Fordømte Fanger fra Vestindien
Links til foredraget
13-04-21 online
1

GBH 2017

De var alle fire dømt for ”delagtighed i plyndring og ildspåsættelse”, men Mary Thomsen var en af de voldsomste til ”ægge
mændene til oprør og ødelæggelse”, står der i politisagen.
Bamboula dancing Black History in America -- US Virgin Islands - YouTube

Queen Mary er blevet et ikon hos den ledende reggaekunstner ”Pressure busspipe” i hans hit
”Virgin Island Nice”. Pressure - Virgin Islands Nice - Official Music Video – YouTube

Queen Mary er det stærke symbol som skoleelever synger om
hende i skolen, den dag i dag
Gladys A. Abraham Elementary School Cultural Choir - Queen Mary - YouTube

Bøger om Vestindien
DANMARK OG KOLONIERNE - VESTINDIEN
Forfatter(e):
Red. H.C. Gulløv, Poul Olsen, Niels Brimnes m.fl.
Forlag: Gads Forlag
VESTINDIEN – ST. CROIX, ST. THOMAS OG ST. JAN
Fra 1600-tallet blev Caribien centrum for europæernes voksende
produktion af sukker. Millioner af afrikanere blev som slaver fragtet over
Atlanten for at være arbejdskraft på plantagerne, og hurtigt kom de til
at udgøre hovedparten af områdets befolkning. En række europæiske
magter havde kolonier; med koloniseringen af St. Thomas I 1672 var
grundstenen lagt til Dansk Vestindien, som også kom til at omfatte
øerne St. Jan og St. Croix. Vestindien – St. Croix, St. Thomas og St. Jan
fortæller historien om de tre øer, som udviklede sig vidt forskelligt, men
havde slaveriet tilfælles. Slaveriet blev ophævet i 1848, men øernes
sorte befolkning forblev dybt forarmet.
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Bøger om Vestindien
Personalhistorisk tidsskrift 2017 Dansk-Vestindiske
skæbner

Personalhistorisk tidsskrift 2017 Dansk-Vestindiske skæbner
Tidsskrift 2017 har i år Dansk-Vestindiske skæbner som tema i
anledning af 100-året for salget af De Dansk-Vestindiske Øer til
USA.
Hovedartiklerne i årbogen handler derfor om Vestindien; men
tidsskriftet indeholder som vanligt også artikler uden for tema og
en lang række anmeldelser.
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Bøger om Vestindien
Forfatter; Henrik Cavling
Forlag Inprimatur

I slutningen af det 19. århundrede var de dansk-vestindiske øer
begyndt at føles som en klods om benet på den smuldrende
kolonimagt. Man talte om at sælge dem, og dagbladet Politikens
journalist Henrik Cavling sejlede i 1894 ud til øerne for at lodde
stemningen. Hans beretning rummer mange politisk ukorrekte
bemærkninger om øernes sorte befolkning og mange syrlige
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Bøger om Vestindien
SLAVERNES BØRN - Dansk Vestindien: Historie fra Dansk
Vestindien

Forfatter: Dansk, Palle Petersen
Forlag: PalleP-forlag
Historien om børn i Dansk Vestindien, som er efterkommere efter danskernes slaver.
Danskerne sejlede tusinder af slaver fra den danske koloni Guldkysten i Afrika til
sukkerplantagerne i fra ca. 1670 til 1800 til Dansk Vestindien. Slaveriet sluttede først i
1848. Der var derefter stor nød på øerne, som blev solgt til USA i 1917 - øerne kaldes nu
US Virgin Islands - USA´s Jomfruøer. De kaldes også American Paradise og er et stort
turiststed - men der er stadig racisme og stor forskel på sorte og hvide. Danskerne deltog
i "trekanthandlen” fra ca. 1650 - våben og andet fra Danmark til at købe slaver i Afrika,
slaver til Danske Vestindien og sukker og tobak til Danmark. Omkring 90% af
befolkningen er i dag sorte afroamerikanere, efterkommere efter de danske slaver. Nogle
er vrede på Danmark og vil have erstatning for slavetiden, andre føler en tilknytning til
Danmark - også fordi meget af deres historie i dag findes i danske arkiver - fra de kom fra
Afrika til de blev slaver i sukkerplantagerne. På nogle skoler lærer de om Danmark. Nogle
har lært dansk, for at kunne søge deres rødder i de danske arkiver. blandt andet besøges
Good Hope School - hvor de også har lært danske sange.
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Udstillinger om de vestindiske fanger på:

Politimuset i København indtil 31. december 2017
Holbæk museum
FÆNGSLET i Horsens
Arbejdermuseet i København
Nationalmuseet
Christiansborg

https://www.youtube.com/watch?v=iGH2ANN-nBM
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