
Dansk Vestindien 100 år 

DAGSPROGRAM: 

Søndag 26. marts er der afrejse fra Kastrup Lufthavn. Vi flyver med British Airways, og det betyder 
mad og drikke inkluderet. Vi lander midt på aftenen på St Croix. Her har vi valgt at have den 
historiske by Frederiksted som base. Den lille by byder på et fint Hotel Fredriksted i gåafstand fra 
Fort Frederik, hvor guvernør von Scholten i juli 1848 afskaffede slaveriet. Vi byder velkommen 
med en rumpunch og briefer om byens muligheder. Nyd en dejlig tropeaften i hotellets gårdhave 
eller en slentretur langs Caribien – det er lige overfor. 

Mandag 27. marts skal vi opleve St. Croix. I Safarijeeps tager vi ud på øen, som måske ikke er stor, 
men utroligt varieret. Fra regnskov til gyldne strande, fra historiske plantager til velbevarede 
forter. Vi har et langt stop i Christiansted, ser byen og Fort Christiansværn, det gamle toldhus og 
vejehus i det historiske kvarter. Videre rundt på St. Croix indtil vi sidst på dagen er tilbage i 
Frederiksted og kan se nærmere på de hyggelige små restauranter for en god aften. 

 Tirsdag 28. marts fortsætter vi udforskningen af St Croix. Her skal vi besøge den spændende 
botaniske have og bagefter en historisk sukkerplantage, hvor man kan fornemme, hvordan livet 
var engang. Vi besøger den statelige ejendom, hvor planteren og hans familie levede, men også 
slavehuset. Vi ser en gammel sukkermølle og hører historien om dengang, sukker var guld. Endelig 
stopper vi ved stranden, hvor Columbus gik i land under sin anden opdagelsesrejse til Caribien. 
Han fik hurtigt nok af St Croix, hvis menneskeædende indianere lå på lur. Vi får hele historien. 
Om aftenen kan vi vælge mellem et fint udvalg af restauranter i Frederiksted eller Christiansted 
eller måske blot en af de små eksotiske ved siden af vores hotel? Rhythms på Rainbow Beach er 
berømte for deres Mahi fisk, altid fanget samme dag. Rundt om hjørnet ligger den lokale 
restaurant Harbour Yard. Lækker seafood og lokale retter. Længere oppe af Strand Street mod 
molen ligger Blue Moon, der serverer skøn Seafood og klassiske sydstatsretter.  I modsat retning 
på Strand Street mod Fisher Street ligger Restauranten Mahogany i tagpavillionen med udsigt over 
havet. Også et super køkken med speciale i forskellige fisk og kødretter. Eller spis på hotellets 
terrasse med udsigt over Det caribiske Ocean. 
 
Onsdag 29. marts. Det er dagen, hvor du skal samle op på det, der lige interesserer dig. Nærmere 
udforskning af de gamle danske forter? Eller tag med rejselederen på besøg på det berømte 
rumdestilleri Cruzan og se, hvordan man laver Dansk Vestindisk rum – engang en vare, der blev 
fragtet den halve klode rundt for at blive serveret i karafler i Københavns bedre hjem. Nu kan du 
købe en flaske for 20 kr. Vi kan også besøge plantagen Little LaGrange, hvor den danske familie 
Lawætz har boet i en menneskealder, hvor vi kan få rundtur og høre foredrag om livet dengang. 
Om aftenen bør vi nyde en dirty banana daiquiri hos Sammys Place. Eller en drink på The lost Dog? 
Frederiksted er en lille by med mange muligheder 
 
Torsdag 30. marts. Her skal vi deles i to hold, da flyene mellem øerne ikke kan tage hele vores 
gruppe på en gang. Halvdelen af os flyver om formiddagen, resten om eftermiddagen. Vi flyver til 
St Thomas, hvor vi kører til Charlotte Amalie. Her skal vi bo på byens flotteste hotel lige i hjertet af 
al den aktivitet, der vil være omkring os i disse dage. Der er en dag til 100 års dagen. 
Vores hotel Windward Passage kan bare ikke ligge bedre med udsigt ud over Charlotte Amalie og 
havnen. Herfra er det let at tage på opdagelse i byen eller finde sig en cafe og betragte det 



brogede byliv. Hotellet har også en skøn tropebar samt en restaurant. Vi holder et 
informationsmøde om de sidste nyheder om dagen, som venter os. Om aftenen vil der være 
mulighed for en fælles middag i hotellets hyggelige restaurant og bagefter kan man tage kaffen i 
den åbne bar og nyde den tropiske aften. 
 
Fredag 31. marts. Var det en god ide at sælge Dansk Vestindien? Døm selv. Men det gjorde vi altså 
for nøjagtigt 100 år siden. Som dengang samles vi foran Fort Christian ved den gamle danske 
kasserne. Her helt nede ved vandet klokken fire om eftermiddagen strøg man Dannebrog for 
sidste gang, mens kanonerne tordnede og dansk og amerikansk militær i gallauniformer hilste 
deres flag. Forinden var en check på 25 millioner dollars i guld blev afleveret til den danske 
ambassadør i Washington, som herefter sendte et telegram til guvernøren i Dansk Vestindien: 
Overdragelsen må nu finde sted.  
Siden denne historiske dag har man hver år på dagen markeret overdragelsen ved en ceremoni, 
som tiltrækker mange mennesker og hvert tiende år også Danmarks ambassadør fra Washington. 
Men 100 års dagen bliver noget helt specielt. Et udvalg har i flere år arbejdet om planerne, og de 
skal ikke løftes her. Men det bliver en stor dag på alle områder som alle i US Virgin Islands ser frem 
til. Og vi fra Danmark vil være mere end velkomne! 
  
Lørdag 1. april: Festlighederne forventes at fortsætte hele weekenden, så dagens program vil vi 
improvisere. Men kedeligt – det bliver det ikke. Vi skal også ud og se på St. Thomas. I safarijeeps 
kører vi øen rundt. Nyd udsigten fra Drakes Seat, hvorfra den berømte sørøver og engelske 
nationalhelt holdt øje med 1500 tallets skibstrafik i Caribien. Prøv en banana daiquiri oppe på Top 
Hill med udsigt ned over Charlotte Amalie. Det bliver en hektisk dag, hvor vi også skal på 
spadseretur rundt i Charlotte Amalies små gader og høre historien. 
 
Søndag 2. april: Tværs over St. Thomas til Red Hook – og færgen over til St. Jan. Denne ekstra tur 
med vore danske rejseledere tilbydes jer, som vil opleve den tredje af øerne, nemlig St. Jan. Her 
finder vi minder efter de store sukker plantager, men også store dramaer. I 1733 startede det 
store slaveoprør her på St. Jan. Et blodsorgie fulgte og først et år senere lykkedes det militæret at 
erobre øen tilbage. Mange mistede livet på grusom vis, både danske plantageejere, deres familier, 
soldater og slaver. Det er en del af øernes dramatiske historie, og på vores tur får vi det hele 
genoplivet og ser, hvor det foregik dengang. Vi spiser frokost på en calypsocafe ved stranden og 
besøger også en af verdens smukkeste strande, før vi returnerer til Charlotte Amalie. St. John 
turen er den eneste af rejsens ture, som ikke er inkluderet, men skal tilkøbes for kr. 600, som 
inkluderer færge, safaribusser og frokost på stranden. 
Har du mere lyst til at tilbringe hele dagen på St. Thomas er det selvfølgelig også muligt. 
Om aftenen arrangerer vi en afskedsmiddag på hotellet. 
  
 
Mandag 3. april: Måske en sidste dukkert i hotellets flotte swimmingpool? Eller et sidste smut 
rundt i gaderne med de danske navne omkring os? For det er på tide at sige farvel til de gamle øer. 
Vores fly letter om eftermiddagen. Det foregår som regel med et flot sving ind over Charlotte 
Amalie – og 250 års dansk kolonihistorie i slipstrømmen. 
 
 



Tirsdag 4. april: Vi lander i Danmark. Mad og drikke på flyet. Men tankerne går måske tilbage til 
dengang, det kunne tage måneder at tilbagelægge vejen fra kolonierne til Danmark. Nogen kom 
aldrig frem. Andre nåede København læssede med formuer i form af sukker og rom. Senere drog 
de ud igen. Til Afrikas vestkyst, hvor stammer i evig krig med hinanden solgte deres slaver til det 
danske fort. Herfra gik turen over Atlanten til de fjerne øer. 
Vi vil have mange minder efter denne rejse … 
 


