
DANSK VESTINDIEN  
-SET PÅ POSTKORT 

Af Jens Bruhn, lærer og S-kommunalbestyrelsesmedlem i Rudersdal kommune

Ved hjælp af gamle postkort fortælles her lidt om livet på De Dansk Vestindiske Øer i tiden 1900-1917.

Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Rudersdal Bibliotekerne og Jens Bruhn. Den er gennemført med støtte fra Folketingets Vestindienspulje.

Dansk Vestindien bestod af de tre caribiske øer:  
Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix.  
Øernes samlede areal var på 346 km2,  
altså lidt mindre end Mors.

Indbyggertallet var i 1917 på ca. 26.000.

Kort fra 1903, Bartholomew & Co, London

Postkortet er udgivet i anledning af kong Christian IXs  
40 års regeringsjubilæum i 1903. Kortet er trykt i  
England, og det kan måske være derfor, at der er  
indsneget sig en fejl i årstallene, så monarken efter  
disse skulle have 60 års jubilæum.

Om Dansk Vestindien
Da danske købmænd slog sig ned i Vestindien i midten af 1600-tallet var det deres idé  
at anvende trekanthandlens metode. Det betød, at en handelsrute blev etableret, hvor  
våben, landbrugsredskaber og andre forarbejdede varer fra Danmark blev sejlet til den 
danske handelsstation Christianborg i det nuværende Ghana. Her blev varerne solgt, og 
for fortjenesten købtes slaver. De blev sejlet til De Vestindiske Øer, hvor afrikanerne blev 
solgt som slaver. For de indkomne midler købte købmændene sukker, tobak og bomuld, 
som blev sejlet hjem til Danmark.  

Frem til Napoleonskrigene gik handlen almindeligvis udmærket, men da europæerne  
på det tidspunkt begyndte at anvende sukkerroer til fremstillingen af sukker, begyndte 
det at knibe med økonomien for plantageejerne og købmændene. Samtidig ændredes 
holdningen til slaveriet og den 7. juli 1848 blev slaveriet ophævet i Dansk Vestindien.

I tiden efter slavernes frigivelse udviklede De Vestindiske Øer sig efterhånden til at være 
en stor underskudsforretning for den danske stat. Derfor opstod der allerede i 1860  
overvejelser om at sælge øerne til USA, som var øernes altdominerende handelspartner.

Befolkningens utilfredshed over de sociale og økonomiske forhold udløste et oprør blandt 
landarbejderne på Sct. Croix i 1878. I 1902 var et salg af øerne til USA lige ved lykkes, 
men fordi der i Landstinget opstod stemmelighed ved afstemningen om salget,  
faldt forslaget.

Med åbningen af Panamakanalen i 1913 blev Charlotte Amalies havn på øen St. Thomas 
yderst attraktiv, set med militære øjne. USA ville forhindre, at øerne kom i tysk besiddel-
se, hvorfor man genåbnede forhandlingerne om USA’s køb af øerne. Forhandlerne blev i 
1916 enige om pris og vilkår, og efter en dansk folkeafstemning i 1916 blev øerne solgt til 
USA for 25 millioner dollars, hvilket svarede til 100 millioner i datidens kroner. Øernes  
befolkning blev derimod ikke spurgt om de støttede salgstankerne, men sandsynligheden 
taler for, at de lokale også havde støttet tanken om salget, da Danmark bestemt ikke  
havde formået at sikre ordentlige levevilkår for vestindierne.

Den 31. marts 1917 blev Dannebrog strøget over øerne, og Stars and Stripes gik til  
tops - nu over US Virgin Islands.

DANSK VESTINDIEN  

D
e

sig
n

 o
g

 p
ro

d
u

k
tio

n
:   id

o
n

g
ra

fisk
.d

k


