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På samme tid en utraditionel kolonifortælling og et usædvanligt stykke designhistorie, som grundlæggende
handler om 250 møbler, en håndfuld malerier og et par sølvservicer, som alt sammen stammer fra

guvernørernes huse på de tidligere dansk-vestindiske øer.

 

Med Det vestindiske møblement tager Klaus Dahl os på en rejse med begyndelse i den fine smags europæiske
centre og med en ung Peter von Scholten som guide.

 

Rejsen bringer os selvfølgelig til Skt. Thomas og Skt. Croix og det vanskelige vestindiske klima, men også
videre på utallige ture frem og tilbage over Atlanten, inden møblerne i 1917 tager ud på deres sidste rejse ved

salget af øerne til USA og bliver pakket ned og ført hjem til København.

 

Hjemme i Danmark blev de vestindiske sager snart del af andre møbleringer, nu på de kongelige slotte, og for
mange af dem gjaldt, at de helt mistede forbindelsen til, hvor de en gang var kommet fra.

 

Her er tale om en kolonifortælling fra en lidt uvant kant - de sidste 100 år af kolonieventyret fortalt gennem
møbler. Fordi møblerne væver sig ind og ud af den politiske virkelighed med alt, hvad det indebærer af

opdelinger i sort og hvid, op- og nedadgående konjunkturer og en evig trafik på tværs af Atlanten er de også
mere og mere blevet et symbol på selve kolonisystemet.
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