
Vendbjerggård i Bjergby 1902. På billedet fra v. Søren Nielsen Sundby, Poul Haaning, 

Tødsø, Jens Nikolaj Jensen, Tøving, Peder Pedersen, Bjergby – senere Amerika, Peder 

Sandal, Bjergby, Niels Sandal, Bjergby, Mette Sandal, Bjergby, Line Bertelsen, Bjergby 

– senere Amerika. Vendbjerggård blev i 1797 som den første af byens gårde flyttet ud 

på sin nuværende placering. Gården var en fæstegård under Ullerup til 1831, da Poul 

Vendbjerg købte gården. Han solgte den til sin svigersøn Niels i 1868, som senere 

overdrog den til sin søn Niels.

Den 31. marts 1917 gik det amerikanske flag til tops over De 
Dansk-vestindiske Øer (St. Jan, St. Croix og St. Thomas), der 
i mere end 200 år havde været en del af det danske konge-
rige. Øgruppen i Det Caribiske Hav var sammenlagt på stør-
relse med Mors og havde været en kilde til velstand, men i 
høj grad også til uro og udgifter for kolonimagten Danmark. 

Mange danske købmænd havde tjent gode penge på øerne, 
deres beboere og særligt de mange slaver, som Danmark 
under umenneskelige forhold fragtede til Caribien fra Afri-
ka. Ikke mindst sukkerplantagerne, der frem til 1848 blev 
holdt i gang af netop slaver, gav mange indtægter. En del 
danskere, herunder morsingboer, fik et forhold til øerne, en-
ten som købmænd, skolelærere, missionærer, læger eller i 
form af udsendte soldater og gendarmer, der skulle opret-
holde roen blandt øernes befolkning. 

Med tiden blev øerne i højere og højere grad en økonomisk 
belastning for Danmark, mens landets udenrigs- og sikker-

hedspolitiske forhold ændrede sig efter blandt andet kri-
gen i 1864. Dette førte til flere forsøg på at sælge øerne til 
USA. I 1916 kom det til en endelig aftale om et salg, der dog 
først skulle godkendes ved en afstemning i den danske be-
folkning. Afstemningen var den første efter indførelsen af 
den nye grundlov i 1915, og det var dermed første gang, 
at danske kvinder og tyende kunne bruge deres nyvundne 
stemmeret. Dem, det hele drejede sig om, indbyggere på de 
tre øer i Vestindien, havde i modsætning til danskerne ikke 
mulighed for at stemme for, om de skulle sælges til USA. 

I denne udstilling fortælles om afstemningen, som den tog 
sig ud på Mors. Hvordan foregik debatten, hvad blev resulta-
tet på øen, og hvorfor stemte morsingboerne, som de gjor-
de? Samtidig beskriver udstillingen, hvilket forhold, der var 
mellem Mors og De Dansk-vestindiske Øer. Der vises gen-
stande og berettes historier fra og om nogle af de morsing-
boer, der i den ene eller den anden egenskab tilbragte en 
del af deres liv på øerne.
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Renæssancen skabte en opblomstring i interessen for eks-
peditioner til steder, der kunne øge velstanden for den dan-
ske stat. De europæiske staters handelsinteresser vendtes 
indad, og man undgik så vidt muligt at handle mellem hin-
anden med varer, især krydderier og ædelmetaller, der ikke 
kunne produceres nationalt. Det blev derfor nødvendigt selv 
at finde disse varer rundt om i verden, også for den danske 
stat. Fra begyndelsen af 1600-tallet, fulgte Danmark man-
ge andre landes eksempel og sendte ekspeditioner og op-
dagelsesrejsende ud for at finde steder med rige naturlige 
ressourcer og produktionsmuligheder. Målet var at indlem-
me områderne i den danske stat. Mange af øerne i Det Ca-
ribiske Hav var allerede koloniseret, da Danmark begyndte 
at sejle dertil midt i 1600-tallet. Efter Danmarks overtagel-
se af de vestindiske øer var det officielle sprog på St. Tho-
mas eksempelvis både hollandsk og dansk. Selvom rets-
sproget var dansk, var det de færreste, der forstod dansk 
efter 1755, og hollandsk-kreolsk blev det daglige sprog. 

Sukker var blevet et meget populært produkt i Europa efter 
renæssancen, og de købmænd, der formåede at indbrin-
ge produktet kunne tjene rigtig mange penge. Det stod dog 
hurtigt klart, at der var brug for meget arbejdskraft til at 
producere sukkeret på plantagerne i Caribien. Dette betød, 
at man havde brug for mange af de slaver, som dengang 

udgjorde den væsentligste del af arbejdskraften. Danmark 
var, ligesom de fleste andre europæiske nationer, allerede 
involveret i slavehandlen. Det skete fra den danske koloni 
på den afrikanske guldkyst. Da Danmark fik kolonier i Cari-
bien, blev slaverne først og fremmest bragt til St. Thomas. 
Det skete under umenneskelige forhold på danske skibe. 
Ofte solgte danskerne en del af slaverne videre til andre ca-
ribiske øer. 

Sammenlignet med andre europæiske nationers slavehan-
del, var den danske gennem det meste af 1700-tallet ikke 
specielt omfattende. Til gengæld blev St. Thomas’ status 
som handelscentrum kraftigt udnyttet som slavemarked, 
og der var mange penge at tjene på told og afgifter ved vi-
deresalget af slaverne herfra. I 1790’erne var man begyndt 
at revurdere tankegangen om slaveri, hvilket førte til et for-
bud for danskere mod at beskæftige sig med transatlan-
tisk slavehandel i 1792, selvom forbuddet dog først skulle 
træde i kraft i 1803. Derfor blev der i den mellemliggen-
de periode ydet favorable lån til indførelse af nye slaver, så 
der var nok til, at de kunne reproducere sig selv. Det førte 
til en voldsom intensivering i indførslen af slaver til Dansk 
Vestindien, og i 1804 nåede antallet af slaver det absolutte 
højdepunkt i kolonierne, med 35.837 slaver, heraf befandt 
størstedelen sig på St. Croix. 

K O L O N I M A G T E N  
D A N M A R K

Fort Christiansborg på Guldkysten i det nuværende Ghana var udskibningspunkt for den danske sla-
vehandel til kolonierne i Caribien. Dette maleri af G. Webster fra omkring 1800 skildrer slavehandlen i 
Afrika, med fortet til venstre og britiske slaveskibe til højre. M/S Museet for Søfart.

Det danske slaveskib, brigantinen Jaegeren, ses til højre i dette stik fra 1760’erne, hvor man i baggrunden kan se byen Christiansted på St. Croix. 
Jaegeren blev i 1760’erne omdannet til at være en del af det Vestindiske Søkorps. M/S Museet for Søfart.

De tre Dansk-vestindiske Øer ses på udsnittet af dette kort, tegnet og opmålt af Poul de Løwenørn un-
der en rejse med fregatten Prøven i 1782-83, hvor formålet var at teste de første danske kronometre. 
M/S Museet for Søfart.



Dansk Vestindien bestod af tre øer: St. Thomas, St. Jan og 
St. Croix. Det Kongeligt Oktrojerede Vestindisk-guineiske 
Kompagni etablerede den første danske koloni på St. Tho-
mas i 1672. Øen havde mange gode naturhavne, og i bun-
den af den største bugt dannede man bosættelsen Char-
lotte Amalie. De første kolonister fik en hård medfart på 
sejladsen over Atlanterhavet, og af de 190 kolonister, der 
forlod Danmark, var det kun de 104, der kunne gå i land. 
Året efter betød blandt andet sygdom, at der kun var 29 til-
bage. Det var ikke kun danskere, der valgte at slå sig ned i 
Dansk Vestindien. Kolonister fra andre europæiske nationer, 
især Holland, blev en del af kolonien på St. Thomas, hvilket 
afspejlede den multinationale kultur, der generelt fandtes i 
Caribien. Modsat de interne forhold mellem de europæiske 
nationer, ønskede man at fremdyrke en fælles europæisk 
kultur i de fremmede og eksotiske områder. 

Den første guvernør på St. Thomas, Jørgen Iversen, ønske-
de snart at udvide kolonien. Han besatte derfor øen St. Jan 
i 1675, men det skete under så store protester fra Spani-
en og England, at danskerne måtte trække sig tilbage igen. 
St. Jan er den mindste af de tre vestindiske øer, og den er 
kun adskilt fra St. Thomas ved et smalt sund. Begge øer 
har bjergrige omgivelser og naturhavne tilfælles. Det lykke-
des endelig danskerne at kolonisere St. Jan i 1718, og med 
det samme blev der givet store fordele til de kolonister, der 
greb muligheden for at starte plantager på øen. 

Det varede ikke længe, før jorden på St. Thomas var udpint 
efter europæernes intense dyrkning, og man måtte derfor 
se sig om efter nye måder at tjene penge på. Øens centra-
le placering og dens gode havne gjorde, at St. Thomas ud-
viklede sig til et handelscentrum med international status.  
I begyndelsen af 1730’erne stod det klart for kompagniet i 
København, at kolonien i Vestindien ikke var en økonomisk 
succes, ikke mindst fordi jorden på St. Thomas og St. Jan var 
drænet, og sukkerpriserne var faldende. Det blev besluttet 
at forsøge at udvide kolonien igen, denne gang med øen 
St. Croix, som var ejet af Frankrig. Det lykkedes kompagniet 
at overtale Frankrig til at sælge øen for 164.000 rigsdaler i 
1733, og i 1735 blev øen formelt en dansk koloni. 

I modsætning til de to andre øer, var St. Croix meget flad 
og havde god landbrugsjord til sukkerproduktion. Plan-
tagerne blev udstykket i firkanter, og man prøvede at til-
trække så mange kolonister som muligt. Det lykkes ikke at 
hente mange danske kolonister til St. Croix, men øen blev 
populær blandt andre europæere, især de engelsktalende, 
og med iden blev engelsk-kreolsk det dominerende sprog 
på øen. Købet af St. Croix og udvidelsen af sukkerproduk-
tion i Dansk Vestindien gav et stort økonomisk løft til Dan-
marks caribiske kolonier.

D E N  
D A N S K - V E S T I N D I S K E  

K O L O N I

Frederik von Scholten var søofficer, da han tegnede og farvelagde denne tegning af plantagen Caro-
line på St. Jan. Hans storebror, Peter von Scholten, var generalguvernør i Dansk Vestindien og Frede-
rik blev selv toldinspektør i Frederiksted på St. Croix i 1834. M/S Museet for Søfart.

Hovedbyen på St. Thomas, Charlotte Amalie, er bygget ved øens bedste naturhavn. Dette daguerreotypi af udsigten over byen og havnen er fra 
midt i 1800-tallet. M/S Museet for Søfart.

Christiansted på St. Croix var øens vigtigste havn, her vist på et maleri fra omkring 1800. I forgrunden 
ses skibe fra flere nationer, der tog på handelsrejser til St. Croix efter sukker. M/S Museet for Søfart. 



Det Vestindisk-guineiske Kompagni var et handelsaktiesel-
skab, som eksisterede fra 1671 til 1754. Det var dog først 
efter Danmarks køb af St. Croix i 1733, at det begyndte at 
give overskud at være aktionær i kompagniet. I den første 
tid var handlen med kolonierne i Vestindien stærkt kontrol-
leret af kompagniet. I løbet af 1700-tallet opstod der dog 
modstridende interesser mellem vestindiske plantageeje-
re og købmænd, de dansk-vestindiske myndigheder og de 
centrale myndigheder i København om vilkårene for suk-
kerproduktion og handel. Det førte i 1746 til et påbud om, 
at kun danske skibe måtte besejle de vestindiske øer. Det-
te skabte hurtigt endnu flere problemer, og gjorde kompag-
niet upopulært på øerne. Man begyndte derfor at overveje, 
om staten skulle overtage kompagniet. I 1753-54 lykkedes 
det at få gennemført denne overtagelse, og påbuddet om 
samhandel blev derefter lempet igen i 1756. 

Bortset fra perioden 1746-56, hvor der var begrænsninger 
på mulighederne for handel med de danske kolonier i Vest-
indien, så var det uden de store restriktioner muligt for dan-
ske handelsfolk at drive privat handel med købmænd og 
plantageejere i Vestindien. Det var derfor nye og anderle-
des varer, købmændene på Mors og i resten af Danmark 
kunne lange over disken fra midt i 1700-tallet. Udover suk-
ker og andre krydderier, begyndte kakao og tobak også at 
være populære varer for de mere velstående borgere, og 
importeret bomuld blev en vigtig del af tekstilindustrien. 

Sukkerets popularitet i Europa samt de høje priser gjorde, 
at det blev den foretrukne afgrøde i Vestindien, men der var 
store omkostninger forbundet med at etablere en sukker-

plantage. Køb af land og etablering af et produktionsanlæg 
var dyrt, men især vedligeholdelsen af en stor specialiseret 
arbejdsstyrke krævede mange penge. Andre valgte at pro-
ducere bomuld eller tobak i stedet. Begge dele var popu-
lære produkter i Europa. Sukkeret blev dyrket og behandlet 
på plantagerne i Vestindien, før det blev sejlet til Danmark, 
hvor det blev raffineret. I løbet af det 18. århundrede steg 
importen af sukker, og der blev etableret en række raffina-
derier i Danmark, langt de fleste i København, for at imøde-
komme de store mængder råsukker. Danske købmænd og 
speditører var gode til at udnytte mulighederne for profit, 
især i krigstider. Der skete et boom i handlen, hver gang de 
store kolonimagter gik i krig, f.eks. under Amerikas uafhæn-
gighedskrig og Napoleonskrigene. 

En vigtig betingelse for Dansk Vestindiens kommercielle 
succes var muligheden for billig og lettilgængelig arbejds-
kraft i form af slavehold. Efter Danmarks forbud mod sla-
vehandel, der blev vedtaget i 1792, gjorde plantageejerne, 
hvad de kunne for at skabe så store slavehold som muligt. 
Derved ville de bibeholde den billige arbejdskraft, inden for-
buddet trådte i kraft i 1803. Men forbuddet, og en voksen-
de modstand mod tankegangen bag slaveriet, lagde op til 
en endelig afskaffelse af slaveriet. Da afskaffelsen ende-
lig kom til de vestindiske øer, var det ikke med officiel god-
kendelse fra den danske konge, men grundet et valg taget 
af generalguvernør Peter von Scholten som reaktion på det 
store slaveoprør på St. Croix i 1848. Det tog dog flere år, før 
slavernes frihed blev fuldt accepteret, og de ikke længere 
var tvunget til at arbejde på plantagerne. 

D E N  D A N S K E  
K O L O N I H A N D E L

Peter von Scholten ophævede slaveriet på de vestindiske øer d. 3. juli 
1848 med denne proklamation. M/S Museet for Søfart.

Det krævede meget arbejdskraft at dyrke og producere sukker. De for-
skellige funktioner, slaverne varetog ved produktionen i de vestindiske 
sukkermøller, vises på dette stik af LeGrand fra 1759. M/S Museet for 
Søfart.

Tobak var også en værdifuld eksportvare fra kolonierne i Caribien, selv-
om det ikke var lige så populært som sukker blandt plantageejerne i 
Vestindien. LeGrands stik fra 1759 viser den typiske produktion. M/S 
Museet for Søfart.



Efter treårskrigen, der sluttede i 1850, distancerede det 
danske kongerige sig mere og mere fra sine besiddelser i 
Vestindien. I november 1863 blev der udstedt en ny koloni-
allov for det, der i samme ombæring officielt ændrede navn 
til De Dansk-vestindiske Øer. Den nye lov gav kolonialrådet 
og guvernøren på øen større selvbestemmelse. Forudsæt-
ningen for loven var, at øerne kunne hvile økonomisk i sig 
selv, og alle lokale udgifter kunne afholdes af øerne selv, 
samtidig med at de bidrog til den danske stat. Dette havde 
de svært ved at leve op til, og øerne blev en større og stør-
re finansiel byrde for Danmark.

Umiddelbart efter krigen i 1864 blev der i den danske re-
gering stemning for at bytte eller sælge de vestindiske øer. 
Håbet var, at man ville opnå nogle udenrigspolitiske forde-
le, som ville være af vigtigere betydning for landet end øer-
ne selv. Efter krigen risikerede Danmark at miste hele den 
dansksindede del af Slesvig. Ved at afstå Vestindien til den 
prøjsiske sejrherre, håbede man at kunne få en gunstigere 
grænsedragning. Idéen blev dog afvist af prøjserne. 

Derimod var USA begyndt at interesse sig for øerne, da lan-
det havde brug for strategiske støttepunkter i Det Caribi-
ske Hav. Samtidig ville landet forhindre, at netop Prøjsen 
eller Østrig vandt indpas i farvandet. Man ønskede derfor at 
komme dem i forkøbet og sikre sig øerne. I 1865 begyndte 
de første forhandlinger mellem Danmark og USA om salget 
af De Dansk-vestindiske Øer. Den danske regering stillede 
i forbindelse med et salg krav om, at befolkningen på øer-
ne selv godkendte en overdragelse til USA. Man håbede på 
det tidspunkt stadig, at nordslesvigerne på samme måde 
ville få lov til at stemme om deres tilhørsforhold. Derfor var 
man nødt til at fastholde, at det samme måtte gælde for 
dansk-vestinderne. Det blev ikke til en afstemning, men op-
fattelsen var, at et overvældende flertal på øerne gik ind for 

salget. Det samme gjorde både den danske presse og rigs-
dag. Salgsaftalen blev ratificeret i januar 1868, men politisk 
strid i USA førte til, at den aldrig blev godkendt af landets 
senat. Det første forsøg på at afhænde øerne til USA var 
dermed gået i vasken. I stedet voksede den danske hoved-
pine i forhold til kolonien. I oktober 1878 betød en ulmende 
utilfredshed med det danske styre og interne stridigheder 
mellem befolkningsgrupperne, at det kom til et voldsomt 
oprør på øen St. Croix. Dele af øens hovedstad, Frederiks-
sted, blev brændt ned, og udsendte, danske soldater kom i 
åben kamp med befolkningen.

Midt i 1890’erne besøgte den kendte journalist Henrik Cav-
ling de vestindiske øer. Cavling beskrev i sine reportager de 
dårlige forhold, som de udsendte danske soldater levede 
under, og han slog til lyd for, at man igen skulle forsøge at 
sælge øerne. Dette udviklede sig til, at de amerikanske avi-
ser i 1895 bragte rygter om, at Tyskland skulle være inte-
resseret i et køb. For at undgå dette opstod der i den ameri-
kanske offentlighed en interesse i at erhverve øerne. Denne 
interesse førte i 1901 til en ny række forhandlinger mellem 
Danmark og USA. I begyndelsen var der en positiv stemning 
for salget i folke- og landsting, men den nye regering, der 
kom til efter systemskiftet samme år, var mindre interesse-
ret. Alligevel valgte man at fortsætte forhandlingerne, der 
mundede ud i, at USA skulle betale fem millioner dollars. 
Salgstraktaten blev underskrevet i januar 1902. Det skete 
under protest fra særligt Østasiatisk Kompagni, der mente, 
at den planlagte Panamakanal ville blive lukrativ for Dan-
mark og øerne. Desuden var der kritik fra en del af konge-
huset og flere nationalt sindede danskere. Ikke mindst var 
partiet Højre, det senere Konservative Folkeparti, oprørte 
over planerne om at sælge en del af kongeriget. Den brede 
danske befolknings syn på sagen var til gengæld, at de fle-
ste lod til at være temmelig ligeglade.

S A L G S F O R S Ø G  
I  F L E R E  O M G A N G E

Dansk fremstilling af oprøret på St. Croix i 1878. Oprøret havde sit udspring i utilfredshed med de lave lønninger, der blev udbetalt fra de danske 
plantageejere på St. Croix. Under oprøret blev øen sat i belejringstilstand. Oprøret, der varede fem dage, krævede adskillige dødsofre. Det Kgl. Bib-
lioteks Billedarkiv.

Journalisten Henrik Cavling fra Politiken. I 1894 rejste han på en re-
portagetur til Vestindien. Han satte efterfølgende fokus på de dårlige 
forhold, de udsendte danske soldater levede under på øerne. Cavling 
købte under sit ophold en indfødt, sort dreng, Marvick Sebastian, som 
han tog med hjem til Danmark, hvor drengen blandt andet blev sat til 
at bringe aviser ud. Det Kgl. Biblioteks Billedarkiv.

Den stærkt konservative konseilspræsident J.B.S. Estrup, der sad som 
Danmarks regeringsleder fra 1875 til 1894, var i modsætning til sit 
støtteparti Højre, som blev dannet i 1881 og siden ændrede navn til 
Det Konservative Folkeparti, ikke den store tilhænger af, at Danmark 
skulle bevare de vestindiske øer. Estrup mente, at udgifterne til blandt 
andet militærvæsenet på øerne var for høje, og at øerne derfor udeluk-
kende ville give underskud. Det Kgl. Biblioteks Billedarkiv.



I sidste ende afgjorde Landstinget, der var konservativt do-
mineret, at forslaget om salg til USA i 1902 bortfaldt. I ste-
det begyndte den danske stat at arbejde hen mod reformer 
på øerne og gøre forholdet mellem dem og hovedlandet 
tættere. Det skulle blandt andet ske ved at give dem sæde 
i den danske rigsdag. Frem mod Første Verdenskrig iværk-
sattes tiltag, der ville skabe bedre økonomi på øerne. Man 
indførte toldlettelser og nyt møntvæsen, mens et særligt 
koloniallotteri udnyttede befolkningens spillelidenskab til 
at skabe overskud i øernes offentlige kasser. Derudover vil-
le man forbedre øernes skoler og sundhedssystem. For at 
skabe ro og orden og undgå nye oprør indførte den danske 
stat i 1906 et gendarmerikorps, der bestod af 13 befalings-
mænd og 110 menige.

Arbejdet med at skabe bedre økonomi, blandt andet gen-
nem toldlettelser, havde den effekt, at mange private sel-
skaber og interesser i denne periode begyndte at engagere 
sig i øerne. Det tættere forhold mellem øerne og Danmark 
betød desuden, at interessen for de vestindiske øer nåe-
de ud i betydeligt videre kredse af den danske befolkning 
end tidligere. Med udbruddet af Første Verdenskrig i 1914, 
og grundlæggelsen af Panama-kanalen samme år, øgedes 
desuden den amerikanske interesse i øerne. Amerikanerne 
frygtede, at en mulig tysk besættelse af Danmark ville brin-
ge øerne under tysk herredømme. Repræsentanter fra USA 
begyndte at sende følere ud til den danske regering under 
den radikale statsminister Carl Theodor Zahle. Regeringen 
var på dette tidspunkt travlt optaget af arbejdet med en ny 
grundlov, så i første omgang valgte man ikke at følge op på 
henvendelserne.

Krigen betød, at skibsfarten på verdenshavene led, og på de 
vestindiske øer mistede man indtægter fra havne- og told-
udgifter. Samtidig opstod der arbejdsløshed på øerne. De 
forværrede levevilkår blandt lokalbefolkningen banede ve-
jen for læreren David Hamilton Jackson, som blev talsmand 
for den indfødte vestindiske befolkning. I foråret 1915 rejste 
han til Danmark for at fremlægge befolkningens reformøn-
sker. Her kom han i kontakt med den socialdemokratiske 
fagbevægelse og kredsen omkring den radikale avis, Politi-
ken. Herigennem fik han skabt opmærksomhed om proble-
merne på øerne, som han blandt andet satte fokus på i sit 
eget blad, ”The Herald”. 

Øernes dårlige økonomi, krigen og Jacksons besøg i Dan-
mark medvirkede til, at den danske regering blev mere og 
mere stemt for et salg. I oktober 1915 henvendte USA’s 
udenrigsminister Robert Lansing sig uformelt til regeringen 
med et amerikansk ønske om at købe øerne. Han lagde ikke 
skjul på, at tyskernes planer om en caribisk flådebase kun-
ne føre til besættelse af Danmark og øerne, og hvis der var 
den mindste risiko for dette, ville amerikanerne selv besæt-
te dem. Denne skjulte trussel gav regeringen et godt sikker-
hedspolitisk argument for at indgå i salgsforhandlingerne. 
I første omgang holdt den dog kontakten til amerikanerne 
hemmelige for oppositionen, pressen og befolkningen. 

I slutningen af januar 1916 iværksattes en månedlang ge-
neralstrejke på øerne. De danske gendarmer udsatte under-
vejs de strejkende for en meget hårdhændet behandling og 
satte dem ud af deres huse. Dermed blev stemningen mel-
lem kolonimagten Danmark og øerne yderligere spændt, og 
tanken om at afhænde øerne mere og mere tiltalende. 

F Ø R S T E  V E R D E N S K R I G  
O G  U R O  PÅ  Ø E R N E

På dette foto fra 1917 ses to af Danmarks, på det tidspunkt, mest magtfulde mænd, der i de foregående år havde hver deres holdning til salget af 
De Dansk-vestindiske Øer. Nummer tre fra venstre (med stok) er H.N. Andersen, der var stifter af Det Østasiatiske Kompagni, som mente, at der sta-
dig kunne tjenes penge på øerne. Nummer tre fra højre er den daværende radikale statsminister, Carl Theodor Zahle, hvis parti var blandt de stær-
keste fortalere for et salg. M/S Museet for Søfart.

For at rejse penge til øerne indførte man i 1902 det vestindiske lotteri, 
der i 1906 blev ændret til koloniallotteriet. Der udnævntes en tilsyns-
havende i København, hvor også trækningerne foregik. Det Danske Ko-
loniallotteri ophørte i 1933. I 1903 havde det satiriske blad Klods Hans 
denne illustrerede kommentar til lotteriet. Det Kgl. Biblioteks Billedar-
kiv.

David Hamilton Jackson holder tale på Grønttorvet i København under 
sit besøg i Danmark i sommeren 1915. Under sit ophold fik fortaleren 
for den vestindiske befolknings sag gode kontakter blandt de danske 
socialdemokrater og medlemmer af Det Radikale Venstre, deriblandt 
finansminister Edvard Brandes. Det Kgl. Biblioteks Billedarkiv.



De danske og amerikanske forhandlere fandt i januar 1916 
frem til en pris på 25 mio. dollars (ca. 85 mio. kroner) for 
øerne. Umiddelbart efter blev de fire daværende partier i 
Rigsdagen orienteret om planerne. Socialdemokratiet, Ra-
dikale Venstre, der udgjorde regeringen, og Venstre var 
alle meget forstående, mens Det Konservative Folkeparti 
nærede en vis modvilje. Forhandlingerne, om hvordan en 
overdragelse skulle finde sted, stod på frem til sommeren 
1916. Blandt parternes uoverensstemmelser var de rettig-
heder, som øernes indbyggere skulle have efter overdragel-
sen. Dertil kom omfanget af amerikanernes anerkendelse 
af Danmarks ret til Grønland, der med sin tætte beliggen-
hed til det nordamerikanske kontinent havde en strategisk 
interesse for USA. Forhandlingerne blev på dette tidspunkt 
holdt hemmelige for den danske presse. Mens de stod på, 
var regeringen flere gange ude og afvise, at de overhove-
det fandt sted. Da pressen i sidste ende fandt ud af, hvor-
dan det i virkeligheden forholdt sig, skabte det en storm af 
forargelse over den siddende regerings ministre. I pressen 
blev betegnelsen ”Vestindisk” ligefrem et skældsord og et 
synonym for en person, der ikke stod til troende, og som var 
løgnagtig og upålidelig. 

Den 4. august 1916 underskrev de to chefforhandlere, den 
danske ambassadør i USA, Constantin Brun, og den ameri-
kanske udenrigsminister, Lansing, en salgsaftale. Fra den 
danske regerings side regnede man med, at salget til 85 
millioner kroner (svarende til 375 millioner kroner i nutids-
penge) kun ville møde ringe modstand i Rigsdagen og i den 
danske befolkning. Umiddelbart efter aftalens underskrivel-
se kastede særligt den konservative oppositionspresse sig 
dog ud i voldsomme angreb på regeringen. Det skete ikke 

mindst på baggrund af det hemmelighedskræmmeri, der 
havde omgærdet forhandlingerne. Salget som sådan fyldte 
i det hele taget mindre end kritikken af regeringens hånd-
tering af det. Partiet Venstre, der i begyndelsen havde væ-
ret positivt indstillet overfor et salg, indtog samtidig af in-
denrigspolitiske årsager delvist en anden stilling. Partiets 
leder, J.C. Christensen, ønskede, dog uden held, at presse 
regeringen til et folketingsvalg. Han håbede, at de nye reg-
ler om blandt andet kvindelig valgret kunne rokke ved sam-
mensætningen i rigsdagen.

Kritikken af de hemmeligholdte forhandlinger førte til, at der 
i september 1916 blev nedsat en kommission, der skulle ku-
legrave den måde, hvorpå man var nået frem til den endeli-
ge salgsaftale med amerikanerne. Den skulle desuden tage 
stilling til konventionens godkendelse. Formanden for den-
ne såkaldte Vestindien-kommission blev en venstremand, 
den senere statsminister Niels Neergaard. Kommissionen 
bestod af i alt 30 rigsdagsmedlemmer. Sammen afhørte de 
i alt 34 vidner. I blandt dem var tre forhenværende danske 
guvernører, personer med særlig viden om vestindisk hav-
nevæsen, fiskeri, landbrug og øerne i almindelighed, samt 
personer, der havde haft forbindelse til den kontroversielle 
David Hamilton Jackson. Det blev desuden besluttet, at der, 
hvis konventionen kunne godkendes, senest 14 dage efter 
kommissionen havde afgivet betænkning, skulle afholdes 
en folkeafstemning om salgets gennemførelse. Dette skul-
le blive den første afstemning efter vedtagelsen af den nye 
grundlov fra 1915, hvilket betød, at alle danske mænd og 
kvinder, der var fyldt 29 år, havde stemmeret. Stemte over 
halvdelen af vælgerne imod øernes overdragelse, faldt for-
slaget.

N Y  S A L G S A F TA L E  
FA L D E R  PÅ  P L A D S

I begyndelsen af oktober 1916 hærgede en voldsom orkan alle tre vestindiske øer. Orkanen forårsagede store materielle tab, og ødelæggelserne 
og det efterfølgende genopbygningsarbejde viste med stor tydelighed, at det var en koloni i økonomisk krise, som var præget af voldsomme socia-
le forskelle. Billedet er fra St. Thomas efter orkanen. M/S Museet for Søfart.

I løbet af efteråret 1915 frygtede danske politikere i stigende grad, 
at det ville komme til uroligheder på De Dansk-vestindiske Øer. For at 
sikre sig ro og orden, besluttede udenrigsminister Erik Scavenius og 
forsvarsminister og morsingbo P. Munch sig for at sende krydseren 
”Valkyrien” til øerne. En af de morsingboer, der tjente som matros på 
Valkyrien, var Kristian Nielsen fra Erslev. Han ses her til højre i billedet, 
hvor han poserer med en kollega og to vestindiske børn.

Den danske ambassadør i USA, Constantin Brun, der forhandlede med 
amerikanerne om en salgsaftale. Foto fra 1908. Det Kgl. Biblioteks Bil-
ledarkiv. 



Vestindien-kommissionen henstillede i sidste ende til, at 
den vedtagne traktat blev godkendt, og at folkeafstem-
ningen blev gennemført. Kommissionens overvejende ar-
gument for salget var, at man derigennem opnåede USA’s 
accept af den danske suverænitet over Grønland. Et min-
dretal i kommissionen, fortrinsvis konservative medlemmer 
af Landstinget, ønskede dog aftalen forkastet. Årsagerne 
var både økonomiske og nationale. Man så et indbringen-
de potentiale i øerne, mens man samtidig frygtede, at fle-
re danske besiddelser, såsom netop Grønland, ville blive in-
spireret til at løsrive sig. Derudover mente man, at Danmark 
svigtede de indfødte vestindere ved at overlade dem til en 
ukendt skæbne under amerikansk herredømme.

Efter Vestindien-kommissionen havde afgivet og fået god-
kendt sin betænkning, blev afstemningsdatoen fastsat til 
den 14. december. For at forberede befolkningen på af-
stemningen bestemte man, at alle vælgere skulle have et 
eksemplar af betænkningen. Da der var mere end én milli-
on potentielle vælgere, var der tale om et rekordoplag for 
en dansk tryksag. Det oplag, der blev sendt til provinsen, 
fyldte ikke mindre end tyve jernbanevogne og vejede over 
30.000 kilo. Kommunerne forestod omdelingen, men væl-
gerne skulle selv hente betænkningen på uddelingssteder-
ne. Hvor mange, der besværede sig med at hente den, vi-
des ikke.

Efter afstemningsdatoen var bestemt, blev agitationen for 
og imod et salg af øerne intensiveret i offentligheden. De-
batten fandt for alvor sted i aviserne, der dengang var skarpt 
opdelt efter partifarve, og de fleste aviser fulgte den lin-
je, som partierne havde valgt. Således gik de konservative 
aviser imod salget, mens de radikale og socialdemokrati-
ske aviser anbefalede et ja. De aviser, der støttede Venstre, 
var ligesom partiets egen rigsdagsgruppe usikre på, hvad 
de skulle anbefale og delt i spørgsmålet. Der var dog en lil-
le overvægt til salgstilhængerne.

Blandt de mest aktive modstandere var, udover de konser-
vativt sindede aviser, ”Dansk Vestindisk Samfund”. Den ny-
dannede forening udsendte pjecer og løbesedler, der kriti-
serede salget og beskrev øernes forhold og muligheder i et 
meget positivt lys. Blandt foreningens støtter var en ræk-
ke unge konservative studerende, der som en del af be-
vægelsen ”Det Unge Danmark” rejste rundt i landet, hvor 
de agiterede mod ”den nationale skam”, det ville være, hvis 
man solgte kolonierne. Gennem møder og skrifter ønske-
de bevægelsen at indpode befolkningen, hvad den kald-
te ”gudstanken, folketanken og rigstanken”. De ville med 
grundlag i kristendommen vække og styrke danskernes tro 
på sig selv og tillid til deres fremtid. Folket skulle ifølge dem 
vågne op, så det havde vilje til at genvinde Sønderjylland, 
der endnu var i tysk besiddelse, og fastholde Grønland, Is-
land og Færøerne. Blandt de unge konservative, der rejste 
land og rige rundt, var den senere konservative forsvarsmi-
nister, Ole Bjørn Kraft.

VA L G K A M P E N  
G Å R  I  G A N G

Debatten og afstemningen om De Dansk-vestindiske Øer satte i 1916 også sit præg på det satiriske danske årsskrift, Blæksprutten, der her har pla-
ceret flere af de toneangivende danske politikere på tre små palmeøer i Caribien. Det Kgl. Biblioteks Billedarkiv.

Den tidligere statsminister og konseilspræsident J. C. Christensen var 
såkaldt kontrolminister for Venstre i den radikale regering i årene 1916 
til 1918. Han var samtidig formand for Venstre og en af de mest magt-
fulde i partiet. J.C. Christensen var generelt positivt indstillet overfor 
salgstanken, men angreb i tiden op til afstemningen regeringen for at 
spille med skjulte kort. Håbet var at bringe regeringen til fald og få ud-
skrevet et valg, der ville bringe Venstre til magten. I selve valgkampen 
bakkede J.C. Christensen dog ubetinget op om salget. Det Kgl. Biblio-
teks Billedarkiv.

Oplysningsseddel og indmeldingsblanket for Dansk Vestindisk Sam-
fund, hvis mål var at bevare De Dansk-vestindiske Øer på danske hæn-
der. Det Kgl. Biblioteks Billedarkiv.



På Mors havde man i 1916 tre lokale aviser, der repræsen-
terede hver deres politiske parti og dermed også afspejlede 
hver sit syn på afstemningen om salget af De Dansk-vest-
indiske Øer. Morsø Folkeblad var tilknyttet partiet Venstre 
og havde størstedelen af sine læsere blandt øens landbe-
folkning, Morsø Socialdemokrat var arbejdernes og Social-
demokratiets avis, mens Morsø Avis, som var øens ældste 
avis, støttede Det Konservative Folkeparti og havde sine 
læsere blandt det mere velhavende borgerskab, godsejer-
ne og jordbesidderne. Som på landsplan var det i høj grad 
i disse tre aviser, at debatten for eller imod et salg fandt 
sted på Mors. Fronterne blev hurtigt trukket skarpt op mel-
lem Morsø Avis og Morsø Socialdemokrat, mens Folkebla-
det og dets redaktør Jakob Martin i lighed med mange af 
Venstres rigsdagsmedlemmer havde svært ved at tage af-
gørende stilling til spørgsmålet. Af samme grund var debat-
ten meget afdæmpet i Morsø Folkeblad, når man så bort fra 
indlæg fra læserne selv, mens den omvendt fyldte enormt i 
de to andre aviser frem til den 14. december.

Valgkampen på Mors blev for alvor skudt i gang den 1. de-
cember. På den dag arrangerede bestyrelserne for øens 
konservative forening og Morsø Konservative Ungdom et 
foredrag om Dansk Vestindien i Bendix Hotel på Algade i 
Nykøbing. Foredraget var annonceret i Morsø Avis, hvor der 
blev opfordret til, at særligt de unge og de nu stemmebe-
rettigede kvinder mødte op for at høre om forholdene på 
øerne. For at lokke så mange som muligt til, sørgede ar-
rangørerne for, at der efter foredraget ville være mulighed 
for en svingom ledsaget af musikalsk underholdning. Fore-
dragsholderen, Kaptajn Schouboe, havde tilbragt fem år på 
øerne og var af samme grund en af de eksperter, der var 
blevet udspurgt af Vestindien-kommissionen. Schouboe ar-
gumenterede i sit foredrag blandt andet for, at Danmark af 
humane hensyn ikke kunne sælge øerne, da ”negerbefolk-
ningen”, som han anså som store børn, under USA ville be-
handlet som andenrangsmennesker. Schouboe anbefalede 
til sidst de tilstedeværende morsingboer til at stemme nej 
til salget.

Det næste store møde om salget fandt sted fire dage senere 
i Håndværkerforeningens store sal på Lilletorv, hvor den lo-
kale repræsentant for Dansk Vestindisk Selskab, medlem af 
øens Konservative Ungdom Just Petersen, bød velkommen. 
Nykøbing havde til mødet fået besøg af repræsentanter fra 
den konservative studenteragitation mod salget af Dansk 
Vestindien. De unge studerende David Holm og Jens Val-
bjørn, der ikke selv havde stemmeret, lagde ud med at vise 
lysbilleder fra øerne, inden de foran de omtrent 200 tilhøre-
re argumenterede for, at Danmark af nationale og humane 
årsager ikke måtte afstå øerne. De mente, at Danmark med 
de rette investeringer kunne skabe blomstrende samfund 
på de tre øer, og at landet ville blive betragtet som en na-
tion i opløsning, hvis man solgte øerne fra. Selvom de fle-
ste af de fremmødte var af konservativ observans og sand-
synligvis tilsluttede sig de studerendes tanker, lød der også 
kritiske røster. Blandt andet fra øens kredslæge, C. C. Vogel, 
der selv havde besøgt øerne, og mente, at man ikke måtte 
modsætte sig de vestindiske krav om selvbestemmelse, da 
den indfødte befolkning ikke kunne betragtes som dansk. 
Tre dage senere kom endnu en lokal debattør på banen i 
Morsø Avis’ spalter. Købmand Christian Worm fra Karby var 

salgsmodstander og fulgte i et indlæg op på studenteragi-
tationens argumentation om, at Danmark ville miste anse-
else og stolthed som land, hvis man solgte øerne. Desuden 
mente også han, at ”negrene” kun var at betragte som sto-
re børn, som ”en dreven agitator kan få til hvilken side han 
vil”. Worm anså ligefrem et salg som ”det første skridt mod 
national selvopgivelse”.

D E  F Ø R S T E  
D E B AT T E R

Den berømte tegner Robert Storm Petersen havde sin helt egen løs-
ning på ”Det vestindiske spørgsmål”. At en vittighedstegning af denne 
karakter kunne blive præsenteret i de danske aviser i 1916, vidner om, 
at racismen, og tanken om danskernes overlegenhed i forhold til de 
indfødte vestindere, trivedes i debatten om øernes salg. Det Kgl. Bibli-
oteks Billedarkiv.

Den store sal i Håndværkerforeningen på Lilletorv i Nykøbing. Her fandt 
den anden debat om øernes salg sted på Mors. Billedet er dog otte år 
ældre. Det er taget i forbindelse med en festlig borgermiddag i anled-
ning af kongebesøget i Nykøbing i 1908.

Kredslæge C.C. Vogel med sin familie i hjemmet i Nygade i Nykøbing. 
Året er 1918. To år tidligere havde Vogel, der selv havde besøgt De 
Dansk-vestindiske Øer, kastet sig ud i et forsvar for, at øerne skulle 
sælges. 



Mens de fleste konservative morsingboer fik deres infor-
mation op til afstemningen fra Morsø Avis, hvis redaktio-
nelle linje var på det kraftigste at anbefale et nej, var det 
gennem dens diametrale modsætning, Morsø Socialdemo-
krat, at den voksende arbejderbefolkning modtog sine li-
geså hårdtslående argumenter for et ja. Afstemningen var 
særlig vigtig for Socialdemokratiet, da det var den første 
af slagsen, hvor tjenestetyende og kvinder kunne stemme. 
Disse to gruppers mulighed for stemmeret havde været en 
vigtig del af partiets program i en årrække, og partiet og 
dets presse kunne med rette anse særligt tjenestefolk som 
potentielle stemmer til partiet. Morsø Socialdemokrat, der 
var en lokal udgave af en landsdækkende avis, bragte hver 
dag i perioden op til valget masser af artikler om Vestindi-
en, hvor politikere fra alle lejre og en række udvalgte og re-
spekterede personligheder af forskellige årsager anbefale-
de et ja. Derudover kunne arbejderklassen på Mors læse 
flere fyldige reportager fra agitationsmøder rundt om i lan-
det. Fælles for sidstnævnte var, at salgsmodstanderne over 
én kam blev latterliggjort. De kvindelige modstandere blev 
kaldt ”kanondamer”, mens deres mandlige modstykker om-
taltes som ”rekylpatrioter”. Hovedmodstanderen var dog 
Dansk Vestindisk Selskab, hvis agitation avisen anklagede 
for at være uhørt propaganderende og direkte uvederhæf-
tig. Ifølge avisen var selskabet og dets medlemmer ligegla-
de med øerne. I stedet var der tale om et indenrigspolitisk 
opgør med den socialdemokratisk/radikale regering og ar-
bejderklassen, der i sidste ende skulle ”give frit spil for børs-
herrerne og den kapitalistiske udbytning”. 

Mens de konservative salgsmodstanderes hovedargumen-
ter kredsede om eksempelvis nationalfølelse, den moralske 
varetagelse af de indfødtes ve og vel, samt de økonomiske 
muligheder, man mente lå i at bevare øerne, så det ander-
ledes ud fra socialdemokratisk side. Herfra argumenterede 
man med, at det var sikkerhedspolitisk farligt at afvise USA, 
at man risikerede revolution på øerne, hvis man ikke solgte, 
at Danmark selv havde købt dele af øerne, at befolkningen 
ikke var dansk, at man burde bekæmpe national undertryk-
kelse og give de indfødte selvbestemmelse, at kapitalister 
i Danmark ville tvinge indbyggerne til hårdt arbejde og lav 
løn, og at Danmark ikke havde råd til at hjælpe øerne til or-
dentlige forhold. Man anså de sortes kamp på øerne som en 
del af den fælles kamp, som de danske arbejdere førte for 
bedre forhold, og i Morsø Socialdemokrat blev de indfød-
te ligefrem omtalt som ”vore farvede brødre”. Avisens re-
daktør, byrådsmedlem og senere socialdemokratisk borg-
mester i Nykøbing, Niels Christian Haurum, anbefalede to 
dage før afstemningen sine læsere, at man først og frem-
mest skulle stemme ja til salget, fordi alle målinger viste, 
at de indfødte selv ønskede det i overvældende grad, Des-
uden var de ifølge Haurum bedst tjent, hvis de kom sam-
men med ”10 millioner af deres racefæller” i USA. Redaktør 

Haurum kunne i den forbindelse henvise til en privat foreta-
get afstemning på St. Croix, der havde vist 4027 stemmer 
for salg og kun 7 imod.

Det Radikale Venstre havde ikke sin egen avis på Mors, men 
partiet stod alligevel stærkt flere steder på øen. Den 12. 
december afholdt partiets vælgerforening et møde om af-
stemningen på Galtrup Højskole. Hovedtaleren var det radi-
kale folketingsmedlem, Carl Slengerik, der var mødt op for, 
som sit parti, at anbefale et nej. Den Radikale Venstrefor-
ening på Mors bød de mellem 100-150 deltagere velkom-
men ved proprietær og medstifter af Det Radikale Venstre, 
Martin Sørensen fra Peterslund på Sydmors. Efter Slenge-
riks timelange foredrag, kom det efterfølgende til en de-
bat, hvor frimenighedens præst ved Ansgar Kirke, Thorvald 
Balslev, og højskolelærer Hauch fra Galtrup bakkede op om 
Slengerik, mens den socialdemokratiske gårdejer fra Flade, 
Laurits Larsen, gik imod partilinjen og anbefalede at stem-
me nej.

R E K Y L PAT R I O T E R  
O G  K A N O N D A M E R

Ja-sidens vigtigste fortaler på Mors var avisen Morsø-Socialdemokrat 
og dens redaktør, Niels Christian Haurum. Her ses Haurum (tv) og bog-
trykker Georg Nielsen (th), der ejede de lokaler i Nygade 1, hvor avi-
sen havde sine redaktionslokaler. Hvem damen i midten er, vides ikke. 
Haurum blev senere borgmester i Nykøbing. Han sad i dette embede 
indtil sin død i 1945, hvor han blev afløst af Axel Ivan Pedersen.

 Sorte arbejdere på St. Croix i Dansk Vestindien. En vigtig del af social-
demokraternes agitation for et salg var at overbevise de danske arbej-
dere om, at de indfødte vestinderes kamp for at komme ud af dansk 
kolonistyre var en del af en fælles socialistisk klassekamp. M/S Muse-
et for Søfart.

 Familie og folkehold på gården ”Peterslund” ved Øster Assels på Syd-
mors i 1917. I forreste række med sin søn på skødet sidder ejeren af 
gården, proprietær Martin Sørensen. Martin Sørensen, der var gode 
venner med den daværende forsvarsminister, morsingboen P. Munch, 
var medstifter af Det Radikale Venstre i 1905 og blev siden valgt ind i 
Rigsdagen. I sin egenskab af leder af partiets vælgerforening på Mors, 
var det Martin Sørensen, der bød velkommen til mødet om salget af 
Dansk Vestindien på Galtrup Højskole den 12. december 1916.



Ved mødet på Galtrup Højskole var også Morsø Folkeblads 
redaktør, Jakob Martin, til stede. Hans avis holdt meget lav 
profil op til afstemningen. For de morsingboer, der læste 
avisen og i den søgte råd og anbefalinger i forhold til af-
stemningen, var der i modsætning til de to øvrige dagbla-
de ikke meget hjælp at hente, da den redaktionelle linje 
var at være hverken for eller imod. I det referat af mødet, 
som Morsø Avis bragte, gjorde den udsendte sig ligefrem 
munter over Martins manglende stillingtagen. Blandt andet 
skrev journalisten, at det for Martin ”… var vanskeligt at tage 
standpunkt til sagen, hvorfor han i sit blad havde valgt den 
fremgangsmåde at lade salgsvenner og salgsmodstandere 
mødes i broderlig forening i sit blad”. 

Det var dog mest salgsmodstanderne, der fandt vej til Fol-
kebladets spalter, hvorfra de havde mulighed for at påvirke 
bladets mange læsere. Den 4. december var der et indlæg 
fra en reservehornsblæser ved navn N. Pedersen, der be-
fandt sig ved den sikringsstyrke, der under 1. Verdenskrig 
var placeret i Nykøbing. Pedersen opfordrede i avisen alle 
sine stemmeberettigede soldaterkammerater i byen til at 
stemme nej. Fem dage senere var det sognepræst Oluf Ire-
næus Sadolin fra Ejerslev, der argumenterede for et nej ved 
at anføre, at det var umoralsk og ukristeligt at sælge men-
nesker. Pastor Sadolin var præst i den stærkt indremission-
ske menighed i Ejerslev, hvis nye missionshus han havde 
været med til at tegne og opføre året før. Hans anbefaling 
af et nej passede fint ind det generelle billede på landsplan, 
der viste, at nejsiden stod stærkt i mange missionske om-
råder. At Morsø Folkeblad forsøgte at dele sol og vind lige 
mellem ja- og nej siden, viser endnu et lokalt indlæg et par 
dage senere. Heri gentog tidligere lærer og kirkesanger i 
Vester Jølby, Theodor Henrik Nybo, nærmest Pastor Sado-
lins ord om det ukristelige og umoralske, men han gjorde 
det med omvendt fortegn, da han mente, at det var ukriste-
ligt at stemme imod salget. Argumentet var, at øernes be-
folkning havde sukket og længtes efter at komme tilbage til 

det land, de efter naturens love tilhørte, hvilket i Nybos tan-
kegang altså måtte være USA. De personer, der agiterede 
for et nej, var dog klart i overtal i Morsø Folkeblad. En af de 
mest markante af disse stemmer fra Mors var folketings-
mand for Venstre, gårdmand Niels Markvorsen fra Lødde-
rup, som avisen to dage inden afstemningsdagen bragte 
et telefoninterview med. Markvorsen var et af Rigsdagens 
ældste medlemmer og en af de store stemmeslugere på 
Mors. Han var desuden en af de venstremænd, der var imod 
salget af øerne. Af Morsø Folkeblads referat af telefonsam-
talen fremgik det da også, at den tidligere sognerådsfor-
mand i Lødderup mente, det ville være det bedste for både 
Danmark og de indfødte, hvis øerne ikke blev solgt. 

Udover de lokale stemmer, som Folkebladet lagde spal-
teplads til, bragte avisen, som det var tilfældet med både 
Morsø Avis og Morsø Socialdemokrat, ligeledes indlæg, an-
noncer og artikler af mere national karakter omhandlende 
afstemningen. Det var dog på ingen måde i samme om-
fang, og redaktør Martins afgørende kommentar til sine læ-
sere den 13. marts viste med stor tydelighed, hvor splittet 
avisen var. Under overskriften ”Mød op og stem”, plædere-
de han for, at man skulle stemme, også selvom man ikke 
mærkede synderlig glæde ved afstemningen. Han forstod, 
at det var et svært spørgsmål, som mange følte sig usikre 
på, og var man i tvivl, skulle man stemme blankt. Mens Fol-
kebladet havde svært ved at tage et standpunkt, så det alt-
så anderledes ud med de to hovedkombattanter i den loka-
le presse. Morsø Avis bragte løbende ledende artikler, hvor 
avisen opfordrede alle, ikke mindst kvinderne, til at møde 
op og stemme nej, mens Morsø Socialdemokrat på selve 
valgdagen ryddede hele forsiden med argumenter i over-
skriftsform, der forklarede, hvorfor man skulle stemme ja 
til salget. Avisen sluttede af med ordene: ”Stemmesedlen 
siger ja, når de sundttænkende vælgere forlader stemme-
rummet.”

M O R A L  O G  
K R I S T E L I G H E D

Soldater fra Sikringstyrken på vej ind mod Nykøbing ad Vildsund Landevej i nærheden af Tødsø. Styrken bestod af soldater, der på Mors og mange 
andre steder i Danmark var udstationeret for at sikre Danmarks neutralitet under Første Verdenskrig og holde en vis grad af beredskab. Soldater-
ne kunne, hvis de var fyldt 29, deltage i afstemningen om salget af Dansk Vestindien i det område, de var placeret i. På Mors stemte ca. 18 af sol-
daterne.

Pastor Oluf Irenæus Sadolin fra Ejerslev, som tilhørte den indremissi-
onske gren af den danske folkekirke, var en af fortalerne for et nej til 
salget af øerne. Som mange af indremissionsk overbevisning fandt han 
tanken om at sælge mennesker til et andet land ukristelig og umoralsk.

Redaktør Niels Christian Haurum i sit kontor i Nygade 1. Op mod val-
get var det Haurum, der førte den ledende pen i Morsø Socialdemokrat.



Da selve afstemningsdagen oprandt, fortsatte Morsø Avis 
og Morsø Socialdemokrat ufortrødent deres agitation. Sidst-
nævnte bragte en hel forside, der oplistede en lang række 
punkter, der skulle overbevise læserne om, hvorfor de bur-
de stemme ja. I Morsø Folkeblad havde en person, der un-
derskrev sig ”en salgsmodstander”, til gengæld fået optaget 
et temmelig opsigtsvækkende indlæg. I det beskrev ved-
kommende et optrin, der på selve afstemningsdagens for-
middag havde fundet sted ved afstemningslokalerne på af-
holdshjemmet Nykøbing. ”En veritabel, ægtesort Neger fra 
Dansk Vestindien” var angiveligt ankommet med færgen til 
byen samme morgen, var taget direkte ind til afholdshjem-
mets stemmelokaler, hvor han havde truffet en ”engelskta-
lende herre” som hilste på ham. Denne havde fortalt ham 
følgende: ”We go to sell you to day”, hvortil vestinderen ud-
brød: ”No, no, Sir, we do not want to be sold. It is them ger-
man americans, who want to buy us!”. Herren fra Nykøbing 
havde derefter spurgt: “Do you believe in the Americans?”, 
hvilket blev besvaret med: “No, I know them too well; they 
treat coloured people very bad”. I indlægget blev det til sidst 
tilføjet, at “negeren, der forresten er taskenspiller og jonglør, 
har opholdt sig i Amerika og derfor taler han af bitter erfa-
ring”. Selvom sandhedsværdien i historien var til at overse, 
er det muligt, at den flyttede enkelte af de tvivlende ven-
strevælgere i retning af at stemme nej. 

Allerede fra formiddagen kunne Morsø Socialdemokrat, 
der som de øvrige aviser først udkom om eftermiddagen, 
se, at tilstrømningen til stemmestedet i Nykøbing ikke vil-
le blive overvældende. Avisens reportage fra afholdshjem-
met nævnte ikke noget om den ”ægtesorte Neger fra Dansk 
Vestindien”, men anklagede til gengæld nejsidens ”chauvi-
nistiske mandfolk” for at fortsætte deres agitation med 
”bunker af papir”. Mens afstemningen i Nykøbing foregik på 
byens afholdshjem i Nygade, var det hovedsageligt ude i 
de forskellige sognes mange forsamlingshuse, at folk rundt 
om på øen skulle sætte deres kryds. Undtagelser var Gal-
trup Afholdshjem, Vils Kro, Emb Skole og Solbjerg Afholds-
hjem. I modsætning til i dag, hvor stemmeafgivningen fore-
går fra morgenstunden, og indtil der bliver ringet af klokken 
20.00, havde man dengang delt åbningstiden op, så der var 
en indlagt pause til de valgtilforordnede. Man kunne såle-
des stemme fra 10.00 til 13.00 og igen fra 15.00 til 20.00. 
Sluttidspunktet tog man dog ikke så nøje. I en officiel an-
nonce stod der, at man ville fortsætte afstemningen, til der 
ikke dukkede flere vælgere op.

Tilstrømningen til afstemningen var dog ikke større, end at 
stemmelokalerne i Nykøbing, som de sidste på Mors, kun-

ne lukke ned lidt over klokken 20.00, hvorefter optællingen 
kunne gå i gang. Det viste sig hurtigt, at der på Mors, som i 
resten af landet, havde været et meget lille fremmøde. Al-
lerede ved ti-tiden om aftenen forelå således resultatet for 
hele øen.

A F S T E M N I N G S D A G E N  
O G  D E N  S I D S T E  A G I TAT I O N

Det vi i vore dage ville kalde ”Fake News”: Indlægget, der i Morsø Fol-
keblad på selve valgdagen rapporterede om en ”ægtesort Neger fra 
Dansk Vestindien”, der pludselig havde indfundet sig på afstemnings-
stedet i Nykøbing for at tale morsingboerne fra at stemme ja til salget 
af øerne.

Morsø Afholdshjems to bygninger i Nygade omkring 1910. Her foregik 
afstemningen i Nykøbing om salget af Dansk Vestindien.

Emb Gl. Skole, der var et af de steder, hvor der blev sat kryds på Syd-
mors under afstemningen. Skolen blev siden omdannet til forsamlings-
hus. Billedet er fra 1963.



I alt var der 10264 af indbyggerne på Mors, der kunne del-
tage i afstemningen om salget af Dansk Vestindien. Heraf 
stemte blot 2768 personer. Af disse var ca. 70 af stemmer-
ne blanke eller ugyldige. På en af stemmesedlerne havde 
en nykøbingenser undladt at sætte sit kryds ved hverken 
det ene eller det andet, men i stedet skrevet ordene ”Jeg 
er glad for, at jeg ikke er neger”. Om dette var ment som 
en kommentar til det urimelige i, at de indfødte ikke selv 
stemte om deres fremtid, eller om personen havde ondt af 
de indfødtes forhold på øerne, vides ikke. Muligvis var der 
blot tale om, at den ugyldige stemmeseddel var et udtryk 
for den racisme, der var helt normal på det tidspunkt, hvor 
man i Danmark stadig kunne opleve, at ikkehvide racer blev 
udstillet i bure i blandt andet Tivoli. En anden nykøbingen-
ser havde tilsyneladende misforstået selve princippet om 
en hemmelig afstemning, da han havde besluttet sig for at 
se helt bort fra spørgsmålet og udelukkende at skrive sit 
eget navn på sedlen. Set i forhold til antallet af stemme-
berettigede havde kun 27 procent af morsingboerne afgi-
vet deres kryds. Dette var hele 13 procent færre end det i 
forvejen meget lave landsgennemsnit på 40 procent, hvil-
ket vidnede om, at afstemningen bestemt ikke havde den 
store interesse på Mors. De stemmesedler, der var udfyldt 
korrekt, gav samlet set et flertal på 145 stemmer til ja-si-
den på Mors. Omtrent 1420 morsingboere stemte for, ca. 
1279 stemte imod. På landsplan blev det ligeledes til et ja, 
om end et betydeligt klarere et af slagsen, da 283.670 dan-
skere valgte at stemme ja, mens 158.157 stemte nej. På 
landsplan var 64 procent af de, der havde stemt, for et salg. 
36 procent var imod. På Mors var tallene betydeligt tætte-
re, idet 51 procent stemte ja, mens 49 procent stemte nej.

Tallene var forskellige alt efter, om der var tale om land eller 
by. Sammenlagt var der 126 flere nej-stemmer end ja-stem-
mer på landet, mens der i Nykøbing Købstadskommune om-
vendt var et flertal på 278 stemmer til ja-siden. Byen havde 
de foregående årtier gennemgået en kraftig industrialise-
ring, der havde skabt en arbejderklasse, som havde gjort 
Socialdemokratiet til det suverænt største parti. Ved folke-
tingsvalget små to år senere fik partiet flere stemmer end 
Det Konservative Folkeparti og Venstre tilsammen. Alt ty-
dede på, at de socialdemokratiske vælgere i Nykøbing fulg-
te opfordringen fra deres partiavis og kom ud til stemmeur-
nerne og stemte nej. Det var ligeledes en af de forklaringer, 
som modstanderne i Morsø Avis fandt frem til i deres ana-
lyse af resultatet. Arbejderne, eller ”byens socialister”, som 
avisen kaldte dem, på ja-siden havde ganske enkelt været 
bedre mobiliserede. Resultaterne ude fra resten af Mors vi-
ste umiddelbart et mere broget billede. Enkelte steder, som 
på eksempelvis Jegindø og Sejerslev-Ejerslev-Jordsby sog-
nekommune var der et overvældende flertal for at beva-
re øerne på danske hænder, mens tallene var lige omvend-
te i Flade-Sdr. Draaby sognekommune og i Lødderup-Elsø. 
Enkelte steder, eksempelvis i Dragstrup-Skallerup, Frø-
slev-Mollerup, Øster og Vester Assels og Tødsø-Erslev var 
befolkningen på det nærmeste delt midt over, hvad angik 

afhændelsen af De Dansk-vestindiske Øer. Mens man for 
Nykøbings vedkommende med nogenlunde sikkerhed kun-
ne sige, at det var flertallet af socialdemokratiske vælgere, 
der afgjorde til fordel for et ja, var det sværere at konklude-
re, hvorfor man havde stemt, som man gjorde ude på øen.

Morsø Avis kastede efter afstemningen med det samme 
skylden for både den lave valgdeltagelse og nej-sidens ne-
derlag på Morsø Folkeblad og de øvrige venstreaviser rundt 
om i landet. Den konservative avis mente blandt andet, at 
avisernes redaktører, herunder Folkebladets Jakob Martin, 
ikke havde agiteret tilstrækkeligt for enten den ene eller den 
anden parole. Dette havde betydet, at de fleste af Venstres 
vælgere var blevet hjemme, hvilket kunne forklare, hvorfor 
det i sognekommuner med mere end dobbelt så mange ven-
strevælgere og konservative som socialdemokrater og ra-
dikale, som det var tilfældet i blandt andet Tødsø-Erslev og 
Solbjerg-Sundby, alligevel endte med sejr til ja-siden. Om-
vendt var der også tilfælde som Ljørslev-Ørding, hvor den 
politiske fordeling var stort set lige, men hvor man alligevel 
endte med et nej. Forklaringen kunne altså ikke alle steder 
forklares med mobilisering, motivation og politisk ståsted.

A F S T E M N I N G E N S  
R E S U LTAT E R

Både Morsø Avis og Morsø Socialdemokrat bragte begge på selve valg-
dagen illustrationer af stemmesedlen. For at få deres budskab igennem 
om henholdsvis at stemme nej eller ja, havde begge aviser ligefrem 
vist deres læsere, hvor krydset skulle stå. Her er det Morsø Socialde-
mokrats pædagogiske forklaring.

Som de konservatives avis var Morsø Avis i konstant krig mod Mor-
sø Socialdemokrat og Nykøbings socialdemokratiske forening og væl-
gere, som de over én kam kaldte ”byens socialister”. Her ses delta-
gerne i Socialdemokratiets Parti- og Bladjubilæum i Nykøbing den 16. 
maj 1915. Dagen markerede stiftelsen af Socialdemokratiet i byen 25 
år tidligere. Siddende som nummer fem fra venstre sidder den sene-
re statsminister, folketingsmedlem Thorvald Stauning. Bagved ham, til 
venstre, står en af socialdemokraternes stærke mænd på Mors, Niels 
Chr. Haurum.

Vester Assels 1923. Helt til højre i billedet ligger byens forsamlingshus, 
hvor afstemningen om salget af øerne fandt sted i byen på Sydmors. 
I de fleste byer på Mors var det ligeledes forsamlingshusene, hvor der 
blev stemt om øernes fremtid.



Socialdemokratiet, der sammen med regeringspartneren 
Det Radikale Venstre og dele af Venstre, stod tilbage som 
afstemningens sejrherre, analyserede i Morsø Socialdemo-
krat ligeledes på resultatet. Avisens redaktør Haurum men-
te, at det var tydeligt, at de steder, hvor der havde været 
flertal for et nej rundt om i landet, var områder, ”hvor salgs-
modstandernes ansvarsløse agitation har kunnet drives 
uden kraftig imødegåelse, og vælgerne har været sandhe-
den forholdt, fordi de kun er blevet påvirkede af det mysti-
ske Vestindiske Selskab, Kristeligt Dagblad og lignende sol-
formørkede organer”. Andre steder, mente han, kunne det 
skyldes et ønske om at komme regeringen til livs. 

At Haurum nævnte Kristeligt Dagblad var blandt andet for-
di, at avisen havde en baggrund i det indremissionske sam-
fund. Mange steder, hvor Indre Mission stod stærkt, var der 
blevet agiteret ekstra kraftigt for et nej. Dette lader også 
til at have været tilfældet på Mors, hvor der i visse områ-
der kan have været en sammenhæng mellem afstemnings-
resultat og størrelsen på det indremissionske samfund. Et 
eksempel på dette fandt man i Sejerslev-Ejerslev-Jordsby 
området, hvor den føromtalte pastor Sadolin sammen med 
sin ligeledes indremissionske kollega, P.E.H. Bang, prædike-
de, og hvor der var et stærkt indremissionsk miljø, der op-
rindeligt var blevet stiftet af tilflyttede fiskere fra Harboøre. 
Sognekommunen var et af de steder på Mors, hvor der var 
et klart nej-flertal. Det samme var der i Vejerslev-Blidstrup 
og Ljørslev-Ørding, hvor der ligeledes var stærke indremis-
sionske samfund. Omvendt stod Indre Mission svagt i ek-
sempelvis Flade-Sdr. Draaby og Solbjerg-Sundby, der beg-
ge havde klare flertal for et ja.

En sognekommune, der skilte sig ud i forhold til den mulige 
religiøse påvirkning af resultatet, var Galtrup-Øster Jølby. 
Her tilhørte langt størstedelen af indbyggerne den grundt-
vig-koldske frimenighed, mens der var meget få missions-

folk. Til trods for, at blandt andet frimenighedspræsten, Pa-
stor Balslev, anbefalede, at man stemte ja til salget, blev 
det til et overvældende nej fra vælgerne i kommunen. For-
klaringen kan sandsynligvis findes i det lave antal socialde-
mokrater og radikale, der fandtes i Galtrup-Øster Jølby, som 
var meget domineret af Venstre. Samtidig må det antages, 
at det var sværere for frimenighedspræsten at overbevi-
se sin menighed, der var grundlagt på den frie tanke, end 
det var for de missionske præster rundt om på øen. Det kan 
også have spillet ind, at frimenigheden og Galtrup Højsko-
le havde en tæt forbindelse, og at mange muligvis var på-
virket af de fædrelandstanker, der var fremherskende i høj-
skolebevægelsen. Andre steder, hvor nationale stemninger 
var særligt kraftige, var der ligeledes nejflertal. Det gjaldt 
blandt andet på Koldingegnen, lige nord for det på det tids-
punkt tabte Sønderjylland.

Resultaterne på Mors kunne altså variere alt efter, hvilket 
trossamfund der dominerede, hvilken politisk overbevis-
ning, der drev flertallet af indbyggerne, eller hvilken befolk-
ningsmæssig sammensætning der var. Alternativt kunne 
også stærke personligheder, som indbyggere i de mindre 
sogne var vant til at lytte til, have trukket flertallet i den ene 
eller den anden retning. Det kunne være en respekteret sog-
nerådsformand eller måske personer, der selv havde væ-
ret på De Dansk-vestindiske Øer i den ene eller den anden 
egenskab, og med overbevisning kunne tale om eksempel-
vis vigtigheden af deres forbliven i det danske kongerige. 
Selv nabosognekommuner, som Sejerslev-Ejerslev-Jordsby 
på den ene side og Flade-Sdr. Draaby på den anden, kunne 
levere to vidt forskellige afstemninger. Dette vidnede om, 
at selv på et så lille område som Mors, et område, der i stør-
relse udgjorde stort set samme areal som det, valget hand-
lede om, De Dansk-vestindiske Øer, var de religiøse og poli-
tiske overbevisninger ofte helt forskellige fra sogn til sogn.

M Y S T I S K E  S E L S K A B E R  
O G  S O L F O R M Ø R K E D E  

O R G A N E R

Ejerslev Missionshus. Området ved Ejerslev-Sejerslev-Jordsby var det mest indremissionske på Mors. Missionshuset, der samlede den store indre-
missionske menighed i Ejerslev, blev opført samme år som afstemningen om Dansk Vestindien. Hovedmanden bag var pastor Sadolin, der var stærk 
modstander af øernes salg.

Frimenighedspræsten Thorvald Balslev fra Øster Jølby var blandt øens 
markante fortalere for et salg af Dansk Vestindien. Her ses han med 
sin hustru Eva. 

Galtrup Højskole midt på Mors var en af øens frimenigheds vigtigste 
bastioner. Selvom flere af frimenighedens ledende personer gik ind for 
at sælge øerne, er der ikke noget der tyder på, at menighedens almin-
delige medlemmer fulgte deres lederes råd.



Mens det på Mors, takket være et stort flertal i den arbej-
derdominerede hovedstad Nykøbing, blev til et knebent ja 
til salget af De Dansk-vestindiske Øer til USA, så det an-
derledes ud i eksempelvis naboområdet mod vest, Thy. Her 
var der et klart flertal for nej, hvilket dagen efter valget for-
anledigede Morsø Avis til at rose thyboerne for ”at hæv-
de den nationale følelse på en såre smuk måde”. En stor 
del af forklaringen på nejflertallet i Thy kunne også her fin-
des i den stærke tilknytning mange af indbyggerne havde 
til Indre Mission, samtidig med at Thisted By, i modsætning 
til den mere industrialiserede købstad Nykøbing, havde et 
forholdsvist lavt antal arbejdere og dermed socialdemokra-
ter. Dette gav sig blandt andet udtryk i, at der i Thisted var 
næsten 600 flere nej end ja-stemmer. Så man på resulta-
tet for det daværende Thisted Amt som helhed, var flertal-
let på Mors isoleret set noget, der skilte sig ud, i og med at 
der sammenlagt i amtet var dobbelt så mange nejstemmer.

Fælles for de valgkredse, hvor der var flertal for et nej til 
salget, var, at de, med få undtagelser, enten lå meget langt 
fra København, var meget nationalt sindede, eller i udpræ-
get grad var præget af Indre Mission. Sidstnævnte gjorde 
sig blandt andet gældende i valgkredsene Hurup og Thi-
sted i Thy, mens der var flere lignende områder i Vendsys-
sel og Vestjylland, såsom Frederikshavn, Sæby, Nørresund-

by, Herning og Guldager ved Esbjerg, der ligeledes stemte 
nej. Det nationale spillede en stor rolle i mange af de kredse, 
der grænsede op til Kongeåen, eksempelvis Kolding og fle-
re steder i Vejle Amt. Det Konservative Folkeparti, der hav-
de været den fremmeste politiske fortaler for et nej i Rigs-
dagen og i pressen, fik særligt stor opbakning i to af deres 
traditionelle højborge, Gentofte og Frederiksberg, hvor der 
begge steder var et nejflertal. 

Den 20. december godkendte både Folketinget og Land-
stinget den salgsaftale med USA, der seks dage tidligere var 
blevet blåstemplet af flertallet blandt den forholdsvis lille 
del af den danske befolkning, der havde bevæget sig hen til 
stemmeurnerne. Debatten og agitationen havde indimellem 
været hård, men valgdeltagelsen tydede på, at danskerne 
ikke havde den store interesse for, hvad der skulle ske med 
de fjerntliggende øer. Mindre end hver tredje stemmeberet-
tigede på Mors valgte eksempelvis at sætte sit kryds den 
14. december. Meget symbolsk for den manglende interes-
se, endte selve overdragelsen med, at det var et amerikan-
ske fjerdevalg, kommandør Edwin T. Pollock, der blev sendt 
som USA’s repræsentant ved højtideligheden den 31. marts 
1917. Her modtog han officielt øerne og dens magtesløse 
befolkning fra den danske kommandør, Henri Konow. Dan-
marks tid som kolonimagt i Caribien var dermed slut.

 M O R S  O G  
R E S T E N  A F  L A N D E T

Dansk landgangskompagni i byen Charlotte Amalie på St. Thomas. Kompagniet var ankommet med krydseren Valkyrien for at deltage i overdra-
gelsen af De Dansk-vestindiske Øer i 1917. M/S Museet for Søfart. 

Kommandør Henri Konow, der var den sidste danske øverstbefalen-
de på De Dansk-vestindiske Øer, gør honnør til gaster fra krydseren 
Valkyrien, der er stillet op i Charlotte Amalie på St. Thomas. M/S Mu-
seet for Søfart.

Det danske flag nedhales i forbindelse med overdragelsesceremoni-
en, der fandt sted på St. Thomas klokken 4 om eftermiddagen den 31. 
marts 1917. M/S Museet for Søfart.


