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- Denne sabel tilhørte oprindeligt Claus Langhaar Smidt, fortæller Metha Lange, formand for Smidstrup & Omegns Lokalhistoriske Forening. Foto: Anders Kynde 

 

 

I en udstilling markerer Smidstrup Museum 100-året for salget af De Vestindiske Øer. 

Smidstrup: Gennem tiden er der flere mennesker fra sognene i Skærup og Smidstrup, der har haft 

indflydelsesrige opgaver i den store verden. 

Og i anledningen af, at det er 100 år siden, at Danmark solgte De Vestindiske Øer til USA, har 

Smidstrup & Omegns Museum fundet frem tre personer, der på en eller anden måde har haft en 

relation til de eksotiske øer. 

- Ud over den faste udstilling har vi hvert år en ny udstilling, som ofte har en relation til en større 

historisk begivenhed. Det er altid udfordrende at finde en lokal vinkel, da det kræver noget research. 

Heldigvis har vi ihærdige frivillige, der brænder for det, og hvis man er nysgerrig nok, kan man 

altid finde ud af noget, fortæller Metha Lange, formand for Smidstrup & Omegns Lokalhistoriske 

Forening. 

 

Hvis man er nysgerrig nok, kan man altid finde ud af noget. 
Metha Lange, formand 
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Foruden omtalen af de tre lokale personer har Smidstrup & Omegns Museum udstillet flere 

genstande, der handler om De Vestindiske Øer. Foto: Anders Kynde 

 

Diakonisse og regeringsråd 

Den første person er bondepigen og diakonisse Maren Knudsen. Hun blev født i 1874 i Håstrup og 

boede på gården Frydenlund, indtil hun besluttede at være diakonisse på Dronning Louises 

Børnehjem på St. Croix. Her gjorde hun en forskel for hundredvis af børn fra 1908 til 1947. 

Dernæst er der fokus på Claus Langhaar Smidt, der var født på Rønshave i Håstrup i 1761. Han 

virkede også på St. Croix, hvor han i 1814 blev udpeget til regeringsråd med bibeholdelse af 

skifteforvalterembedet. Året efter blev han ridder af Dannebrog. 

Generalguvernørens mor 

Sidste person er Peter von Scholten, der kom til De Vestindiske Øer som ung og i begyndelsen 

fungerede som vejermester ved havnen på Sankt Thomas. Hurtigt steg han i graderne, indtil han i 

1835 blev udnævnt til at være koloniens øverste embedsmand med titlen som generalguvernør. 

Den historiekyndige læser vil dog bemærke, at Peter von Scholten ikke var fra lokalområdet. Det 

var i stedet hans mor, idet hun blev født på Brandtlund i Skærup i 1764. 

Smidstrup & Omegns Museum har åbent søndag og torsdag fra klokken 14 til 17 indtil 30. 

september. Der er gratis adgang. 
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