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Forsiden
Et sørgeligt syn i Emancipation Park, Charlotte Amalie, november 2021. 
Henrik Døssing, bestyrelsesmedlem i DVS, har fornylig været på St. Thomas, og har  
bl.a. taget dette noget triste billede af soklen til busten af Kong Christian IX, der stadig 
står i Emancipation Park efter at man ved en politisk aktion, godkendt i USVI Senat,  
i foråret 2021 besluttede at fjerne selve busten af kongen. Læs mere på side 6.
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for artikler og  
materiale til  
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af Magasinet er  
1. marts 2022

Magasinet udkommer  

i en redigeret digital  

engelsksproget udgave.  

Se www.dwis.dk.  

Kan sendes pr. mail.  

Kontakt  

medlemsbladet@dwis.dk
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I min leder i Magasinet september 
2019 omtalte jeg den såkaldte EJEN
DOMSHANDEL; daværende præsident 
Donald Trumps noget ”absurde” for
slag om, at USA burde købe Grønland. 

Overvejelserne om dette kobledes 
sammen med tidligere danske afstå
elser af territorium, herunder ikke 
mindst salget af De danskvestindiske 
Øer. Nu har den tidligere Deadline 
journalist MARTIN BREUM skrevet  
en bog med titlen ”Grønland og den 
amerikanske forbindelse”. I denne 
spændende bog fremdrages blandt 
mange temaer i forholdet mellem 
Danmark og USA, også resultatet  
for de caribiske øer af salget i 1917, 
som jo er langt tilbage i tiden, men 
som på så mange måder minder om  
de udfordringer Danmark står i med 
ansvaret for dette store landareal  
i Arktis, der som følge af klima
forandringerne og afsmeltningen 
bliver åbent for stormagternes  
rivaliseren.

Opbygningen af den unge nation USA  
baserer sig i meget vidt omfang på køb og 
erobring af territorium. Således gennemgår 
Martin Breum udviklingen, der startede med 
købet af Louisiana og Florida i begyndelsen 
af det 19. århundrede, senere af New Mexico 
og Arizona. I mellemtiden kom den såkaldte 
Monroe doktrin til – i 1823 – og i 1867 købte 
man Alaska og indledte samtidig forhand
linger med Danmark om køb af Grønland, 
Island og De vestindiske Øer. Strategien  
ved købet af Alaska og ønskerne om køb  

af Grønland og Island var fra amerikansk side 
at presse det unge Canada til at tilslutte sig 
United States. Denne plan måtte opgives,  
og så brugte man de efterfølgende næsten 
50 år på erhvervelsen af De vestindiske Øer, 
samtidig med at man med udfaldet af den 
spanskamerikanske krig kunne tilføje Puerto 
Rico til Unionen (og opnå de facto kontrol 
over Cuba).

Udgangspunktet for Martin Breums bog  
er en belysning af de danskamerikanske 
relationer, den grønlandske udfordring og den 
sikkerhedsmæssige udvikling i Arktis, bl.a. 
med et nedslag i de dramatiske begiven
heder i efteråret 2019, hvor præsident Trump 
nåede at fornærme Danmark og nogle 
grønlandske politikere ved at foreslå, at USA 
køber Grønland; hvor statsminister Mette 
Frederiksen fornærmede præsident Trump 
ved at kalde hans købstilbud for absurd, 
hvorefter Trump igen fornærmede Danmark, 
Dronningen og Mette Frederiksen ved helt 
ubegrundet og med kort varsel at aflyse et 
allerede bekosteligt arrangeret statsbesøg i 
København. Alt dette – spændende fortalt og 
med detaljer fra et nervepirrende efterår 2019 
– broderet ind i et brændende ønske udtrykt 
hos et flertal af grønlandske politikere om, at 
Grønland skal løsrive sig fra Danmark og blive 
selvstændigt. Ikke for dermed at blive en 
amerikansk koloni – eller Territory – men for 
at indgå i et ligeværdigt, traktatbaseret 
samarbejde med USA – og dermed kunne 
trække på de enorme ressourcer og mulig
heder, som et så stort land som USA har,  
og som man i visse grønlandske kredse ikke 
anser mulige at opnå i Rigsfællesskabet. 
Dette er jo et synspunkt, der utvivlsomt kan 
diskuteres intensivt. I bogen skriver Martin 
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Breum, at der er røster fremme, som over for 
denne ”drøm” om selvstændighed og en eller 
anden tæt, frivillig tilknytning til USA, anfører, 
at ”Valget står mellem fortsat samarbejde 
med Danmark med alt, hvad det byder på af 
bloktilskud, stærke familiebånd, uddannel
sesmuligheder og stadig mere selvbestem
melse – eller en ny, usikker og farlig relation  
til USA, som ikke er noget velfærdssamfund.” 
Endvidere, at ”Grønland risikerer at ende som 
Puerto Rico, som USA overtog fra Spanien i 
1898, eller som 
De vestindiske 
Øer, som USA 
købte i 1917. 
Begge disse 
nationer er efter 
mere end 100 
års amerikansk 
varetægt stadig 
ludfattige, 
hærgede af 
epidemier og 
korruption, og 
de har stadig 
kun status som 
”integrerede 
territorier” i 
USA. Borgerne 
har ikke stem
meret i USA. 
Det er sådan en 
fremtid, de 
danske kommentatorer varsler for grøn
lænderne, hvis Grønland løsriver sig fra 
Danmark.”

Martin Breum skriver, at ”Følelsen af sam
menhæng med Grønland ligger dybt i den 
danske folkesjæl”. Og det er måske til en vis 
grad rigtigt, i hvert fald for en del danskere. 
Derimod kan det med sikkerhed slås fast,  
at der i 1916 ikke var en følelse af sammen
hæng med de vestindiske øer, og øernes 
befolkning lå ikke dybt, om overhovedet i  
den danske folkesjæl. Det viste resultatet af 
folkeafstemningen i Danmark med tydelig

hed. Her var det økonomiske argumenter, 
der talte – øerne var blot en udgift. Og inte
ressant nok er det samme argumentation 
præsident Trump brugte i 2019, hvilket 
fremføres i bogen af Martin Breum ved at 
citere præsidenten således: ”Grundlæggende 
er der tale om en stor ejendomshandel. Der 
er mange ting, man kunne gøre. Det gør 
meget alvorligt ondt på Danmark, fordi det 
koster dem næsten 700 mill. dollars om året 
at holde det kørende. Så de har store tab  

på at holde det 
kørende. Og 
strategisk ville  
det være fint for 
USA”.

I bogen beskriver 
Martin Breum, 
hvordan det hos 
visse grønlandske 
politikere er 
”drømmen om 
Amerika”, der 
drager dem mod 
selvstændighed 
fra Danmark og 
stærkere tilknyt
ning til USA, som 
bl.a. beskrives 
med Hollywood, 
månelandingerne, 
solskinnet i 
Californien, 

drømmen om det søde liv, friheden, Coca 
Cola, jazzmusikken, Teslaen, den militære 
supermagt, computerspillene, McDonald’s  
og Burger King. Men også ønsket om mere 
handel vestover, flere amerikanske investe
ringer, nye flyforbindelser til Amerika,  
scholarships og business. Overfor bl.a.  
dette ”drømmesyn” citeres tidligere udenrigs
minister Uffe EllemannJensen med bemærk
ningen, at ”Fuld selvstændighed (for Grøn
land) indebærer i sidste ende, at Grønland  
i praksis bliver et amerikansk territorium som 
f.eks. Puerto Rico”.

4  ·  Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 1 / Januar 2022



FESTIVAL 2022
VIGTIGT! SE HER...

VI HAR EN LILLE BØN TIL JER

Vi havde egentlig deadline for tilmelding til at være vært ved  
Festival 2022 den 31. december 2021, men men…. Vi har langt fra  
fået tilmeldinger nok og det er jo trist og gør os helt nervøse. Derfor 
bliver vi nødt til at forlænge tilmeldingsfristen til 31. januar 2022 
og håber inderligt, at der er en masse personer både i Jylland, på  
Samsø og på Sjælland, der melder sig. 

Rigtig godt nytår og tilmeld jer nu.

Med venlig hilsen 

Festivaludvalget

Og hvor det i 1916 var nemt at slippe af med 
De vestindiske Øer, og Danmark endda blev 
fyrsteligt betalt for øerne, ser sagen anderle
des ud i dag. For det første har Danmark ikke 
noget at sælge. Grønland tilhører grønlæn
derne, som det blev slået fast af Mette 
Frederiksen. For det andet sælger man ikke  
i det 21. århundrede territorier med menne
sker m.m. Og skulle man endelig gøre det,  
er det åbenbart, at det er befolkningen i det 
pågældende territorium, der selv må træffe 
beslutningen om at ville tilhøre en anden 
nation. For det tredje ville der næppe være 
en købesum som ubeskåret ville lande i den 
danske statskasse. Der beskriver Martin 
Breum flere grønlandske politikeres, herunder 
det grønlandske folketingsmedlem AkiMatil
da HøeghDamms krav om, at Danmark efter 
at Grønland måtte have opnået selvstændig
hed fortsat skal betale bloktilskud og finan
siere det grønlandske samfund; samt i øvrigt 

give grønlænderne en undskyldning for 
kolonitiden! 

Så med udgangspunkt i de normer, der 
lægges til grund i de grønlandske forvent
ninger til Danmark, kan man jo godt komme 
frem til den konklusion, at salget af De vest
indiske Øer ikke var nogen stjernestund for 
Danmark. Her skred man, og sikrede sig ikke 
at den vestindiske befolkning ville få tålelige 
forhold under amerikansk styre. Man tog 
pengene og sagde farvel og tak. Men det var 
også andre tider. Og sandheden er vel nok 
også mere nuanceret.

”Martin Breum. Grønland og den  
amerikanske forbindelse.” 2021.  
Hamacom. ISBN: 9788797343807.

Michael Keldsen 
Redaktør

!!
!!
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I Magasinet for juni 2021 skrev jeg  
om detronisering af Christian IX i 
Charlotte Amalie. Artiklen handlede 
om, at busten af Christian IX i  
Emancipation Park var blevet fjernet 
og placeret på Fort Christian.

Af Henrik Døssing

Ved en rejse til vores øer i november 2021 
har jeg ved selvsyn konstateret, hvad der er 
sket med busten.

Busten står nu i fortets kirke på en træ
konstruktion. Den er fuldstændig anonym. 
Der er ingen skiltning om, at det er Christian 
IX. Hvis man ikke kender til historien (og hvor 
mange gør det?) ville man ikke ane, hvem 
denne person var. Det virker ret umotiveret, 
men busten er trods alt bevaret. Placeringen 
fremgår af billedet, hvor Dansk Vestindisk 
Selskabs bestyrelsesmedlem Anna Monica 
Villa og jeg er fotograferet.

Da busten blev fjernet fra Emancipation Park 
blev det begrundet med, at der skulle gøres 
plads til statuen ”Freedom”, som forestiller  
en slavegjort mand, der blæser i en konkylie. 
Da jeg læste det, forestillede jeg mig, at 
”Freedom” ville blive placeret på Christian IX’s 
plads. Sådan er det imidlertid ikke gået.  
Til min store overraskelse er ”Freedom” 
nemlig placeret i yderkanten af Emancipation 
Park – tæt på Toldbodgade. Endnu mere 
overraskende er det, at søjlen, hvor busten  
af Christian IX var placeret, stadig står på  
sin oprindelige plads i Parken. Den er stadig 
forsynet med Christian IX navn og data, som 
det fremgår af billedet. 

Bestyrelsesmedlem Anna Monica Villa  
fortalte, at der havde været enighed om,  
at ”Freedom” ville blive placeret for højt,  
hvis man satte den på søjlen. ”Freedom”  
skal være mere i niveau med betragteren,  
så man kan nå at røre ved den. 

Hvad har man så opnået med hele denne 
øvelse?

Efter min mening er det mindre end en halv 
løsning i forhold til, hvad der skulle være 
formålet. Med det mener jeg for det første 
argumentet om at gøre plads til statuen af 
”Freedom” og for det andet at befolkningen 
med flytning af busten synes, at man tager 
sin historie i egen hånd. Med udgangspunkt  
i det er det fuldkommen uforståeligt, at søjlen 
stadig står på sit oprindelige sted i parken, 
tilmed som nævnt med Christian IX’s navn og 
data. Det er overraskende, at man ikke også 
har fjernet søjlen og placeret ”Freedom” på 
dens plads. Jeg gad nok vide, hvad befolk
ningen synes om den løsning, for søjlen kan 
stadig opfattes som et monument over 
kolonialisme og hvidt herredømme – nu er 
det bare uden busten.

Måske blæser svaret i den varme passat
vind?

POLITIK I USVI

HVORDAN GIK DET MED BUSTEN  
AF CHRISTIAN IX I CHARLOTTE AMALIE?
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Forfatteren og Anna 
Monica Villa sammen 
med KONGEN på  
Fort Christian.

Bestyrelsen er blevet bekendt med,  
at en forening som Dansk Vestindisk 
Selskab har mulighed for at søge  
Skattestyrelsen om fritagelse for 
boafgift efter Boafgiftslovens § 3, stk. 
2 ved en konkret testamentarisk arv.

Skulle der blandt selskabets medlemmer 
være nogle der gerne vil betænke selskabet 
med en gave eller arv, vil vi være særdeles 
taknemmelige herfor, idet det kan få betyd
ning for selskabets aktiviteter fremadrettet.

Dansk Vestindisk Selskab kan ikke godken
des til at modtage fradragsberettigede gaver 
efter Ligningslovens § 8 A, så der vil ikke 
være et skattemæssigt fradrag for eventuelle 
gaver.

Bestyrelsen må erkende, at det ikke for 
nuværende er muligt at få økonomien til  
at hænge sammen i selskabet, alene med 
kontingent fra medlemmerne.

Bestyrelsen prioriterer udgivelsen af  
medlemsbladet MAGASINET som meget 
værdifuldt for kontakten til medlemmerne, 
som beslaglægger ca. 75% af kontingent
indtægten. 

Hjemmesiden www.dwis.dk er som en følge 
af den digitale udvikling også blevet mere 
omkostningskrævende end forventet.

På den baggrund vil arv eller gaver, der kan 
tilgå selskabet være særdeles velkommen.

Bestyrelsen 

OM DVS

GAVE/ARV
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Københavns Kommunes Teknik og 
Miljøudvalg har besluttet, at mindepla
den for Peter von Scholten på hans 
gravsted på Assistens Kirkegård skal 
bevares på stedet. Dermed er Enheds
listens forslag om dens fjernelse, 
afværget.

I juniudgaven af Magasinet omtaltes i lederen 
Enhedslistens forslag i Københavns Kommu
nes Teknik og Miljøudvalg om fjernelse af 
mindepladen ved Peter von Scholtens grav
sted på Assistens Kirkegaard. Enhedslisten 
mente, at mindepladens ordlyd indeholdt  
”en ensidig betoning af det ”ærefulde” 
og ”humanitære” ved von Scholtens 
langvarige periode som guvernør i Vest-
indien (1827-1848) som en nedtoning af 
hans rolle som håndhæver af den koloni-
ale undertrykkelse, der under hans årtier 
i embedet muliggjorde en opretholdelse 
af det danske slaveri i Vestindien”.

KIRKEGÅRDSFORVALTNINGENS  
INDSTILLING
I den forløbne tid har Selskabet været i dialog 
med Københavns Kommune, og Kirkegårds
forvaltningen har i december 2021 lavet en 
indstilling til Teknik og Miljøudvalget angåen
de mindepladen. I indstillingen betoner 
Forvaltningen, at mindepladen blev opsat i 
1973 på grundlag af en aftale med Dansk 
Vestindisk Selskab, som medbekostede 
såvel renovering af gravstedet som mindepla
den, og at Københavns Kommune derved 
påtog sig en aftaleretlig forpligtelse til at 
opretholde gravstedet som en historisk grav/
monument over Peter von Scholten. Hermed 
kommer Forvaltningen også frem til den 

konklusion, at man ville bryde denne aftale, 
hvis mindepladen bliver fjernet, og at dette 
kunne få retlige konsekvenser for Køben
havns Kommune.

Forvaltningen har derfor indstillet, at minde
pladen bevares, og har samtidig foreslået at 
man, evt. ved supplerende skiltning, fremhæ
ver gravstedet i kirkegårds og begravelses
kulturel sammenhæng som værende det 
eneste mausoleum på Assistens Kirkegård. 
Derimod mener Forvaltningen ikke, at man 
kan påtage sig på gravstedet at informere 
yderligere om afdødes virke og tilværelse.

TEKNIK OG MILJØUDVALGETS  
BESLUTNING
Teknik og Miljøudvalget fulgte Forvaltningens 
indstilling uden afstemning. Men Enhedsli
sten, SF og De Radikale afgav følgende 
protokolbemærkning:  ”Partierne opfordrer til, 
at der digitalt gengives et mere retvisende og 
nuanceret billede af Peter von Scholtens rolle 
i historien om slaveriet og dets afskaffelse.”

Det Konservative Folkeparti, Venstre og 
Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbe
mærkning: “Partierne understreger, at man 
ikke vil gå med til at ændre historiske facts 
med ændringer i fremstilling, f.eks. på von 
Scholtens gravsted, som sletter spor fra vor 
historiske fortid.”

ER SAGEN HERMED AFSLUTTET?
Dansk Vestindisk Selskab er tilfreds med 
dette forløb. Men samtidig er vores holdning 
den, at vi gerne bidrager til yderligere belys
ning af Peter von Scholtens liv og virke. Der 
er bestemt mange interessante facetter i 
hans liv, som gerne kan fremdrages. Som 
skrevet i lederen i juni: ”Selskabet er ikke sat i 

POLITIK

MINDEPLADEN BLIVER
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verden for at beskytte eller renvaske Peter 
von Scholtens navn; men alene for at give 
mulighed for at få historien – i al sin mangfol
dighed – bredt ud så meget som muligt.” I 
lyset heraf skuffer det, at cand.mag. i historie 
Gorm Anker Gunnarsen, der er leder af 
Enhedslistens gruppe i Teknik og Miljøudval
get, i en artikel i Berlingske den 13. decem
ber 2021 skriver, at ”Dansk Vestindisk 
Selskab er meget, meget lidt indstillet på 
at lytte til stemmer fra Vestindien og 
meget, meget indstillet på at bevare 
billedet af en kolonial rolle som noget 
glorværdigt. Men den er ikke glorvær-
dig.”

Gorm Anker Gunnarsens bemærkning er 
urimelig og er lodret ukorrekt. Dansk Vestin
disk Selskab har hverken som formål i sine 

vedtægter, eller i sit virke at glorificere den del 
af Danmarkshistorien, som bestemt ikke er 
glorværdig. Tværtimod. Selskabet bruger 
mange kræfter på at oplyse om og belyse 
sider af kolonihistorien, som ikke er noget 
Danmark kan være stolt af. Men vi interesse
rer os for, at historien gengives så korrekt 
som muligt, og modsætter os forsøg på at 
omskrive den eller forvride den, hvor der ikke 
er belæg herfor.

Det betyder også, at vi gerne deltager i 
yderligere arbejde omkring historien om Peter 
von Scholten. Vi afventer en invitation hertil 
fra Enhedslisten eller andre.

Lars Hven Troelsen 
Formand

 Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 1 / Januar 2022  ·  9



 

 

Pris for  
medlemmer  

kr. 75,

Pris for  
ikke medlemmer  

kr. 100,

Tilmelding  
via hjemmesiden  
senest 21.2.2022.  
Har du ikke PC,  
kan du ringe til  
Gerda Brown på  
tlf. 60 41 06 22.

MEDLEMSMØDE  
TAASTRUP MEDBORGERHUS, STORE SAL  
TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP 

MANDAG  
DEN 28. FEBRUAR 2022  
KL. 19.00

 
DET VESTINDISKE MØBLEMENT

Foredrag af Klaus Dahl, cand.mag.  
i kunsthistorie. Har siden 2003 arbejdet 
med den danske stats samlinger af 
kunstindustri på de kongelige slotte og  
i den sammenhæng både arrangeret 
udstillinger og skrevet om samlingerne.

Med foredraget om Det Vestindiske 
Møblement tager Klaus Dahl os på en 
rejse med begyndelse i den fine smags 
europæiske centre og med en ung Peter von Scholten som guide. Rejsen 
bringer os selvfølgelig til Skt. Thomas og Skt. Croix og det vanskelige vest-
indiske klima, men også videre på utallige ture frem og tilbage over Atlanten 
inden møblerne i 1917 tager ud på deres sidste rejse ved salget af øerne  
til USA, bliver pakket ned og ført hjem til København. Det blev til 107 kasser 
med 250 møbler, omtrent ét møbel for hvert af de år eventyret havde varet 
siden overtagelsen af St. Thomas i 1672 – en slags souvenirpulje, man på 
den sidste dag valgte at indløse. I dag indgår de fleste af møblerne i ind-
retningen af de kongelige slotte, nogle med prominente, andre med mere 
ydmyge placeringer. Men alle møblerne – er det foredragsholderens pointe 
– er et symbol på dansk kolonistyre.

Foredraget er baseret på Klaus Dahls bog, Det Vestindiske Møblement, 
Nyt Nordisk Forlag/Gyldendal, 2016.

Der vil blive  
serveret  

2 stk. smørrebrød  
og kaffe/the.

Et kolonistyre rydder op 
efter sig selv, pakker 

sammen og begiver sig  
i sommeren 1917 ud  

på den sidste rejse.

MEDLEMSMØDER
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MEDLEMSMØDE  
TAASTRUP MEDBORGERHUS, STORE SAL  
TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP 

MANDAG  
DEN 25. APRIL 2022 
KL. 19.00

DE FRIE AFROCARIBERE I DANSK VESTINDIEN 
I FØRSTE HALVDEL AF 1800TALLET

I forbindelse med historien om de dansk-vestindiske øer 
hører man ofte om de hvide koloniherrer og handelsfolk 
eller om de slavegjortes tvangsarbejde og disses fysiske 
afstraffelse, mens at midtergruppen af frie afrocaribere  
(tidl. de frie farvede) ofte bliver overset. I aftenens foredrag 
gives indblik i, hvem de frie afrocaribere var, hvordan  
gruppen forsøgte at kræve bedre 
vilkår, og hvordan der herskede stor 
diversitet blandt de frie afrocaribere, 
når det kom til, hvordan de søgte 
social status i det dansk vestindiske 
samfund i første halvdel af 1800- 
tallet. 

Foredragsholderen er nyuddannet 
historiker Andreas Ryttersgaard 
Alving, hvis oplæg tager udgangs
punkt i hans speciale fra 2020.

Der vil blive  
serveret  

2 stk. smørrebrød  
og kaffe/the.

Pris for  
medlemmer  

kr. 100,

Pris for  
ikke medlemmer  

kr. 150,

Tilmelding  
via hjemmesiden  

senest 18.4.2022.  
Har du ikke PC,  
kan du ringe til  
Gerda Brown på  
tlf. 60 41 06 22.
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MEDLEMSMØDE  
STEENSBALLEGAARD GOLF 
STEENSBALLEGAARDSVEJ 7, 8700 HORSENS. 

LØRDAG  
DEN 9. APRIL 2022  
KL. 13.00

 
UNDER SEJL TIL VESTINDIEN  
– AD TREKANTRUTEN ELLER DIREKTE

ved fhv. seniorforsker Erik Gøbel

Gennem hele den danske tid foregik forbindelsen 
til Dansk Vestindien pr. skib. Vi skal høre om  
de mange tusinde sejladser – lige fra den første, 
hvor guvernør Jørgen Iversen på sejlskibet 
”Færø” koloniserede St. Thomas i 1672, til den 
sidste, hvor guvernør Henri Konow på ”Valkyrien” 
overdrog Dansk Vestindien til USA i 1917. 

De fleste sejladser gik direkte frem og tilbage 
mellem Danmark og Vestindien; men indtil 1803 
sejlede adskillige ad trekantruten via Afrika for  
at hente slaver til de vestindiske plantager.

Vi skal høre om skibene, søfolkene og sejladserne – både de rutinemæssige 
og de dramatiske, som indebar mytteri, forlis og slaveoprør. Også orlogs-
flåden var aktiv i Caribien, hvor den ydede konvoj og beskyttede handels-
skibene imod kapere og sørøvere. Efter blomstringstiden i 1700-tallet opret-
holdt St. Thomas sin status som en meget vigtig havn for både lokal og 
international handel og søfart, også efter at sejlskibene blev afløst af damp-
skibe.

Erik Gøbel sad mange år i DVS-bestyrelsen og har skrevet adskillige artikler 
og bøger om Dansk Vestindiens historie. Han er aktuel med bogen ”Under 
sejl til Asien, Afrika og Amerika 1600-1850” (Gads Forlag, november 2021).

Der vil blive  
serveret  

1 sandwich og  
1 øl eller vand. 

Pris for  
medlemmer  

kr. 100,

Pris for  
ikke medlemmer  

kr. 150,

Tilmelding  
via hjemmesiden  
senest 3.4.2022.  
Har du ikke PC,  
kan du ringe til  
Gerda Brown på  
tlf. 60 41 06 22.

Erik Gøbel
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Når man følger med i den hektiske 
aktivitet, der her på det seneste har 
præget Centraladministrationen i 
København, ikke mindst som følge  
af coronapandemien og minksagen, 
med involvering af flere af Rigets 
øverste og ypperste embedsmænd,  
ja sågar departementschefer, så  
fristes man til at citere den på et 
andet tidspunkt højst rangerende  
og gagerede embedsmand i Konge
riget Danmark, guvernør Carl Emil 
Hedemann, for sin oplevelse af livet 
som guvernør i Dansk Vestindien fra 
18931903.

Af Michael Keldsen

Carl Emil Hedemann opdagede hurtigt efter 
sin ankomst til Øerne i 1893, at hans vigtig
ste funktioner var repræsentation, selskabe
lighed, visitter og modtagelse af besøg,  
ikke mindst af højerestående søofficerer fra 
fremmede landes flådefartøjer, der aflagde  
St. Thomas Havn besøg. Bagsiden for 
guvernøren af disse besøg var, at han af 
egen lomme måtte bekoste de traktementer, 
som protokollen krævede.  

Men, han var dog formand for de 2 kolonial
råd på hhv. St. Thomas og St. Croix, som  
i hovedsagen bestod af plantageejere og 
købmænd. Men det var der sjældent meget 
politik i – for som han f.eks. skrev om et 
kolonialrådsmøde i et brev til sin moder  
den 26. maj 1894: ”der var Ingenting at 
snakke om.” Og af og til glemmer kolonial
rådsmedlemmerne møderne!

Stilstanden på øerne var påfaldende, hvilket 
bl.a. udtryktes således i et brev den 22. juli 

1894: ”Forholdene er stadig ved det 
gamle. Jeg befinder mig vel og her sker 
ikke noget nyt.” Eller den 5. august 1894: 
”Thi meget foregaar her jo ikke.” Eller  
den 26. februar 1895: ”Herude er jo ikke 
meget at fortælle om!” Men stilstand er 
måske alligevel godt for noget, for under  
et længere ophold i sommeren 1895 på  
St. Croix reflekterer han på følgende måde: 
”For øvrigt fører vi her paa St. Croix et 
stille, vegeterende Liv, der i høj Grad 
hjælper på Helbred og Portemonnaien.” 
Og nogle år senere – 15. januar 1900 – slår 
han endelig fast, ”at St. Croix er endnu 
kjedeligere end St. Thomas”. Og det efter 
at han i et brev af 17. juli 1897 fra St. Croix til 
moderen skriver, ”at her ikke er overdre-
vent morsomt herude, har Du Ret i,…” 
Eller på et tidspunkt, hvor flere danskere 
forlader øerne, som den 11. april 1897 får 
disse ord med: ”Rotterne forlader det 
synkende Skib, og her er i Sandhed ikke 
lysteligt.” 

Eet af de forhold som dog kan sætte  
en smule gang i blodomløbet er visse  
af embedsmændene. Generelt var han 
udfordret af mangel på kvalificerede med
arbejdere. Et udpræget træk hos mange af 
embedsmændene var drukkenskab – af og  
til endda med et forløb af uarbejdsdygtighed 
som følge af delirium. Og en gang imellem 
må han ”putte en embedsmand i hullet”, 
hvis ikke han må aflægge besøg på sygehu
set for at besøge indlagte embedsmænd, 
som – bredt set – er påvirket af vellevned/
skørlevned!

FRA HISTORIEN

”FOR ØVRIGT  
KJEDER JEG MIG!”
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Og ind imellem gribes han af nogen despe
ration over forholdene, som når han skriver: 
”Saa kan Du være rolig for, at der ogsaa 
er Tider, hvor jeg synes, at det Hele er 
SPLITTERGALT.” Eller at enkeltpersoner er 
splittergale, som f.eks. en Løjtnant Tang, der 
også af guvernøren omtales som ”imbecil”! 
Når han ikke beklagede sig over ”Højheds
vanvid” hos visse af embedsmændene, så 
var han involveret i sager mod flere af disse, 
bl.a. om embedsforsømmelse eller ligefrem 
kriminelle forhold; og folks almindelige strid
barhed gav ofte anledning til skærmydsler. 
Som f.eks. i brev af 17. juli 1898 fra St. Croix, 
”… og nogle af mine Samtaler vare ikke 
absolut behagelige, da jeg paa Basis  
af Indberetninger maatte udtrykke mit 
allerhøieste Ubehag med forskelliges 
Embedsførelse.” Og da en embedsmand 
havde begaaet et kriminelt forhold – han 
nævner dog ikke karakteren af dette – hånd
terede han dette ved at tilråde den pågæl
dende at forsvinde fra Øerne, hvilket han 
gjorde. Og de eneste overvejelser det affødte 
synes at være følgende fra et brev af 28. 
januar 1900, ”At Fyren gaar i Hundene er 
desværre meget muligt, men det vilde 
han ogsaa være gaaet hjemme.” Så Carl 
Emil Hedemann har formentlig sparet Konge
riget for en masse besvær ved at hælde ham 
ud af sit territorium, fremfor at sende ham til 
Danmark på først givne skibslejlighed, som 
ellers var den normale måde at håndtere 
sådanne sager.

Og som øverste militære myndighed havde 
guvernøren også ansvaret for de militære 
formationer på øerne, hvilket bl.a. i et brev  

af 2. august 1897 gav sig udtryk således: 
”Min militære Medhjælp er saa under  
al Kritik, at jeg ikke kan betro nogen af 
dem Kommandoen over Kompagniet.”  
Og dette fulgtes op nogle måneder senere 
– 23. oktober 1897 – af følgende beklagelse: 
”Derimod faldt den nye Kapitain ikke 
rigtig i vor Smag, eller rettere han passe-
de slet ikke. Gud give, jeg aldrig havde 
faaet ham, han er værre end baade Tang 
og Lorentzen.” Og det siger ikke så lidt.

I et brev den 6. juni 1898 omtaler han et 
oprør på St. Domingo (i dag Den dominikan
ske Republik), og en vis beundring for præsi
dent Heureaux` håndtering af dette; nemlig 
”hurtig Retsforfølgning” – alle oprørslederne 
blev skudt øjeblikkeligt. Gør man guvernøren 
uret ved at antyde, at den fremgangsmåde 
kunne han måske også i visse tilfælde tænke 
sig at anvende over for den himmelråbende 
inkompetence, han måtte leve med???

Og når guvernøren havde fået skibet flere 
embedsmænd tilbage til Danmark og endda 
flere  af de duelige – var på ferie i Europa, 
hvilket kunne vare op til eet år, var han i 
bekneb, men har så nok næppe kedet sig, 
således som han udtrykker det i brev af  
18. juni 1899: ”En hel Del mere end  
sædvanlig maa jeg jo ogsaa bestille,  
da al min Assistance er ung og uøvet, 
saa at jeg maa gribe mere ind i Forret-
ningerne, end jeg plejer; de unge  
Mennesker har et par Gange søgt at  
faa mig til at begaa Dumheder – mod 
deres Vidende og Vilie naturligvis.”

Og hans beklagelser hjemover til Finans
ministeriet, der var ansvarlig for øerne, blev 
normalt aldrig eller oftest urimelig forsinket 
besvaret, som han f.eks. omtaler i et brev  
af 16. juli 1899, ”…men jeg kan ikke gjøre 
noget, da Ministeriet for hvem Sagen for 
lang Tid siden er forelagt, endnu ikke har 
ladet høre fra sig.” Dette førte til at han i 
flere tilfælde undlod at involvere Finans
ministeriet, idet han ville ”…ordne Embeds-
mændenes Vrøvl, i stedet for at gaa til 
Ministeriet.”
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Men – som nævnt – fik han tiden til at gå 
med omfattende selskabelighed. Han var 
ikke gift, men fik lov til at invitere flere af 
øernes danske damer, bl.a. fru van Deurs – 
gift med hans adjudant – med ud på daglige 
rideture, og så var han – som man kan forstå 
– en flittig brevskriver, og fulgte intenst med  
i livet hos sin familie i Danmark, der bestod  
af hans far, generalmajor J.C.G Hedemann 
og mor, generalinde  M.J.F Hedemann, fem 
søskende, en masse børnebørn og onkler  

og tanter en masse. Og på øerne omgikkes 
han nogle ganske få danskere – embeds
mænd som guvernementssekretærerne  
P.C. Limpricht og V. Schultz, overdommer 
Jürs, landfysicus P. Mortensen, og apoteke
ren Valdemar Riise; men ikke eller meget 
sjældent lokale beboere, og slet ikke den 
farvede eller sorte befolkning.

Jeg tror, at det er rimeligt at sige, at Carl Emil 
Hedemann som guvernør i 10 år levede i  
en klokke, og at hans bemærkning i brev af  
24. september 1899 til sin mor nok sammen
fatter en del af hans tilværelse på Øerne:  
”FOR ØVRIGT KJEDER JEG MIG.”

C.E.Hedemanns officielle  
PASSEPORT, da han skulle tiltræde 
stillingen som guvernør i Dansk 
Vestindien i november 1893.
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Anne Walbom har i mange år tilbragt 
vintertiden på St. Croix. Efter et  
coronabreak er hun tilbage igen.  
Læs hendes sprudlende beretning.

Vores gode redaktør har bedt om nogle ord 
til den næste udgave af Magasinet. 

Det kan da ikke være særligt vanskeligt.  
Hvis der er noget, som jeg gang på gang  
har tænkt på i disse coronatider, så er det 
Vestindien, og hvornår jeg igen kan rejse. 

Endelig om eftermiddagen fredag den  
26. november 2021 satte jeg igen fod på  
St. Croix. Tyve minutter senere og følelses
mæssigt ret udmattet kom jeg igennem den 
sidste forhindring. Først fik jeg målt tempera
tur i panden, som heldigvis var OK. Der på 
fremvisning af min USVI Travelportal (som  
jeg har i min telefon) med min Green QR 
Code Location.

Hurra – så var vi tilladt  
på vores højt savnede ø. 
Jeg skriver ”vi” fordi jeg 
rejser sammen med  
Marianne Gall, min gamle 
rejsefælle. Den nat sov jeg 
længe – faktisk tog det  
et par dage før jeg følte 
mig ”normal”. Nu kunne 
jeg endelig begynde nøje 
at gennemtænke temaer, 
som med vægt og dybde 
kunne forklare mine tanker 
ved denne længe ventede 
genkomst. 

Ja, selvfølgelig er min 
morgenbadning skøn, men 

det er ikke den tanke, som kommer først,  
da jeg i dag har sat mig til min pc. Men jeg 
har taget et foto, som måske vil hjælpe andre 
at forstå, hvad jeg er optaget af.

For halvandet år siden fik jeg til min fødsels
dag en gave af Marianne, som jeg jævnligt 
har kigget på lige siden. To plastikfisk, som 
kan åbne gabet og derfor gribe fat i ryggen 
på en strandstol med et beachtowel rundt 
om kanten. Det er både praktisk og smart. 
Så kan man ligge og nyde solen og læse ind 
imellem svømmeturene. Og mit beachtowel 
bliver liggende på sin plads. Endelig kom 
mine fisk i brug.

Når solen er parat til at gå ned, så mødes 
mange af Cottages gæster med et glas et 
eller andet i hånden, for at se solen gå ned. 
Marianne og jeg foretrækker rom i tropical 
juice.  Af en eller anden grund har vi gennem 
alle årene købt vores Cruzan rom i den 
almindelige flaskestørrelse. Men i år har vi 

besluttet, at nu vil vi kun 
købe de store flasker, 
som kan rumme 1,75 
liter. Og det er meget 
overraskende, at vi efter 
lidt mere end en uge var 
nødt til at købe flaske 
nummer 2. Det er den, 
som er sammen med 
mine fisk på billedet. 

Denne vinter kommer der 
ingen farverige skildringer 
af karnevalet, fordi det er 
aflyst. Til gengæld har 
jeg taget dette festlige 
foto af vejen fra min hytte 
ned til stranden. Man kan 

RAPPORT FRA USVI

ENDELIG TILBAGE PÅ ST. CROIX
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se vandet, men også denne praktiske  
guirlande af ledninger. Det får mig til at smile 
– det er så typisk Vestindisk!

Til slut vil jeg sende en hilsen fra en virkelig 
hyggelig julefrokost med Friends of Denmark. 
Der er interesse for at komme til Danmark til 
sommer. Men der også stor usikkerhed. Kan 
man rejse til den tid? Måske var det ikke lige 
de ord, som redaktøren havde forventet fra 
mig, men jeg vil gerne slutte med at udtrykke 
håbet om, at 2022 vil blive et godt år med 
masser af venskab over Atlanten.

Anne Walbom, Cottages by the Sea,  
7. december 2021.

FOD julefrokost.  
Siddende Robert Evans  
og hans kone Melissa.  
Bagerst Anne Walbom  

og Winifred Loving.
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Skatteunddragelse baseret på skatte
yderes flytning af skattepligtige ind
tægter og formuer til skattelylande har 
i adskillige år været et stort problem 
for skatteadministrationer specielt i 
lande, som med opbygningen af om
fattende velfærdsordninger, har behov 
for et stort og stabilt skatteprovenu. 
Læserne af Magasinet kender sikkert 
til sådanne land(e).

Af Michael Keldsen

Bekymringerne omkring skattelylandene fik  
i 2013 EU`s Ministerråd til at tage en beslut
ning om indførelse af en skattelyfortegnelse 
– ”EU list of third country noncooperative 
jurisdictions”. Denne EU liste over ikkesam
arbejdsvillige skattejurisdiktioner (som de 
kaldes i den autoriserede danske oversættel
se af Ministerrådets beslutning) har været i 
kraft siden 2016 og baserer sig på, at lande 
– for at undgå at komme på listen – skal have 
indført skattesystemer, der er baseret på 
gennemsigtighed (transparens) og udveksling 
af information med andre skattemyndigheder 
om skatteydere, såvel pr. automatik som 
efter anmodning, og i øvrigt i overensstem
melse med standarder fastsat af OECD. 

Adgang til informationer om skatteydere er 
vigtig for skatteadministrationerne. Fra 2016 
tog EU en dialog med 92 lande med henblik 
på at vurdere om de var villige til at indrette 
deres skattesystemer på en måde, der ville 
opfylde de kriterier, som EU havde fastsat  
for at undgå at skattejurisdiktioner ville blive 
betegnet som ”noncooperative”. I december 
2017 offentliggjorde man første gang listen, 
og med 17 lande. Samtidig meddelte EU, at 
man havde sat screeningprocessen omkring 

listen i bero for så vidt angår en række 
caribiske lande, herunder US Virgin Islands, 
pga. at disse øer var blevet hårdt ramt af 
orkanerne i efteråret 2017. Men screenings
processen blev genoptaget i januar 2018,  
og nu førte det til, at USVI blev sat på listen 
sammen med 2 andre østater, Bahamas og 
St Kitts and Nevis. Samtidig fjernede man 
nogle stater, der efter at være optaget på den 
oprindelige liste, nu havde indvilget i fremover 
at leve op til EU`s krav. Og nogle måneder 
senere fjernedes Bahamas og St. Kitts and 
Nevis, men ikke USVI. Listen er indrettet 
sådan, at EU 2 gange om året foretager en 
revision af denne med henblik på at fjerne 
lande, der efterfølgende har opfyldt kravene 
til transparens og informationsudveksling, 
eller tilføje lande som ikke agerer i overens
stemmelse med kravene. Og det har i den 
forløbne periode medført et antal af ind og 
udgange på listen! 

Men med den seneste revision af listen  
i oktober 2021 er der 9 lande tilbage:  
Amerikansk Samoa, Guam, Fiji, Palau, 
Panama, Samoa, Trinidad og Tobago,  
USVI og Vanuatu. 

Det er jo selvsagt ikke den fornemste liste, 
man kan optræde på, og hvorfor USVI fortsat 
– og indtil videre konsistent siden 2018 – har 
været på listen, kan man undre sig over. Især 
fordi USVI ikke har haft ry som skattelyland, 
og især ikke når man tager i betragtning,  
at der er så mange andre lande, der igennem 
tiderne har været forbundet med skatte
unddragelse, og som ikke (længere) optræ
der på listen. 

Forhåbentlig er det blot et spørgsmål om tid, 
før også ”vores øer” igen kan regne sig  
– i den henseende – til det gode selskab!

USVI

ER USVI SKATTELYLAND?
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Hvis man kigger på et kort over  
Caribien, vil man se, at 9 lande har 
den britiske Dronning Elisabeth II  
som statsoverhoved. Dog, siden  
1. december 2021 er der kun 8 lande 
med denne status. Det skyldes, at 
Barbados, som har været selvstændig 
siden 1966, pr. 30. november 2021  
er udråbt til republik, og dermed har 
frigjort sig fra den britiske krone og 
det britiske tilhørsforhold.

Af Michael Keldsen

Barbados var én af de første øer i Caribien, 
der blev befolket af slaver; fra 1627 som  
en britisk koloni. Og dens historie er meget 
lig den historie, som andre caribiske øer, 
herunder det nærliggende USVI, har været 
igennem. Og dens ”legacy”, der stadig 
præger disse øsamfund, er slaveriets forfær
delighed og kolonifortiden. Den væsentligste 
baggrund for Barbados` beslutning om nu  
at udråbe sig som republik og dermed fjerne 
de sidste formelle bånd til Storbritannien er 
som den barbadianske premierminister Mia 
Mottley udtrykte det ved ceremonien den  
30. november, at ”lægge de koloniale bånd 
fuldstændigt bag sig” (”fully leave its colonial 
past behind”).

Dermed følger Barbados samme vej som 
andre caribiske nationer, der har været 
britiske kolonier, såsom Guyana, Trinidad & 
Tobago og Dominica.

Barbados er en ø med en befolkning på 
omkr. 287.000 mennesker, hvoraf flertallet  
er efterkommere af slavegjorte afrikanere. 
Øen lever af turisme og finansielle ydelser; 
begge erhvervsområder, der p.t. er påvirket 
af hhv. corona, skattelylandsproblematikken 

og Brexit. Samhandelen med Storbritannien 
er faldet, og med EU steget en smule. Mens 
samhandelen med Kina synes i vækst.

Barbados regnes for en af de mere velhaven
de øer i Caribien, og er registreret som nr. 52 
i verden målt på BNP pr. indbygger. Men øen 
kæmper med tilsvarende problemer som 
mange andre af øsamfundene i Caribien, og 
har en stor andel af fattige. 

Som nyt statsoverhoved – præsident –  
er udpeget en Barbadian, 73årige Dame 
Sandra Prunella Mason, der har en baggrund 
som advokat og politiker.

Spekulationer florerer om at flere caribiske 
stater vil løsne båndene til de gamle koloni
magter, med samme begrundelser som 
Barbados. Og klar i kulissen står – måske 
– Kina og USA?

FRA CARIBIEN

BARBADOS  
– NY REPUBLIK

 Dansk Vestindisk Selskab  ·  Nr. 1 / Januar 2022  ·  19



Her fortsætter artikelserien om de 
bøger, som Selskabet har modtaget, 
og som har tilhørt Gustav O. Gyllich. 

I denne artikel handler det om  
”En historisk Beretning om de 
danskvestindiske Öer St. Croix,  
St. Thomas og St. Jan”. 

Bogen udkom i 1855 og er skrevet  
af Premierlieutenant ved den 2den 
LinieInfanteriBataillon, BERNHARD  
v. PETERSEN. 
 
Af Michael Keldsen

Det, der gør netop denne bog interessant,  
er ikke så meget bogens emne – de 
danskvestindiske øer omkring 1855 – som 
dens proveniens. For som det kan ses af 
billederne på næste side, har den på et 
tidspunkt tilhørt kontreadmiral, tidl. marine
minister Carl Christian Irminger. Irminger 
spillede en rolle i forbindelse med de aktivite
ter, der i juli 1848 udspillede sig på St. Croix, 
og som førte til emancipationen, men også  
et forholdsvist hårdt opgør med de personer, 
der karakteriseredes som oprørere. Da von 
Scholten blev syg, tog Irminger initiativ til 
etablering af standretter og stod for henrettel
sen af 17 sorte. Irminger udviste i det hele 
taget under urolighederne en meget ufor
sonlig holdning over for slaverne, der gjorde 
oprør; mens von Scholten arbejdede for  
at undgå blodsudgydelser. Von Scholten  
var bekendt med Irmingers indsats i 1847  
på Guldkysten, hvor han havde bidraget til 
befrielsen af det belejrede danske fort,  
Prindsensten, ved anvendelse af voldsomme 
bombardementer af nogle landsbyer omkring 
fortet.

 

Irminger har ikke skrevet andet i Bernhard v. 
Petersens bog end den viste kolofon. Deri
mod er bogen fyldt med understregninger af 
sætninger og afsnit. Og her vover forfatteren 
til denne artikel den påstand, at der er en 
”rød linie” i Irmingers anvendelse af markerin
ger. Et betydeligt flertal af markeringerne 
vedrører forhold omkring oprør og nedkæm
pelse af disse. Især synes flere af paragraffer
ne i guvernør Philip Gardelins drakoniske 
Placat af 31. januar 1733 om afstraffelse  
af slaver at have vakt Irmingers interesse, 
ligesom beskrivelsen af det blodige slave
oprør på St. Jan samme år også er i fokus. 
Og i et meget langt afsnit om oprøret og 
emancipationen i 1848 understreges bogens 
udsagn om at ”Kammerherre Irminger havde 
ikke desto mindre oftere Leilighed til at gribe 
ind i Begivenhederne og yde værdifuld 
Assistance. Hvilket ogsaa er paaskønnet af 
St. Croix’s Plantere,…..”.

Irmingers eneste håndskrevne spørgsmåls
tegn i v. Petersens bog er bemærkningen 
om, at navnlig Buddoe skal have bidraget til 
at ”Negerne indbragte dem selv” til Frederiks
sted. Når man kender historien om, hvordan 
Irminger senere behandlede Buddoe ved 
hans forvisning af ham fra de danske øer, 
forstår man måske spørgsmålstegnet, der 
formentlig kan indikere, at Irminger ikke var  
af den opfattelse, at Buddoe havde haft  
en positiv rolle i forbindelse med emancipa
tionen. Tværtimod. Under den senere retssag 
mod von Scholten vidnede Irminger bl.a. 
omkring forholdet mellem von Scholten og 
Buddoe, og ikke på en måde, der var til 
fordel for de 2.1
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Irminger fik en lang karriere i den danske 
marine, var marineminister i 3 måneder i 
1851, og medstifter af Det kongelige geo
grafiske Selskab. Han bidrog til forskningen 
indenfor geografi, hvilket måske kan forklare 
hans tilførsler i kolofonen omkring orkaner 
over en 362 års periode i Caribien.

Bernhard v. Petersens bog er formentlig den 
første samlede fremstilling på dansk omkring 
de danskvestindiske øer (når bortses fra J.L. 
Carstens ”En almindelig Beskrivelse om alle 
de Danske, Americanske eller WestJndiske 

EyLande” fra 17402). I dag er det nok alene 
afsnittet om oprøret i 1848, der kan interes
sere, idet afsnittet er skrevet tidsmæssigt tæt 
på at begivenhederne fandt sted. Og afsnittet 
udmærker sig ved – set med Carl Christian 
Irmingers øjne – at slutte helt op bag hans 
synspunkt om, at ”Emancipationen ei burde 
være fremtvungen af Negerne – Oprøret 
burde være underkuet, om ei for Andet,  
saa dog for at Negerne kunde bevare den 
Authoriteterne skyldige Respect;…”

1. Om begivenhederne kan bl.a. læses i Per Herholdt Jensen, Klart Skib fra 2017.
2. Udgivet i 1981 af Dansk Vestindisk Forlag.
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Kong Christian IX’s 
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