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Dansk Vestindien Ebbe Larsen Hent PDF Forlaget skriver: De amerikanske Jomfruøer er den korrekte
betegnelse, men de tre øer St. Croix, St. Thomas og  St. John (Jan) bliver i Danmark stadig betegnet som

Dansk Vestindien, selv om Danmark solgte øerne til USA helt tilbage i 1917.

Filmproduceren og forfatteren Ebbe Larsen har efterhånden været i Dansk Vestindien mange gange, og for få
år siden skrev han den dokumentariske roman Den Vestindiske Arv. Det er den, han følger op på med Dansk
Vestindien - En guide til historie og oplevelser. Der manglede, fremhæver Ebbe Larsen, en fremstilling, der

ydede den fornødne respekt for den danske kolonihistorie og for kendsgerningerne.

Gennem egne fotos, ca 180 stk, og en personlig fortælling introducerer forfatteren den besøgende eller blot
lænestolsturisten til det, der engang var Dansk Vestindien, kolonihistorien, frigivelsen af slaverne og til salget

af kolonierne. Samtidig er Ebbe Larsens bog en glimrende introduktion til nutiden, til De amerikanske
Jomfruøer.
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