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Kilde: Fog Olwig, 1985, ii. 

Figur 2. Kart over St. Jan  ca. 1800 med diverse plantasjer inntegnet samt inndeling av kvarterene. 
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Kilde: Hall, 1992, 4. 

Figur 3. Kart over Jomfruøyene. 
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Hadde du reist til Cruz Bay kvarteret på St. Jan i dag ville den første personen du møtte 

kanskje hatt disse trekkene: mann, 30-50 år, gift og far til 3 barn, norsk, luthersk religion, lege 

av yrke. I tillegg er det meget mulig at han hadde fortalt deg at han bodde på ett av de store 

hotellene like ved vannet. 

Hadde du reist tilbake i tid, la oss si til 1846, og du hadde dumpet ned på samme sted, så er 

det meget sannsynlig at den første personen du da hadde møtt hadde hatt disse trekkene: 

kvinne, 0-19 år, ugift og uten barn, født og oppvokst på St. Jan, luthersk religion og syerske 

av yrke. Videre hadde hun kanskje fortalt deg at hun bodde i en av de 14-15 husstandene som 

fantes der og som utgjorde den største byen på øya, nemlig Cruz Bay by… 

 

Jeg har alltid likt å undersøke det andre har ment er uviktig, og jeg har alltid prøvd å finne 

interessante aspekter ved det andre har ment er kjedelig. Når det da er slik at to av tre dansk 

vestindiske øyer får betydelig mer oppmerksomhet enn den siste, så vekkes min nysgjerrighet 

overfor denne tredje øya som ingen bryr seg nevneverdig om. Av denne grunn var det naturlig 

for meg å velge å belyse et tema knyttet opp mot øya St. Jan. 

St. Jan er den minste av de dansk vestindiske øyer. Den er kun ca. 50 km2, og er meget 

kupert. Da øya ble kolonisert i 1717 var den dekket av en tett vegetasjon av skog og kratt. 

Rundt øya ligger det tett i tett med holmer og skjær, og øyas kyst er meget buktet med flere 

flotte og naturlige havner. Hvorfor ville så danskene kolonisere denne øya? Grunnen til dette 

var økonomi. Freden rundt 1713 førte til et prisfall på sukker, og danskene ønsket å skaffe seg 

et nytt område for å skape mer sukkerproduksjon. Ettersom St. Jan bare ligger noen steinkast 

unna St. Thomas, danskenes første ervervede vestindiske øy, var St. Jan et naturlig valg. 

Videre viste det seg at danskene gikk i land på nordsiden av St. Jan. Dette var et område som 

var forholdsvis flatt og godt egnet til sukkerproduksjon, noe som var et unntak på øya. Dette 

visste likevel ikke danskene på det tidspunktet, og St. Jan ble kolonisert.  

 

St. Jan var delt inn i fem kvarter. Ettersom jeg ikke hadde anledning til å ta for meg hele St. 

Jan så valgte jeg å fokusere på ett av disse kvarterene. Kvarteret jeg valgte meg ut heter Cruz 

Bay, og dette valget tok jeg på bakgrunn av at den største ”byen” på St. Jan fantes der, nemlig 

Cruz Bay by, og dessuten virket dette som det største kvarteret.  

I denne besvarelsen skal jeg avdekke de sosiale forholdene i kvarteret Cruz Bay i perioden 

1841-1850, og dette betyr at jeg må ta for meg både Cruz Bay by og plantasjene i 

landdistriktet. Siden denne besvarelsen vil omfatte mange temaer og mye informasjon var det 

behov for ytterligere å snevre inn mitt utvalg. Av denne grunn valgte jeg meg ut syv 
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husstander fra byen, noe som tilsvarte omtrent halvparten av alle husstandene der, i tillegg til 

fem plantasjer fra landdistriktet, noe som også utgjorde omtrent halvparten.  

 

 

 

 

Kilder og metode 

 

Hovedkildene til denne undersøkelsen er folketellingene for Dansk Vestindia årene 1841, 

1846 og 1850. Det er dette kildematerialet jeg hovedsakelig har jobbet med. 

Siden folketellingene dekker år både før og etter 1848, betyr det at vi får med oss situasjonen 

både før og etter frigivningen av slavene på øyene; som fant sted nettopp 1848. 

De husstandene og plantasjene jeg tar for meg i denne undersøkelsen er valgt ut på bakgrunn 

av disse folketellingene. Dette utvalget var ikke tilfeldig da det var visse prinsipper jeg baserte 

mitt utvalg på. For det første var det av vesentlig interesse at jeg kunne følge både 

husstandene i byen og plantasjene i landdistriktet gjennom hele perioden. Altså at de var å 

finne i alle tre folketellingene. Dette var viktig da jeg i min besvarelse er interessert i å se på 

utvikling og endringer over tid. Dette betyr nødvendigvis at noen husstander og plantasjer ble 

utelatt. Det er uheldig at jeg derfor ikke får fanget opp de husstandene og plantasjene som 

forsvinner eller legges ned i løpet av 1840-årene, men ettersom endringer over tid vil spille en 

vesentlig rolle i min besvarelse er jeg nødt til å gjøre det slik. 

I tillegg til at det var ønskelig å følge oversiktene i alle tre årene, var det også ønskelig å 

kunne lese all informasjonen som fantes i disse folketellingene. Ett av problemene man støter 

borti når en ser på kopier av håndskrevne folketellinger fra 1840-tallet er at det fort kan bli 

såpass utydelig at man mister mye informasjon. Derfor valgte jeg meg ut de husstandene og 

de plantasjene hvor det var mulig å hente så mye informasjon som mulig. Dette er også 

ganske uheldig da enkelte husstander og plantasjer tilfeldig vil bli valgt bort. Derimot er det 

rimelig å tro at uleselige sider i folketellingene er tilfeldig fordelt og av den grunn ikke 

påvirker resultatene nevneverdig. For husstandene har jeg også valgt å ta med den eneste 

husstanden på den lille øya Loango litt nordvest for Cruz Bay by. Dette fordi det er meget 

mulig denne øya var et slags bindeledd mellom St. Jan og St. Thomas, og dessuten var den 

ført innunder Cruz Bay kvarteret.  

Når det gjelder plantasjene så finnes det et kart over disse i boka ”Cultural Adaptation and 

Resistance on St. John” skrevet av Fog Olwig. Jeg synes det ville være interessant å kunne 
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finne igjen de utvalgte plantasjene på et kart over kvarteret. Av de aktuelle plantasjene jeg satt 

igjen med etter å ha sortert ut noen på bakgrunn av mine tidligere nevnte prinsipper, endte jeg 

derfor opp med plantasjene ”Adrian”, ”Bethanien”, ”Enighed”, ”Herman Farm” og 

”Rustenberg”.1 

 

På bakgrunn av de utvalgte husstandene og plantasjene nevnt over skal jeg altså finne ut 

hvordan de sosiale forholdene i Cruz Bay kvarteret på St. Jan så ut i periodene 1841-1850. 

En inspirasjonskilde for mitt valg av tema var at etter å ha lest flere verker og tekster om de 

dansk vestindiske øyene, fant jeg ut at det var veldig lite skrevet om St. Jan. Det virker nesten 

som om St. Jan har blitt utelatt eller hvertfall tilsidesatt da det har blitt forsket på og skrevet 

om disse øyene. Dette førte til at jeg satt igjen med et inntrykk av at St. Jan var en slags 

mystisk øy med bare stein og skog og en neve Robinson Crusoer.  

Noe informasjon fantes det likevel fra før av. Karen Fog Olwig har skrevet flere tekster om 

St. Jan, men jeg har inntrykk av at de fleste dreier seg om de ufries situasjon på øyene. For 

min egen del har jeg valgt å legge mest vekt på de frie personene. Grunnen til dette er at min 

besvarelse kommer til å bli meget kvalitativ, dvs at jeg tar for meg mange temaer hvor noen 

av dem tar for seg attributter på individnivå. Da vi fra før av vet at en plantasje kunne ha over 

200 ufrie, så sier det seg selv at dette ville blitt altfor mye å ta for seg. Likevel har jeg valgt å 

ta med de ufrie der jeg føler det er passende.2  

 

Foruten mye informasjon å komme seg gjennom, finnes det også mange andre utfordringer 

når en skal forske på et slikt område. Jeg har allerede nevnt et par problemer en kan støte på 

når en arbeider med folketellinger fra gammelt av, slikt som at noen sider mangler her og der i 

tillegg til utydelig informasjon. Det var for eksempel heller ikke uvanlig at personer byttet 

navn fra år til år. Dessuten var alderen ofte ført feil. Ikke bare enkeltpersoner kunne bytte 

navn, men det forekom også at plantasjer byttet nevn, noe som gjerne hang sammen med 

eierbytte. Dette er for øvrig ikke så unaturlig, og er det én ting en kan lære av disse 

problemene så er det at det ofte har en naturlig forklaring.  

 

Etter å ha arbeidet med denne besvarelsen og med dette kildematerialet lærte jeg meg at ting  

                                                 
1 Se figur 2. NB! Figur 2 viser et kart fra ca. 1800. Plantasjen Rustenberg lå på dette tidspunktet utenfor Cruz 
Bay kvarteret. Folketellingene for Dansk Vestindia perioden 1841-1850 viser at plantasjen Rustenberg lå i Cruz 
Bay kvarteret på dette tidspunktet.  
2 For mer informasjon om de ufries situasjon på St. Jan, se Karen Fog Olwig sin tekst ”Cultural adaptation and 
resistance on St. Jan – Three centuries of Afro-Caribbean life” (University of Florida press, 1985). 
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ofte tar lenger tid enn forventet. Dette merket jeg ved flere anledninger blant annet ved at 

kildematerialet i form av folketellingene var forsinket fra Danmark. Ettersom folketellingene 

lå på CD-ROM i form av bilder kunne det også ta lang tid å laste opp de enkelte bildene noe 

som førte til at selve forskningsprosessen tok lang tid. På grunn av dette var det viktig å 

effektivisere arbeidsmetodene. Personlig gjorde jeg dette ved for eksempel å skille ut 

vesentlig fra uvesentlig stoff fra folketellingene og legge dette på en egen CD-ROM. 

Dessuten skrev jeg ned den viktigste informasjonen for hånd så jeg ikke var avhengig av PC. I 

tillegg til dette prøvde jeg å finne sekundærlitteratur som jeg kunne bruke i min besvarelse, 

men som jeg nevnte tidligere var det lite å finne av relevans for mitt tema. Selv om dette til 

tider var frustrerende, så jeg også på det som en støtte for mitt valg av tema. 

Jeg må til slutt også nevne at mine lærere har vært til stor hjelp, og at jeg benyttet deres 

ekspertise så ofte som mulig. 

 

 

 

 

Cruz Bay by 

 

Jeg har valgt å starte med litt generell informasjon om husstandene i Cruz Bay by og 

plantasjene i landdistriktet før jeg går løs på de forskjellige temaene jeg har tenkt til å 

utforske. 

 

St. Jan var som tidligere nevnt delt opp i fem kvarter: Coral Bay, Cruz Bay, Maho Bay, Reef 

Bay og East End. Ettersom geografien på St. Jan ikke tillater noe særlig med bybebyggelse, 

finnes det kun to tettsteder på St. Jan. Det ene ligger i Coral Bay, det andre ligger i Cruz Bay 

som også skrives Croix Bay i enkelte sammenhenger. Sistnevnte tettsted blir bare kalt Cruz 

Bay by.3 Cruz Bay by ligger på vestsiden av St. Jan, og dermed ikke langt unna St. Thomas. 

Derfor er det naturlig å tro at Cruz Bay by har blitt til på bakgrunn av ferdsel mellom disse 

øyene. Det er kjent at da St. Jan ble kolonisert, var det stort sett plantasjeeiere fra St. Thomas. 

Disse bodde ofte på sin opprinnelige øy, og hadde ansatte som drev sine plantasjer på St. Jan. 

Dette kan bety at slike eiere stadig ville inspisere sine plantasjer, og Cruz Bay by ble en 

naturlig havn. 

                                                 
3 Se figur 2. 
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Etter å ha studert folketellingene for 1841, 1846 og 1850, kan jeg med stor sikkerhet anslå at 

det ikke fantes særlig mer enn ca. 14 husstander i Cruz Bay by. Av disse har jeg valgt meg ut 

6 husstander, i tillegg til den tidligere nevnte husstanden på Loango. Dette betyr 7 

husstander4, og halvparten av de totalt 14.  

 

 

        Figur 4. Cruz Bay by. 

 
         Kilde: www.artmarketpro.com/catalog/danish/st_jan/i_stjan.htm. 

 

 

 

 

Plantasjene i Cruz Bay kvarteret 

 

For plantasjedelen foretok jeg også et utvalg av plantasjer, da det ikke var aktuelt å følge alle. 

Plantasjene jeg endte opp med var som tidligere nevnt ”Adrian”, ”Bethanien”, ”Enighed”, 

”Herman Farm” og ”Rustenberg”.5 Disse plantasjene utgjorde omtrent halvparten av det totale 

antallet plantasjer i Cruz Bay, og vil bidra til å gi et godt inntrykk av hvordan plantasjene så ut 

i Cruz Bay kvarteret i perioden 1841-1850. 

 

                                                 
4 For spesifisert liste se side 56. 
5 For spesifisert liste se side 55. 



 12 

For å kunne skape et bilde av hvordan den vanlige plantasjen i Cruz Bay kvarteret så ut i 

perioden 1841-1850, er det viktig å vite litt om de fysiske sidene av plantasjene. Da tenker jeg 

først og fremst på størrelse og bruksområder. Dessverre kan folketellingene bare opplyse om 

disse forholdene på plantasjene for 1841 og 1846. Ettersom disse opplysningene ble ført på 

samme ark som de ufrie, finnes ikke disse opplysningene for 1850. Den informasjonen vi har 

er likevel nok til å danne et bilde av omfanget til plantasjene samt utviklingen. 

 

 

Tabell: 1.1 – Plantasjenes bruksområde og størrelse i acres6 1841 og 1846. 

PLANTASJE BRUKSOMRÅDE 
 Sukkerdyrking Beite & Forsyning Ubrukelig Total Størrelse 
 1841 1846 1841 1846 1841 1846 1841 1846 
Adrian 60 60 160 40 80 125 300 225 
Bethanien 0 - 4 - 71 - 75 - 
Enighed 30 40 50 60 170 100 250 200 
Herman Farm 50 50 220 45 100 205 370 300 
Rustenberg 40 50 35 35 375 515 450 600 
TOTALT: 180 200 469 180 796 945 1445 1325 
Kilde: Folketellingene for Dansk Vestindia årene. 1841, 1846, 1850. 

 

 

Som en kan se av tabellen ble stort sett alle plantasjene mindre i størrelse fra 1841 til 1846. 

Unntaket er Rustenberg som ble en god del større, men hvis en ser på hvor mye ubrukelig 

land som også økte på denne plantasjen så kan svaret ligge her. Likevel er det bare Enighed 

som ikke får en økning av ubrukelig land i denne perioden. Det ser faktisk ut som om Enighed 

klarte å effektivisere plantasjen. Den øker i sukkerdyrking og i beite og forsyningsland, men 

minker på total størrelse og ubrukelig landmasse.  

Ser en på Adrian og Herman Farm så ser man at de to plantasjene led samme skjebne, altså at 

jord som hovedsakelig ble brukt som beite og forsyningsland sank drastisk mens områder med 

ubrukelig jord steg voldsomt. I tillegg ble plantasjene mindre i total størrelse. 

”Dessverre” hadde ikke Bethanien noen slaver i 18467 og derfor har vi heller ingen oversikt 

over denne plantasjens størrelse og bruksområde dette året. 

 

Tabell 1.1 viser utvilsomt at plantasjedriften i Cruz Bay var i en nedgangsperiode på dette 

tidspunktet. I denne perioden var plantasjedriften på de Dansk Vestindiske øyer generelt på 
                                                 
6 Engelsk flatemål: 1 acre = 4046,9 m2. 
7 Det finnes hvertfall ingen oversikt over dette i folketellingene. 
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returen. For St. Jan endte denne tilbakegangen med sukkerplantasjenes opphør. I 1849 hadde 

St. Jan en total på 784 acres med sukkerdyrking. I 1878 hadde dette falt til 93 acres.8 

 

 

 Figur 5. Beite & forsyningsland på St. Jan. 

 
 Kilde: Fog Olwig, 1985, 48. 

 

 

Etter at vi nå har sett på forutsetningene for både husstander og plantasjer i perioden 1841-

1850, er det nå på tide vi begynner å kartlegge hvordan de så ut sosialt. Temaene jeg har 

plukket ut for å skape et solid inntrykk av både husstander i Cruz Bay by og plantasjene i 

landdistriktet er ”antall frie og ufrie personer”, ”alder og kjønn”, ”sosial sammensetning”, 

”fødested og religion” og ”yrker”. Disse temaene vil gi oss et grundig og detaljert inntrykk av 

personene som var bosatt i de aktuelle husstandene og plantasjene, og totalt sett vil vi da 

kunne se hvordan samfunnet i kvarteret Cruz Bay på St. Jan så ut. 

Jeg har valgt å begynne med temaene ”antall frie og ufrie personer” og ”alder og kjønn”. 

Innenfor disse temaene vil jeg behandle både husstander i Cruz Bay by og plantasjene, da 

disse temaene legger en slags ramme rundt de andre temaene. Videre vil jeg behandle de 

forskjellige temaene først opp mot husstander i Cruz Bay by og deretter opp mot plantasjene, 

hvor jeg også vil påpeke forskjeller og likheter.  

                                                 
8 Skrubbeltrang, 1967, 109. 
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Antall frie og ufrie personer i Cruz Bay kvarteret 

 
En naturlig start for å prøve skape et bilde av hvordan en husstand og en plantasje var satt 

sammen i Cruz Bay kvarteret i perioden 1841-1850, vil være å avdekke hvor mange frie og 

ufrie det var vanlig at bodde i husstandene i byen og på plantasjene. Ved å sette opp en tabell 

vil man fort kunne se om antallet frie og ufrie varierte mye mellom husstandene i byen og på 

plantasjene eller om det stort sett bodde like mange personer der. I tillegg vil vi kunne 

avdekke forskjeller mellom de enkelte husstandene i Cruz Bay by, samt mellom de 

forskjellige plantasjene. Eventuelle endringer over tid vil også bli synliggjort. 

 

Selv om de ufrie ble registrert på egne ark i folketellingen, hørte de likevel til i samme 

husstand som de frie og de spilte en vesentlig rolle på plantasjene. Av den grunn velger jeg å 

ta med de ufrie i denne oversikten. 

 

 

Tabell: 1.2 – Frie og ufrie i husstandene i Cruz Bay by og på plantasjene. 
HUSSTAND 1841 1846 1850 
 FRIE UFRIE TOT FRIE UFRIE TOT FRIE  
John Henley 7 0 7 6 1 7 8 
William H. Lind 4 7 11 6 4 10 10 
James Hallys arvinger (Loango) 15 7 22 17 5 22 17 
Charlotte Senerel 5 0 5 2 0 2 5 
Sophia M. Weinmar 7 7 14 11 3 14 11 
Eva M. Wellhagen 5 1 6 5 2 7 1 
Lucy William 2 7 9 4 4 8 13 
Totalt Antall Frie og Ufrie: 45 29 74 51 19 70 65 
    
PLANTASJE 1841 1846 1850 
 FRIE UFRIE TOT FRIE UFRIE TOT FRIE  
Adrian 4 54 58 7 105 112 99 
Bethanien 5 19 24 13 0 13 9 
Enighed 4 45 49 2 40 42 45 
Herman Farm 1 116 117 5 99 104 94 
Rustenberg 2 61 63 2 60 62 86 
Totalt Antall Frie og Ufrie: 16 295 311 29 304 333 333 
Kilde: se tabell 1.1. 
 

 

For å ta husstandene først, så kan vi se ut fra disse tallene at i de fleste av husstandene holdt 

antallet frie boende seg forholdsvis stabilt gjennom hele perioden. Unntakene her er 
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husstandene til William W. Lind (4 – 6 – 10) og Sophia M. Weinmar (7 – 11 – 11). Det er 

også naturlig å stusse på nedgangen i antallet personer i husstanden til Eva M. Wellhagen fra 

1846 til 1850. I dette tilfelle skal det vise seg at samtlige av de frie som bodde her flyttet ut, 

og i 1850 var det en eldre dame ved navn Patience som var eneste beboer i husstanden. 

Ettersom Patience ikke hadde et registrert etternavn, og i tillegg var født i Afrika, er det høyst 

sannsynelig at det var en tidligere ufri som overtok husstanden. Det er ikke registrert noen ved 

navn Patience som ufri i denne husstanden i 1846, men muligheten for at Patience ankom 

mellom 1846 og 1850 er absolutt til stede. Dessuten kan det hende at hun kom fra 

landdistriktet, altså fra en plantasje. 

Et omvendt forhold til dette er å finne i husstanden til Lucy William. Her kan man se en 

drastisk økning i antallet personer i husstanden fra 1846 til 1850. Men også dette har en 

forklaring. Det skal vise seg at yrket til Lucy William var å leie ut slaver. Hun leide altså ut 

slaver som bodde under taket til den husstanden som vedkommende var leid ut hos. Ettersom 

det ikke eksisterte ufrie på de dansk vestindiske øyer etter 1848, betyr det at de personene som 

tidligere var utleieslaver hos Lucy William nå blir registrert som frie beboere. Dette 

forårsaker en oppgang i antall personer i husstandene. I Lucy William sitt tilfelle blir denne 

oppgangen ekstra tydelig. Selv om det bare er registrert fire ufrie hos henne i 1846, kan dette 

bety at hun hadde opptil flere slaver utleid på det tidspunktet da folketellingen fant sted. Dette 

kan man også se ut fra husstandene til de andre beboerne i Cruz Bay by. Både husstanden til 

John Henley9 og Sophia M. Weinmar10 hadde registrert ufrie boende hos seg i 1846 som 

tilhørte nettopp Lucy William. Av navn og fødested er det også mulig å skille tidligere ufrie 

fra de frie beboerne i husstandene i 1850. I Lucy William sitt tilfelle kan man regne med at 

åtte av de tretten personene i husstanden var tidligere ufrie. Dette kan man som sagt se ut fra 

manglende etternavn, personens fødested og til dels også yrker, hvor for eksempel hustjener 

kan tyde på en fortid som ufri. 

 

Hvis man nå går ut fra  at det hersket liknende omstendigheter i den ”andre halvdelen” av 

Cruz Bay by, altså i de husstandene jeg ikke har fulgt, skal det være mulig å komme frem til 

et ca. antall på hvor mange innbyggere Cruz Bay by hadde totalt i de tre årene. Ettersom 

husstanden til James Hallys arvinger lå på den lille øya Loango,11 velger jeg å holde denne 

husstanden utenfor akkurat i dette tilfelle. Dette vil si at det i 1841 ville bo totalt ca. 65-80 frie 

                                                 
9 Kilde: Folketellingene for Dansk Vestindia, år 1846, undermappe 03, side 1216. 
10 Kilde: Folketellingene for Dansk Vestindia, år 1846, undermappe 03, side 1222. 
11 Se figur 2. 
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og 44-55 ufrie i Cruz Bay by, altså 110-140 personer totalt. I 1846 ville tallene vært ca. 75-90 

frie og 30-40 ufrie og 110-130 totalt, og i 1850 ville det totale tallet for alle innbyggere i Cruz 

Bay by vært ca. 100-120 personer. Tidligere forskningsresultater på dette området viser at 

tallene vi her har kommet frem til ikke er langt fra sannheten, men at befolkningsveksten nok 

har vært litt kraftigere enn det jeg har beregnet. Tall fra 1850 viser 134 innbyggere i Cruz Bay 

by. Antallet innbyggere økte videre til 147 i 1860, men fra dette tidspunktet begynte antallet 

personer å synke. I løpet av de neste 20 årene sank antallet personer til 90 i 1880. Utviklingen 

viser altså at befolkningen minket.12 

Det er viktig å huske på at de dansk vestindiske øyer var i en generell nedgangsperiode på 

dette tidspunktet, og muligheten for at flere og flere forlot øyene var som vi har sett stor. 

Karen Fog Olwig  skriver13 at befolkningstallet på St. Jan var på ca. 2500 i 1846, og at det i 

1878 hadde falt til ca. 1000. Hun skriver videre at to koleraepidemier hadde gjort sitt for å få 

befolkningstallet ned, men at det største fallet i befolkningstallet var forårsaket av at folk 

flyttet fra øya. På bakgrunn av dette kan det være mulig at tallene jeg fant som omhandlet 

totaltall for frie og ufrie personer i hele Cruz Bay by, kan være for høye ettersom det ikke er 

tatt faktorer som sykdom og fraflytting fra øya p.g.a. nedgangstider med i beregningen.  

På plantasjene var det, som de fleste nok forventet, et klart overtall av ufrie fremfor frie. 

I 1841 var forholdet mellom frie og ufrie 1/18, og i 1846 var forholdet 1/10. Det ble altså 

færre slaver per frie personer fra 1841 til 1856.  

I 1850 får vi en litt spesiell situasjon ettersom både frie og tidligere ufrie ble registrert som 

frie. Dette gjør det vanskelig å skille hvor mange av personene på plantasjen som var frie i 

ordets rette forstand,14 og hvor mange som var tidligere ufrie. Jeg har prøvd på bakgrunn av 

navn, posisjon på plantasjen og fødested å finne ut hvor mange frie og tidligere ufrie det var 

på de forskjellige plantasjene i 1850. Tallene jeg har kommet frem til er 19 frie og 314 

tidligere ufrie. 

 

Foruten Rustenberg, som holdt seg stabil, viser ikke tallene over frie personer fra tabell 1.2 

noen typisk trend på om det ble færre eller flere frie på plantasjene med årene. Det bør likevel 

kommenteres at vi ser en litt spesiell situasjon på Rustenberg. I tabell 1.1 så vi at Rustenberg 

ble større fra 1841-1846, og at dette hovedsakelig var p.g.a. økt masse i form av ubrukelig 

land. I tabell 1.2 ser vi at antallet personer på plantasjen har økt fra 1846 til 1850. Dette kan vi 

                                                 
12 Skrubbeltrang, 1967, 104. 
13 Fog Olwig, 2001, 112-113. 
14 De fleste ufrie fikk ikke endret sin situasjon selv om de var blitt frie. 
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slå fast at skyldtes et økt antall ufrie. Dette er litt rart ettersom det ikke var land de ufrie kunne 

arbeide på som økte, men massen av ubrukelig land. Hvorfor flyttet så flere ufrie til 

Rustenberg i perioden 1846-1850? Det viser seg når vi studerer oversikten over personer på 

Rustenberg for 185015 at det kun fantes personer som etter all sannsynlighet var tidligere ufrie 

der dette året. Dette betyr at det er høy sannsynlighet for at andre tidligere ufrie, fra andre 

plantasjer, flyttet til Rustenberg etter at denne ble tatt over av tidligere ufrie. Dette ser ut til å 

være et tilfelle som kun fant sted på Rustenberg ettersom ingen av de andre plantasjene økte 

så drastisk i antall personer fra 1846-1850, men heller mistet personer. 

 

Ser en på totaltallene for plantasjene i tabell 1.2 så gikk de fra 16 til 29 frie i perioden 1841 til 

1846, for så å synke fra 29 til 1916 frie i 1850. Hovedgrunnen til dette var som vi senere skal 

se at de frie på plantasjene bodde der få år av gangen og at det sjelden forekommer at man kan 

finne igjen noen frie på plantasjene fra forrige folketelling. Dette betyr nye plantasjedrivere17 

med nye familier fra folketelling til folketelling. Av denne grunn blir det vanskelig å få noe 

nyttig informasjon ut av antallet frie personer på plantasjene, ettersom de bodde der såpass 

kort tid av gangen. Verdt å merke seg er at plantasjen Bethanien hadde et særdeles høyt antall 

frie personer i 1846. Grunnen til dette kan være at denne plantasjen var drevet av 

Brødremenigheten,18 noe som betyr at det stadig kom nye misjonærer dit. Det kan derfor virke 

som at Bethanien på ett eller annet tidspunkt mellom 1841 og 1846 tok inn en ny gruppe med 

misjonærer. En annen grunn kan være at Bethanien kvittet seg med sine slaver i denne 

perioden og at noen av dem flyttet inn som frie personer. Hvis en ser på navnene til flere av 

personene på Bethanien i 1846 kan dette virke som den mest sannsynlige forklaringen. Mange 

av personene der manglet etternavn, og flere hadde yrker som kokk, vaskekone og hustjener.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Kilde: Folketellingene for Dansk Vestindia, år 1850, undermappe 02, sidene 847 og 848. 
16 De 19 ”frie” i 1850 er min egen beregning. 
17 Med plantasjedriver dekker jeg de på plantasjene som står oppført som ”manager”, ”overseer” eller ”planter”. 
Det er alltid disse som er øverst på rangstigen på plantasjene. 
18 Brødremenigheten var en religiøs gruppe, og var en del av den moroviske trosretningen. For mer informasjon 
om Brødremenighetens virke på de Dansk Vestindiske øyer, se bacheloroppgaven ”Brødrene og Slavene” av 
Inger Lise Mangelrød, Høgskolen i Vestfold, 2005. 
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Figur 6. Plantasjen Bethanien. 

 
Kilde: Bro-Jørgensen, 1966, 235. 

 

 

Hvor representative er så de tallene jeg har funnet for hele St. Jan? Ettersom jeg har funnet 

tall som dekker ca. halve Cruz Bay, trenger vi bare å fordoble disse for å finne totalen for hele 

Cruz Bay kvarteret.19 Tallene vi ender opp med da er 32 frie og 590 ufrie i 1841, og 58 frie og 

608 ufrie i 1846. Når det gjelder slavepopulasjonen så skal det vise seg at tallene jeg har 

kommet frem til er litt i overkant av tallene til andre som har forsket på området. Karen Fog 

Olwig har nemlig funnet ut at slavepopulasjonen for hele St. Jan i 1841 lå på ca. 1999 slaver. 

Samme tall for 1846 viser ca. 1775 slaver.20 Når det gjelder Fog Olwigs tall for 1846 får hun 

støtte fra Erik J. Lawaetz som har registrert 1790 slaver på St. Jan dette året.21 

Siden Cruz Bay bare er ett av fem kvarter på St. Jan, skulle man tro at vi kan dele Fog Olwigs 

tall på fem og dermed få tall som skal tilsvare de jeg fant. Det vi ser da er at Fog Olwigs tall 

ligger under de jeg fant. I 1841 viser Fog Olwigs tall 400 slaver mot mine 590 slaver. I 1846 

viser Fog Olwigs tall 355 slaver mot mine 608. Dette er en ganske kraftig forskjell, og det kan 

                                                 
19 Merk at personer fra Cruz Bay by ikke er tatt med i denne beregningen, det er fordi jeg skal regne ut tall for 
hele St. Jan og at det som tidligere nevnt kun fantes to slike tettsteder på hele øya. Siden det var opphopninger av 
folk i slike tettsteder velger jeg å holde disse utenfor for å få et riktigere bilde. 
20 Fog Olwig, 1985, 16.  
21 Lawaetz, 1991, 179. 
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være flere grunner til forskjellene i tallene. For det første er Cruz Bay det største kvarteret av 

de fem, og derfor kan vi ikke forvente at det finnes like mange plantasjer med like mange 

slaver i de andre kvarterene. For det andre er det naturlig å tro at de plantasjene Fog Olwig har 

tegnet inn på sitt kart også er de største. Ettersom jeg har tatt utgangspunkt i plantasjer fra Fog 

Olwigs kart, kan det hende at det blir en god del for mange slaver når jeg ganger det tallet jeg 

fikk på slaver fra disse plantasjene med to for å finne totaltallet på slaver for hele Cruz Bay 

kvarteret. Mitt utvalg av plantasjer er altså ikke representativt for å regne ut totaltallene for 

Cruz Bay kvarteret. For det tredje var det som tidligere nevnt nedgangstid for øyene i denne 

perioden, med både sykdommer og fraflytting. Dette har ikke jeg tatt med i mine beregninger, 

og det faktum at Fog Olwigs tall viser en nedgang i antall ufrie og mine tall viser en oppgang 

er et klart tegn på at mine tall ikke er representative for hele St. Jan. Derfor er det nok lurt å 

følge Fog Olwigs tall hvis en ønsker å utforske slavepopulasjonen på St. Jan videre, noe jeg 

ikke har tenkt til å gjøre her.  

 

Når vi sammenlikner tallene for husstander og plantasjer fra tabell 1.2 så ser vi at selv om det 

er tatt med to flere husstander enn plantasjer i beregningen, bodde det flere frie i husstandene 

enn på plantasjene i 1841. Et klart omvendt forhold ser vi av naturlige årsaker når det gjelder 

de ufrie. I 1846 ser det ut som om tallene har jevnet seg litt ut. Hvis man trekker fra to 

husstander i 1846, vil tallene for antall frie personer i husstandene og for plantasjene i 1846 

bli mer like enn for 1841. I 1850 blir det naturligvis flere ”frie” på plantasjene ettersom 

tidligere ufrie ble registrert som frie. Likevel har jeg skilt ut 19 personer fra plantasjene som 

mest sannsynlig også ville vært registrert som frie i de tidligere folketellingene, mens resten 

nok ville vært registrert som ufrie. Liknende tall for husstander er 35 ”frie” og 30 ”ufrie” i 

1850.  

 

 

 

 

Alder og kjønn på frie og ufrie personer i Cruz Bay kvarteret 

 

Når vi nå har funnet ut hvor mange personer det vanligvis bodde i en husstand i Cruz Bay by 

og på en plantasje, vil det være interessant å se på alderen til de som bodde der. Bodde det 

flest unge mennesker i byen og på plantasjene, eller bodde det flest eldre? Foruten dette vil 

kjønn være av vesentlig interesse. Hvor mange menn og kvinner det bodde på de forskjellige 
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stedene vil gi oss et klart svar på om husstandene og plantasjene i Cruz Bay var 

mannsdominert eller kvinnedominert, eller om det var et jevnt fordelt forhold. 

 

Med utgangspunkt i de tidligere nevnte husstandene og plantasjene, kan en sette opp en 

oversikt over antall personer i forskjellige aldersgrupper. Jeg har valgt å dele inn 

aldersgruppene i 0-19 år, 20-39, 40-59 osv. Grunnen til at jeg har valgt perioder på tyve år er 

at det ville blitt svært få personer i flere av kategoriene hvis jeg hadde valgt perioder på ti år. 

Når det gjelder de ufrie så velger jeg å fortsette å ta disse med da de både for husstandene i 

byen og for plantasjene spilte en vesentlig rolle samt i stor grad var med på å forme hvordan 

husstandene og plantasjene så ut.  

 

 

Tabell: 1.3 – Frie og ufrie i husstandene i Cruz Bay by og på plantasjene fordelt på alder. 

HUSSTANDER ANTALL PERSONER 
ALDER 1841 1846 1850 

 FRIE UFRIE TOT FRIE UFRIE TOT FRIE 
0 – 19 år 18 15 33 21 10 31 30 

20 – 39 år 14 9 23 16 4 20 21 
40 – 59 år 8 5 13 9 5 14 10 
60 – 79 år 4 0 4 4 0 4 4 
80 – 99 år 1 0 1 1 0 1 0 
TOTALT: 45 29 74 51 19 70 65 

GJ.SNITTSALDER: 30 år 21 år 25 år 29 år 24 år 26 år 24 år 
  

PLANTASJER ANTALL PERSONER 
ALDER 1841 1846 1850 

 FRIE UFRIE TOT FRIE UFRIE TOT FRIE 
0 – 19 år 2 132 134 9 146 155 141 

20 – 39 år 8 94 102 14 74 88 97 
40 – 59 år 4 56 60 5 68 73 83 
60 – 79 år 1 13 14 1 16 17 11 
80 – 99 år 1 0 1 0 0 0 1 
TOTALT: 16 295 311 29 304 333 333 

GJ.SNITTSALDER: 38 år 25 år 31 år 27 år 25 år 26 år 27 år 
Kilde: se tabell 1.1. 

 

 

Som det kommer frem av tabell 1.3 så var hoveddelen av beboerne i husstandene i Cruz Bay 

by unge mennesker i kategorien 0-19 år. Dette gjelder for alle tre folketellingene. For 

plantasjene derimot lå hovedvekten av frie personer i kategorien 20-39 år. Felles for 
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husstandene i byen og plantasjene er at det var svært få personer fra 60 år og oppover. 

Dessuten kan vi se at bare i 1841 for plantasjene, fantes det flere personer i kategorien 40-59 

år enn i noen av de to ”yngre” kategoriene. Dette viser at det stort sett, både for husstander i 

byen og for plantasjene, var personer i alderen 0-39 år som utgjorde hovedvekten av 

befolkningen. 

At det bodde såpass få folk fra 40 år og oppover kan tyde på at man ikke levde på langt nær 

like lenge på den tida som i dag. Som nevnt tidligere flyttet mange fra øya i denne perioden, 

og én mulighet for at det bodde så få eldre i Cruz Bay kvarteret i denne perioden kan være at 

det var flest eldre mennesker som flyttet fra øya. Dette er likevel lite trolig. Mer sannsynelig 

er det at det var sykdommer og dårlig helse som førte til at det bodde så få seniorer i Cruz 

Bay.  

 

Av tabell 1.3 kan vi lese at aldersgruppen 20 – 39 år var der de fleste av de frie personene på 

plantasjene hørte hjemme. Denne kategorien har flest registrerte personer både i 1841 og i 

1846. Dette kan bety at plantasjelivet hovedsakelig tiltrakk forholdsvis unge mennesker som 

kanskje var ute etter å starte en karriere innen plantasjedrift tross nedgangstiden. Dessuten 

måtte en ha god fysikk og god helse for å drive og bo på en plantasje. Selv om man hadde 

slaver, ble ikke alt arbeid utført av dem.  

For den yngste aldersgruppen ser vi at den fikk en voldsom økning, i tråd med totaltallene, i 

1846. Grunnen til dette vil jeg ikke spekulere i annet enn at jeg igjen påpeker at det var stadig 

nye plantasjedrivere med nye familier; noe som kan være en årsak til sprikende tall. 

 

Ut av gjennomsnittsalderen for de frie personene i de tre åra, kan en se et mønster som går på 

at jo flere personer i husstandene, jo lavere blir gjennomsnittsalderen. Et liknende mønster ser 

vi blant personene på plantasjene. Tabell 1.3 viser at de ufrie på plantasjene følger samme 

mønster som de frie; altså flest unge. Dette gjelder også for de ufrie i husstandene i byen. 

 

Som nevnt tidligere har jeg forsøkt å skille de personene i 1850 som ville vært registrert som 

frie før 1848 fra dem som ville vært registrert som ufrie før 1848. Tallene jeg fikk var 35 

”frie” i husstandene i Cruz Bay by og 19 ”frie” på plantasjene. Dette betyr at vi kan sette opp 

en oversikt som gir oss liknende tall som i tabell 1.3 på ”frie” personer i 1850. 

 

 



 22 

Tabell: 1.4 – ”Frie” personer i husstandene i Cruz Bay by og på plantasjene fordelt på alder 

i 1850. 

ALDER 1850 
 HUSSTANDER PLANTASJER TOTALT 

0 – 19 år 14 2 16 
20 – 39 år 13 13 26 
40 – 59 år 6 4 10 
60 – 79 år 2 0 2 
80 – 99 år 0 0 0 
TOTALT: 35 19 54 

GJ.SNITTSALDER: 25 år 32 år 28 år 
Kilde: se tabell 1.1. 

 

 

Som en kan se ut fra denne tabellen så falt antallet personer i kategorien 0-19 drastisk på 

plantasjene fra 1846 til 1850, noe som førte til en høyere gjennomsnittsalder enn i 1846. For 

husstandene i Cruz Bay by følger gjennomsnittsalderen den dalende kurven som vi så i tabell 

1.3. I 1841 var snittalderen 30 år, i 1846 var den 29 år, og i 1850 som vi ser 25 år. 

 

Av tabell 1.2 kunne det virke som om flertallet av husstandseierne i Cruz Bay by var kvinner, 

men hva med kjønnsfordelingen blant de frie i husstandene? Ved å finne ut dette kan man 

også vurdere om det var flest kvinner eller menn i hele Cruz Bay by. Etter å ha talt opp alle 

frie personer i de forskjellige husstandene har jeg funnet ut at det bodde flere kvinner enn 

menn i husstandene. Da har jeg også delt barn inn i de to kategoriene.22  

Kjønnsfordeling er selvsagt også interessant med tanke på plantasjene. De fleste vil nok tro at 

det var flest menn, men en må huske på at det var mye huslig arbeid på en plantasje. Dette var 

noe kvinner som oftest tok seg av, mens menn var på marken med slavene eller drev med 

annet fysisk arbeid. Av denne grunn blir det interessant å se hvordan kjønnsfordelingen var på 

plantasjene, og om de endret seg i løpet av den perioden vi følger. Jeg har tatt de samme 

forutsetningene når jeg har delt inn kjønnene på plantasjene som for husstandene i Cruz Bay 

by, og tallene jeg har kommet frem til kan vi sette inn i en tabell: 

 

 

                                                 
22 Enkelte steder står navn bare med etternavn og en initial foran. I slike tilfeller har jeg søkt svar i kategorien 
”yrke, plass i hjemmet”. Ut fra dette skulle jeg mene å ha plassert alle innunder riktig kjønn. 
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Tabell: 1.5 – Kjønn på frie personer i husstandene i Cruz Bay by og på plantasjene fordelt på 

år.23 

ÅR HUSSTANDER I CRUZ BAY BY PLANTASJER 
 MENN KVINNER TOTALT MENN KVINNER TOTALT 

1841 16  (35,5%) 29  (64,5%) 45  (100%) 8  (50%) 8  (50%) 16  (100%) 
1846 17  (33,3%) 34  (66,7%) 51  (100%) 14  (48,3%) 15  (51,7%) 29  (100%) 
1850 28  (43%) 37  (57%) 65  (100%) 13  (68,4%) 6  (31,6%) 19  (100%) 

Kilde: se tabell 1.1. 

 

 

Tabell 1.5 viser at det for husstandene i Cruz Bay by i 1841 var 13 flere kvinner enn menn, i 

1846 var det 17 flere kvinner enn menn, og i 1850 var det 9 flere kvinner enn menn. Uten å 

prøve å forklare dette noe videre, kan det være interessant å se på tallene for 1850. Her har 

altså antallet kvinner i forhold til menn sunket ned til omtrent halvparten fra 1846. Svaret på 

dette kan ligge i at det fantes flere mannlige ufrie enn kvinnelige ufrie i Cruz Bay by, og at da 

de ufrie ble satt fri flyttet et større antall menn enn kvinner inn i husstandene. Dette ville da 

jevne ut tallene slik vi har sett. Tallene over ufrie i de husstandene jeg plukket ut viser at det i 

1846 var 10 ufrie menn, og 9 ufrie kvinner. Dette er jo ikke store forskjellen, men det støtter 

hvertfall påstanden om at det mest sannsynlig var flere mannlige ufrie enn kvinnelige.  

Tallene for plantasjene viser at kjønnsfordelingen er jevn i 1841 og 1846, men at antallet 

kvinner falt voldsomt fra 1846 til 1850. Ettersom det ikke var noe stabilitet i hvem som bodde 

på plantasjene blir det selvsagt ikke lett å finne noen konkret årsak til at antallet kvinner sank 

så drastisk, men det kan tenkes at ettersom plantasjedriften var i nedgang i denne perioden så 

ble det mindre og mindre aktuelt for menn med kone og barn å flytte til disse plantasjene jo 

senere man kom i tid.  

 

Etter å ha sett på antall frie og ufrie personer samt alder og kjønn har vi fått lagt en slags 

ramme rundt det bildet vi prøver å skape av husstandene i Cruz Bay by og plantasjene. Vi vet 

nå hvordan de så ut på overflaten. La oss nå gå mer grundig til verks og se på personene som 

holdt til i husstandene i byen og på plantasjene. For å vite hvordan disse samfunnene så ut og 

fungerte er det vesentlig å vite hvilke type mennesker som bodde der, og hvilken bakgrunn de 

hadde. Det første temaet vi begynner med er ”husstandssammensetningen” for husstandene i 

Cruz Bay by.  

                                                 
23 Det må nevnes at ettersom det er syv husstander fra Cruz Bay by, og bare fem plantasjer så må en ta visse 
forutsetninger hvis en skal sammenlikne de to instansene i tabell 1.5. 
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Husstandssammensetning i Cruz Bay by 

 

 

  Figur 7. Slik kunne et hus se ut i Cruz Bay by i perioden 1841-1850. 

 
   Kilde: www.cruzbayrealty.com/graphics/art11.jpg. 

 

 

Med husstandssammensetning tenker jeg hovedsakelig på to elementer: det ene er hvor mange 

gifte, ugifte, enker/enkemenn det fantes i husstandene. Det andre er å kartlegge hvorvidt det 

hovedsakelig var familier som bodde i husstandene eller om husstandene var satt sammen på 

annet vis, for eksempel grupper av mennesker som ikke hadde familiær tilknytning til 

hverandre osv. Dette velger jeg å ta for meg år for år, og begynner da naturligvis med 1841. 

 

Det var ikke mange som var gift i Cruz Bay i 1841. Det fantes bare ett gift par dette året.24  

I tillegg til disse var det en gift mann på Loango, men han hadde ingen registrert partner der. 

Foruten de gifte, så var det registrert to enker på Loango. Bortsett fra de gifte og disse enkene 

så var ingen andre registrert som noe dette året. 

Det betyr likevel ikke at det ikke fantes familier her. Ved to anledninger viser det seg at det 

bodde en mann og en kvinne sammen som var ugift og hadde barn. 

De to andre familiesammensetningene som var vanligst var søskenflokker og aleneforeldre. 

Blant husstandene jeg har undersøkt eksisterte det fire aleneforeldre i 1841, og to 

søskenflokker som bodde sammen.  

                                                 
24 Det paret var William og Angelina Lind. Kilde: Folketellingene for Dansk Vestindia, år 1841, undermappe 03, 
side 645. 
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Foruten familie viser det seg at det var vanlig for husstandene at det bodde flere personer 

sammen med familiene, uten at disse hadde noen spesiell tilknytning til de andre beboerne. 

Selvfølgelig kan det være at det var venner av familiene, eller fjerne slektninger, men ut fra de 

opplysningene jeg har å se på kan jeg ikke se noen relasjon mellom dem. 

Siden dette var et lite samfunn, er det kanskje naturlig å tro at man finner mange medlemmer 

fra husstander spredt rundt på de andre husstandene. Dette er det overraskende lite av i 

1841.25  

 

I 1846 er det registrert tre gifte par og to enker/enkemenn. Én av disse enkemennene var John 

Henley.26 Han var en av dem som i 1841 hadde kone og barn, men som var ugift. Fra dette 

kan vi da trekke den konklusjonen at han må ha giftet seg mellom 1841 og 1846, men at hans 

kone falt fra før folketellingen 1846. Verd å merke seg er at det flyttet inn en dame fra 

Jamaica, og hun står oppført som ”living with John Henley”. 

Som nevnt hadde Cruz Bay fått to nye gifte par siden sist. Begge disse var å finne på 

Loango.27 Det ene paret var uten særlig betydning for øvrig ettersom det var et innflyttet par. 

Det andre gifte paret hadde derimot store konsekvenser for livet på Loango. På Loango bodde 

det nemlig i 1841 to forholdsvis store familier; familien Kann og familien Hally. I 1846 står 

Elizabeth Kann og Richard Kann oppført som et gift par, og Elizabeth Kann het Elizabeth 

Hally i 1841. Dette betyr familiespleising. Dessuten dukket et nytt individ frem på Loango, 

nemlig 4 år gamle Marta Kann. Dette var datteren til Elizabeth og Richard, og kan ha vært 

grunnen til at paret bestemte seg for å gifte seg. 

  

I Weinmar-husstanden28 var det også store omveltninger i beboere, noe som førte til en 

utvidet familiær horisont. Søstrene Weinmar samt unge Margareth Cronenberg flyttet fra 

Weinmar-husstanden til Wellhagen-husstanden, en husstand som i 1846 var registrert eiet av 

Wellhagens arvinger. Motsatt vei flyttet Mary Susan Cronenberg og Catherina DeWindh, som 

dette året bodde i Weinmar-husstanden sammen med to tidligere beboere og en ny familie 

                                                 
25 Bare to tilfeller av dette er mulig å finne i 1841. Det ene tilfellet er Catherine Henley som holdt til i Weinmar-
husstanden (Kilde: Folketellingene for Dansk Vestindia, år 1841, undermappe 03, side 648), og det andre tilfellet 
er Margareth Cronenberg som bor i samme husstand selv om alle andre Cronenbergere bor i husstanden til 
Wellhagen (Kilde: Folketellingene for Dansk Vestindia, år 1841, undermappe 03, side 649). 
26 Kilde: Folketellingene for Dansk Vestindia, år 1846, undermappe 03, side 1132. 
27 Kilde: Folketellingene for Dansk Vestindia, år 1841, undermappe 03, side 592 og år 1846, undermappe 03, 
side 1118. 
28 Kilde: Folketellingene for Dansk Vestindia, år 1841, undermappe 03, side 648 og år 1846, undermappe 03, 
side 1124. 
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som hadde flyttet inn. Denne familien bestod av en kvinne med sine fire barn, og det er nevnte 

person som var enke nummer to i 1846. 

Men tilbake til Weinmar-Wellhagen situasjonen. I 1846 står altså søstrene Weinmar oppført 

som arvinger i husstanden til Wellhagen.29 Det samme gjør Margareth Cronenberg, men ikke 

Mary Susan Cronenberg som var 20 år eldre og som flyttet til Weinmar-husstanden. Det som 

blir avdekket er følgende: Eva M. Wellhagen som stod oppført som eier av Wellhagen-

husstanden i 1841 bodde på det tidspunktet sammen med sin mann Hans Cronenberg (de var 

et ugift par). Sammen hadde de to barn; Margareth Cronenberg og Catherina Charlotta 

Cronenberg. Begge disse står oppført som arvinger til Eva M. Wellhagen i 1846. De to var 

henholdsvis 11 og 25 år. Den eldste Cronenberg-datteren, Mary Susan Cronenberg 35 år, står 

ikke som arving og flyttet ut. Ut fra dette kan man trekke den konklusjonen at Hans 

Cronenberg hadde ei datter, Mary Susan, fra før da han møtte Eva M. Wellhagen. 

Hva så med Weinmar-søstrene? Hvorfor står de oppført som arvinger etter Eva M. 

Wellhagen? Grunnen til dette må være at Eva M. Wellhagen var Weinmar-søstrene sin mor. 

Det kan være at Eva M. Wellhagen var gift Weinmar og at hun tok tilbake sitt pikenavn da 

hun ble alene, men at hennes døtre fortsatte å beholde sin fars navn, altså Weinmar. Når en ser 

på alderen så kan det stemme at hun var deres mor. Fru Wellhagen var 57 år i 1841, og da var 

Weinmar-søstrene 38 og 36 år. Det kan hende at de var fru Wellhagen sine søstre, men med 

21 år mellom fru Wellhagen og yngste Weinmar ser jeg dette som lite sannsynlig. 

Dette viser at man kan lese mye mer enn først antatt ut av disse folketellingene. Dessuten 

viser det at det fantes flere familiære relasjoner enn hva man kunne tro etter 1841 

folketellingen, og det virker nå som om dette vesle samfunnet kanskje var såpass preget av 

nære relasjoner som man kanskje først ville tro. 

 

I 1846 hadde antallet aleneforeldre økt kraftig. Det er i denne folketellingen registrert 6 

aleneforeldre hvorav to var alenefedre og resten alenemødre. Hele familier fantes hos Lind-

husstanden og på Loango der to tidligere familier på sett og vis ble én stor familie med hele 

10 personer boende i 1846.  

 

I 1850 hadde antallet gifte personer falt. I 1846 var det 6 personer gift, 3 par. I 1850 fantes det 

kun én enslig gift og ett gift par igjen, og dette var et par som ikke eksisterte i 1846. Det nye 

                                                 
29 Kilde: Folketellingene for Dansk Vestindia, år 1841, undermappe 03, side 649 og år 1846, undermappe 03, 
side 1136. 
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gifte paret var John Henley og Dorthea Henley.30 Selv om Dorthea Henley ikke var kvinnen 

som i 1846 stod oppført som ”living with John Henley”, så er det høyst sannsynlig at de to 

hadde hatt kontakt tidligere. John Henley hadde nemlig bare én ufri, og det var Anna Dorthea 

som var ufri hos herr Henley i 1846.31 Anna Dorthea var eid av Lucy William, men står ikke 

oppført i hennes husstand i 1850. Anna Dorthea er heller ikke å finne i noen av de andre 

husstandene jeg har sett på. Hun var dessuten 24 år i 1846, og John Henleys kone (Dorthea 

Henley) var 30 år i 1850. Det skiller da kun et par år, og det viser seg stadig i folketellingene 

at personer er registrert med en alder som ikke stemmer overens med alderen i de andre 

folketellingene. Et godt eksempel er Lucy William som står oppført som 60 år både i 1846 og 

i 1850. Et annet eksempel er John Henley, som fra 1841-1850 bare ble tre år eldre. I tillegg til 

nevnte informasjon, var både Anna Dorthea og Dorthea Henley født på St. Jan. På bakgrunn 

av disse opplysningene velger jeg å tro at John Henley har tatt sin eneste tidligere ufrie som 

sin hustru.  

 

I Lind-husstanden32 står Angelina Lind oppført som enke i 1850. I denne husstanden bodde 

også Charles Henry Lind som er oppført som gift. Charles var eneste av fire tidligere ufrie 

som flyttet inn i husstanden, og han tok navnet til sine tidligere eiere. Verd å merke seg er at 

det fantes en fire år gammel gutt ved navn Edward Waldemar i husstanden til fru Lind dette 

året. Han var registrert som ufri i Weinmar-husstanden i 1846. Dette kan bety at Lind hadde 

ord på seg for å være en ”grei” eier overfor ufrie. 

 

På Loango hadde Richard Kann dødd, og dermed står Elizabeth Kann oppført som enke og 

deleier av husstanden. Mary Hally, Elizabeth Kann sin søster, varr den andre deleieren. 

Når det gjelder arvingene etter fru Wellhagen, så flyttet Weinmar-søstrene tilbake til deres 

opprinnelige husstand sammen med Margareth Cronenberg. Hans Cronenberg var død av 

spedalskhet, og den eneste som står oppført i denne husstanden i 1850 var en tidligere ufri ved 

navn Patience. Hvorfor ikke noen av arvingene har overtatt dette huset er vanskelig å si 

 

Familiemessig var det særdeles mange aleneforeldre i 1850. Denne situasjonen ser ut til å ha 

blitt mer og mer vanlig med årene. Hele 8 aleneforeldre var å finne i de forskjellige 

husstandene i 1850. Utenom dette var det tre ugifte par dette året.  

                                                 
30 Kilde: Folketellingene for Dansk Vestindia, år 1850, undermappe 02, side 799. 
31 Kilde: Folketellingene for Dansk Vestindia, år 1846, undermappe 03, side 1216. 
32 Kilde: Folketellingene for Dansk Vestindia, år 1850, undermappe 02, side 805. 
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Som nevnt tidligere har jeg på bakgrunn av fødested, navn og plass i husstanden kommet frem 

til at det fantes 30 tidligere ufrie personer i husstandene i Cruz Bay by 1850. For disse har jeg 

prøvd å finne ut hvor mange av dem som ble værende/flyttet inn i den husstanden der de 

bodde før de fikk sin frihet. 

Tallene jeg har kommet frem til er følgende: 

 

 

Tabell: 1.6 – Ufrie i husstandene i Cruz Bay by 1846 og 1850. 

Husstand Registrerte ufrie 

1846 

Registrerte ufrie 

fra 1846 som er 

med i husstanden i 

1850 

Totalt antall av personer 

i husstanden 1850 som 

sannsynligvis er 

tidligere ufrie 

John Henleys arvinger 1 1 3 
William H. Lind 4 1 3 
Hallys arvinger (Loango) 5 4 8 
Sophia M. Weinmar 3 0 7 
Eva M. Wellhagens arvinger 2 0 1 
Lucy William 4 3 8 
Totalt: 19 9 30 
Kilde: se tabell 1.1. 

 

 

Når en ser på disse tallene må en huske på at det kan være sannsynlig at noen ufrie fra en 

husstand i 1846 flyttet inn i en av de andre husstandene i 1850 og at det var mulig for en 

husstand å erverve nye ufrie i perioden 1846-1848. Disse kan igjen ha flyttet inn i husstanden 

der de bodde uten at det vil være mulig å registrere ettersom det bare er de ufrie fra 1846 som 

er registrert i kildematerialet. Likevel kan vi ut fra tabell 1.6 slå fast at ca. halvparten av de 

registrerte ufrie i 1846 ble værende i husstanden frem til 1850. 

 

Som en konklusjon på temaet husstandssammensetning i Cruz Bay by, kan en si at det ikke 

var mange gifte personer i perioden 1841 til 1850. Kun 3 gifte personer registrert i 1841 av 45 

mulige. En må huske at en god del av disse 45 personene er barn, men hvis en trekker 

aldersgruppen 0 – 19  år fra disse 45 personene, får vi likevel et lavt tall; bare 3 av 27 

personer. I 1846 var det litt flere; 6 personer, altså 3 gifte par. 6 personer av 30 mulige, og da 

er aldersgruppen 0 – 19 år trukket fra. I 1850 fantes det bare ett gift par pluss en enslig gift 
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mann, altså 3 gifte personer. Dette gir 3 av 35 mulige gifte når aldersgruppen 0 – 19 år er 

trukket fra.  

 

Når det gjelder familiære relasjoner var det mest vanlig med ugifte par, og aleneforeldre. I 

1841 var familiene omtrent likt fordelt på disse to kategoriene. I 1846 var det noen flere 

aleneforeldre enn par, og i 1850 var det dobbelt så mange aleneforeldre som par. Tallene for 

det sistnevnte var 8 aleneforeldre mot 4 par. Det ble altså flere og flere aleneforeldre gjennom 

perioden. 

 

 

 

 

Fødested og religion på frie personer i Cruz Bay by 

 

For å kartlegge hvem som bodde i husstandene i Cruz Bay by er det nødvendigvis viktig å vite 

hvor personene hadde sin opprinnelse. Ettersom Dansk Vestindia var en liten øygruppe er det 

sannsynlig at mange personer boende på øyene var født andre steder. Men siden perioden 

1841-1850 er ganske sent i øyenes historie33 er det likevel naturlig å tro at de fleste beboerne 

der var født på den øya de bodde på.  

I tillegg vet man at religion spilte en vesentlig rolle på øyene, og var en viktig ingrediens i det 

daglige liv. Av denne grunn føler jeg det ville være interessant å avdekke hvilke religioner 

som var mest utbredt i Cruz Bay by i perioden 1841-1850. Dessuten skal jeg se om det finnes 

noen sammenheng mellom fødested og religion. Før jeg begynner på det er det viktig å huske 

på at en person ikke nødvendigvis er døpt på samme sted som han er født, men det er naturlig 

å tro at de fleste personer ble døpt på samme sted som de ble født. Jeg har valgt å ta med de 

ufrie i oversikten over fødested, men behandler kun de ufrie som var født på St. Jan i 

religionsdelen.  

 

 

 

 

 

                                                 
33 St. Jan ble først kolonisert i 1717. 
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Tabell: 1.7 – Fødested for frie og ufrie personer i husstandene i Cruz Bay by. 

FØDESTED 1841 1846 1850 
 FRIE UFRIE TOT FRIE UFRIE TOT FRIE 
St. Jan 31 17 48 33 13 46 48 
St. Thomas 8 5 13 6 1 7 6 
St. Croix 1 0 1 0 0 0 1 
Totalt for Dansk VI 40 22 62 39 14 53 55 
Afrika 0 5 5 0 4 4 3 
Bermuda 0 0 0 1 0 1 0 
Hanskerk (?) 0 0 0 1 0 1 0 
Jost van Dyke 0 0 0 5 0 5 3 
Montzerat 1 0 1 0 0 0 0 
Jamaica 0 1 1 1 1 2 1 
St. Bartholomew 1 0 1 1 0 1 0 
St. Eustace 0 0 0 0 0 0 1 
Tortola 3 1 4 3 0 3 2 
TOTALT FRIE / UFRIE: 45 29 74 51 19 70 65 
Kilde: se tabell 1.1. 

 

 

Tabellen ovenfor viser en oversikt over hvor de frie og ufrie innbyggerne i de utvalgte 

husstandene i Cruz Bay by var født. Tabellen viser klart og tydelig at de fleste i byen var født 

på St. Jan. Dette gjelder for alle tre årene, og antallet personer født på St. Jan bare stiger. 

Dette tallet stiger i takt med antall innbyggere i Cruz Bay, og det er naturlig at antallet av 

fødte personer på St. Jan vil stige med årene. Dette sier seg selv ettersom alle barn som ble 

født på øya havnet i denne kategorien uansett om de hadde foreldre fra andre steder. Derfor 

viser tabellen oss et helt normalt bilde. Det er heller ikke unaturlig at det er St. Thomas som 

har registrert nest flest fødte. St. Thomas ligger bare noen steinkast fra St. Jan, og øyene er 

kun adskilt av et smalt strede. De to øyene som følger etter St. Thomas på listen over antall 

fødte, Jost van Dyke og Tortola, ligger også nærme St. Jan.34 De ligger faktisk nærmere St. 

Jan enn det for eksempel St. Croix gjør, og det er derfor ikke unaturlig at St. Croix er dårlig 

representert på denne oversikten.  

 

Som det fremkommer av tabell 1.7 så var de fleste ufrie i Cruz Bay by født på St. Jan. Dette er 

ikke rart ettersom slavehandelen opphørte i 1802, og at det etter dette var ulovlig å hente 

slaver utenfra. Likevel var det fortsatt lov å holde slaver helt frem til 1848. Av denne grunn 

                                                 
34 Se figur 3. 
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ville de aller fleste lovlige35 slavene i perioden 1841 til 1850 være andregenerasjonsslaver 

født på de dansk vestindiske øyer. 

 

 

Tabell: 1.8 – Religion for frie personer i husstandene i Cruz Bay by. 

RELIGION 1841 Prosent 1841 1846 Prosent 1846 1850 Prosent 1850 
Nederlandsk Ref. 11 24,5 % 11 21,6 % 5 7,7 % 
Luthersk 15 33,3 % 20 39,2 % 24 36,9 % 
Metodist 1 2,2 % 5 9,8 % 3 4,6 % 
Morovisk 15 33,3 % 13 25,5 % 26 40 % 
Romersk Katolsk 3 6,7 % 2 3,9 % 7 10,8 % 
TOTALT: 45 100% 51 100 65 100% 
Kilde: se tabell 1.1. 

 

 

Det tabellen over viser er totaltall for trosretningen for de frie i Cruz Bay by. Det er ikke noen 

tvil om at det var flest lutheranere og morovianere36 i Cruz Bay by. Den lutherske 

trosretningen hadde en konstant økning gjennom hele perioden, mens morovianerne hadde en 

liten tilbakegang i perioden 1841 til 1846, men fikk en voldsom økning igjen frem til 1850. 

Den nederlandsk reformerte trosretningen37 var viktig i 1841 og 1846, men mistet sin status i 

1850 da de to tidligere nevnte trosretningene økte kraftig og den nederlandsk reformerte 

mistet over halvparten av sine tilhengere. 

Den romersk katolske trosretningen lå i hele perioden i skyggen av de tre store trosretningene, 

bortsett fra i 1850 da denne retningen fikk en plutselig økning som gjorde at den på dette 

tidspunktet hadde flere tilhengere enn den nederlandsk reformerte. Likevel var denne 

økningen langt fra stor nok til å nærme seg lutheranerne eller morovianerne. 

Den siste trosretningen som hadde litt innflytelse på Cruz Bay by var metodistene. Fra å bare 

ha én registrert tilhenger blant de utvalgte husstandene i 1841, hadde de fem registrerte 

tilhengere i 1846. Dessverre for metodistene var det ikke nok gjennomslagskraft i denne 

trosretningen, og tallet på tilhengere sank frem til 1850. Hvorfor metodistene i 1846 hadde 

fem registrerte tilhengere, og hvorfor morovianerne plutselig hadde en kraftig økning som 

                                                 
35 Noen slaver ble fortsatt fraktet ulovlig til de dansk vestindiske øyer etter 1802. Disse er det mulig å spore opp 
ved å se på alder og fødested. For eksempel så kan man se at både William H. Lind og Eva M. Wellhagen 
husstandene hadde slaver i 1841 på henholdsvis 20 og 29 år født i Afrika. 
Kilde: Folketellingene for Dansk Vestindia, år 1841, undermappe 03, sidene 432 og 435. 
36 Morovianere er det samme som herrnhutere, som er medlemmer av et evangelisk, pietistisk samfunn startet 
1722 i Sachsen, Tyskland. 
37 Den nederlandsk reformerte trosretningen = den kalvinistiske trosretningen. Jeg bruker nederlandsk reformert i 
min tekst da det er dette som står oppført i tabellene. 
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gjorde at den ble den dominerende trosretningen i Cruz Bay by er spørsmål som ikke kan 

besvares ut fra tabell 1.8. Derfor skal jeg sette opp en ny tabell som gir en oversikt over 

fødested kontra religion for å se om dette kan gi noen forklaringer på hvorfor de forskjellige 

trosretningene utviklet seg som de gjorde. 

 

 

Tabell: 1.9 – Fødested og religion for frie personer i husstandene i Cruz Bay by. 

RELIGION FØDESTED OG ÅR 
 St. Jan St. Thomas Jost van Dyke Tortola 
 1841 1846 1850 1841 1846 1850 1841 1846 1850 1841 1846 1850 
Ned. Ref. 8 6 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 
Luthersk 12 18 20 2 2 2 0 0 0 0 0 0 
Metodist 0 0 0 1 0 0 0 5 2 0 0 0 
Morovisk 10 9 22 1 0 0 0 0 1 3 3 2 
Rom. Kat. 1 0 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 
TOTALT: 31 33 48 8 6 6 0 5 3 3 3 2 
Kilde: se tabell 1.1. 

 

 

Ettersom bare de fire mest representerte fødestedene er tatt med i tabellen betyr dette at noen 

få personer faller utenom, men dette vil ikke påvirke det helhetlige bildet. 

En legger merke til at den plutselige økningen i antallet morovianere har sitt utgangspunkt på 

St. Jan, og dette kan bety at de tidligere ufrie hovedsakelig var morovianere. Utenom St. Jan 

så er det Tortola som bidrar med flest morovianere til tellingen. Den lutherske trosretningen er 

den andre store religionen. Naturligvis, siden det var flest folk født på St. Jan, var det også 

flest lutheranere fra denne øya. Dessuten ser man at trosretningen hadde en jevn økning blant 

befolkningen på St. Jan, slik totaltallene fra tabell 1.8 viste. Av de fire fødestedene i tabell 1.9 

er det bare St. Jan og St. Thomas som bidrar med lutheranere til tellingen. Det samme gjelder 

den nederlandsk reformerte trosretningen. Tabellen gir oss også svar på metodist-spørsmålet. 

Som vi ser så er denne trosretningen i sterk grad knyttet opp mot personer født på Jost van 

Dyke.  

Det romersk katolske innslaget på St. Jan kom hovedsakelig fra dem født på naboøya St. 

Thomas. Denne øya stiller med to personer i hvert av årene, altså seks personer totalt i 

perioden 1841-1850. Det eneste andre fødestedet i tabell 1.9 som hadde personer med 

romersk katolsk tilknytning er St. Jan med kun fire tilhengere av den romersk katolske 

trosretningen i løpet av samme periode. 
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Over satt jeg frem en påstand om at den moroviske trosretningen kan ha vært utbredt blant de 

ufrie født på St. Jan, og dette vil jeg undersøke om stemmer. Som nevnt tidligere kan jeg bare 

gi en oversikt over ufrie fra folketellingene 1841 og 1846, noe som vil si at det kan ha vært 

ufrie i perioden 1846-1850 som var morovianere, men som jeg ikke vil få med i oversikten jeg 

nå skal sette opp. Likevel kan den følgende oversikten gi et inntrykk av om den moroviske 

trosretningen var utbredt, eller om det var et fåtall eller ingen som fulgte denne retningen. 

 

 

Tabell: 1.10 – Religion for ufrie personer i husstandene i Cruz Bay by i 1846, født på St. Jan. 

UFRIE FØDT PÅ ST. JAN – FRA FOLKETELLINGEN 1846 
RELIGION ANTALL 

Nederlandsk Reformert 0 
Luthersk 7 
Metodist 0 
Morovisk 3 
Romersk Katolsk 3 
TOTALT: 13 
Kilde: se tabell 1.1. 

 

 

Det viser seg at min påstand om at det var tidligere ufrie med en morovisk religion som var 

grunn til den drastiske økningen av antallet frie personer født på St. Jan med morovisk 

trostilknytning i perioden 1846-1850 var feil. Som man kan se fra tabellen var ikke den 

moroviske religionen mer utbredt blant de ufrie enn den romersk katolske, og at det er den 

lutherske religionen som var mest utbredt. Hvis man i tillegg tenker på at slett ikke alle ufrie 

flyttet inn i husstandene når de ble frigjort betyr dette at det er meget liten sannsynlighet for at 

tidligere moroviske ufrie gjorde noe utslag for tallene for morovianere på St. Jan 1850 i tabell 

1.9. Forklaringen kan ligge i eventuelle flyttinger mellom landdistriktet og byen. Hvis ikke, så 

vil dette si at St. Jan fikk en voldsom vekst i antallet morovianere fra 1846 til 1850 med 

grunnlag i frie personer. Dette kan igjen bety at de fleste unge som ble født på St. Jan i 

perioden 1846-1850 ble døpt som morovianere eller at det var forholdsvis stor grad av 

konvertisme. 
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Yrker på frie personer i Cruz Bay by 

 

Etter å ha fått avdekket de mer ”tyngre” sidene av husstandene i Cruz Bay by, som alder, 

antall personer i husstanden, fødested osv, kommer vi nå til et tema som kan være mer artig å 

utforske. Dette betyr ikke at det er mindre viktig enn de forrige temaene. Dette temaet vil gi 

oss en indikasjon både på hva de forskjellige individene brukte hverdagen sin på, samt 

hvordan samfunnet som helhet artet seg yrkesmessig. Som vi vet er et samfunn satt sammen 

av flere individer som igjen inngår i husstander, og nettopp av denne grunn vil dette punktet 

være både meget viktig og meget interessant. 

 

Før jeg begir meg ut på å kartlegge yrkene på de frie personene i husstandene jeg har plukket 

ut i Cruz Bay by er det viktig å nevne at ikke alle personene var registrert med yrke. Noen 

personer var registrert som for eksempel ”mor” eller ”sønn”, mens andre var registrert som 

”eier av husstand” eller ”arving” osv. Dessuten var det mange barn og andre som ikke hadde 

noe yrke (altså hvor det var registrert ”arbeidsledig” eller ”lever av pensjon” osv.). Dette er 

for så vidt greit, men som sagt, det var også noen som en skulle tro hadde et yrke som ikke 

har fått dette registrert. Heldigvis var de fleste registrert med ett eller annet yrke. 

Det er en del forkjellige yrker fra folketelling til folketelling, så for å gjøre det mest mulig 

oversiktelig tar jeg for meg én og én folketelling.  

 

 

Tabell: 1.11 – Yrker på frie personer i husstandene i Cruz Bay by 1841. 

YRKER I CRUZ BAY BY 1841 ANTALL KVINNER ANTALL MENN TOTALT ANTALL 
Baker 1 0 1 
Fisker 0 10 10 
Jordbruker 0 1 1 
Jordmor 1 0 1 
Lever av å selge 1 0 1 
Syerske 12 0 12 
Vaskekone 1 0 1 
PERS. MED YRKE / TOTALT 16 / 29  (55%) 11 / 16  (68%) 27 / 45  (60%) 
Kilde: se tabell 1.1. 

 

 

Det viser seg at i 1841 er 60% av personene i de husstandene som er utvalgt registrert med et 

yrke. Dette er ikke dårlig da en kan huske fra tabell 1.3 at 18 av 45 personer var fra 0-19 år, 
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og dermed helt i begynnelsen av yrkeslivet. Dessuten var storparten av denne gruppen barn 

som ikke hadde noe yrke. Altså, 40% av personene i 1841 er fra 0-19 år og totalt hadde 60% 

registrert et yrke.  

 

Det er ikke noe tvil om hvilke yrker som var mest utbredt, og det er også klart definerte menn 

–og kvinneyrker. Utenom fisking og sying var det flest kvinneyrker registrert i 1841. Dette 

bidrar til at det totalt sett var flere kvinner enn menn i arbeid i Cruz Bay by dette året. 

Kvinnene utgjør nemlig 59% av den totale yrkesaktiviteten. Likevel er det en større andel 

menn i forhold til antall som jobber kontra kvinner. Når det gjelder fisking så utgjør det 37% 

av all yrkesaktiviteten, og hele 91% av yrkesaktiviteten blant menn. Sying utgjør 44% av all 

yrkesaktiviteten dette året, og 75% av yrkesaktiviteten blant kvinner. Dette levner ingen tvil 

om hva den yrkesmessige hverdagen dreide seg om i Cruz Bay by dette året. 

 

 

 

       Figur 8. Fiskere fra St. Jan. 

 
      Kilde: www.artmarketpro.com/catalog/danish/st_jan/i_stjan.htm. 
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Tabell: 1.12 – Yrker på frie personer i husstandene i Cruz Bay by 1846. 

YRKER I CRUZ BAY BY 1846 ANTALL KVINNER ANTALL MENN TOTALT ANTALL 
Båtbygger 0 1 1 
Fisker 0 5 5 
Jordmor 1 0 1 
Lever av å selge 3 0 3 
Skredder 1 0 1 
Syerske 14 0 14 
Utleie av slaver 1 0 1 
PERS. MED YRKE / TOTALT 20 / 34  (58%) 6 / 17  (35%) 26 / 51  (50%) 
Kilde: se tabell 1.1. 

 

 

I 1846 har arbeidsaktiviteten på mannssiden falt med omtrent halvparten. Bare seks menn var 

registrert med yrke dette året, noe som utgjør 23% av den totale yrkesaktiviteten og bare 11% 

av det totale antallet personer i Cruz Bay by. Prosenttallet for antall menn med registrert yrke 

i forhold til antall menn totalt har falt fra 68% i 1841 til 35% i 1846. Fisking opprettholder sin 

sterke posisjon innad blant mannsyrkene, men antallet fiskere er halvert; noe som naturlig nok 

har sammenheng med antall menn i yrker dette året.  

 

Antall kvinner registrert med yrke økte, og dette gjelder også for hvor mange prosent av 

kvinnene som arbeidet. I 1846 var 58% av kvinnene registrert med yrke, i motsetning til 55% 

i 1841. Dessuten la kvinnene dette året mennene et godt stykke bak seg når det kom til hvor 

mange som arbeidet i forhold til kjønn; en statistikk mennene ledet i 1841. Når det gjelder den 

totale yrkesaktiviteten så lå kvinnene i 1846 på 77%, noe som er en økning på 18 

prosentpoeng fra forrige folketelling. 

Syeryrket stod fortsatt like sterkt blant kvinnene, og møtte ikke samme tilbakegang som 

fiskeryrket. Som i 1841 var de resterende yrkene kvinnedominert. 

 

I 1846 falt antallet personer registrert med yrke i forhold til antall personer totalt fra 60% i 

1841 til 50% i 1846. Selv om antallet personer totalt har økte med seks, sank antallet personer 

med yrke. Dette er en tilbakegang som det viser seg at mennene må ta skylda for.  
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Tabell: 1.13 – Yrker på frie personer i husstandene i Cruz Bay by 1850. 

YRKER I CRUZ BAY BY 1850 ANTALL KVINNER ANTALL MENN TOTALT ANTALL 
Fisker 0 9 9 
Murer 0 1 1 
Sjømann 0 2 2 
Skredder 0 1 1 
Snekker 0 1 1 
Syerske 9 0 9 
Tjener 8 2 10 
Utleie av slaver 1 0 1 
Vaskekone 4 0 4 
PERS. MED YRKE / TOTALT 22 / 37  (59%)   16 / 28  (57%) 38 / 65  (58%) 
Kilde: se tabell 1.1. 

 

 

I tabellen for 1850 ser man at antallet personer med yrke i forhold til antall personer totalt steg 

igjen, og lå omtrent på samme nivå som i 1841. Antallet kvinner med yrke steg gjennom hele 

perioden, og det gjorde også antall kvinner med yrke i forhold til antall kvinner totalt. Av 

totalantallet av personer i 1850 utgjør kvinner med yrke 33%, og av den totale 

yrkesaktiviteten stod kvinnene i 1850 for 58%. For mennene var 1850 en yrkesmessig opptur. 

16 av 28 menn arbeidet, noe som betyr 57% av alle mennene dette året. Av det totale antallet 

personer i 1850 utgjorde menn med yrke 24%. Når det gjelder menns bidrag til den totale 

yrkesaktiviteten så lå det på 42%, noe som nesten er en fordobling fra forrige folketelling. Det 

siste betyr også at menn og kvinner bidrar nesten i nøyaktig samme forhold som i 1841. 

 

I 1850 var fisking igjen et yrke på lik høyde med sying, og de to yrkene hadde like mange 

personer registrerte. Likevel var det et annet yrke hadde flest personer registrert i 1850, og det 

var tjeneryrket. Det er nok ingen stor overraskelse med tanke på at de aller fleste tidligere 

ufrie som flyttet inn mest sannsynlig ble satt i denne typen arbeid.  

 

Når en ser på yrkesutviklingen over tid så kan en slå fast at kvinnene var en mer stabil 

yrkesgruppe enn mennene. I hver folketelling har litt over halvparten av alle kvinnene hatt 

registrert et yrke, og selve antallet kvinner i yrker steg jevnt fra 16 stk. i 1841 til 22 stk. i 

1850.  

For mennenes del har denne perioden vært mer ustabil. Av folketellingene var 1841-

folketellingen mest positiv yrkesmessig for mennene. Da var 68% av alle mennene registrert 

med et yrke. Likevel må det sies at når det kom til antallet arbeidere var kvinnene flere. I 
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1846 var kun 6 av 17 menn, altså 35%, registrert med yrke, og av den totale yrkesaktiviteten 

utgjorde menn bare 23%. Antall personer i fiskeryrket var halvert, og ingen av de andre 

mannsyrkene fikk noen økning. Dette kan ikke skyldes at det var færre menn i 1846 enn i 

1841 da tallene viser at antallet menn hadde økt fra 16 til 17 i denne perioden. 

Heldigvis for Cruz Bay by var flere menn registrert med yrker igjen i 1850. Da utgjorde menn 

42% av den totale yrkesaktiviteten, og antallet menn i yrker i forhold til antall menn totalt 

hadde klatret fra 35% til 57% noe som bare var et par prosentpoeng lavere enn tilsvarende tall 

på kvinnesiden.  

Gjennom hele perioden var flere kvinner registrert med yrke enn menn, noe som tyder på at 

det var flere muligheter og større variasjon innenfor kvinneyrkene. Dette kommer tydelig 

frem av tabellene 1.11 og 1.12. Tallene i tabell 1.13 viser at kjønnene var jevnere fordelt på de 

forskjellige yrkene i 1850 enn de var før. 

 

 

 

 

Husstandssammensetning på plantasjene i Cruz Bay kvarteret 

 

Vi har allerede sett på hvordan husstander i Cruz Bay by så ut sosialt. Med sosialt mener jeg 

da om det var flest gifte par, om det var mange aleneforeldre, om det var flest par med barn 

osv. Dette skal jeg også se på for plantasjene. En plantasje besto tross alt av en slags husstand 

i tillegg til all jorda. Av denne grunn er det likeså viktig å se på de sosiale forholdene på en 

plantasje som det er for en husstand når det kommer til å gjøre rede for hvordan livet artet seg 

her. 

 

Ettersom folk og familier flyttet til og fra plantasjene oftere enn man flyttet mellom 

husstander i Cruz Bay by, så får vi ikke samme stabile samfunn på plantasjene. Derfor kan vi 

heller ikke følge enkeltpersoner eller avsløre tildekte familiære relasjoner. Dessuten var det 

mest sannsynlig få relasjoner blant folk på plantasjene i forhold til i Cruz Bay by da 

plantasjene lå lenger fra hverandre enn husstandene i byen. På grunn av dette vil ikke 

eventuelle endringer over tid være lett å kartlegge, men vi kan avdekke tendenser. 

 

For å kartlegge hvordan plantasjene var bygd opp sosialt, har jeg laget en tabell som viser 

forskjellige sosiale kategorier. Når det gjelder folketellingen fra 1850 så har jo tidligere ufrie 
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blitt fri og ble registrert sammen med de som tidligere var frie. Siden mitt hovedfokus er på de 

frie, har jeg valgt å skille frie og tidligere ufrie fra hverandre dette året, da dette vil tillate oss 

å få et representativt inntrykk av eventuelle endringer over tid. Dessuten er det viktig å nevne 

at jeg i følgende oversikt ikke har tatt hensyn til alder, og at barn derfor er tatt med i 

oversikten. Disse bidrar selvfølgelig til å øke antallet personer i ”ugifte enslige”-kategorien. 

 

 

Tabell: 1.14 – Sosial status på frie personer på plantasjene i Cruz Bay kvarteret. 

SOSIAL STATUS ÅR 
 1841 1846 1850 
Gifte personer 4 6 7 
Gifte par 2 2 3 
Gifte par med barn 0 2 1 
Gifte enslige 0 2 1 
Gifte enslige med barn 0 0 0 
Ugifte personer 11 20 11 
Ugifte par 1 1 0 
Ugifte par med barn 1 1 0 
Ugifte enslige 6 13 8 
Ugifte enslige med barn 1 0 1 
Enker/enkemenn uten 0 3 1 
Enker/enkemenn med 1 0 0 
Søskenpar 0 2 1 
TOTALT 16 29 19 
Kilde: se tabell 1.1. 

Anmerkning: i denne tabellen har jeg fetet ut hovedkategoriene ettersom personer herfra vil 

forekomme i underkategoriene. På denne måten vil ikke totaltallene forvirre leseren. 

 

 

Av denne oversikten ser vi at antallet gifte personer økte i perioden 1841 til 1846, og det 

samme gjorde antallet gifte par. Kategorien for gifte par med barn er ustabil, mens gifte 

enslige med barn ligger stabilt på null. Kategorien gifte enslige er det heller ikke godt å se noe 

tydelig mønster ut av. Antallet ugifte personer steg voldsomt i 1846, for så å ligge på samme 

antall i 1850 som for 1841. Dette har mest sannsynlig sammenheng med at det i 1846 var en 

god del flere unge mennesker på plantasjene enn hva tilfellet i 1841 og 1850 er. Tabell 1.3 

støtter nettopp dette. Kategorien over ugifte enslige er også med på å støtte denne teorien.  

Dette betyr at det var flere gifte personer på plantasjene enn i husstandene i Cruz Bay by, og 

dette gjelder for hele perioden. 
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Oversikten viser også at det ikke var mange som hadde barn. I 1841 fantes det ett par som 

hadde barn og én enslig som hadde barn. Dette betydde kun 3 barn i 1841. I 1846 fantes det 

tre par med barn og ingen enslige med barn, noe som ga 4 registrerte barn dette året. Det er 

bare ett barn mer enn i 1841, noe som betyr at tilveksten av unge mennesker i 1846 ikke 

skyldes at tilflyttende familier hadde mange barn. Det var rett og slett bare mange unge 

mennesker som flyttet til plantasjene. 

I 1850 var det ett par med barn og én enslig med barn, noe som tilsvarer situasjonen i 1841. I 

1841 viser tallene 3 barn, i 1850 viser de 2 barn. 

Tallene viser dessuten at det på plantasjene ikke var uvanlig for en familie å kun ha ett barn, 

maks to. For husstandene i Cruz Bay by var situasjonen en annen. Der var det vanlig med 

minst to barn blant familiene som hadde barn, og det var dessuten mange barn registrert i hver 

av folketellingene. Situasjonen på plantasjene var altså en annen. Dette kan ha sin forklaring 

da det kan tenkes at det var trange kår på plantasjene og at familiene hadde nok med å mette 

seg selv ettersom denne perioden var en nedgangstid for plantasjedriften. Det kan også hende 

at det ikke var ønskelig fra foreldrenes side å ha for mange barn å holde øye med, da det kan 

tenkes at det var mye arbeid som måtte gjøres og liten fritid til å se etter barna. Dette er 

uansett spekulasjoner, og jeg har ikke til hensikt å spekulere videre på dette.  

 

Det viser seg at det oppstod tilfeller der ufrie flyttet inn blant de frie også på plantasjene. 

Plantasjen Bethanien38 har vi allerede sett på, og der kan det dokumenteres at 7 av de 8 som 

en kan regne som tidligere ufrie i 1846 finnes på oversikten over ufrie i 1841. Dette er nok 

den endelige konklusjonen på at denne plantasjen satt fri sine ufrie et sted mellom 1841 og 

1846. De to andre tilfellene forekom på plantasjene Herman Farm39 og Enighed.40  

Ufrie som flyttet inn i husstandene var nok et mer utbredt fenomen i Cruz Bay by enn på 

plantasjene, noe tabell 1.6 viser ganske tydelig. Én av grunnene til dette kan tenkes å være at 

de ufrie i byen hadde et tettere og kanskje bedre forhold til sine eiere enn det plantasjeslaver 

hadde. 

 

 

 
                                                 
38 Kilde: Folketellingene for Dansk Vestindia, år 1841, undermappe 03, sidene 481 og 482 (ufrie), og år 1846, 
undermappe 03, side 1111 (frie). 
39 Kilde: Folketellingene for Dansk Vestindia, år 1841, undermappe 03, sidene 487-490 (ufrie), og år 1846, 
undermappe 03, side 1116 (frie). 
40 Kilde: Folketellingene for Dansk Vestindia, år 1841, undermappe 03, sidene 485 og 486 (ufrie), og år 1846, 
undermappe 03, side 1114 (frie). 
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Fødested og religion på frie personer på plantasjene i Cruz Bay kvarteret 

    

Årsakene for hvorfor fødested og religion er av relevans for å skape et bilde av det sosiale liv 

i Cruz Bay er allerede blitt sagt. De frie personene på plantasjene hadde likevel litt andre 

forutsetninger for fødested og religion enn det tilsvarende personer i husstandene i byen 

hadde. Grunnen til dette er at siden plantasjer trengte personell med erfaring på området, ble 

mange plantasjedrivere hentet inn fra andre steder enn Dansk Vestindia. Siden det var i 

Danmarks interesse å tjene så mye som mulig på plantasjene ble også mye jord delt ut til 

personer som hadde drevet med plantasjer før. Jord kunne også bli solgt ekstra billig for å 

trekke plantasjedrivere fra andre øyer til de dansk vestindiske.41 Dette betyr igjen at det 

kanskje var forskjellige typer religion som var utbredt på plantasjene enn i husstandene i Cruz 

Bay by. Det er viktig å huske på at denne innflyttingen jeg her snakker om gjorde seg mest 

gjeldene midt på 1700-tallet omtrent, og at perioden 1841-1850 var ganske sent i øyenes 

historie. Derfor kan det hende at det vi finner ut viker fra min teori om at vi kan finne en del 

europeere eller folk fra andre europeiske øyer på plantasjene. Det samme gjelder religion da 

det kan tenkes at dette kan ha blitt mer ensrettet med tiden. 

For å kartlegge fødested og religion på personer på plantasjene velger jeg å følge samme 

fremgangsmåte som for husstandene, og starter med en tabell som viser en oversikt over 

fødestedene. 

 

 

Tabell: 1.15 – Fødested for frie personer på plantasjene i Cruz Bay kvarteret. 

FØDESTED 1841 1846 1850 
St. Jan 0 14 11 
St. Thomas 4 1 1 
St. Croix 4 4 2 
Totalt for Dansk VI 8 19 14 
Amerika 0 0 1 
Danmark 2 6 1 
Irland 0 1 1 
Jost van Dyke 1 0 0 
St. Martin 0 1 0 
Tyskland 5 2 2 
TOTALT: 16 29 19 
Kilde: se tabell 1.1. 

                                                 
41 De dansk vestindiske øyer ble ervervet på et ganske sent tidspunkt i forhold til andre karibiske øyer. Derfor var 
mye god jord tilgjengelig her i motsetning til på andre øyer, der den gode jorda var brukt opp. Derfor var mange 
villige til å flytte til dansk vestindiske plantasjer. 



 42 

Det første en legger merke til i denne tabellen er at det ikke fantes noen fra St. Jan på 

plantasjene i 1841, noe som står i sterk kontrast til det vi fant ut om personene i Cruz Bay by 

der de fleste var født på St. Jan.  

Dette endret seg likevel kraftig frem til 1846 da det var hele 14 personer som var født på St. 

Jan. I 1850 hadde antallet dalt litt og det var 11 personer født på St. Jan der. 

Men hvorfor denne økningen? Hva gjorde at det plutselig fantes flest personer fra St. Jan på 

plantasjene? Svaret kan ikke være at det ble født mange flere barn i denne perioden, da 

oversikten fra forrige tema viste at dette ikke var tilfelle. Det er heller ingen grunn til å tro at 

det nå, nå som det t.o.m. var nedgangstider på øyene, var en voldsom pågang fra personer født 

på St. Jan for å skaffe seg en yrkeskarriere innen plantasjedrift. Det kunne selvfølgelig hende 

at siden det var nedgangstider så flyktet mange av de tidligere plantasjefolkene som ikke var 

født på St. Jan vekk fra øyene, og at folk født på St. Jan måtte overta. Dette er likevel lite 

sannsynlig når man ser på tallene over personer født på de andre stedene. Folk født på St. 

Croix holder seg stabilt fra 1841 til 1846, inn kommer det folk fra Irland og St. Martin, og 

selv om antallet tyskere og folk fra St. Thomas synker, så øker antallet dansker forholdsvis 

kraftig. Derfor kan ikke dette være årsaken. Jeg tror likevel at vi kan finne ut grunnen til 

denne økningen. 

 

Ser man tilbake på tabell 1.2 så ser man at plantasjen Bethanien hadde 19 ufrie registrert i 

1841 og 0 ufrie registrert i 1846. Jeg spekulerte da litt i om oversikten over ufrie var blitt 

borte i folketellingen, men har til slutt kommet frem til at Bethanien friga sine ufrie mellom 

1841 og 1846. I oversikten over personer på Bethanien i 184642 fant jeg 8 personer som det er 

naturlig å tro var tidligere ufrie. Alle disse 8 personene var født på St. Jan. Trekker vi disse 8 

fra de 14 registrerte født på St. Jan i 1846 får vi 6 personer tilbake. To av disse var barn født 

av utenlandske foreldre, to til av disse kan defineres som frigitte slaver av samme grunn som 

de 8 fra Bethanien. Tilbake står vi med to personer født på St. Jan og som bor på en plantasje 

dette året. Dermed er oversikten over personer født på St. Jan i 1846 forklart, og det viser seg 

at også i 1850 er hoveddelen av personene født på St. Jan tidligere ufrie. Tallene jeg har 

kommet frem til er at 10 av 11 var tidligere ufrie som flyttet inn på plantasjene der de tidligere 

arbeidet som slaver. Dette betyr, som først antatt, at folk født på St. Jan ikke hadde 

fremtredende roller på plantasjene i Cruz Bay. 

 

                                                 
42 Kilde: Folketellingene for Dansk Vestindia, år 1841, undermappe 03, side 1111 
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Litt annerledes var det for dem født på St. Croix og St. Thomas. Disse øyene var mer kjent for 

sine plantasjer enn det St. Jan var, og det er ikke utenkelig at noen fra disse øyene hadde klart 

å tilegne seg nok kunnskaper til å drive sin egen plantasje.  

For tyskerne sin del så var alle disse å finne på plantasjen Bethanien i alle folketellingene. 

Dette betyr at tyskerne var ivrige medlemmer av den moroviske misjonen. 

Danskene og irene hadde som oftest fremtredende roller på plantasjene. Det er interessant at 

danskene stod i disse posisjonene da en skulle tro at deres kunnskaper på plantasjedrift ikke 

var særlig bedre enn folk fra St. Jan for eksempel. Men disse danskene er høyst sannsynlig 

menn med status som har blitt utplassert av kongen. Kongen eide nemlig Adrian og Herman 

Farm plantasjene i 1841 og 1846. I 1850 var disse solgt til samme mann, nemlig John Elliot 

Leguen. På disse to plantasjene var det i 1841 en person fra St. Croix og en person fra 

Danmark som var plantasjedrivere. I 1846 var det en person fra Irland og en person fra 

Danmark som var plantasjedrivere, og i 1850 var det også en ire og en danske som var 

plantasjedrivere. Dette støtter min utplasseringsteori av dansker på bakgrunn av status. 

Dermed kan vi konkludere med at personer født på St. Jan hadde lite fremtredende roller på 

plantasjene, mens dansker, irer og tyskere med sine familier stort sett var plantasjedrivere. 

Som vi husker fra tabell 1.7 var de aller fleste i husstandene i Cruz Bay by født på de dansk 

vestindiske øyene i alle tre årene. Etter å ha avslørt at de fleste som var registrert som født på 

St. Jan og som holdt til på plantasjene var tidligere ufrie, så ser vi at når det gjelder frie 

personers fødested så var det store forskjeller på Cruz Bay by og plantasjene. 

 

 

         Figur 9. Tegning av St. Jans indre landskap. 

 
                    Kilde: www.dkconsulateusvi.com. 
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Hvilken trosretning hadde så folket på plantasjene, var dette også avvikende fra personene i 

Cruz Bay by? For å finne ut dette velger jeg igjen å sette opp en tabell som viser en 

tilsvarende oversikt som for husstandene. Dessuten vil jeg igjen minne om at ikke folk 

nødvendigvis var døpt på samme sted som de var født og at dette kan bety at de 

sammenhengene vi får mellom fødested og religion kan være feil. Likevel er det naturlig å tro 

at de fleste personene var døpt på samme sted som de var født. 

   

 

Tabell: 1.16 – Religion for frie personer på plantasjene i Cruz Bay kvarteret. 

RELIGION 1841 Prosent 1841 1846 Prosent 1846 1850 Prosent 1850 
Den Anglikanske Kirke 5 31,3 % 1 3,5 % 0 0 % 
Den Danske Kirke 0 0 % 0 0 % 2 10,5 % 
Den Episkopale Kirke 0 0 % 0 0 % 1 5,3 % 
Nederlandsk Reformert 3 18,7 % 0 0 % 0 0 % 
Luthersk 3 18, 7 % 12 41,3 % 1 5,3 % 
Morovisk 5 31,3 % 15 51,7 % 13 68,4 % 
Romersk Katolsk 0 0 % 1 3,5 % 2 10,5 % 
TOTALT: 16 100% 29 100% 19 100% 
Kilde: se tabell 1.1. 

 

 

I 1841 var det hovedsakelig fire trosretninger som var spredt på de 16 frie beboerne på 

plantasjene jeg har valgt ut. Disse trosretningene er som vi kan se den anglikanske kirke, den 

nederlandsk reformerte kirke, den lutherske trosretningen og den moroviske. Flest tilhengere 

hadde den anglikanske kirke og den moroviske. I 1846 var det kun to trosretninger som 

dominerte. Det var den lutherske og den moroviske trosretning.43 I 1850 var det bare én 

trosretning som var av betydning, den moroviske. Dette året fikk dessuten den danske og den 

episkopale kirke noen få tilhengere. Spesielt er det at den lutherske trosretningen mistet så 

mange. Men jeg må nevne, som jeg har gjort tidligere, at siden det stadig flyttet nye folk til 

plantasjene kan dette medføre tall som kan virke oppsiktsvekkende.  

 

 

 

 

 
                                                 
43 Når det gjelder den 1846 så fantes det en gutt på ett år som ennå ikke var døpt. Ettersom hans mor og far, og 
de fire andre frie på plantasjen var lutheranere så registrerte jeg også denne gutten som lutheraner. 
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    Figur 10. Luthersk kirke. 

 
    Kilde: www.dkconsulateusvi.com. 

    Anmerkning: Da det ikke var mulig å oppdrive et bilde av en kirke som 

                         eksisterte i 1840-årene fra St. Jan, måtte jeg bruke dette fra St. Thomas. 

 

 

Likheten mellom Cruz Bay by og plantasjene er at den moroviske trosretningen er blant de 

mest utbredte i alle åra. Dette gjelder for så vidt for den lutherske trosretningen også i 1841 og 

1846. Drastisk forskjell ble det i 1850, da den lutherske trosretningen fortsatt var meget 

utbredt i byen og nærmest ikke eksisterende på plantasjene. Man legger også merke til at 

trosretninger som den anglikanske, den danske, og den episkopale kirke ikke var å finne blant 

personene i Cruz Bay by, mens det var et motsatt forhold for metodistkirken. Ettersom vi 

allerede har funnet ut at det var ganske store forskjeller i hvor de frie personene i husstandene 

i Cruz Bay by og på plantasjene i landdistriktet var født og hadde sin bakgrunn, er det heller 

ikke unaturlig at vi finner en del forskjeller i religiøs tilknytning. 

 

For å se om det var noen relasjon mellom fødested og religion blant de frie personene på 

plantasjene, kan vi sette opp en tabell som viser religion på personer fra forskjellig fødested. 

Jeg har da plukket ut fødestedene hvor flest kommer fra ifølge tabell 1.14. Dette betyr at St. 

Jan og St. Croix blir representert fra de dansk vestindiske øyer, mens vi også får med to 

europeiske nasjoner. Dette blir da moderlandet Danmark og dets nabo i sør, Tyskland.  
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Tabell: 1.17 – Fødested og religion for frie personer på plantasjene i Cruz Bay kvarteret. 

RELIGION FØDESTED OG ÅR  
 St. Jan St. Croix Danmark Tyskland 
 1841 1846 1850 1841 1846 1850 1841 1846 1850 1841 1846 1850 
Anglikanske 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Danske 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Episkopale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ned. Ref. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Luthersk 0 3 0 0 2 0 2 6 1 0 0 0 
Morovisk 0 11 10 0 2 0 0 0 0 5 2 2 
Rom. Kat. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
TOTALT: 0 14 11 4 4 2 2 6 1 5 2 2 
Kilde: se tabell 1.1. 

 

 

Som tabellen viser så ser vi at det var en viss sammenheng mellom fødested og religion. Ser 

vi på St. Jan så viser det seg at det hovedsakelig var den moroviske trosretningen som var 

mest utbredt blant disse. I 1846 var det 11 personer knyttet til denne religionen, og i 1850 var 

det 10. Ved siden av den moroviske så hadde den lutherske trosretningen 3 tilhengere i 1846 

og ingen i 1850. Også for husstandene i Cruz Bay by var det den moroviske og den lutherske 

trosretningen som hadde flest tilhengere blant personer født på St. Jan. 

For St. Croix var trosretningene mer spredt, mens mønstrene for de to europeiske fødestedene 

var meget enkle og stabile. For Danmark sin del var samtlige tilhengere av den lutherske 

kirke, noe som ikke er noen overraskelse. For Tyskland, hvis personer stort sett var 

misjonærer på plantasjen Bethanien, var samtlige morovianere. Heller ikke dette er noen 

overraskelse når, som vi har sett, Bethanien var en morovisk misjonærstasjon. 

 

 

 

 

Yrker på frie personer på plantasjene i Cruz Bay kvarteret 

 

Selv om noen kanskje måtte tro at alt arbeidet på en plantasje fant sted på marken, så er dette 

feil. Dessuten var det stort sett de ufrie som tok seg av den jobben. Det var mye å gjøre i 

husstandene på plantasjene, og siden noen av plantasjene var lokalisert et stykke fra nærmeste 

tettsted (Cruz Bay by) så var det gjerne behov for yrker som lærere og doktorer. En må huske 

at hver plantasje skulle kunne fungere som et eget lite samfunn over lengre perioder. 
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Når det gjelder oversikten over de forskjellige yrkene må vi ta samme forutsetninger som for 

husstandene. Ikke alle en skulle tro hadde et yrke har fått dette registrert. Akkurat som for 

husstandsoversikten står flere oppført som ”sønn av” eller ”kone til” osv. I tillegg så tar jeg 

med barn i følgende oversikt, noe som betyr at vi kan få tall som viser at et færre antall enn 

antatt har et yrke i forhold til antall personer totalt. Dette skal jeg likevel behandle nærmere 

etter at vi har funnet tallene for hvor mange som hadde et yrke, og hva dette yrket var. 

Oversiktene har jeg valgt å fremstille folketelling for folketelling da dette vil gi et betydelig 

mer oversiktelig bilde enn hvis alle yrker og personer skulle samles i én tabell. 

 

 

Tabell: 1.18 – Yrker på frie personer på plantasjene i Cruz Bay kvarteret 1841. 

YRKER 1841 ANTALL KVINNER ANTALL MENN TOTALT ANTALL 
Husholderske 1 0 1 
Misjonær 2 3 5 
Plantasjedriver 0 3 3 
Sjømann 0 1 1 
PERS. MED YRKE / TOTALT 3 / 8  (37%) 7 / 8  (87%) 10 / 16  (62%) 
Kilde: se tabell 1.1. 

 

 

Som det fremkommer av tabellen over så var det flest menn som hadde et registrert yrke i 

1841. Slik var det også i Cruz Bay by dette året. 87 % av alle frie menn på plantasjene dette 

året hadde et yrke, mens under halvparten av kvinnene var registrert med et yrke. Dette betyr 

at kvinnene kun utgjorde 30 % av den totale yrkesaktiviteten i 1841, mens mennene da 

naturlig nok stod for 70 % av den. Totalt dette året var 62 % av de frie registrert med et yrke. 

Dette er relativt lavt. Hvorfor er så få registrert med yrke? For det første, og sikkert den 

hovedsakelige grunnen, er at de fire personene som bodde på plantasjen Enighed dette året 

ikke har noen form for status registrert. Dette er personer på 20, 31, 57 og 84 år der hvertfall 

de tre yngste mest sannsynlig hadde et yrke av ett eller annet slag. Foruten disse så var det 

registrert to barn. Dette gir oss de seks personene som ikke står oppført med yrke dette året. 

Tre av disse hadde mest sannsynlig et yrke, mens de tre siste består av to barn og en 

pensjonist. Dessuten var fem av disse seks personene kvinner, noe som forklarer 

kjønnsfordelingen på yrkene.  

Noe som kan virke merkelig utfra tabellen er at det bare er registrert 3 plantasjedrivere på 5 

plantasjer. Dette har sin forklaring i at det på plantasjen Bethanien bare var registrert 
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misjonærer og ingen plantasjedriver, og at det som tidligere nevnt ikke var noen oversikt over 

status/yrke på noen av personene på plantasjen Enighed. 

Som vi husker fra husstandene i Cruz Bay by44 så var det yrkene fisker og syerske som var 

mest utbredt, og tallene vi fikk for personer registrert med yrke var 68% av mennene og 55% 

av kvinnene. Dette betyr at flere kvinner var registrert med yrke i byen enn på plantasjene, 

men en mindre andel av mennene. Totalt sett arbeidet likevel flere av de frie personene på 

plantasjene i 1841. 

 

I 1846 steg antallet frie på plantasjene fra 16 personer til 29 personer. Som det kom frem av 

tabell 1.3 var hovedmengden av de mange innflytterne unge mennesker i alderen 0 – 19 år. 

Dette betyr at tallene vi får for yrker i 1846 kan være meget lave da det kan tenkes at mange 

var barn uten yrke. Jeg setter opp en tabell lik den for 1841, for deretter å teste om min teori 

om mange barn uten yrker kan stemme.  

 

 

Tabell: 1.19 – Yrker på frie personer på plantasjene i Cruz Bay kvarteret 1846. 

YRKER 1846 ANTALL KVINNER ANTALL MENN TOTALT ANTALL 
Doktor 0 1 1 
Dommer 0 1 1 
Gartner 0 1 1 
Husholderske 4 0 4 
Hustjener 1 0 1 
Kokk 1 0 1 
Lærer 0 1 1 
Misjonær 0 1 1 
Plantasjedriver 0 3 3 
Politi 0 1 1 
Snekker 0 2 2 
Stallgutt 0 1 1 
Sykepleier 1 0 1 
Tilfeldig arbeid 1 0 1 
Vaskekone 1 0 1 
PERS. MED YRKE / TOTALT 9 / 15  (60%) 12 / 14  (86%) 21 / 29  (72%) 
Kilde: se tabell 1.1. 

 

 

Også i 1846 er det flere menn enn kvinner registrert med yrke. Dette skiller seg fra 

husstandene i Cruz Bay by, der flere kvinner enn menn er registrert med yrke i 1846. 

                                                 
44 Se tabell 1.11. 
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På plantasjene holdt antall menn med yrke i forhold til antall menn totalt seg stabilt, og lå i 

1846 på 86%. Det betyr bare 1 prosentpoeng lavere enn i 1841. Selv om flere menn enn 

kvinner hadde et registrert yrke i 1846, så steg antallet kvinner med yrke likevel kraftig. Tre 

ganger så mange kvinner hadde et registrert yrke i 1846 som i 1841, og selv om det totale 

antallet kvinner hadde steget med omtrent det dobbelte, betydde dette likevel at 60% av alle 

kvinner var registrert med et yrke i 1846.  

Dette betyr at kvinnene i 1846 stod for 43% av den totale yrkesaktiviteten, noe som betyr en 

økning på 13 prosentpoeng fra 1841. Dette igjen betyr at mennenes andel av den totale 

yrkesaktiviteten i 1846 lå på 57%, og derfor naturlig nok også ned med 13 prosentpoeng fra 

folketellingen 1841. 

Totalt sett er flere personer registrert med yrke i 1846 enn i 1841. Dette gjelder både antallet, 

og tallet på personer med yrke i forhold til det totale antallet personer. 

Sammenlikner vi tallene vi nå har funnet for plantasjene med tidligere tall for husstandene i 

Cruz Bay by, så ser vi drastiske forskjeller dette året. Antallet kvinner registrert med yrke i 

forhold til totalen var 58% for Cruz Bay by, og som vi har sett 60% for plantasjene. Dette er 

ingen vesentlig forskjell, men for menn viser tallene 35% for Cruz Bay by og hele 86% for 

plantasjene. Dette er en voldsom forskjell, og det er også en vesentlig forskjell i antallet 

personer registrert med yrke i forhold til det totale antallet personer. For Cruz Bay by lå dette 

tallet på 50% i 1846, og for plantasjene lå dette på 72%. En ser også at det er stor variasjon i 

yrkene på plantasjene kontra yrkene i byen. 

 

Siden det bodde såpass få frie på plantasjene kan vi tillate oss å lete oss frem til de personene 

som ikke hadde et registrert yrke. I 1846 ser vi at det var 8 personer som manglet yrke. Det 

viser seg at av disse så var 6 av dem barn, og de to siste står oppført som koner av sine 

respektive menn. Dette støtter da min påstand om at hoveddelen av dem som ikke står 

registrert med et yrke, var barn og unge. 

 

Vi ser at det også i 1846 kun er registrert 3 plantasjedrivere. Som i 1841 var det ingen 

plantasjedriver på plantasjen Bethanien, da vedkommende her ble registrert som misjonær. 

Ettersom plantasjen Enighed har utfyllende informasjon på dette området i 1846, må det være 

en annen plantasje som ”mangler” plantasjedriver. Den plantasjen skal vise seg å være 

Adrian, da vedkommende her er registrert som dommer. Han var i tillegg dommer for hele St. 

Jan, og det er naturlig at denne tittelen ble oppført i stedet for plantasjedriver. 
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    Figur 11. En plantasjedriver som passer på sine slaver. 

 
   Kilde: www.evoyage.com/overseer%20and%20slaves.jpg. 

   Anmerkning: tegningen viser en situasjon i Maryland, USA. Likevel viser  

   tegningen en situasjon som også var vanlig i Cruz Bay kvarteret på St. Jan.  

 

 

Som det fremkommer av tabell 1.18 var det mange flere yrker registrert i 1846.45  

I tabell 1.18 så vi også at antallet kvinner registrert med yrke hadde økt fra 1841 til 1846. Vil 

denne økningen fortsette frem til 1850? I 1850 hadde totaltallet på frie personer på plantasjene 

falt til 19, og som det fremgikk av tabell 1.3 falt antallet barn og unge i takt med totaltallet. 

Dette kan bety at vi i 1850 vil få enda høyere antall personer registrert med yrke i forhold til 

antall personer totalt. 

 

 

 

                                                 
45 Dette har selvfølgelig sammenheng med at det også var mange flere folk registrert dette året. Som nevnt 
holder antallet plantasjedrivere seg stabilt på 3 personer, mens husholderyrket har økt. Det er nå disse to yrkene 
som har flest registrerte personer. Antallet misjonærer har falt, og dette grunner i at det i 1846 var en helt ny 
gruppe mennesker på misjonærstasjonen Bethanien. Bare én person står oppført som misjonær her i 1846, mens 
alle som var på denne plantasjen i 1841 ble registrert som misjonærer. Mange av de nye yrkene fra 1846 er å 
finne igjen på oversikten over nettopp Bethanien. 
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Tabell: 1.20 – Yrker på frie personer på plantasjene i Cruz Bay kvarteret 1850. 

YRKER 1850 ANTALL KVINNER ANTALL MENN TOTALT ANTALL 
Båtkaptein 0 1 1 
Fisker 0 1 1 
Husholderske 2 0 2 
Hustjener 1 0 1 
Lærer 0 1 1 
Misjonær 0 1 1 
Plantasjedriver 0 3 3 
Sjømann 0 2 2 
Skomaker 0 1 1 
Beitelandsarbeider 0 1 1 
Stallgutt 0 1 1 
Vaskekone 1 0 1 
PERS. MED YRKE / TOTALT 4 / 6  (67%) 12 / 13  (92%) 16 / 19  (84%) 
Kilde: se tabell 1.1.    

Anmerkning: jeg viser til egne tall fra tabell 1.4 når det gjelder antall personer dette året. 

 

 

Min teori gikk ut på at antallet personer registrert med yrke i forhold til antallet personer totalt 

ville øke fra folketellingen 1846 til folketellingen i 1850. Bakgrunnen for min teori var som 

nevnt at antallet barn og unge er betydelig mindre i 1850 enn i 1846. Av denne grunn ville 

flere av personene være egnet for å ha et yrke i 1850 enn i 1846. Som tabell 1.19 viser, så 

stemmer min teori. I 1850 er flere kvinner og menn med yrke registrert i forhold til det totale 

antallet, enn i 1846. Dessuten ser vi at totalantallet på personer med yrke i forhold til personer 

totalt har steget. 12 av 13 menn har et yrke registrert for 1850. Menn utgjorde totalt 75% av 

all yrkesaktiviteten dette året, men som vi ser var det også over dobbelt så mange menn som 

kvinner. Ser vi på antallet personer registrert med yrke i forhold til antall personer totalt av 

hvert kjønn, bidro menn mest med sine 92% mot kvinnenes 67%. 

Med sine 67% økte kvinnene likevel sitt antall registrert med yrke i forhold til antall kvinner 

totalt. 4 av 6 har et yrke registrert, og de to siste hunkjønnene var ei tre år gammel jente og en 

dame som er registrert som kona til sin mann. Dette betyr at stort sett alle som i 1850 var 

egnet til å ha et yrke hadde nettopp det. Det viser også totaltallene på personer registrert med 

yrke dette året, der hele 84% har et registrert yrke. På dette området har det vært stigning fra 

alle folketellingene. 

Personer på plantasjene registrert med yrke i forhold til det totale antallet fortsetter altså bare 

å stige gjennom hele perioden. Som vi har sett er nesten alle menn registrert med et yrke i 

1850, og godt over halvparten av kvinnene. Tilsvarende tall for husstander i byen kan vi hente 
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fra tabell 1.13, og da ser vi at plantasjene lå godt foran husstandene i Cruz Bay by når det 

kommer til å ha registrert yrker. For kvinner hadde plantasjene i 1850 8 prosentpoeng flere 

kvinner registrert med yrke i forhold til det totale antallet kvinner, og menn hadde hele 35 

prosentpoeng flere registrert med yrke i forhold til det totale antallet menn. Når det gjelder 

antallet personer registrert med yrke totalt i forhold til antall personer totalt, hadde plantasjene 

i 1850 26 prosentpoeng flere enn husstandene i Cruz Bay by. Årsaken til at det er såpass 

mange flere registrert med yrke på plantasjene er ikke lett å si, men som vi har vært inne på så 

var det flere familiære relasjoner mellom husstandene i byen enn plantasjene i landdistriktet. 

Dette kan ha ført til at en god del flere personer i byen enn på plantasjene har fått en familiær 

relasjon registrert i stedet for et yrke. 

 

 

 

 

Konklusjon 

 

Mitt mål med denne undersøkelsen var å finne ut hvordan husstander i Cruz Bay by og 

plantasjer i Cruz Bay kvarteret var satt sammen. Med vekt på de frie personene var jeg 

interessert i å finne ut både hvor mange personer det var å finne i husstandene og på 

plantasjene, og hvilke type mennesker som bodde der. Ved hjelp av denne informasjonen 

skulle vi være i stand til å skape et bilde av hvordan en vanlig husstand i Cruz Bay by og 

hvordan en vanlig plantasje i landdistriktet så ut i perioden 1841 til 1850. 

 

Det vi fant var at det fantes både likheter og forskjeller mellom husstandene i byen og 

plantasjene. For eksempel så vi at det stort sett bodde flere frie personer i husstandene i byen 

enn på plantasjene og flere ufrie personer på plantasjene enn i husstandene i byen. Likevel 

utviklet hussandene i byen og plantasjene seg likt ved at antallet frie personer økte for begge 

instanser fra 1841-1846 og sank fra 1846-1850. Dette er et godt eksempel på det man kan 

kalle statisk forskjell, men dynamisk likhet. 

Noe av det samme så vi når det kom til alder, der likheten var at det ble lavere alder gjennom 

perioden 1841-1850 for både husstander i byen og plantasjene, og forskjellen var selve 

alderen; som vi likevel så jevnet seg ut i 1846 og 1850. Ettersom mitt utvalg av husstander i 

Cruz Bay by og plantasjer fra landdistriktet førte til at vi fikk syv husstander fra byen og fem 

plantasjer, så vil temaer som kjønn ikke være like lett å sammenlikne. Likevel ser vi at det 
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ligger en vesentlig forskjell mellom husstander i byen og plantasjer innen dette temaet da 

husstandene i Cruz Bay by hadde 100 kvinner registrert i perioden 1841-1850 mens 

plantasjene bare hadde 29 kvinner registrert i samme tidsrom. Tilsvarende tall for menn er 61 

for husstandene i Cruz Bay by og 35 for plantasjene. Ikke bare er det mange flere kvinner i 

byen enn på plantasjene, men det viste seg også at det var flere kvinner enn menn i byen og et 

motsatt forhold på plantasjene. 

Det var også store forskjeller innen temaet fødested. Her viste det seg at de absolutt fleste frie 

i byen var født på de dansk vestindiske øyer, og hovedsakelig på St. Jan. For plantasjene var 

det ingen som var født på St. Jan i 1841, men dette tok seg opp i 1841 og 1850. Likevel fant 

vi ut at dette stort sett var tidligere ufrie og at de fleste frie på plantasjene hovedsakelig var 

født i Tyskland, Danmark, eller på en av de to andre dansk vestindiske øyene.  

 

Visse likheter mellom husstander i byen og plantasjene på landet var å finne innenfor 

religionstemaet. Det skulle vise seg at den moroviske trosretningen var blant de viktigste 

begge steder. Vi så dessuten at for personer født på St. Jan var det både i husstandene i byen 

og på plantasjene den moroviske trosretningen som var mest utbredt. Likevel var 

trosretningene på plantasjene mer fordelt enn i byen, der de fleste enten var lutheranere eller 

morovianere.  

Når det kom til temaet som omhandlet yrker på frie personer så vi store forskjeller. Ikke bare 

for de enkelte yrkene, der fisker og syerske var de desidert mest utbredte blant de frie 

personene i Cruz Bay by og som det nærmest ikke forekom noe av på plantasjene, men også 

for antallet personer med registrert yrke. Det vi la merke til var at mange flere på plantasjene 

var registrert med yrke enn i byen. 

 

Så hvordan skal vi forklare alle disse forskjellene? Eller de få likhetene som vi også har sett 

og som stort sett dreide seg om likheter i utviklingen over tid? Jeg har prøvd å komme med 

noen forklaringer og noen hypoteser for hva grunnene kan være her og der i teksten. Likevel 

tillater ikke kildene mer enn dette. Grunnen til at dette ikke lar seg forklare så lett, eller at 

forklaringen ikke finnes fra før, var noe av det som gjorde at jeg valgte å kartlegge de sosiale 

forholdene i Cruz Bay kvarteret. Jeg håper at jeg med denne besvarelsen har klart å skape et 

bilde av hvordan husstander i Cruz Bay by og plantasjene i landdistriktet var satt sammen 

sosialt og hvordan livet artet seg i Cruz Bay kvarteret.  

Videre ville det være interessant å sammenlikne de resultatene vi nå har funnet med 

tilsvarende resultater for de andre kvarterene på St. Jan. Dermed ville vi kunne se om Cruz 
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Bay skilte seg ut fra resten av øya, eller om det vi har funnet ut i denne besvarelsen var 

hovedtendensen for hele øya. Deretter vil det igjen være interessant å sammenlikne St. Jan 

med de to andre øyene i Dansk Vestindia; St. Thomas og St. Croix. Var øyene stort sett bygd 

opp likt sosialt sett? Var samfunnet i det lille tettstedet Cruz Bay by likt bysamfunnene i 

Fredriksted på St. Croix og Charlotte Amalie på St. Thomas? Og hvordan sto plantasjene i 

Cruz Bay kvarteret på St. Jan i forhold til plantasjene på de to større øyene? 

Dette er temaer og fremtidige oppgaver jeg håper å ha bidratt til å legge til rette for med min 

besvarelse og kartlegging av hvordan husstander i Cruz Bay by og plantasjer fra landdistriktet 

var satt sammen i perioden 1841-1850.   
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Kildeoversikt 

 

 

• Rigsarkivet, København – Folketellinger Dansk Vestindia 1841, 1846, 1850  

(På CD-Rom). 

 

 Spesifisert liste over sider brukt i denne besvarelse: 

 

 

Plantasje  År  Undermappe Frie  Ufrie 

 

Adrian   1841  03  587  477, 478 

Bethanien  1841  03  589  481, 482 

Enighed  1841  03  590  485, 486 

Herman Farm  1841  03  595  487, 488, 489, 490 

Rustenberg  1841  03  596  496, 497 

 

Adrian   1846  03  1110  1196, 1197, 1198  

Bethanien  1846  03  1111  - 

Enighed  1846  03  1114  1202 

Herman Farm  1846  03  1116  1203, 1204, 1205 

Rustenberg  1846  03  1120  1211, 1212 

 

Adrian   1850  02  834, 835 - 

Bethanien  1850  02  833  - 

Enighed  1850  02  839  - 

Herman Farm  1850  02  841, 842 - 

Rustenberg  1850  02  847, 848 - 
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Husstand       År  Undermappe            Frie  Ufrie 

 

John Henley      1841  03  642  - 

William W. Lind     1841  03  645  432 

James Hallys arvinger    1841  03  592  495 

Charlotte Senerel     1841  03  647  - 

Sophia M. Weinmar     1841  03  648  434 

Eva M. Wellhagen     1841  03  649  435 

Lucy William      1841  03  650  436 

 

John Henley      1846  03  1132  1216 

William W. Lind     1846  03  1123  1223 

James Hallys arvinger    1846  03  1118  1209 

Charlotte Senerel     1846  03  1131  - 

Sophia M. Weinmar     1846  03  1124  1222 

Eva M. Wellhagen46     1846  03  1136  1215 

Lucy William      1846  03  1125  1221 

 

John Henley47      1850  02  799  - 

William W. Lind48     1850  02  805  - 

James Hallys arvinger    1850  02  845  - 

Charlotte Senerel     1850  02  800  - 

Sophia M. Weinmar     1850  02  806  - 

Eva M. Wellhagen     1850  02  807  - 

Lucy William      1850  02  810  - 

 

• Internett49  

- www.cruzbayrealty.com/graphics/art11.jpg 

- www.dkconsulateusvi.com 

- www.artmarketpro.com/catalog/danish/st_jan/i_stjan.htm 

- www.evoyage.com/overseer%20and%20slaves.jpg 

                                                 
46 I 1846 og 1850 er husstanden registrert eid av Eva M. Wellhagens arvinger. 
47 I 1850 er husstanden registrert eid av John Henleys arvinger. 
48 I 1850 er husstanden registrert eid av William & Ann S. Lind. 
49 Brukt for å finne figurer og illustrasjoner til besvarelsen. 
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