Hvis man suspenderer de følelsesmæssige 
parametre, der bestemt spiller en rolle i hele 
Black Lives Matter diskussionen, så kan  
man ikke over én kam fjerne alt, der har  
med en særlig epoke at gøre. Jo, man kunne 
nok i Nazityskland fjerne statuer med Hitlers 
kontrafej, ligesom Lenin, Marx og Engels 
naturligt måtte forsvinde ved sammenbrud-
det i Østeuropa i 1989 og i Sovjetunionen  
i 1991. Men her var fjernelseshandlingerne  
en del af den revolution/begivenhed, der 
fjernede de selvsamme magthavere/regimer. 
Mindesmærker af alle arter må kun fjernes 
efter seriøse overvejelser om symbolværdien 
dels af mindesmærket, dels af selve fjernel-
sen af dette. Og her er Kong Christian IX  
ikke udtryk for noget som helst af det, som 
BLM bevægelsen nu har rejst sig imod.  
Han var konstitutionel monark; det var ikke 
ham der regerede eller bestemte; slaveriet 
var for længst ophørt i Dansk Vestindien  
i den periode han var konge (1863-1906),  
og levevilkårene, som i denne periode  
bestemt ikke var gode på øerne, var et 
resultat af beslutninger truffet af den danske 
regering (Finansministeriet) og Kolonialrådene 
på øerne, ikke af kongen.

Fjerner man busten med de begrundelser, 
som høres, bl.a. af kunstneren LaVaughn 
Belle, er det fordi man laver en konstrueret 

historie; og skal man tage konsekvensen 
heraf vil det være nødvendigt at fjerne alt, 
hvad der på øerne kan relateres til den 
danske periode. Ellers har man ikke 
været konsekvent omkring sin mission. 
Og er der ikke længere spor tilbage af 
den danske tid, er øerne måske heller 
ikke længere så interessante turist-
destinationer for danskere. 

Jeg håber, at vores vestindiske venner 
tænker sig godt om.

Michael Keldsen 
Redaktør
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MEDLEMS MØDER

MEDLEMSMØDE  
I TAASTRUP  
MEDBORGERHUS

LILLE SAL,  
TAASTRUP HOVEDGADE 71,  
2630 TAASTRUP

TORSDAG 
17. SEPTEMBER 2020 
KL. 19.00

 
Queen Mary  
– omvendingens dronning

Dette oplæg ser på, hvordan fortiden som en slavehandlende 
nation blev husket i Danmark i tiden frem mod 100-året for 
salget af de dansk-vestindiske øer til USA. Omdrejnings-
punktet for oplægget er kunstneren Jeanette Ehlers’ forslag 
til en mindeskulptur over oprøreren Queen Mary og hvilken 
betydning, denne skulptur i samspil med andre materielle 
spor i det københavnske gadebillede har for den kollektive 
erindring og samtale af denne periode i danmarkshistorien. 

v/ Emilie Paaske Drachmann, cand.mag i kulturstudier  
fra Syddansk Universitet med speciale om statuen af 
Queen Mary.

Der vil blive  
serveret 2 stk.  

smørrebrød  
og kaffe/the.

Pris for  
medlemmer  

kr. 75.-

Pris for  
ikke medlemmer  

kr. 100.-

Tilmelding senest  
11. september 2020  

via hjemmesiden eller  
på tlf. 60 41 06 22  
til Gerda Brown.

 Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 4 / September 2020  ·  5



 

MEDLEMSMØDE I HORSENS

STEENSBALLEGAARD GOLF,  
BYGADEN 70 / STENSBALLE-
GÅRDSVEJ 7, 8700 HORSENS

LØRDAG 26. SEPTEMBER 2020  
KL. 14.00

 
H.C. Andersen og Dansk Vestindien

H.C. Andersens tid var præget af  
den danske kolonialisme, og mange 
af de familier, der hjalp H.C. Ander-
sen økonomisk og inviterede ham på 
besøg i deres fine hjem, var involveret 
i plantagedriften i Vestindien på forskellige måder. H.C. Andersens nærmeste 
veninde, Henriette Collin, rejste til St. Croix og sendte lange rejsebreve til 
ham, hvor hun beskrev naturen og livet på de tropiske øer. 

H.C. Andersen læste Henriette Collins breve med stor interesse, og han 
brugte vestindiske motiver i f.eks. skuespillet ”Mulatten” og digtet ”Neger-
kongens datter” – tekster, som i dag er gledet i baggrunden, men som  
H.C. Andersen selv satte stor pris på og læste fra ved adskillige lejligheder. 

I forbindelse med foredraget i Dansk Vestindisk Selskab vil bl.a. disse  
tekster blive taget frem fra mølposen igen.

Lise Bostrup er ligeledes formand for Den Danske Sprogkreds og forlægger. 
Har bl.a. udgivet flere samlinger af H.C. Andersens eventyr samt digt-
samlingen ”At reise i en Luftballon. Vers på andres rim”, som er baseret  
på H.C. Andersens selskabsdigte. 

Lise har holdt foredrag om H.C. Andersens forfatterskab på St. Croix  
Litterary Festival og på universitetet på Skt. Thomas, og udgivet bøger  
af den vestindiske forfatter Tiphanie Yanique, en lille antologi af samtidig 
vestindisk lyrik og prosa og to romaner af den norske forfatter,  
Fartein Horgar, der handler om Vestindien.

v/ Lise Bostrup cand.mag. i dansk og tysk fortæller  
om H.C. Andersen og Dansk Vestindien.

Der vil blive  
serveret  
kaffe/the  
og kage.

Pris for  
medlemmer  

kr. 75.-

Pris for  
ikke medlemmer  

kr. 100.-

Tilmelding senest  
den 19. september 2020  

via hjemmesiden eller  
på tlf. 60 41 06 22  

til Gerda Brown

6  ·  Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 4 / September 2020



Professor Olasee Davis fra University  
of the Virgin Islands og Jens Soelberg.

MEDLEMSMØDE  
I TAASTRUP  
MEDBORGERHUS

STORE SAL,  
TAASTRUP HOVEDGADE 71,  
2630 TAASTRUP 

ONSDAG  
DEN 25. NOVEMBER 2020 
KL. 19.00

 
Jens Soelberg er forsker  
og museumskurator  
ved Institut for Lægemiddel- 
design og Farmakologi, SUND,  
Københavns Universitet.

I de støvede arkiver og herbarier findes en solstrålehistorie fra  
Danmarks ellers dunkle fortid med slavehandel. Guldkystens folkeslag  
og Dansk Vestindiens slavers enestående viden om læge planter  
fandt nemlig vej til notesbøger og manuskripter af danske botanikere, 
missionærer, læger og soldater. Vi har samlet den viden, og forsøgt  
at spore den i de levende traditioner i Ghana og De Amerikanske 
Jomfruøer i dag. Det viste sig desværre, at mange af lægeplanterne  
er gået i glemmebogen. Ikke desto mindre viser vores laboratorie-
undersøgelser, at de glemte læge planter har farmakologisk aktivitet 
og lægemiddelpotentiale! 

Tag med på en rejse i fortid og nutid,  
på jagt efter værdifuld viden fra  
den danske kolonitid.

Der vil blive  
serveret 2 stk.  

smørrebrød  
og kaffe/the.

Pris for  
medlemmer  

kr. 75.-

Pris for  
ikke medlemmer  

kr. 100.-

Tilmelding senest  
18. november 2020   

via hjemmesiden eller  
på tlf. 60 41 06 22  
til Gerda Brown.
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DEBAT

OG HVAD SÅ MED EFTERKOMMERNE  
AF DANSK SLAVEREGIME?

Af Ulla Lunn, arkitekt.  
Aktivt medlem af In Search of Identity

I disse tider, hvor der er lidt lydhørhed 
over for nationens kolonihistoriske 
arv, hvor diverse journalister spørger 
ind til hvor man kan se spor af koloni-
historien i landets hovedstad, så bliver 
der også talt om at skabe et koloni-
historisk center i det gamle Vestindisk 
Pakhus ved havnen i København.  
Og det ville være det rigtige sted  
at etablere det, for her er koloni-
historiens spøgelse stadig aktivt.  
Her kan du få gyset fra historien  
om både pakhusslavernes arbejde  
ved hejsen og bestyrelses- og direk-
tionsmøder i tagværelsets fornemme  
interiør.

Der har været talt om behovet for at kaste lys 
over dansk kolonihistorie i flere år og nogle  
vil kunne huske at Lars Løkke var en tur  
på Jomfruøerne i 2017, i forbindelse med 
markeringen af 100 året for at Danmark 
afhændede Dansk Vestindien til USA. 

Ved den anledning lovede han nogle legat-
ophold i Danmark til unge studerende fra 
øerne. En halvhjertet gave som kun giver et 
enkelt semester og ikke, som der er meget 
behov for, en hel uddannelse. For det er der 
behov for i det lille øsamfund, hvor der er 
meget få der har råd til at sende deres børn  
i videregående uddannelsesforløb i USA eller 
andre steder i verden.

I det år – 2017 – havde vi der er engageret  
i vores tidligere medborgere og deres lille 
øsamfund skabt mange formidlingsinitiativer. 

Bl.a. den Vestindiske Kulturambassade på 
Frederiksberg, hvor der gennem 8 måneder 
blev vist 8 kunst- og fotoudstillinger, afholdt 
25 foredrag, vist film, spillet teater, fejret 
Emancipation og ikke mindst afholdt en 
festival kaldet ”The unofficial apology party”. 

Netop fordi vi i samarbejde med kunstnere, 
historikere, samfundsdebattører og politikere 
fra øerne ville markere, hvad der egentlig er 
væsentligt for vores tidligere medborgeres 
efterkommere, dagens beboere på Jomfru-
øerne. 

Og det er, at vi støtter dem i deres kamp for 
lige rettigheder og en plads i verden. Intet 
mindre. Øerne er stadig koloni under USA. 
Øerne blev ramt af 2 orkaner i 2017 og har 
meget vanskeligt ved at få del i de genop-
bygningspuljer som føderalregeringen har  
til rådighed. Og nu under coronakrisen er de 
ramt på det eneste erhverv der egentlig er 
tilbage på de tre små øer, og det er turismen. 

Det eneste de har tilbage er deres ca. 
100.000 medborgere. Ressourcerne i en 
formidabel natur og en masse solskin.  
Og sidst, men ikke mindst, en fantastisk 
bygningskultur repræsenteret ved 3 byer  
og hundredevis af gamle plantager. Der er 
potentiale til at blive et bæredygtigt øsam-
fund, hvor netop historien om kolonisamfun-
det med alt hvad det indebar kan formidles 
– hvis der gøres en indsats for at bevare det.

Andre landes tidligere koloniserede caribiske 
øer forsøger også at skabe forståelse hos 
deres tidligere kolonimagt, og i Caribien er 
østaterne organiseret i organisationen  
CARICOM, som støtter staterne i at søge 
samarbejde, erstatning, oprejsning m.m.  
I CARICOM’s program er netop uddannelser 
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og kulturprogrammer kernen i hvad de 
caribiske østater ønsker, eller forlanger,  
af deres tidligere kolonimagter. Og hvorfor  
så netop det? Fordi det er svært for et lille  
og fattigt samfund at komme fra start med 
relevante uddannelser og med etablering af 
kulturinstitutioner af et seriøst og vedvarende 
kvalitetsniveau, inkl. forskning, formidling, 
indsamling osv.

I forlængelse af markeringen af 2017 er  
det lykkedes at danne et samarbejdsprojekt 
mellem en dansk interesseorganisation; 
”Historiske Huse” og en NPO  på øerne,  
der hedder ”In seach of Identity”. 

Samarbejdet skal etablere en hårdt tiltrængt 
skole for håndværk og arkitektur på St. Croix 
samt et lige så hårdt tiltrængt center for 
kultur og historie på St. Thomas. Det er 
desværre meget, meget vanskeligt at finde 
finansiering til dette samarbejde.

Min store bekymring i dag er, at snakken om 
et kolonihistorisk center i Vestindisk Pakhus 
kun bliver en elitær øvelse i hvordan man 
skaber et nyt museum, og kun henvendt til 
københavnerne. 

Det er ikke det der er brug for. Der er der-
imod brug for et sted, hvor der både er 
udstillinger og anden formidling, og hvor  
der bliver udviklet undervisning bl.a. for 
skolerne i hele landet. Hvor historien bliver 
fortalt også fra den anden side. Hvor der 
skabes nye normer for et ikke racistisk  
sprog og øvrig adfærd hos os og hos andre. 
Men der skal også være rum for og budget  
til at kunstnere, håndværkere og forskere,  
der kan skabe og vedligeholde samarbejder 
til lande ude i verden, som vi har udnyttet 
eller underlagt os. Og ikke mindst over 
Atlanten til det samfund, vi dog har en form 
for medansvar for. 

Det vigtigste for Jomfruøerne er at fastholde 
og udvikle venskabet og samarbejdet med 
danskerne, og at vi giver øerne ordentlig 
hjælp til at udvikles og eksistere som bære-
dygtigt øsamfund. 

Så min bøn er, at man tager samarbejds-
projekterne med vores venner på US Virgin 
Islands ind i et evt. politisk initiativ til at skabe 
et kolonihistorisk center i Vestindisk Pakhus.

Vestindisk  
Pakhus
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FILM
 

MINDER FRA THE VIRGIN ISLANDS  
1922-1932

Af Hans Jørgen N. Laursen, kasserer i DVS

Dansk Filminstitut, tidligere Statens 
Filmcentral, råder over en film, som 
blev optaget på USVI fra 1922-1932,  
og som oprindeligt blev skænket til 
Dansk Vestindisk Selskab. 

Filmen er optaget af generalkonsulinde Gerda 
Laub (1890-1968) under hendes ophold på 
øerne 1922-32. Gerda Laubs ægtemand, 
Frederik Wilhelm H. Laub (1887-1945), var 
direktør for Vestindisk Kompagni og dansk 
generalkonsul på Jomfruøerne 1920-1932. 

Filmen er en stumfilm, og er sandsynligvis 
den første 16mm film, der er optaget i Vestin-
dien, blev vist offentligt første gang for med-
lemmerne i Foreningen Dansk Vestindien på 
et medlemsmøde i Studenterforeningens 
lokaler den 25. november 1966.

Filmen er på 29 minutter  
og inddelt i kapitler:
Denmark Hill, den danske generalkonsuls 
bopæl St. Thomas, med konsulfamilien og 
deres sorte tjenestefolk. 

Byen Charlotte Amalie med handel og 
gadeliv på bl.a. Main Street og Menighedshu-
set Bethania.

Kulning, kullene bæres på hovedet i store 
kurve der vejer 40 kg og lastes på skib. For 
hver kurv fik kvinderne en kulmønt, der 
senere kunne veksles til penge. Læs om 
kulkvinderne på St. Thomas ”Dollar fo’ 
Dollar” af Ann Nørregaard.

Sukkerfabrikken Bethlehem på St. Croix, 
hvor sukkerrørene køres ind fra marken og 
behandles på fabrikken. 

Søster Maren’s Børnehjem, som er Dron-
ning Louises Børnehjem i Frederiksted med 
den danske børnehjemsleder diakonisse 
Maren Knudsen blandt børnene (i perioden 
1908-1947). Se evt. artiklerne om Søster 
Maren i Magasinet 2018-2 og 2018-3.

4. juli - Maskerade på St. Thomas. Danse 
og optog på havnen til fejring af uafhængig-
hedsdagen.

Lindberg besøger St. Thomas. Den 
amerikanske flyverhelt Charles Lindberg 
besøger i 1928 i hans fly ”Spirit of St. Louis”, 
som han krydsede Atlanterhavet med. 

Præsident Hoovers besøg 25. marts 
1931. Præsidenten kommer sejlende til Char-
lotte Amalie på et kort besøg, hvor han 
modtages med hyldest og parader – bemærk 
den fantasifulde måde Stars and Stripes 
bæres på.

Afsked. Konsulfamilien tager afsked med 
øerne i 1932 og sejler hjem til Danmark.

Filmen kan ses på Dansk Filminstitut  
på dette link: 

https://filmcentralen.dk/museum/ 
danmark-paa-film/film/minder-fra- 
virgin-islands-1922-1932

Film giver en virkelig god skildring af livet på 
øerne i dette årti.

Dansk Vestindisk Selskab er i besiddelse af 
en kopi, hvor Gerda Laubs egen tekst er 
indtalt af fru Thomas. Denne film giver en 
bedre forståelse af de sete med den indlæste 
tekst.

Der arbejdes på, at denne film vil kunne  
vises på Selskabets egen hjemmeside  
www.dwis.dk
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EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING

Den ekstraordinære generalforsamling ind-
kaldes med henblik på godkendelse af de  
på den ordinære generalforsamling den 23. 
oktober 2019 vedtagne vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringerne, hidtil gældende og 
godkendte, ændret på den ordinære general-
forsamling (ændringer fremhævet med gult), 
kan ses på Selskabets hjemmeside  
www.dwis.dk, og vil blive fremsendt  
i en nyhedsmail.

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetællere

3.  Endelig godkendelse af den ordinære 
generalforsamlings godkendte vedtægts-
ændringer af visse bestemmelser i ved-
tægterne. Det drejer sig om bestemmel-
serne i §§ 4,5,8,9,11,12,14,16 og 19. 

4.  Beslutning om, at regnskab aflægges  
for perioden 1. juli 2019 til 31. december 
2020 på ordinær generalforsamling i 
foråret 2021

Efter den ekstraordinære generalforsamling 
gennemføres medlemsmøde.

Lars Hven Troelsen 
Formand

TORSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2020 KL. 18.30

TAASTRUP MEDBORGERHUS, LILLE SAL 
TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP 

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 

Tlf.: +45 39 90 20 40  ·  email: info@uniquetours.dk 
www.uniquetours.dk

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

Tilmelding senest  
11. september 2020  

via hjemmesiden eller  
på tlf. 60 41 06 22  
til Gerda Brown.

 Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 4 / September 2020  ·  11



REGNSKAB

Selvom bestyrelsen under ekstraordinær generalforsamling foreslår, at regnskabs-
aflæggelse – som følge af vedtægtsændringerne – først sker som et 18 måneders 
regnskab ved generalforsamlingen i foråret 2021 orienteres medlemmerne her med  
et regnskab for året 2019/20 jfr. bestemmelsen i gældende vedtægter § 7 pkt. 3.:
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FRA HISTORIEN

VESTINDISKE KILDER  
NU PÅ NETTET

Af Erik Gøbel

Der er nu skabt adgang til  
spændende kilder med relation  
til de dansk-vestindiske øer på  
www.danskeselskab.dk, der er  
hjemmeside for Det Kongelige  
Selskab for Fædrelandets Historie. 
Tidl. seniorforsker Erik Gøbel  
fortæller mere herom i denne artikel.

Tidligere i år fejrede Det Kongelige Danske 
Selskab for Fædrelandets Historie sit 275 års 
jubilæum. Indvalgt som medlemmer af  
dette videnskabelige selskab er de fremme-
ste historikere, der forsker i fædrelandets 
historie. Vi mødes og holder forelæsninger  
for hinanden, og det ærværdige selskab  
har desuden altid stået for en omfattende 
publiceringsvirksomhed til gavn for alle, som 
har interesse i vort lands historie. Jubilæet 
blev fejret blandt andet ved to nye elektroni-
ske udgivelser, som begge indbefatter kilder 
til Dansk Vestindiens historie.

Peter von Scholten
Den ene er Anders Monrad Møllers kommen-
terede udgave af Christian den Ottendes 
korrespondance med Peter von Scholten  
i årene 1823-1839 (333 sider). De fleste af de 
107 breve er rapporter fra Dansk Vestindien, 
hvori generalguvernør von Scholten indgå-
ende beskriver forholdene i den sidste slave-
tid. Blandt emnerne er: Vejret og de deraf 
følgende høstudsigter, forskellige personalia, 
helbredstilstanden på de tre små øer og  
de udstationerede orlogsfartøjer med deres 
søofficerer – og ikke mindst stemningen 
blandt de ufrie (som slaverne officielt blev 

kaldt). Dette sidste havde at gøre med  
tidens helt centrale spørgsmål om slavernes 
eventuelle emancipation, altså afskaffelsen  
af slaveriet. I dette brændende spørgsmål var 
de to brevskrivere uenige: Generalguvernøren 
ønskede en snarlig frigivelse af slaverne, 
medens kongen foretrak en meget, meget 
langsom emancipation (tilvejebragt ved,  
at alle børn af slaver skulle fødes frie fra en 
bestemt dato).

Et konkret eksempel på tonen og indholdet  
i brevene kunne være dét, som von Scholten 
sendte i 1841 fra Vestindien til den enevældi-
ge konge. Det lyder som følger i tidens 
karakteristiske sprogdragt:

Tidl. seniorforsker  
Erik Gøbel
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St. Croix, Gouvernementshuuset den 30 August 1841

Allernaadigste Konge!

Jeg har havt den Lykke den 20de dennes efter Ankomsten af deres Majestæts Orlogsbrig  
Allart, af Chefen for Samme, Capitain Lieutenant Langemark, at modtage deres Majestæts 
Aller naadigste egenhændige Skrivelse af 26de Juny dette Aar samt den af deres Majestæt mig 
derved Allernaadigst tilstillede, i Anledning af Hans Kongelige Høihed Kronprindsens Formæling, 
prægede Medaille. I det jeg herved aflægger deres Majestæt min Allerunderdanigste Tak for 
dette mig saa dyrebare Beviis paa Deres Majestæts Naade, er det mig en Kjær Pligt Aller-
underdanigst at bekræfte at vi kun har een dansk Præst her. Saalænge dennes Virkekreds  
er indskrænket til denne Øe alene, gaaer det nok an, men saa snart, som for Eksempel for 
Øjeblikket, og ikke sjelden er Tilfældet, at han tillige fungerer paa de to andre Øer, eller han  
er syg, giver dette vistnok den danske Menighed grundet Anledning til Klage og giør et skadeligt 
Indtryk paa den ufrie Befolkning og foranlediger mange ubehagelige Bemærkninger for Medlem-
merne af de tolererede Kirker [dvs. de ikke-danske kirker].

Tolv Tusinde Exemplarer af den danske Præst Bagger compilerede til Brug i Landskolerne  
bestemte Catechismus, der er bleven Allernaadigst sanctioneret af deres Majestæt, arriverede 
for nogen Tid siden fra America, hvor denne Øs Borgerraad havde foranstaltet dem trykkede. 
Bemeldte Skoler besøges meget ordentlig, og kan Inspecteuren ikke noksom rose Børnenes 
Lyst til at lære og deres gode Opførsel og hvorover jeg adskillige Gange har havt Leilighed til 
personligen at blive overbeviist. Dog bør jeg Allerunderdanigst gjøre Deres Majestæt opmærk-
som paa, at det er for Øjeblikket kun Børn fra 4 til 8te Aar, der hver Formiddag fra Kl. 9 til 12 
besøger Skolerne, indtil deres Majestæts Bestemmelse Allernaadigst ankommer om Løver-
dagens Fridag og Søndagens Helligholdelse, da først vil de kunne blive sendt i de to Dage til 
Underviisning i Skolerne.

For nogle Dage siden havde jeg et Besøg af en Hr Pacoul fra Martinique, der af denne Øes 
Gouverneur var bleven mig særdeles anbefalet. Denne Mand, der har beklædt et høit civil  
Embede i Martinique, og der foruden eier 2de Plantager dersteds med circa 500 Ufrie var vist, 
med særdeles Hensyn til denne sidste Omstændighed, af den franske Regjering bleven valgt  
til at besøge de vestindiske Øer, for at giøre sig bekjendt med disses nærværende Tilstand,  
og det er mig en særdeles Glæde Allerunderdanigst at kunne forsikkre Deres Majestæt at han, 
ligesom alle andre hertil ankommende Fremmede, lydeligen udtalte sin Tilfredshed med det  
paa denne deres Majestæts Øe med Hensyn til de Ufrie fulgte System. Jeg lægger desto større 
Vægt paa denne Mands Formening, da jeg ved at giøre ham bekjendt med Alt her, der muligen 
kunde interessere ham, tidt har havt Leilighed til at blive overbeviist om hans fortrinlige Sag-
kundskab og practiske Blik.

Slutteligen tillader jeg mig igjen Allerunderdanigst at udtale Haabet om, at det Altstyrende  
Forsyn længe vil bevare Deres Majestæts kostvare Liv, og at kun Glæde og Lykke for deres 
Majestæt, som for Danmark, maa flyde af Hans Kongelige Høihed Kronprindsens Forbindelse. 
Og nedbedende Himlens Velsignelse for Deres Majestæt, Hendes Majestæt Dronningen og  
Hele Kongehuset, anbefaler jeg mig deres Majestæts fremdeles Naade og Yndest.

Allerunderdanigst,  
P. v. Scholten
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Pladsen her tillader ikke, at jeg går dybere  
ind i den nye brevudgave. Men kig selv i de 
mange spændende breve, som nu ligger frit 
tilgængelige for alle interesserede på Selska-
bets hjemmeside: www.danskeselskab.dk. 

Danske Magazin
Det Kongelige Danske Selskab for Fædre-
landets Historie har lige siden 1745 udgivet 
tidsskriftet Danske Magazin, hvori man 
publicerer interessante dokumenter og breve 
til belysning af forskellige aspekter af fædre-
landets historie. Selskabet har benyttet 
jubilæet til at få scannet alle hidtidige bind  
af tidsskriftet, i alt cirka 22.500 tryksider. 
Flere af kilderne, der er udgivet og kommen-
teret i Danske Magazin, vedrører Dansk 
Vestindien. Blandt disse er: ”J. L. Carstens. 

En almindelig Beskrivelse om Alle de Danske, 
Americanske eller West-Jndiske Ey-Lande” 
fra 1740’erne (der senere er udgivet som  
en selvstændig bog af Dansk Vestindisk 
Selskab); ”Dansk slavehandel på trekant-
ruten”; ”Planter, kaptajn H. C. Knudsens 
breve om emancipationen på St. Croix 
juli-oktober 1848”; ”Danske overvejelser  
om de vestindiske frikulørte 1815-1818”;  
og ”Peter von Scholtens afhandling om  
De dansk-vestindiske Øers forfatning 1827”.

Alle disse artikler – og mange om  
andre emner – i Danske Magazin ligger  
let tilgængelige på hjemmesiden  
www.danskeselskab.dk. Her findes  
også en detaljeret indholdsfortegnelse  
over de mange artikler.

Eksempel på brev fra  
Peter von Scholten til Christian  
den Ottende (Rigsarkivet).

Udateret portræt af  
Christian den Ottende  
(Statens Museum for Kunst).
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FORFATTERE

JOHANNES V. JENSEN  
OG DANSK VESTINDIEN

Johannes V. Jensen (1873-1950) er  
en af de store, danske forfattere, 
Nobelprismodtager (i 1944) og især 
kendt for Kongens Fald om kong  
Christian den 2. Kongens Fald indgår  
i Kulturministeriets Kulturkanon, 
blandt 11 andre værker af danske 
forfattere som H.C. Andersen, Henrik 
Pontoppidan, Karen Blixen, Klaus 
Rifbjerg m.fl. Så Johannes V. Jensen, 
der har udgivet adskillige værker og  
i det hele taget var meget skrivende 
og blandede sig i samfundsdebatten, 
er ikke en hvem som helst.

Af Michael Keldsen

I forhold til Dansk Vestindien er det ikke 
upræcist at sige, at hans kendskab til øerne 
var begrænset. Men det behøver jo sjældent 
at være til hinder for en holdning. Og det 
havde den store forfatter da også, især i 
forbindelse med salgsspørgsmålet, som 
dominerede i 1916. Den følgende tekst 
udgav han dette år. For en eftertid – og ikke 
mindst for os, der lever i midt i en til tider 
snertende identitetspolitisk debat, hvor man 
skal være varsom med, hvordan man formu-
lerer sig om grupper i samfundet – er Johan-
nes V. Jensens tekst hård kost. Der er ikke 
klangbund for flæberi over tingenes på dette 
tidspunkt værende tilstand på øerne, og 
teksten ville på ingen måde i dag kunne 
understøtte en dansk regerings eventuelle 
ønske om en undskyldning for slaveriet og 
dets konsekvenser. Her er Johannes V. 
Jensen hård i filten. Derimod bliver hans 
hårde sjæl blød ved den sammenstilling i 
teksten af de sorte i Vestindien med grønlæn-
derne og Grønland. Grønlænderne omtales 

som ”nogle af jordens fortrinligste Folk”, hvor-
imod vestinderne, ”… Efterkommerne af en 
Haandfuld Slaver, Medmennesker ogsaa de, 
men da umulig at betragte som en uafhæn-
delig Del af det danske Folkelegeme”, og 
Johannes V. Jensen ser ingen mulighed for, 
at der ved en indsats på øerne er noget håb 
”om et brugeligt Udbytte” af de mennesker, 
der bor der. Det er stærke sager, han præ-
senterer os for, og man kan lidt skamfuldt 
reflektere over ordvalget, som minder om 
det, der en generation senere forårsagede  
en af menneskehedens største tragedier,  
2. verdenskrig og de menneskerettigheds-
krænkelser, der fandt sted ikke mindst som 
følge af nogle forskruede, ideologiske tanker.

Men prøv selv at læse teksten.

”VESTINDIEN OG GRØNLAND
Jeg har hverken besøgt de vestindiske Øer 
eller Grønland, men jeg har dog været i 
Amerika og i Troperne og har set Grønlænde-
re; hvis enhver Mands Mening skulde høres, 
og man ogsaa spurgte mig, vilde jeg ikke et 
Øjeblik betænke mig paa at udtale mig for 
Salget af disse fjerne Tropeøer, som ved et 
rent Lune af Historien er bleven i vor Besid-
delse, og som hænger ved Landet uden 
mindste oprindelig og naturlig Ejendomsret.

En særlig Lyst til at lægge sin Stemme til det 
Parti der vil afhænde Øerne, faar man ved at 
læse om den fortrukne Agitation, der drives 
af Salgsmodstandere under Henvisning til,  
at det er dansk Jord, dansk Arveland og 
danske Indbyggere, man prisgiver en frem-
med Magt for Penge, og at det skulde være 
en baade udansk og unordisk Gerning – lige 
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det modsatte, er 
Tilfældet! Øernes 
Natur er vor fjern, 
Befolkningen af 
afrikansk Oprindelse, 
der er ikke et dansk 
Maal Luft og ikke en 
Draabe dansk Blod 
på disse stakkels 
Tropeøer, som ikke en 
Gang har sin egen 
Urbefolkning, men 
Efterkommere af en 
Haandfuld Slaver, 
Medmennesker 
ogsaa de, men da 
umulig at betragte 
som en uafhændelig 
Del af det danske Folkelegeme. Hverken ved 
at blande danske Udvandrere med denne 
udflyttede Negerbefolkning eller ved at hente 
dem hjem til ”Moderlandet” er der noget 
Haab – med Erfaringer andetsteds fra – om 
et brugeligt Udbytte, kun alle de mere eller 
mindre af tonede Mulatgrader, som hverken 
er Mennesker eller Vilde, et kulørt Proletariat, 
der udgør et af de bedrøveligste praktiske 
Raceproblemer i Amerika. De har i sin Tid 
hentet Negeren over og har det store Gros   
I Staterne at sørge for, lade dem overtage  
det lille vanskottede Parti paa vore Par Øer 
ogsaa.

Salget af Øerne indeholder et Tillæg, som 
forekommer mig at være af en saadan Vigtig-
hed, at det ganske overskygger Besiddelsen 
eller ikke-Besiddelsen af dansk Vestindien. 
Tilsikringen fra Amerikas Side af den fulde 
Suverænitet over hele Grønland nemlig, en 
Foræring, en national Lykke, der tilfalder os 

netop under den 
store Krig og næppe 
vilde tilfalde os ved 
nogen anden Lejlig-
hed.

Her var der Grund  
til at mobilisere alle 
nationale og nationali-
stiske Bevisrækker til 
Fordel for Salget, 
naar det sætter os i 
Besiddelse, fredeligt, 
uomdisputabelt og 
for evigt, af vor store 
højnordiske Koloni. 
Den er da nordisk, 
ved sin Beliggenhed 
mere end nordisk, det 

er gammelt dansk Kronland, koloniseret i 
Oldtiden af Skandinaver og genopdaget af 
Nordboer. Urbefolkningen er ikke strengt 
”nordisk”, den tilhører den vidtudbredte 
arktiske Stamme, som med store Mellemrum 
bebor Kysten og Øerne langs hele Nordasien 
og det nordlige Amerika, Eskimoerne, af os 
kendt under det Navn, som giver dem for vor 
Fantasi som de er: Grønlændere.

De er, saa faa de er og til Trods for det 
primitive Standpunkt de endnu indtager, 
nogle af Jordens fortrinligste Folk. De afgiver 
det bedste Krydsningselement. En eskimoisk 
Blandingstilsætning indgaar i den japanske 
Race og har givet den nogle af dens dygtig-
ste Egenskaber, Haardførhed, Selvhjulpen-
hed; noget af Urgrunden hos Kineseren,  
som giver ham hans stoiske Sejlivethed, 
noget i hans Fysiognomi, minder om  
Eskimoen. Man kender kun gode Resultater 
af Krydsninger med Eskimoen. Folk som  

Forfatteren Johannes V. Jensen.
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har de bedste Egenskaber paa begge Sider.  
Man behøver kun at minde om Knud  
Rasmussen som Typen paa det blandede 
Produkt, der opstaar når Eskimoer og  
Europæere mødes.

Vi ejer en betydelig, uvurderlig national 
Reserve i Patronatet over denne højnordiske 
Stamme. Jeg har en Gang i Spøg foreslaaet 
Knud Rasmussen, at han skulde flytte hele 
Grønlands Befolkning ned til Danmark, naar 
de nu en Gang før eller senere ikke kan holde 
Livet oppe mere som primitive Jægerfolk 
alligevel, og saa fordele dem rundt paa 
Gaardene hos Bønderne eller mellem Fisker-
ne – sligt gør man ikke mere, Fyrsterne i 
fortiden gjorde det – men det vilde betale sig! 
Nu vil Blodforbedringen finde Sted langsomt, 
ved dansk Indvandring til Grønland og ved at 
blandede Individer vender tilbage til Danmark 
igen, saadan som f. Eks. Knud Rasmussens 
Type er opstaaet.

Ingen ved heller hvor stor en Befolkning, af 
ægte Grønlændere, Krydsninger og Europæ-
ere, den vældige Ø en Gang vil kunne kom-
me til at føde, naar den sidste Hval for længst 
er harpuneret og andre af Fremtidens endnu 
ukendte Næringsveje er blevet aabnet derop-
pe. Hvis vi har nogen Reserve i Kolonier, 
Verdens almindelige Skrig, som Millioner i 
Øjeblikket dør for, men iøvrigt vist saa tem-
melig en Illusion, hele Jorden er vel en Koloni, 
hvorfor eje, hvor det er tilladt alle at handle! 
– hvis vi ønsker os saadan en Udmark,  
saa lad os holde paa Grønland. Øen har  
hidtil paa amerikanske Kort, jeg har i hvert 
Tilfælde set Kort, hvor det var Tilfældet, 
været farvet med samme Farve som Stater-
ne, nu tilbyder de altsaa at farve den med 
vor, lad os tage derimod! Lad der ikke blive 

Snak om Monroe-Doktrin og Grønland –  
hvilket der derimod er fuld Grund til i Anled-
ning af de vestindiske Øer.

Ved at afhænde disse os i etnologisk og 
geografisk Betydning lige uvedkommende 
Øer, der kun koster os Penge, ligger ude af 
vor Horisont, historisk saavel som æstetisk,  
i enhver Henseende og som politisk er et 
farligt Sprængstof ved deres strategiske 
Beliggenhed vi dog ikke kan hævde, en 
Bombe at gaa med i Haanden, og tændt 
netop for Tiden, ved at sælge dem – og ved 
samtidig at sikre os den fulde Besiddelsesret, 
under Amerikas Garanti, over Grønland, har 
vi i Danmark baaret os mere sandt dansk og 
nordisk ad, end der har været gjort i mange 
Aarhundreder.”
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Af Susan K. Beach, oversat af Michael Keldsen

I de sidste 100 år har det været  
meget småt med landbrugsaktiviteter 
på St. Croix. Der gøres nu et forsøg 
med højteknologisk sukkerrørs-
dyrkning på plantagen Estate Prospe-
rity ved Frederikssted. 

Herom fortæller Susan K. Beach,  
der er sekretær i Society of Virgin 
Islands Historians.

Teknologi genopliver landbrug  
på Estate Prosperity Sugarcane  
Plantation på St. Croix
Én af de smukkeste ejendomme på St. Croix 
er Estate Prosperity, West End. Selvom den 

oprindeligt var på 450 acres fra bakkerne  
i øst til det caribiske hav, er det på ny blevet 
en piktoresk plantage med 170 acres af 
marker, hvoraf nogle bølger i vinden af  
sukkerrør.

I mere end 30 år har The Estate været over-
ladt til elementerne og blev overgroet med 
ukrudt og misvækster, indtil den nye ejer 
påbegyndte bioklipning og afbrænding. I dag 
er hele ejendommen ryddet, landsbyhusene 
renoverede og en flåde af moderne land-
brugsudstyr arbejder dagligt i markerne.

Af dette billede, taget før 1916, fremgår det, 
at man producerede bomuld. Christensen 
forklarede, at fabrikken havde fremstillet 
sukker i en periode, derefter kun juice fra 
sukkerrørene, som blev lastet ombord på 
skibene direkte ved rørføring. Skorstenen, 
som ses i højre side af billedet, væltede 
under orkanen Hugo i 1989.

USVI ERHVERVSLIV

ESTATE PROSPERITY  
– SUKKERRØRSDYRKNING PÅ NY
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Robert Apfel fra New York, en velhavende 
investor med baggrund i finansindustrien, 
købte for flere år siden, på et tidspunkt, hvor 
han ønskede at skifte retning i sit liv, Fortuna 
Mill på St. Thomas. Under et besøg på  
St. Croix erindrer han en guided tur på 
Cruzan Rum Distillery. Det gik op for ham,  
at al molassen til romproduktionen måtte 
importeres fra så langt væk som Sydamerika. 
Han besluttede at blive sukkerrørsproducent 
med henblik på at forsyne øens 2 romdestil-
lerier. I 2018 købte han Estate Prosperity fra 
Christensen familien og begyndte det interes-
sante nye kapitel i St. Croix` erhvervsliv, at 
bringe tilbage en livsform og påvirke USVI’s 
økonomi på en positiv måde. Mr. Apfel ser 
Estate Property som et sted, der kan tjene 
udvikling af og dokumentere moderne, 
socialt ansvarlige, high-tech landbrugs-
metoder i sukkerrørsproduktion. 

Lidt historie
Estate Prosperity er vist på et af de allerførste 
kort produceret af Peter Oxholm (1794-99), 
som bestående af parcel # 34, 35 og 36. 
Siden da har en lang række af ejere efterladt 
smuk arkitektur og et væld af oplysninger  
om livet og produktiviteten blandt arbejderne 
og det overordnede bidrag til økonomien på 
denne selvforsynende ejendom. 

Retten til ejendommen blev først tillagt  
Augustine Boyd i London, en gang i 
1740’erne. Derefter blev den i 1751 solgt  
til den franske huguenot, Isaac Markoe,  
og første gang omtalt som Estate Prosperity  
i 1784. Arvingerne efter Isaac Markoe  
rapporterede i 1792, at der var totalt 450 
acres, hvoraf 350 acres var tilplantet med 
sukkerrør; resten var reserveret til kvæghold 
og jordstykker til dyrkning af grøntsager  
til 113 slaver. Der er næsten ingen omtale  
af bygningerne på plantagen på dette tids-
punkt; men i perioden 1790-1830 ændrede 
slavelandsbyerne sig dramatisk fra enkelt-
stående hytter af pil og palmer til flerrums 
murstensboliger.

Der er en fortegnelse over Estate Property  
fra 1808 udarbejdet af den daværende ejer, 
tyskeren William Krause. Størrelsen på 
ejendommen var den samme som i dag,  
450 acres. På ejendommen var et større 
familiehus, the Great House, en forvalterbolig, 
kogehus, omkring 4000 fod gærder bygget 
af ler og aske og 173 slaver. Fortegnelsen 
nævner ”70 hytter til slaverne, adskillige i 
sten” Der er i fortegnelsen også 5 tømrere,  
4 kobbersmede, 4 murere, 3 kogere,  
1 destillator, 1 kok, 3 staldknægte og  
2 drivere. De øvrige er markslaver. 

Den første danske ejer var Elmer August 
Heilbuth, som købte ejendommen kort tid 
efter frigivelsen af slaverne i 1848 og forblev 
ejer indtil 1860. Størrelsen på ejendommen 
var den samme under hans ejerskab, men 
der var færre folk knyttet til ejendommen,  
blot 73 landarbejdere ifølge Folketællingen 
1850. Hvis man sammenligner navnene på 
de, der arbejdede på plantagen i 1846 og 
1850 konstateres det, at 53 arbejdere eller 
72 % af de oprindelige slaver forblev på 
ejendommen efter Frigivelsen. Blandt de,  
der var oplistet, var 6 børn. De betegnedes  
i 1846 enten som ”uegnede” eller som  
”små bander”, og i 1850 som værende  
”i skole”.  Adskillige mænd blev flyttet fra 
”den store bande” til ”hushjælp”. Nogle 
havde også skiftet religion; den mest  
almindelige konvertering var fra Lutheraner  
til Brødremenigheden (Moravian).

I 1860 solgte Hr. Heilbuths arvinger plan-
tagen til en katolsk præst fra Irland ved navn 
Mr. O’Ryan. I 1870 solgte han videre til en 
anden irer, Mr. Hugh Roberts. I 1890 registre-
redes det, at 75 acres endnu var under 
kultivering og der blev produceret i alt 
215.000 pund sukker på plantagen. Det er 
omkring 2.600 pund pr. acre. Med dagens 
moderne teknik forventes en produktion på 
8.000 pund sukker.

I 1901 var den anden danske ejer, civil-
ingeniør Gustav Adolph Hagemann. Han var 
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forretningsmand og købte Estate Prosperity 
samtidig med Estate La Grange, Estate 
Williams, Estate Wheel of Fortune og Estate 
Punch. G.A. Hagemann stod for modernise-
ring af sukkerproduktionen på St. Croix. 
Selvom der blev foretaget store investeringer 
i opgradering af fabrikkerne, var disse år 
meget svære med forfærdelige tørkeperioder, 
skrækindgydende orkaner og faldende 
sukkerpriser. Hver plantage humpede videre 
og pinte overlevelse ud af dyrehold, frugt, 
grøntsager og hvad de kunne få ud af  
sukkerrørene. Ifølge et interview med Arthur 
Christensen (senere ejer) i 1983, blæste taget 
af fabrikken under orkanen i 1916 og blev 
aldrig repareret.

I 1983 var der endnu efterladenskaber fra 
smalsporsbanen og bolte blev fundet ved 
forvalterboligen. Disse spor gik direkte til 

fabrikken på La Grange, som producerede 
30 tons sukker om dagen (fra flere plantager) 
i begyndelsen af 1900-tallet. Andre store 
produktionssteder for sukker var Estate 
Betlehem midt på St. Croix og Estate  
Richmond nær Christiansted. Andre smal-
sporsbaner var tilsluttet disse fabrikker fra 
plantagerne i dette område.

Den tredje dansker, der købte Estate Prospe-
rity i 1940, var Frederik J. Christensen og 
hans kone Frances. Frederik var kommet  
til St. Croix fra København som ung mand  
og havde arbejdet som bogholder for mange 
kunder. Han bestyrede også mange andre 
ejendomme og mødte sin kone, Frances 
Elcock, da hun var 17 år gammel. Sammen 
kom de til at eje adskillige ejendomme  
og blev således i stand til at købe Estate 
Prosperity fra Hagemann gruppen. Købet  

Prosperity Great House,  
ca. 1900, som senere blev til  
Plantation Restaurant og Natklub
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af plantagen var ikke uden kontroverser,  
idet én af de, der skulle finansiere købet,  
Mr. Knoll og hans hustru Beatrice, nægtede 
at underskrive dokumenterne, for Frederik J. 
Christensens hustru, Frances, var af blandet 
race!

På trods af modstanden erhvervede  
Christensens ejendommen, men fandt  
snart ud af, at de ikke kunne få tingene til at 
hænge økonomisk sammen ved produktion 
af landbrugsprodukter alene.  De åbnede 
derfor en meget succesrig restaurant og 
natklub, TROPICANA, i Strand Stræde 1  
i Frederiksted. Overskuddet herfra blev 
derefter anvendt til langsomt at få renoveret 
Prosperity Great House, der var i en miser-
abel tilstand, ligesom de fik indlagt elektricitet 
og vand. Bygningen var færdigrenoveret i 
1943 og de flyttede ind sammen med deres 
børn, tillige med at de samtidig anskaffede 
600 får! Anskaffelsen betød, at de måtte 
have hjælp af 10 mænd, en flok unger og 
nogle hunde til at vandre hele fåreflokken fra 
Estate Plessen til Prosperity, 10 miles væk. 
Dette foretagende tog 12 timer med tabet  
af kun et halvt dusin får. Der blev under 
transporten endda født nogle lam.

Efter at Frederik J. Christensen var afgået 
ved døden i 1945 arvede hans søn, Arthur 
Christensen plantagen, og natklubben blev 
flyttet til The Great House, og blev berømt 
under navnet Plantation Nightclub. Det var  
et dejligt sted med plads omkring på en  
skøn patio og scene til et orkester, og en 
velassorteret bar. Nærværende forfatter har 
været heldig nok at nyde en række lørdag 
aftener de sidste år, natklubben eksisterede  
i 1980.

Fremtiden
I de seneste 3 år har Robert Apfel ryddet 
jorden, og har nu tæt på 40 acres sukker-
rørsproduktion i gang, han har bygget en 
moderne lade, har anskaffet en myriade af 
redskaber til at arbejde med de GPS-styrede 
traktorer og præcisionslandbrugsteknologi, 

og han har renoveret 6 murstenshytter og 
udstyret dem med aircondition og møbleret 
dem smagfuldt. Disse huse er forbeholdt 
konsulenter og ingeniører, der besøger 
plantagen. 

Der er omkring et dusin medarbejdere, der 
bistår med at dyrke jorden og operere et 
computerstyret underjordisk vandingssystem.

The Great House er blevet stabiliseret med  
et nyt tag og udskiftning af alle vinduer.  
Kun nederste etage bruges til oplagring.  
Den vil blive renoveret og være administrativt 
center med klasse- og konferencerum til 
understøttelse af den forskning, der sker på 
stedet.  Når hele plantagen er tilplantet,  
er det Robert Apfels plan – sammen med 
lokalsamfundet – at tilplante yderligere  
9.850 acres med sukkerrør, for dermed  
at genskabe det grønne landskab på øen. 
”Det vil være en forsøgsfarm, der har til 
formål at udvikle landbrugsteknologi og  
-tekniker”, siger Mr. Apfel. Tillige vil en butik 
skulle producere ”rhum agricole” på samme 
måde som i Martinique og på andre caribiske 
øer. Plantagen vil blive et sted for besøgende 
med en ”tasting lounge” og måske en ny 
smalsporet bane, hvorfra turister kan besig-
tige plantagen på en rundtur. Vi kan forvente 
flere nyheder og initiativer fra Estate Prosperi-
ty som hjælp til at udvikle USVI`s økonomi. 

Forfatterens note: En særlig tak til  
The St. Croix Landmarks Society Library  
for photos, til Mona Lawaetz Roberts  
og Michelle Moore for at dele deres familie-
historie.  
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Vi ville gerne være udkommet med 
Magasinet på dagen den 26. juli og 
med et stort Dannebrog på forsiden 
– for på denne dag fyldte Selskabets 
mangeårige formand Anne Walbom  
75 år. Bladet måtte vente, og Danne-
brog undlades, men Anne fortjener 
ikke desto mindre en hyldest i anled-
ning af den halvrunde dag.

Anne var en særdeles 
aktiv formand for 
Selskabet fra 2003  
til 2018, og er fortsat  
et aktivt medlem af 
bestyrelsen. Meget 
ville have været 
anderledes i Selska-
bet uden Anne, og 
hun er levendegørel-
sen af det sær lige, 
der står omkring Dansk Vestindisk Selskab 
– et forum, hvor mange af medlemmerne  
har en historie, der på et eller andet tidspunkt 
har været relateret til øerne i den danske 
kolonitid. Således også Anne. Hendes tipti-
poldefar var prokurator (dvs. advokat), som  
i 1820’erne drog ud til øerne. Her etablerede 
han sig med en advokatforretning, og blev 
således en væsentlig del af det liv, som den 
hvide del af befolkningen bedrev. Men tipti-
poldefaren fik dog sat sig sine spor, idet han 
fik 2 børn med sin egen slavinde. Han blev 
aldrig gift, heller ikke med slavinden, men 
drog på et tidspunkt tilbage til Danmark og 
tog de to børn, som han havde lyst i kuld og 
køn, med sig, og skabte derved grundlag for 
den familie, som Anne er rundet af. Vi ved, at 
Anne har fat i en del kilder fra denne historie, 

og at en del af hendes tid nu går med at 
skrive en bog om tiptipoldefaren og den 
slægt, der således havde sine rødder i Dansk 
Vestindien. Den vil vi glæde os til at læse,  
når den er færdig fra Annes hånd.

Det er i det hele taget karakteristisk for  
Annes indsats i Dansk Vestindisk Selskab,  
at hun har gjort en stor indsats for at få 
formidlet historien om øerne og den danske 
tid. Således har hun udgivet en række bøger, 
bl.a. de 2 fotobøger om hhv. St. Croix og  
St. Thomas/St. Jan, og i hendes formands- 
tid har Selskabet sikret udgivelsen af en 
række bøger om vestindiske emner, f.eks.  
”I orkanens Øje” om krydseren Valkyriens 
rejse til Dansk Vestindien i 1915-16.

Mange ideer er i hendes formandstid  
blevet virkeliggjort, bl.a. etablering af vandre-
udstillingen, medlemstur til Ghana, den 
Vestindiske Ambassade, Selskabets del-
tagelse i Historiske Dage, etableringen af 
kulturhistorisk udvalg, løft af Magasinet m.m.

Anne blev student i 1964 fra Akademisk 
Studenterkursus; begyndte på etnologi-
studiet men var samtidig aktiv i studenter-
revyerne og tjente til føden ved arbejde i en 
grammofonforretning, som det hed dengang, 
Kombinationen af disse aktiviteter førte til et 
mangeårigt ansættelsesforhold i Danmarks 
Radio, hvor hun arbejdede i diskoteket og i 
Radio Drama. Det var også i DR, hun mødte 
sin mand, journalisten Ole Bidstrup – ”mit livs 
mirakel”, som Anne siger. Ole blev sammen 
med Anne et aktiv for Selskabet; bl.a. stod 
han for udgivelsen af Selskabets daværende 
medlemsblad. Ole døde i 2003.

Anne tilbringer hvert år længere tid – i vinter-
perioden – på øerne, hvor hun vedligeholder 
sit meget store vestindiske netværk. Og vi i 
Selskabet ser frem til endnu mange års aktiv 
indsats fra hende i Selskabet.

Tillykke med de 75 år.

Michael Keldsen
Redaktør

FØDSELSDAG

ANNE WALBOM  
75 ÅR
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DANSK VESTINDISK SELSKAB: 

BESTYRELSE OG KONTAKTINFO 

BESTYRELSESMEDLEM 
Torben Jerø
jeroe@dwis.dk
T 30 11 72 43

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

FORMAND 
Lars Hven Troelsen
formanden@dwis.dk
hven@oncable.dk
T 22 65 79 68

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
Anne Walbom 
walbomanne@gmail.com 
T 23 74 92 20

BESTYRELSESMEDLEM 
Anna Monica Villa 
annamonic@gmail.com 
T 28 78 18 61  
T +1 340 642 6756
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BANKFORBINDELSE
Lån & Spar Bank
Reg. nr. 0400
Konto nr. 1170079724
IBAN-nr . DK2004001170079724, 
BIC-kode LOSADKKK

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 
Torben Jerø
T 30 11 72 43
Uden for bestyrelsen:
John Brown

FESTIVALUDVALG 
festivaludvalget@dwis.dk 
Anne Walbom, Gerda Brown 
og Mai-Britt Anthony Sparholt

KULTURHISTORISK  
UDVALG 
Anne Walbom
kulturudvalget@dwis.dk
Michael Keldsen
Therese Leonhardt Hjorth
Kasper Nygaard Jensen
Uden for bestyrelsen:
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
Bøger fra  

Dansk Vestindisk  
Selskab kan købes  

ved at sende mail til  
bogsalg@dwis.dk.  
Om bøgerne se  
på Selskabets  
hjemmeside.
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Eftersendes ikke ved vedvarende adresseændring,  
men tilbagesendes med oplysning om ny adresse.

AFLYSNING AF FESTIVAL 2021
 
Pga. Covid-19 har både St. Thomas 
og St. Croix bestyrelser kontaktet os 
og fortalt, at de desværre ikke tør 
komme i 2021. De har en del ældre 
medlemmer, som er i den sårbare 
gruppe, og de tør ikke rejse til Dan-
mark, før der er en vaccine der virker. 
Det er vældig trist, men også forståe-
ligt, så vi har besluttet at udskyde 
festivalen et år – til 2022 i stedet for.

Håber alle er enige i denne  
beslutning.

Med venlig hilsen 
Festivaludvalget
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