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Innleiing 

Christoffer Columbus kalla øya Sankta Cruz då han kom dit i 1493. Seinare vart øya fransk og 

omdøypt til St.Croix som eigentleg berre er ei omsetjing av det spanske namnet. I 1733 kjøpte 

Danmark-Noreg øya av franskmennene. Danmark-Noreg hadde alt to andre øyar i området, 

St.Thomas og St.Jan, men desse var heller små og relativt ulønsame. Føremålet med kjøpet 

var å dyrka opp den store grassletta på øya og starta med sukkerproduksjon der.  

 

Det vart også bygd to byar på øya. I vest ligg Fredriksted, og i ei lita bukt ved nordkysten ligg 

Christiansted som var den største og viktigaste av desse byane. I starten av Kongens gade ligg 

guvermentshuset der regjeringa for Dansk Vestindia held til. Generalguvernøren, kongen sin 

øvste representant på øyane, held også først og fremst til i denne byen. Det var også her 

mange av slaveskipa la til og selde lasta si. Mange skip kom også med varer frå Danmark og 

la til her. I retur tok dei med seg store mengder sukker som skulle raffinerast heime i 

Danmark eller Noreg.  

 

Eg har funne det interessant å sjå nærare på nettopp denne byen, både fordi den hadde ei 

såpass sentral rolle i den danske administreringa av det vestindiske koloniriket, og fordi den 

låg like i nærleiken av dei store sukkerplantasjane på øya. Heilt sidan starten tidleg på 1700-

talet, hadde dessutan sukkerproduksjonen vore basert på ufri arbeidskraft. Frå 

handelsstasjonane i Vest-Afrika henta danske skip svarte slavar over til Vestindia. Dei fleste 

av desse slavane vart sysselsette på plantasjane der dei i hovudsak arbeidde på markene, men 

også nokre vart nytta til ymse gjeremål i byane. Året 1846 er dessutan berre to år før det vart 

slutt på slaveriet på øyane. Det er difor ekstra interessant å sjå nærare på slavane si stilling i 

denne byen og sjå om det kan finnast teikn som tyder på at ein var begynt å førebu seg på, 

eller i det minste at ein skjøna, at slaveriet snart ville opphøyre. 

 

I Christiansted i 1846 var dessutan nesten 2/3 av innbyggjarane kvinner.1 Kvifor var det slik?  

For å kunna svara på dette spørsmålet må eg til å gå inn på fleire ulike sider ved dette noko 

spesielle bysamfunnet. 

 

Eg vil prøve å gje eit bilde av byen Christiansted i 1846. Eg vil gå inn på kven som budde der, 

rett nok i liten grad personnamn, men i langt større grad gje eit oversynsbilde av byen. Eg 

                                                 
1 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00001-00985. 
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kjem til å peika på ein del til dels oppsiktsvekkjande tendensar i tillegg til den ujamne 

kjønnsfordelinga, og prøva på å gje forklaringar på kvifor ymse trekk i befolkninga var såpass 

spesiell som den var. Sidan det var ufri arbeidskraft, både i byen og ikkje minst i landdistriktet 

rundt byen, vil eg særleg ta for meg slavane sin situasjon. Mange av dei spesielle trekka ved 

byen og bysamfunnet kan dessutan på mange måtar forklarast nettopp ved å sjå nærare på dei 

ufrie. 

 

Mange av opplysningane har eg funne i folketeljingane for Dansk Vestindia for 1846. Desse 

folketeljingane for Christiansted er dessverre ikkje heilt komplette. Nokre av dei sentrale 

gatene manglar enten opplysningar om frie eller om ufrie. Dette gjeld først og fremst 

Hospitalsgade, Lille Hospitalsgade, Dronningens Tværgade og Fiskergade (sjå vedlagt 

oversikt og kart). Eg har dessutan valt bort dei områda som låg lengst borte frå hamna og i 

staden konsentrert meg mest mogleg om sjølve sentrum. Av eit folketal på om lag 5000 har eg 

registrert opplysningar om 4030 personar. På bakgrunn av dette kjenner eg meg trygg på at eg 

har registrert ein såpass stor del av befolkninga i byen at dei tendensane og dei trekka eg har 

funne, er riktige. Eg har gjort ein kvantitativ undersøking av folketeljingane og talt opp kor 

mange personar som var busett i kvart hus, både frie og slavar. Vidare har eg fordelt desse 

både etter, kjønn, alder, fødestad, sivilstatus og også registrert om nokon i husstanden hadde 

borgarbrev. Utover dette har eg også brukt Neville A.T. Hall si bok Slave Society in the 

Danish West Indies og Ove Hornby si bok Kolonierne i Vestindien som kjelder. Hall har gjort 

ein grundig analyse av slavesamfunna i Dansk Vestindia, både rurale og urbane. Han har 

dessutan gjort ein del berekningar for øyane rundt 1800. Eg har prøvd å samanlikne dei tala 

han kom fram til med dei opplysningane eg fann i folketeljinga for 1846 for å prøva å kunna 

sjå ei utvikling i løpet av denne 50-års perioden. Hornby på si side, fortel meir den lange 

historia om øyane frå det første dansk-norske skip besøkte øyane på 1640-talet, og til salet av 

øyane til USA i 1917. 

 

Slaveøya 

St.Croix var ei slaveøy. På norsk betyr namnet St.Croix noko slikt som ”Den heilage 

krossen”. For dei mange slavane som kom til øya låg nok tankane om noko heilagt langt unna. 

Krossen var eigentleg ein romersk tortur- og avrettingsreiskap der dei mellom anna avretta 

Jesus. Truleg var det meir i denne retninga dei mange tusen svarte som kom til St.Croix frå 

vestkysten av Afrika, oppfatta øya og tilværet der. Livet som slave kan godt samanliknast 

med ein lang og pinefull tortur som enda med døden. Iallfall for mange var dette tilfelle. 
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Heile føremålet for Danmark med å kjøpa øya frå Frankrike i 1733 var at dette skulle bli ei øy 

der dei kunne driva sukkerplantasjar basert på ufri arbeidskraft, og gjennom dette tene store 

pengar. Og det var nettopp på dei mange plantasjane på øya at ein fann dei fleste slavane. I 

1803 til dømes, var det 22.648 slavar på landsbygda på St.Croix, mens det berre var i 

underkant av 4000 slavar i byane.2 

Dette tyder sjølvsagt på at det var 

på plantasjane det var størst trong 

for ufri arbeidskraft. Men at det 

også i byane var ein del 

arbeidsoppgåver som slavar kunne 

utføra. I Christiansted til dømes,  

var det såpass mange som 3.038 

slavar i 1803 (sjå tabell 1). 

 

Slavane utgjorde tidlig eit fleirtal av befolkninga på øya. Alt i 1755, berre 22 år etter at øya 

vart dansk, var det til dømes 8.897 slavar på St.Croix og berre 1.303 kvite.3 Denne skeive 

fordelinga gald også i Christiansted. I 1758 var faktisk nesten 2/3 av dei som budde i byen, 

slavar. Dette talet varierte noko fram mot 1789 då det var i ein viss tilbakegang. Utover på 

1800-talet stupte slavetalet og var under 20% når vi kjem fram til 1846, berre to år før 

frigjevinga (sjå tabell 1).  

 
Tabell 1. Utviklinga av folketalet  i Christiansted 1758-1846. 

År I alt Slavar Frie % slavar 

1758  a) 2175 1422 753 65,4 

1789  a) 4829 2977 1852 61,6 

1803  a) 5510 3038 2472 55,1 

1846   5353  b)   1033  c)    4320  c) 19,3 

a) Tala er henta frå Hall (1992): Tabell 5.1 side 88. 

b) Dette er eit gjennomsnitt av tala frå 1841 og 1850 henta frå Skrubbeltrang (1967)  side 327. 

c) Desse er rekna ut frå den prosentvise fordelinga eg kom fram til etter å ha talt opp 4030 personar i folketaljingane for 

Christiansted 1846. 

 

Prosentdelen av slavar i Christiansted gjekk altså kraftig ned frå 1758 til 1846. Kvifor var det 

slik? Som alt nemnd var truleg øya St.Croix, trass det heilage namnet, snarare eit helvete enn 

                                                 
2 Vibæk (1966) side 102-103. 
3 Hall (1992) Tabell 1.1 side 5. 

Kart over St.Croix. Henta frå www.surtsoedt.dk 
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ein himmel for dei mange tusen slavane som kom dit. Arbeidet som slave var ofte hardt og 

slitsamt og mange døydde utan å verta gamle. Er det kan hende slik, at mange av slavane rett 

og slett døydde av det harde arbeidet i det tropiske klimaet? For dei første kvite som kom til 

øyane på slutten av 1600-talet hadde overlevingsprosenten vore særdeles låg. Av 324 personar 

som drog til Dansk Vestindia frå København i perioden 1671-75, overlevde faktisk berre 64 

både reisa og det første halvåret på øyane (i dette tilfelle St.Thomas).4 Rett nok var det mange 

som vart sjuke og døydde alt under overfarten og ikkje ein gong fekk sjå øyane i vest. Men 

mange vart også sjuke i løpet av dei første månadane dei var i det tropiske klimaet, og 

døydde. Var dette også tilfelle med slavane? Truleg var det ikkje slik. Slavane reiste ikkje til 

dei danske øyane frå Danmark og København, men frå vestkysten av Afrika. Dei aller fleste 

av dei svarte var frå område med tropisk klima og difor motstandsdyktige mot dei 

sjukdommane som herjar i slike strok. Men det harde arbeidet kunne heilt sikkert tære hardt 

på helsa til dei ufrie. Og sjølv om det nok var svært mykje hardare å arbeida på plantasjane 

utanfor byen, kunne nok kvardagen som slave i Christiansted, vera i hardaste laget for enkelte. 

Men tala for influensaepidemien som herja øyane i 1789, tyder på at dei urbane slavane var 

langt meir motstandsdyktige mot sjukdommen enn plantasjeslavane. I Christiansted var 

dødsraten blant slavane 1:77, mens den på landsbygda låg på 1:16.5 Dette tyder på at sjølv om 

også slavetilværet i byen var hardt nok, var dei slavane som held til her meir 

motstandsdyktige mot sjukdommar og truleg ikkje så nedslitne som dei som held til på 

plantasjane.  

 

Men av tabell 1 ser vi eit brått stup i prosentdelen slavar i Christiansted frå 1803 til 1846. Ja, 

to av tre slavar er rett og slett blitt borte i løpet av desse 43 åra. Kor har det blitt av dei? Vi har 

alt sett at det truleg ikkje kan forklarast med ei massedaud blant dei ufrie. Rett nok er 43 år ei 

lang tid og sjølvsagt er mange av dei som levde i 1803, døde i 1846. Men mange av dei som 

levde i 1758 var ganske sikker døde i 1803, likevel vart talet på slavar meir enn dobla på dei 

45 åra. Kva var så annleis med perioden frå 1803-46 enn tidligare? Noko av forklaringa ligg 

nok i at det i 1803 vart forbode å importera slavar. Det vart rett og slett slutt på slavehandelen 

frå Afrika og tilførselen av nye slavar utanfrå stoppa opp. Ein hadde alt frå starten av hatt 

vanskar med å få slavebefolkninga til å reprodusere seg og hadde vore heilt avhengige av å få 

tilført nye slavar utanfrå. Styresmaktene hadde ved fleire høve oppmoda plantarane til å auka 

fødselstala blant slavane, utan at dette hjelpte monaleg. For eigarane låg det nok profittmotiv 

                                                 
4 Hornby (1980): side 37. 
5 Hall (1992): side 95. 



 7 

bak også. På plantasjane var det først og fremst trong for menn som kunne utføra det harde 

arbeidet på markene. Difor var det faktisk eit overskot av menn på landsbygda.6 Men det som 

bestemmer reproduksjonsevna til ei folkegruppe er talet på kvinner. Dette var nok ein 

medverkande faktor for at reproduksjonsevna blant slavane var såpass liten. Dessutan ønskte 

rett og slett mange slaveeigarar å halda fødselstala låge med tanke på å kunna få mest mogleg 

profitt ut av investeringane sine. Ei gravid kvinne var gjerne ikkje i stand til å arbeide så hardt 

som andre kvinner. Dessutan ville det gå tid bort både i samanheng med fødselen og til 

barnepass. I tillegg vart det då endå fleire munnar å metta. Og det ville gjerne gå 10-12 år før 

barnet var såpass stort at det ville kunne gjera særleg nytte for seg. Mange plantasjeeigarar 

fann det difor meir økonomisk å kjøpa inn nye 

kvinnelege slavar enn å skåna gravide kvinner.7 Mange 

av dei som drog til øyane hadde altså heller kortsiktige 

planar. Tanken var å verta hurtig rik og så reisa heim 

att til Europa.8 Difor tenkte dei ikkje i dei lange 

banene. Er så dette forklaringa på at slavetalet skrumpa 

så dramatisk inn etter 1803. Kjelda tørka rett og slett 

ut? På sett og vis er dette riktig. Importen av nye slavar 

utanfrå vart i all hovudsak stoppa, og svært få nye 

slavar kom til øyane.  

 

Det finns rett nok døme i folketeljingane på at det 

faktisk fans personar i Christiansted som var fødde i 

Afrika etter 1803. Joseph Akoi i Nørregade 7E til 

dømes, er 36 år gammal og fødd i Afrika. Han arbeider 

som sjømann, er ugift, men deler husvære med mellom anna fire barn som har same 

etternamn som han.9 Eit liknande døme finn vi i Smedstræde 4A. Her bur Sally Peckmann. 

Ho er 40 år gammal og fødd i Afrika etter at forbodet mot import var sett ut i livet.10 Men 

begge desse er frie i 1846. Og det fins ikkje opplysningar om når dei vart frigjevne. Sjølvsagt 

kan desse to personane vera fødde frie, kanskje kvite som er fødde i Afrika, men truleg er 

ikkje dette tilfelle. Det fins faktisk også slavar i Christiansted i 1846 som også er fødde etter 
                                                 
6 Hall (1992): Tabell 5.4 side 91 viser at 11.670 menn og 10.036 kvinner arbeidde som slavar på plantasjane på 
St.Croix i 1797. 
7 Feldbæk (1997): side 93 
8 Bach Christensen (1983): side 147. 
9 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00461. 
10 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00520. 

Smedestræde i Christiansted. Foto. 
Rigsarkivet. Henta frå www.surtsoedt.dk. 
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forbodet mot import var innført i 1803. Phoeby i Østergade 7 er fødd i Afrika, men er berre 38 

år gammal.11 Det betyr at ho var fødd i Afrika i 1808, altså fem år etter at forbodet vart 

innført. Det viser seg også at trafikken med slaveskip frå vestkysten av Afrika ikkje stoppa 

heilt opp. Ole Feldbæk viser til at det i åra 1803-06 segla 21 slaveskip under dansk flagg til 

Vestindia, men han viser også til ein dramatisk nedgang i den same trafikken frå 1802 til 

1803.12 Det kan sjølvsagt hende at det var nokre anløp av utlandske slaveskip etter 1803, men 

i all hovudsak stoppa nok importen av slavar opp. Og sjølv om det var eit visst tilsig utanfrå, 

var dette heller lite samanlikna med tidligare. Så sjansane for å kunna skaffa seg nye slavar 

vart nok i realiteten svært små. Men det er eit anna trekk ved tabell 1 som også er verd å 

merke seg. Som alt nemnd fall talet på slavar kraftig frå 1803 til 1846, men i same periode 

steig faktisk talet frie nesten tilsvarande. Det totale innbyggjartalet i byen held seg relativt 

stabilt. Og folketeljingane frå 1846 viser ikkje noko som kan tyda på at det har kome ei 

massiv innvandring til byen i åra før 1846. Det er faktisk her vi finn att dei fleste slavane som 

mangla i reknestykket. Dei har rett og slett vorte frie.  

 

Slavar og borgarar 

På plantasjane var dei fleste slavane sysselsette i 

sukkerproduksjonen og arbeidde først og fremst på 

markene. Men kva arbeidsoppgåver hadde slavane i 

byen? Her kan ein grovt sett dela dei inn i to 

hovudgrupper. Den eine gruppa er dei som hadde ulike 

former for teneste i heimen, husslavar. Den andre 

gruppa er dei som arbeidde utanfor heimen, enten i 

eigaren si teneste eller utleigd til andre. Desse har eg 

valt å kalle arbeidsslavar. Husslavane som i 1846 

utgjorde eit klart fleirtal av slavane i byen med  80% av 

det totale slavetalet13 (sjå diagram 1), held huset i 

orden. Dei lagde mat, reparerte klede, vaska og gjorde 

reint. Dei passa barna, henta vatn og ved og gjorde mange av dei tinga som er naudsynt for at 

ein heim skal fungere godt. Dei aller fleste av desse slavane var kvinner og unge jenter, men 

også ein del unge gutar var sysselsette med slikt arbeid. Arbeidsslavane hadde eit vidt spekter 

                                                 
11 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00973. 
12 Felbæk (1997): Figur 18, side 92 viser at det segla 20 slaveskip under dansk flagg til Vestindia i 1802. I 1803 
hadde dette talet falle til 5. 
13 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00671-00985. 

Brønn i Christiansted. Ei av 
oppgåvene til husslavane var å hente 
vatn. Foto. Rigsarkivet. Henta frå 
www.surtsoedt.dk. 
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av oppgåver. Dei var snikkarar, murarar, skreddarar, tønnemakarar, smedar, fiskarar, dreiv 

med ymse former for frakt og transport, berre for å nemne nokre få døme. Fleire av desse var 

kjende for å vera svært dyktige i arbeidet sitt, og dermed særs verdifulle for eigarane sine. 

Men det er vanskelig ut frå folketeljingane å fastslå akkurat om dei var i teneste hos eigaren 

sin eller utleigde til andre. Nokre få stader er det rett nok oppført ”for hire”, men truleg var 

fleire enn desse få, utleigd til ymse former for arbeid i byen, enten heile tida eller i periodar. 

Ein kan dessutan ikkje operere med eit vasstett skilje mellom husslavar og arbeidsslavar og 

seie at husslavane berre arbeidde i huset til eigaren. Det kan jo godt hende at nokre av desse 

slavane også vart utleigde i husteneste hos andre. I folketeljingane står det gjerne oppført 

fleire eigarar på slavar 

under same tak. Nokre av 

desse eigarane bur ikkje i 

huset. Dette kan då tyda 

på at desse slavane er 

innleigde. 

 

Det var truleg dei mest 

velståande i byen som 

hadde mange slavar. For å 

kunne undersøke dette 

grundigare har eg tatt for 

meg kven som hadde borgarbrev i byen i 1846. I Christiansted i 1846 var det berre nokre få 

som hadde borgarbrev. Av dei over 4000 eg har undersøkt, var det berre 75 personar med 

borgarbrev. Dette utgjer berre 2,3% av dei frie i byen.14 Kva måtte til for at ein skulle kunne 

løysa borgarbrev? Kva fordelar hadde ein som hadde borgarbrev? Er det nokon samanheng 

mellom å ha borgarbrev og velstand?  

 

I utgangspunktet var kravet for å få borgarbrev truleg at ein eigde hus og grunn i byen, men 

dette endra seg og vart seinare knytt til retten til å driva borgarlege næringar som handel og 

handverk.15 For å kunna løysa borgarbrev var det vanlegvis eit krav at den nye borgaren 

hadde ein minsteformue. I tillegg måtte han betale ei avgift, borgarrett, til byens kasse. 

Innehavarar av borgarbrev måtte også ta på seg fellesplikter i byen og kunne veljast til ymse 

                                                 
14 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00001-00670. 
15 Blangstrup (1915) side 692. 

Diagram 1. Yrker, slavar, Christiansted, 1846.

Husslavar
80 %

Arbeidsslavar
18 %

Ukjent 
yrke/invalide

2 %

Diagrammet byggjer på Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, 
side 00671-00985. 
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tillitsverv. Frå slutten av 1830-åra kom det ei rekkje liberale næringslovar som førte til at 

stadig fleire av dei næringane som var knytte til borgarskap, vart frie.16 Men for Danmark, og 

dei danske koloniane, var situasjonen ein litt annan. Først i 1839 vart det nedsett ein 

kommisjon som skulle sjå nærare på endringar i næringslovgjevinga. Ei lov som oppheva 

næringstvangen vart vedteken i 1857, men tredde ikkje i kraft før så seint som i 1862.17 Dette 

betyr at det var naudsynt å ha borgarbrev i Christiansted i 1846 for å kunna driva med såkalla 

borgarlege næringar. I same retning peikar det faktum 

at det i folketeljingsskjemaa fans ein eigen rubrikk for 

borgarbrev. Vi ser også i folketeljingane at det er 

fleire som hadde løyst borgarbrev etter 1840. H. R. 

Benner i Kongens tværrgade 4 og Kompaniets gade 

(truleg låg huset hans der desse to gatene møtes, like 

ved marknadsplassen) løyste til dømes borgarbrev 

som ”merchant” i 1843.18 Han hadde truleg ikkje gjort 

dette dersom det ikkje framleis var knytt fordelar og 

rettar til dette. H. R. Benner var altså handelsmann og 

dreiv truleg ein butikk. Iallfall eigde han ein slave, 

Christian (16) som arbeidde som ”shopattendant”.19 I 

tillegg arbeidde også ungguten Julian Henry Miller 

(17) som var busett i huset til Benner, med det same 

arbeidet.20 Det ser ut til at Benner hadde ein butikk i 

huset sitt like ved marknadsplassen der han 

sysselsette to unggutar, ein slave og ein fri. 

 

Det er sjølvsagt berre frie i Christiansted som har borgarbrev, dessutan var alle som hadde ein 

slik rett, menn. Som alt nemnd, måtte ein som skulle løysa borgarbrev både ha ein viss formue 

og dessutan betala ei avgift til bykassen. Det var med andre ord ikkje noko som ein med små 

midlar kunne skaffe seg. Det var nok høve til å driva både med ymse former for handverk og 

handel også utan at ein hadde borgarbrev. Fleire er oppførte i folketeljinga både som 

snikkarar, skreddarar, skomakarar, smedar og seljarar, utan at dei har borgarbrev. Ein som 

                                                 
16 Imsen (1999) side 57-58. 
17 Feldbæk (1993) side 184. 
18 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00401. 
19 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00860. 
20 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00401. 

Hjørnet av Strandgade og Dronningens 
Tværgade. Christiansted. Foto. 
Rigsarkivet.. Henta frå www.surtsoed.dk. 
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hadde borgarbrev var skreddaren Christian Toiver. Toiver budde åleine i Kongens gade 48, 

var ugift og hadde ingen slavar. Han var fødd på St.Croix og døypt i den lutherske kyrkja i 

1791. Han løyste borgarbrev i 1835.21 Toiver var slik sett eit døme på ein som dreiv med 

handverk og som hadde løyst borgarbrev.  Men det ser ikkje ut som det var eit krav at 

skreddarar hadde borgarbrev, for i Strandgade 8 budde ein annan skreddar, George 

O’Carroll.22 Han hadde derimot ikkje borgarbrev. Dette syner at det var altså godt mogleg å 

ha det same handverket utan å ha løyst borgarbrev. No kan det henda at Toiver, som hadde 

borgarbrev, kunne driva med sal av klede, medan O’Carroll som ikkje hadde borgarbrev, 

berre kunne driva med reparasjonar av klede. Men dette seier ikkje kjeldene noko om. 

Christiansted låg dessutan langt frå Danmark og København. Det er ikkje utenkeleg at ein såg 

mellom fingrane med mindre brot på næringslovane på øyane, og prøvde å tilpassa 

regelverket best mogleg til dei lokale tilhøva. 

 
Tabell 2.  

Slavar fordelt på hus der minst ein i husstanden hadde borgarbrev og husstandar der ingen hadde borgarbrev. 

Tal slavar Hus  

m/borgarbrev 

% Hus 

 u/borgarbrev 

% Christiansted  

totalt 

% 

0 19 27,1 213 53,6 232 49,7 

1-4 35 50,0 150 37,8 185 39,6 

5-9 11 15,7 28 7,1 39 8,4 

10-14 3 4,3 5 1,3 8 1,7 

15-19 2 2,9 1 0,3 3 0,6 

Totalt 70  a) 100 397 100 467 100 

a) Talet på borgarbrev var 75, men i nokre av husstandane var det to personar med borgarbrev. 

Tabellen byggjer på tal frå folketeljing for Dansk Vestindia 1846. Undermappe 00001, side 00001-00985. 

 

 Dei som dreiv med handel utan borgarbrev, dreiv nok med sal av ymse småvarer på gata og 

var gjerne sysselsett av ein som hadde borgarbrev. Ja, ein del av desse var til og med slavar og 

selde ulike varer for eigaren sin. Men det var likevel ikkje sikkert at eigaren hadde 

borgarbrev. Truleg var det då snakk om ein liten handel som folk flest kunne ta del i, medan 

den store handelen, gjerne import og eksport av større kvanta, var den handelen som det var 

lagt restriksjonar på i form av borgarbrev.  

 

Var det så nokon skilnad på slavehaldet når ein samanliknar husstandar der minst ein av 

bebuarane hadde løyst borgarbrev med husstandar der ingen av dei som budde der hadde 

                                                 
21 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00387. 
22 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00533. 
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borgarbrev? Som alt nemnd er det mykje som tyder på at mange av dei som hadde løyst 

borgarbrev, var blant dei rikaste i byen. Dermed skulle desse også vera økonomisk i stand til å 

halda seg med fleire slavar enn dei fattigare. Tabell 2 syner at det er ein tydeleg samanheng 

mellom storleiken på slavebehaldninga og det å ha eit borgarbrev. Det er for det første klart 

fleire husstandar med borgarbrev som har slavar. Heile 72,9% av desse har ein eller fleire 

slavar. Medan over halvparten (53,6%) av dei som ikkje har løyst borgarbrev, har ingen slavar 

i det heile. For det andre har husstandar med borgarbrev jamt over fleire slavar enn husstandar 

utan borgarbrev. Rett nok er det fleire husstandar utan borgarbrev som har slavar, enn 

husstandar med borgarbrev, dersom ein berre ser på dei reine tala og ikkje på den prosentvise 

fordelinga. Dette skuldast sjølvsagt at i det klare fleirtalet av husa i byen ikkje budde personar 

som hadde borgarbrev. 

Men prosentvis låg altså 

dei med borgarbrev klart 

høgare i tal slavar enn dei 

utan eit slikt brev. 

 

Ein slave var ei stor 

investering og innebar ein 

stor kostnad i innkjøp. 

Dessutan kom også 

utgifter i samband med 

både kost, losji og klede. 

Dette var ting som 

eigaren måtte syta for. Mange slavar måtte nok ta til takke med heller ringe bustadar. Truleg 

var det snarare snakk om eit skur enn eit hus. Andre hadde kanskje berre ei seng i huset hos 

eigaren. Dei mest velståande som hadde store inntekter frå til dømes handel eller 

plantasjedrift, kunne halde seg med slavar som utførde arbeid for dei personleg. Ja, i tillegg 

kunne dei også leiga slavar frå andre. Dei fattigare slaveeigarane, som gjerne eigde berre 

nokre få slavar, måtte syta for at dei tente pengar på slavane sine. Ein del slavar vart utleigd, 

nokre produserte gjerne varer som kunne seljast, medan andre att selde ymse småvarer på gata 

og slik sett sytte for at eigaren fekk inntekter på dei. Og nettopp desse småhandlande slavane 

spela ei viktig rolle i den indre marknaden i byen og kompletterte på mange måtar 

Marknaden i Christiansted. Stikk. Handels- og Søfartsmuseet. Henta frå 
www.surtsoedt.dk 
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søndagsmarknaden der slavane frå landsbygda selde ymse varer.23 Men når vi kjem fram til 

1846, ser vi at slavetalet i byen er mykje lågare enn tidlegare. Dessutan var talet på husslavar 

stort. I tillegg har vi sett at husstandar med borgarbrev hadde flest slavar. Truleg hadde mange 

av dei fattige, mange av desse frie farga, ikkje lenger slavar i 1846. 

 

Fødd på St.Croix 

Øya St.Croix, saman med St.Jan og St.Thomas utgjorde altså det danske koloniriket i 

Vestindia. Ein skulle tru at mange danskar ville nytta sjansen og dra vestover for å gjera lykke 

i den nye verda i vest. Vi veit frå norsk historie at mange nordmenn emigrerte til Amerika i 

håp om å få eit betre liv der. Var det då slik at mange danskar drog til Dansk Vestindia for å 

slå seg opp og verta rik? Alt får starten av hadde danske styresmakter store vanskar med å 

rekruttere folk som ønskte å reise til koloniane i vest. I periodar måtte dei til og med ty til 

fengsla for å finne folk.24 Truleg var det både den lange og strie sjøreisa og dei vanskelege 

livskåra i det tropiske klimaet som skremde mange. Iallfall kom dei danskfødde fort i 

mindretal på øyane, og blant dei kvite dominerte snart folk frå andre europeiske nasjonar som 

Storbritannia, Irland, Tyskland og Nederland. Men dette endra seg etter kvart. Og når vi kjem 

fram til 1846 er bildet eit ganske anna, iallfall i Christiansted.  

 
Tabell 3. Fødestad, frie, Christiansted, 1846. 

Fødestad Tal Prosent av dei frie 

St.Croix 2855 87,7 

St.Thomas 76 2,3 

St.Jan 7 0,2 

Andre karibiske øyar 110 3,4 

Amerika 15 0,5 

Danmark 52 1,6 

Noreg 6 0,2 

Andre europeiske land 34 1,0 

Afrika 83 2,6 

Ukjent fødestad 16 0,5 

Totalt 3254 100 

Tabellen byggjer på tal frå folketeljing for Dansk Vestindia 1846. Undermappe 00001, side 00001-00670 

 

Det er ingen tvil om at dei som var fødde i Europa, enten det no var Danmark, Noreg eller eit 

anna europeisk land, var i klart mindretal i Christiansted i 1846. Som tabellen nedanfor syner, 

                                                 
23 Hall (1992) side 91. 
24 Hornby (1980) side 30-31. 
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var eit overveldane fleirtal av innbyggjarane i byen fødde på øya. Og samla sett var faktisk 

over 90% fødde i Dansk Vestindia. Under 100 personar, viser folketeljingane, var fødde i 

Europa. Kva skuldast så dette? Kvifor var så få fødde i Europa og eit så stort fleirtal fødde på 

St.Croix?  

 

Midt på 1800-talet var kommunikasjonane mykje dårligare enn i dag. Det tok mykje lenger tid 

å reise frå ein stad til ein annan. Sjølv kortare reiser kunne ta fleire dagar. Dessutan kosta det 

sjølvsagt pengar å reisa. Og pengar var gjerne ei mangelvare hos folk flest. Dette gjorde nok 

at moglegheitene for å reise til andre stader var langt meir avgrensa enn slik vi kjenner dei i 

dag. Midt på 1800-talet var det slett ikkje uvanleg at mange av dei som budde i ein by, var 

fødde i sjølve byen eller i dei omliggjande områda. På mange måtar stemte nok dette for 

Christiansted også. Dei som var fødde på øya hadde relativt små moglegheiter til å dra andre 

stader. Men likevel var det jo svært mange som emigrerte frå Europa og til den nye verda i 

vest akkurat på denne tida. Mange av desse la nok kursen mot Nord-Amerika og då i første 

rekkje USA, men også ein ganske stor kontingent innvandra til Latin-Amerika. Christiansted 

fekk nok sin del av innvandrar også, men denne delen var ganske liten. Mange såg nok 

moglegheitene for å kunna leva eit godt liv som mykje større på fastlandet, både i USA og i 

Latin-Amerika.  

 

Tre vegar til fridom 

Som tidlegare nemnt, var St.Croix ei slaveøy. Og eit stort fleirtal av innbyggjarane på øya var 

slavar importert frå Afrika. Men som eg også tidlegare har vore inne på, hadde talet på slavar i 

Christiansted gått kraftig tilbake i 1846 (sjå tabell 1). Mange av dei som tidlegare hadde vore 

slavar i byen, var rett og slett blitt frie. Korleis kunne dette ha seg? Kvifor auka delen av 

frigjevne slavar utover på 1800-talet? Det vart jo slutt på importen av slavar i 1803. Ein skulle 

jo då tru at eigarane ønskte å passa godt på dei slavane dei hadde, i og med at sjansane for å 

henta inn nye slavar så og seie var borte. Og sjølv om ein finn nokre døme på at dette forbodet 

var brote, er likevel desse døma få. Dei fleste slavane var fødde på dei danske øyane (sjå 

tabell 4) og då først og fremst på St.Croix. Importen frå Afrika hadde altså så og seie stoppa 

opp, men likevel auka talet på frigjevne slavar. Kvifor var det slik? 

 

 

 

 



 15 

Tabell 4. Fødestad, ufrie, Christiansted, 1846. 

Fødestad Tal Prosent av dei ufrie 

Dansk Vestindia 726 93,6 

Andre karibiske øyar og Amerika 13 1,7 

Afrika 37 4,8 

Totalt 776 100,1 

Tabellen byggjer på tal frå folketeljing for Dansk Vestindia 1846. Undermappe 00001, side 00671-00985. 
 

Ei viktig årsak kan nok vera at stadig fleire vart merksame på at det å halda folk som slavar, 

ikkje lenger var rett. Tankane frå opplysingstida, om fridom, likskap og brorskap, kan også ha 

nådd dei som eigde slavar i Christiansted. Dessutan såg dei gjerne at dei mange svarte som 

levde rundt dei, snakka det same språket, tilhøyrte 

kanskje den same kyrkja, og var på mange måtar slett 

ikkje ulik dei som eigde dei. Etter kvart vart det til og 

med slik at også tidlegare slavar også hadde eigne 

slavar. Det var med andre ord ikkje så mykje som 

skilde fri og ufri når ein kjem så langt som til 1846. Ja, i 

mange tilfelle var ikkje ein gong hudfargen ulik. Men 

likevel var jo ein slave ei stor investering, og dersom 

ein berre gav denne fridommen sin, ville dette utvilsamt 

medføra eit økonomisk tap for eigaren.  

 

Korleis kunne så ein slave vinna fridommen? Grovt sett 

kan vi her tala om tre vegar. Ein moglegheit for ein ufri 

var å skrapa saman nok pengar til å kjøpa seg sjølv fri. 

Gjennom ulike former for småhandel og tenester kunne 

gjerne ein slave klare å skaffe seg såpass mykje pengar at han, iallfall over tid, kunne ha råd 

til å kjøpa seg fri. Dette var truleg også lettare for ein som var slave i byen enn for ein 

plantasjeslave, sjølv om dei også dreiv noko handel byen. Det kunne dessutan hende at 

slektningar eller venner som hadde pengar, kunne hjelpa til med frikjøpet, men dette skjedde 

nok relativt sjeldan. Det var nok særs få av dei frigjevne slavane som hadde nok pengar til å 

klare dette.  

 

Ein annan veg til fridommen var faktisk å få den som ei slags gåve frå eigaren. Dette kunne 

skje medan eigaren enno var i livet, men kanskje endå vanlegare var det å få testamentert til 

Fribrev for ein slave frå 1801. Henta frå 
Rigsarkivet: www.virgin-islands-
history.dk/high.asp 
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seg fridommen etter at eigaren var død. Det kan vera fleire grunnar til at ein slaveeigar valte å 

gje ein eller fleire av slavane sine fridommen. Det kunne rett og slett vera eit uttrykk for 

takksemd for lang og tru teneste. Som tidligare nemnt, var ein stor del av slavane husslavar. 

Mange av dei var dermed ofte i kontakt med eigaren. Det er slett ikkje utenkeleg at det over 

tid kunne utvikla seg eit godt tilhøve, ja, til og med eit slags vennskap mellom eigar og slave 

på denne måten. Ein ser mange døme frå folketeljingane på at slavar under rubrikken ”Moral 

character” har fått attesten ”good” eller ”honest” frå eigaren. Det er dessutan svært få av 

slavane i Christiansted i 1846 som er oppgitt som straffa i dei same folketeljingsskjemaa. 

Dette kan tyde på at mange av dei ufrie hadde eit godt forhold til eigaren sin. Og for ein del 

eigarar ville det då vera naturleg å gje slavane fridommen sin rett og slett som ei teneste til ein 

god venn. I nokre tilfelle kunne nok forholdet mellom slave og eigar vera meir enn berre 

vennskapleg. Det er ingen tvil om at ein del mannlege slaveeigarar hadde intim kontakt med 

enkelte av dei kvinnelege slavane sine. Resultatet av ein slik kontakt var i mange tilfelle barn. 

Fleire slaveeigarar gav nok kvinnelege slavar fridommen sin rett og slett som takk for 

seksuelle tenester. Og dersom dei attpåtil var mor til eit eller fleire av eigaren sine barn, vart 

nok både mor og barn frie. Å sjå sine eigne barn gå rundt som slavar var nok noko dei 

færraste ønskte. 

 

Den tredje vegen til 

fridom var flukt. Det 

var to former for flukt. 

Den eine var å skjula 

seg på sjølve øya og 

den andre var å koma 

seg til ei anna øy, ofte 

til Puerto Rico. For ein 

slave i Christiansted i 

1846 kunne det vera 

mange moglegheiter til å rømme. I byen var det mange svarte som var frie. Det var ikkje 

lenger hudfargen som avgjorde kven som var fri eller ufri. Ein moglegheit var altså å gli inn i 

mengda, verta ein av mange svarte som levde i byen. Ein annan moglegheit var å koma seg 

med eitt av dei mange skipa som trafikkerte hamna, enten som blindpassasjer eller ved å få 

seg hyre.  

 

Kaien i Christiansted. Foto. Orlogsmuseet. Henta frå www.surtsoedt.dk. 
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På kant med lova 

Det var faktisk ein god del slavar som nytta denne tredje vegen ut av tilværet som slave i 

Christiansted. Som tabell 5 nedanfor viser, var flukt det mest vanlege lovbrotet i byen i 

perioden 1802-07. Heile 311 tilfelle av flukt vart registrert. Av desse var det eit klart fleirtal 

av menn som rømde. Som nemnd innleiingsvis, var det jo eit ganske stort kvinneoverskot i 

Christiansted når vi kjem så langt fram som til 1846. Spesielt tydleg var faktisk denne ujamne 

fordelinga blant slavane. Er forklaringa på denne skeivheita så enkel? Hadde rett og slett 

mange av mennene rømt medan kvinnene var att? Dette kan nok vera med på å forklara noko 

av kvinneoverskotet i byen i 1846, men truleg er dette berre ein mindre bit av heile sanninga.  

 

I eit samfunn med så mange ufri som i Dansk Vestindia, var 

stadig frykta for både flukt og opprør stor. Difor var det viktig 

for dei som sat med makta å slå hardt ned på situasjonar som 

kunne rokka ved maktbalansen. Ein som rømde vart gjerne 

straffa med pisking, men det kunne også koma på tale med 

fengselsstraff eller straffarbeid. Ein måtte gjennom straffa 

prøva å finna ein balanse mellom på den eine sida å ikkje 

straffa slaven så hardt at han vart arbeidsufør, og på den andre 

sida syta for at straffa var så hard at faren for gjentaking vart 

svært liten. Piskinga vart gjerne påført slaven offentleg ved 

Justisstøtta ved fortet til skrekk og åtvaring for andre som 

gjekk med fluktplanar i tankane.25 Hardare straffer vart tekne i 

bruk dersom det var fare for opprør. I 1759 avslørte ein eit 

planlagt slaveopprør på St.Croix. Og sjølv om opprørsplanane truleg ikkje hadde kunna 

gjennomførast, iallfall ikkje fullt ut, vart straffa for dei involverte hard og nådelaus. Metodar 

som radbrekking, brenning, henging og innesperring i bur vart nytta. I byfogden sin rapport 

vart det nøye notert ned kor lenge kvar einskild levde før livet ebba ut. Ein av opprørarane 

levde i heile 91 timar, nesten fire døgn, før han anda ut.26  

 

Tabell 5 nedanfor er svært detaljert og vi kan sjå at det var mange typar lovbrot dei ufrie i 

Christiansted gjorde seg skuldige i denne perioden. Eit gjennomgåande trekk er at det var 

fleire menn enn kvinner, 730 mot 338, som gjorde seg skuldig ymse typar brotsverk. Rett nok 

                                                 
25 Henta frå Surtsødt: http://www.surtsoedt.dk/pages/surtsoedt/straf/strafoghudfarve.html 
26 Hornby (1980) side 174-175. 

Skarpretterøkser, halsjern og 
slavepisk. Foto. Handels- og 
søfartsmuseet. Henta frå 
www.surtsoedt.dk. 
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kan det godt hende at den same personen utførte fleire brotsverk i denne femårsperioden. Som 

tabell 1 syner, budde det i overkant av 3000 ufrie personar i Christiansted på denne tida. I 

overkant av 1000 lovbrot i same periode vil altså seie at 1/3 av slavane i byen hadde utført ei 

straffbar handling – dersom ein tenkjer seg at ein person berre var i stand til å gjere eitt 

lovbrot i perioden. Sanninga minner nok meir om den situasjonen vi kjenner til frå våre dagar 

der det er ein mindre del av befolkninga som utfører dei fleste brotsverka. Slik var det nok i  

Christiansted tidlig på 1800-talet også.  

 
Tabell 5. Brot på Slavelova i Christiansted 1802-07. 
Brotsverk Menn Kvinner Totalt % av lovbrota 

Drukkenskap og bråk 96 24 120 11,2 

Slosskampar 101 45 146 13,7 

Overtreden av portforbod og passreglar 149 108 257 24,1 

Fornærmingar/overfall 16 10 26 2,4 

Tjuveri 94 26 120 11,2 

Gambling 9  9 0,8 

Sal av sukker 10 19 29 2,7 

Farleg bruk av eld 1 6 7 0,7 

Riding 26  26 2,4 

Våpen/brannstifting 2  2 0,2 

Flukt 220 91 311 29,1 

Ymse 6 9 15 1,4 

Totalt 730 338 1068 99,9 

Tabellen byggjer  på  Hall (1992) : Tabell 5.7 side 103. 

 

Dersom vi går om lag 40 år fram i tid, til 1846, viser det seg at det er ein særs liten del av 

slavane i byen som har blitt straffa. Faktisk er berre 23 av dei 776 slavane som budde i byen, 

oppførte som straffa i det heile, nokon gong. Dette er i underkant av 3% av dei ufrie i 

Christiansted i 1846.27 Sjølvsagt kunne det godt hende at same person også i 1846 stod bak 

fleire straffbare handlingar, men likevel er tala dramatisk lågare enn i 1802-07. Kvifor er det 

slik? Ei årsak kan nok vere det faktum at slavetalet i 1846 var mykje lågare enn 40 år 

tidlegare. Som alt nemnt, fall jo delen slavar i Christiansted kraftig frå 1803 til 1846 (sjå 

tabell 1). I tillegg var dei fleste slavane i byen sysselsette i husa som husslavar og mange av 

dei hadde gjerne eit nært forhold til eigaren sin. Mange av husslavane var dessutan kvinner, 

og av tabell 5 ser vi jo at menn stod for over 2/3 av lovbrota i 1802-07.  

                                                 
27 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00671-00985. 
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Men ein må også merke seg at det er berre dei som er straffa offentleg som er oppførte i 

folketeljingane. Det kan godt hende at eigarane rett og slett tok hand om straffa utan å blanda 

inn styresmaktene. Hall viser til at dei som gjerne behandla slavane sine dårligast og straffa 

dei hardast, var sjølve tidlegare slavar.28 Dette verkar kanskje merkeleg. Ein skulle gjerne tru 

at nettopp desse som hadde opplevd kor fælt livet som slave kunne vere, ville behandle sine 

eigne slavar på ein langt meir human måte enn dei kvite. Men truleg visste desse frigjevne 

svarte betre enn nokon andre kva tankar som rørte seg i hovudet til ein slave. Og truleg visste 

dei også godt kva som hjelpte mot slike tankar. Dessutan stod desse frie farga nedst på 

rangstigen blant dei frie i byen. Dei einaste som var under dei var dei ufrie. Kan hende 

handsama dei sine eigne slavar ekstra hardt for å kompensere for sin eigen posisjon. Ein fri 

farga hadde heller ikkje dei same midlane som mange 

kvite. Kan hende hadde han berre råd til å kjøpe eit par 

slavar og var avhengig av den inntekta desse kunne gje 

han. Ein rømt slave ville då vera eit mykje større tap for 

ein tidlegare slave enn for ein kvit. Frykta for slaveflukt 

var dermed sikkert mykje større blant dei frigjevne 

farga.  

 

Religion og ekteskap 

Så og seie alle i Christiansted i 1846 var døypte, både 

slavar og frie. Unntaka var i første rekke små barn. 

Sidan byen og øyane var danske skulle ein gjerne tru at 

det var den lutherske kyrkja som hadde forrang. 

Dessutan vart det ikkje innført religionsfridom i 

Danmark før i 1849.29 Men som tabell 6 nedanfor viser, 

var det eit mylder av kyrkjesamfunn på dei danske 

øyane. Situasjonen var likeeins i Christiansted. Det var 

sjølvsagt den svært spesielle befolkningssamansetjinga på øyane, med folk frå mange ulike 

europeiske land, som var bakgrunnen for dette. Det var i utgangspunktet vanskeleg nok å få 

folk til å busette seg i kolonien om ein ikkje skulle legga religiøse hinder i vegen attpåtil.  

 

                                                 
28 Hall (1992): side 99. 
29 Henta frå Surtsødt: http://www.surtsoedt.dk/pages/livdoed/religion/trossamfund.html 
 

Den episkopale kyrkja i Kongens gade, 
Christiansted. Foto. Rigsarkivet. Henta frå 
www.surtsoedt.dk. 
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Det var særleg fire kyrkjesamfunn som dominerte, både i Dansk Vestindia totalt sett, og i 

Christiansted. Rundt rekna 15% av folket på øyane var døypte i den lutherske kyrkja. Dette 

gjorde den faktisk til den minste av dei fire store kyrkjene i den danske kolonien. Størst i åra 

rundt 1846 var faktisk Den romerskkatolske kyrkja der noko i overkant av 30% av øybuarane 

hadde lete seg døypa. Rundt 25% vart rekna som ”episkopale” og om lag like mange som 

”moravianske”. Og det er gjerne desse to kyrkjesamfunna som er mest spesielle i Dansk 

Vestindia.  

 
Tabell 6. Utviklinga av ymse kyrkjesamfunn i Dansk Vestindia 1835-80. 

Kyrkjesamfunn 1835 a) % 1850 b) % 1880 b) % 

Lutheranarar 6399 15,0 6396 16,1 4862 14,4 

Romerskkatolske  13735 32,1 12037 30,4 10025 29,7 

Episkopale  c) 10670 25,0 9498 24,0 11344 33,6 

Moraviansk  d)  10468 24,5 10138 25,6 5881 17,4 

Hollandsk reformerte  e)  764 1,9 569 1,7 

Metodistar 83 0,2 80 0,2 577 1,7 

Andre kyrkjesamfunn f) 8 0 139 0,4 236 0,7 

Jødar g) 467 1,1 407 1,0 257 0,8 

Udøypte 901 2,1 155 0,4 12 0 

Totalt 42723 100 39614 100 33763 100 

a)  Tala her er henta frå Hall (1992): Tabell 11.1 side 200. 

b)  Tala her er henta frå Skrubbeltrang (1967) side 138. 

c)  Dette gjeld både Church of England og presbyterianarar i 1835. I 1850 og 1880 er tala for Den anglikanske kyrkja. I 

folketeljingane står desse oppførte som ”episcolpal”. 

d)  Dette kyrkjesamfunnet hadde mange namn, mellom anna Brødremenigheten og Herrnhutarane. I folketeljingane er dei 

oppførte som ”moravian”. Namnet viser til at dei opprinneleg kom frå Mähren.  

e)  Hall har ingen tal for dette kyrkjesamfunnet i 1835. 

f)  I 1835 gjeld tala berre for kvekarar. I 1850 og 1880 står det ikkje noko om kva kyrkjesamfunn dette gjeld. 

g)  Jødane held i hovudsak til på St.Thomas. 

 

I folketeljingane for 1846 er mange oppførde som ”episcopal”. Kva slags kyrkje var eigentleg 

dette? Den episkopale kyrkja er ei grein av den anglikanske kyrkja. Kyrkja vart formelt stifta i 

Philadelphia, USA, i 1789 som etterfølgjar av Church of England. Men historia til kyrkja går 

heilt tilbake til 1607 og den første permanente engelske busetjinga i Amerika, Jamestown30. 

Dette var altså ei kyrkje med nære band til den anglikanske kyrkja. 

 

Brødremenigheten kom tidleg til Dansk Vestindia. Kyrkjesamfunnet vart stifta på slutten av 

1720-talet av grev Ludwig Zinzendorf. Han hadde samla mange utvandrarar frå Bøhmen og 

                                                 
30 The New Encyclopædia Britannica (1990): Side 740. 
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Mähren på eigedommen sin, Herrnhut i Sachsen, og stifta eit kyrkjesamfunn som la vekt på 

dei kjenslemessige religiøse opplevingane. I 1731 var Zinzendorf i København i samband 

med kroninga av Christian 6. Her kom han i kontakt med ein svart kammertenar som fortalte 

han om slavane sin situasjon på dei danske øyane i vest. Dette møtet førte til at herrnhutarane 

starta misjonsverksemd i Vestindia. Alt i 1732 kom dei første misjonærane til St.Thomas. 

Seinare vart det opna misjonsstasjonar på St.Jan og St.Croix også.31 Den eine av desse, 

Friedenstal, låg like i utkanten av Christiansted.  

 

Det var ikkje berre på øyane og i byane det var ei sterk blanding av kyrkjesamfunn. Noko av 

den same blandinga finn ein faktisk att innanfor dei einskilde husstandane. I folketeljingane 

ser ein mange døme på at medlemmar av ulike kyrkjesamfunn bur under same tak. I huset til 

Elisabeth Lasall i Kongens Gade 16 til dømes, bur det i alt 15 personar fordelt på fem 

familiar. Elisabeth sjølv er døypt i den lutherske kyrkja i 1790. Ni personar til i husværet er 

også protestantar, fire er episkopale og ein er romerskkatolsk.32 Elisabeth Lasall har altså fire 

andre familiar buande i huset sitt saman med seg. Dette er nok også forklaringa på kvifor tre 

ulike kyrkjesamfunn er representerte i eitt og same hus. Det same trekket finn vi att fleire 

andre stader i byen. Det er ikkje berre ein familie pr. hus, men gjerne fleire. Og dermed er 

gjerne også fleire kyrkjesamfunn representert under same tak. Men det fins også fleire døme 

på at medlemmar av same familie tilhøyrer ulike kyrkjesamfunn. I Kongens gade 22 bur til 

dømes Thomas G. Bennes. Han er døypt i den katolske kyrkja i 1806. Han er gift med Ann 

Rebecca Bennes som er døypt i den episcopale kyrkja i 1809. Saman har dei seks born i 

alderen 3-15 år, alle døypt katolsk.33 Dette tyder på at det faktum at Thomas og Ann Rebecca 

Bennes tilhøyrte ulike kyrkjesamfunn, ikkje var noko hinder for at dei kunne gifte seg. Slik 

sett kan det sjå ut som konfesjon ikkje betydde så mykje på dei danske øyane som det gjorde i 

Europa på same tid.  

 

På St.Croix i 1835 var 99% av slavane døypte.34 Dei var ikkje lenger dei ukristelege 

heidningane frå Afrika som måtte reddast frå fortapinga. Dei hadde blitt mykje meir lik dei 

kvite enn tidlegare. Spesielt herrnhutarane arbeidde iherdig med å kristna dei svarte. Dei 

godtok ikkje ei kjapp og enkel omvending, men ville vera overtydde om at den var ærleg og 

                                                 
31 Hornby (1980) side 176-177. 
32 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00339-00340. 
33 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00349. 
34 Hall (1992): Tabell 6.2, side 113 viser at 19.692 av 19.876 slavar på St.Croix var døypte i 1835. 
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oppriktig før det vart snakk om dåp og nattverd.35 Trass deira ihuga innsats, var det likevel 

mange slavar som vart medlemmar av andre kyrkjesamfunn enn det moravianske. Kan hende 

var det nettopp dei strenge krava om ei oppriktig omvending som gjorde at mange ufrie i 

staden søkte til andre kyrkjer. Likevel var herrnhutarane den kyrkja som hadde den klart 

største prosentdelen slavar i menigheten sin. Som tabell 7 viser, var faktisk ein så stor del som 

95,8% av medlemmane slavar. Men denne ujamne fordelinga mellom frie og ufrie skuldast 

nok i første rekke at det var svært få frie herrnhutarar. Både den romerskkatolske og den 

episkopale kyrkja ser ut til å ha appellert like mykje til slavane som herrnhutarane. I alle desse 

tre kyrkjene var det 5-6000 døypte ufrie. Det som kanskje kan overraska litt er at det var ein 

relativt liten del av slavane som søkte til den lutherske kyrkja. Mange av dei kvite som kom til 

øyane, kom frå nordeuropeiske land. Truleg var eit fleirtal av desse protestantar. Det er difor 

godt mogleg at mange av dei ufrie av den grunn følte seg meir heime i andre kyrkjer. Men kan 

hende viser tala noko anna. Kanskje viser dei kor flinke medlemmar av ulike kyrkjesamfunn 

var i arbeidet med å rekruttere nye medlemmar. Sett på den bakgrunn var dei 276 frie 

medlemmane av brødremenigheten særs gode i arbeidet med å kristna og døypa ufrie. Hornby 

viser også til det utrøyttelege arbeidet som nettopp grev Zinzendorf sine utsendingar på øyane 

gjorde. For å nå dei ufrie måtte dei oppsøke dei når dei hadde fri. Dette betydde at dei måtte 

oppsøka slavane i middagspausen midt på dagen, eller om kveldane. I tillegg arbeidde dei 

hardt på sine eigne plantasjar og  var dessutan svært nøgne med å rapportera heim til 

Tyskland om utviklinga. Dette innebar også mykje skrivearbeid.36 Dette harde arbeidet tærte 

hardt på misjonærane frå Herrnhut. Av dei 351 som vart sende ut i løpet av hundre år, døydde 

heile 185 i Vestindia. Mange døydde alt i løpet av den første tida, mens andre bukka under 

som resultat av hardt arbeid i eit uvant og ugjestmildt klima.37 Dei opplevde slik sett altså 

mykje av det same som dei første danske som kom til øyane på 1600-talet. 
 

Tabell 7. Døypte i dei fire store kyrkjesamfunna på St.Croix i 1835. 

Kyrkje Frie Ufrie Totalt Prosentdel slavar 

Lutheranarar 2120 1904 4024 47,3 

Romerskkatolske 916 6433 7349 87,5 

Episkopale 3363 5111 8474 60,3 

Moravianske 276 6244 6520 95,8 

Tabellen byggjer på Tabell 11.1 side 200 i Hall (1992). 

 

                                                 
35 Hornby (1980) side 177-178. 
36 Hornby (1980) side 177. 
37 Hansen (1997) side 176. 
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Det store fleirtalet av innbyggjarane i Christiansted i 1846, var altså døypte og tilhøyrte eit 

kyrkjesamfunn. Det kan rett nok stillast spørsmål ved kor djupfølt den nye religionen var hos 

dei mange ”frelste” slavane. Det verkar som herrnhutarane gjekk grundigare til verks i 

omvendingsarbeidet enn dei andre kyrkjesamfunna, så det er godt mogleg at dei som vart 

døypte i deira menighet, var meir overtydde kristne enn dei som vart døypte i dei andre 

kyrkjene. Jens Vibæk har eit liknande syn. Han også dreg fram Brødremenigheten som ein 

viktig bidragsytar i kristninga. Han seier: ”Ud over brødremenighetens saga har de små øer 

ikke bidraget til den menneskelige ånds historie. Men heri deler man skæbne med andre 

tropekolonier. Klimaet fortærede legemligt og åndelig overskud”.38   

 

Det er også godt mogleg at mange av dei 

kvite som kom til øyane heller ikkje var 

”guds beste barn”. Iallfall rapporterte fleire 

av prestane om umoral på dei danske øyane i 

Vestindia. Hans Thjellesen var ein av desse 

prestane som var uroa over situasjonen. Han 

var prest på St.Croix. I 1788 rapporterte han 

heim til Danmark om den bekymringsfulle 

situasjonen på øya. Han skriv mellom anna 

at ”Polygami er den gængse Last (blant 

slaverne), som begaaes uden Udseelse og 

Skam for Verden, de sædvanlige onder 

Følger flyde og af den: faderløse og 

moderløse børn løbe omkring for at betle. 

Han legg vidare til: ”En anden Udskeyelse 

finder jeg og at være meget hyppig, hvilken 

jeg kan kalde Skilsmisse: naar Mand og 

Kone uden gyldig Aarsag enten af Kjedsommelighed til hinanden eller i Haab om at gjøre et 

bedre partie forlade hinanden og bryde det Løfte, som de selv, skjønt uden Præstens 

Overværelse, har svoret hinnanden, alligevel de havde Børn sammen hvilke ere nu i den 

elendigste Forfatning.”39 Som ein ser, var Thjellesen særleg uroa over livsførselen til slavane. 

Rett nok skreiv han dette i 1788, og det er godt mogleg at ein god del av slavane ikkje var 

                                                 
38 Hornby (1980) side 199. 
39 Henta frå Surtsødt: www.surtsoedt.dk/pages/kilder/omuaegteskabelig.html 

Den danske kyrkja i Christiansted. Kyrkja låg i Kongens 
Gade, hovudgata i byen, ikkje langt frå guverments-
bygningen. Fasadeteikningar frå 1836. Henta frå 
Rigsarkivet: www.virgin-islands-history.dk/high.asp 
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døypte då. Og det er jo dessutan heller ingen automatikk i at god moral kjem samstundes som 

ein vert døypt. Det kan snarare vere snakk om ulike syn på kva som var god og dårlig moral. 

Truleg hadde heller ikkje mange av slavane fått spesielt grundig opplæring i kristen etikk og 

moral. Det var heller lita tid til den slags i ein travel kvardag. Og når dei hadde ledige stunder 

prioriterte dei truleg å dyrke eigen mat og å kvile. Det kan dessutan hende at det slett ikkje var 

slavane som hadde med seg den tvilsame moralen. Ein annan prest, Lund, er inne på dette i 

ein rapport som han sende heim til Danmark i 1796. Han dreg faktisk fram slavane som eit 

eksempel og skriv at deira livsførsel er ”ret Exemplarisk og kunde tjene til Mønster for mange 

letsindige blanke, hvis Ønske det var at leve et dyrisk liv og udrydde al sædlighet blant 

kulørte.”40 Det var altså dei kvite som kom til øyane og ikkje slavane som var kjernen i 

problemet, om ein skal tru Lund. Det som iallfall viser seg når det gjeld Christiansted i 1846, 

er at svært mange av innbyggjarane i byen er ugifte, særleg tydeleg er dette trekket når ein ser 

på slavane  (sjå tabell 8).  

 
Tabell 8. Sivilstatus, personar 20 år+, frie og ufrie, Christiansted 1846. 

Sivilstatus Tal frie Prosent frie Tal ufrie Prosent ufrie Totalt,  

frie og ufrie 

Totalt, prosent  

frie og ufrie 

Gift 367 19,7 46 10,3 413 17,9 

Ugift 1333 71,6 389 87,0 1722 74,6 

Enke/enkemann 161 8,7 12 2,7 173 7,5 

Totalt 1861 100 447 100 2308 100 

Tabellen byggjer på folketeljingar for Dansk Vestindia 1846. Undermappe 00001, side 00001-00985. 

 

Men sjølv om dei færraste vaksne var gifte i Christiansted i 1846, var det likevel mange barn i 

byen. Om lag 28% av dei frie var under 13 år og rundt ¼ av slavane var i alderen 0-10 år.41 

Desse tala i seg sjølv støttar utvilsamt det dei to prestane, Thjellesen og Lund, var inne på i 

sine rapportar heim til Danmark. Det var ein stor grad av utanomekteskapleg samvære på 

øyane. Og som eit resultat av dette vart det fødd ein god del barn. Kven som er å lasta for 

dette er derimot noko uklart. Sjølvsagt kan ein seia at dei kvite som eigde slavane og som stod 

for opplæringa og kristninga, burde ha eit særleg ansvar, men å kunna kontrollera og overvaka 

slavane i absolutt alle situasjonar ville vera både umogleg og sikkert også lite ønskeleg.  

 

                                                 
40 Henta frå Surtsødt: www.surtsoedt.dk/pages/kilder/omuaegteskabelig.html 
41 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846. Undermappe 00001, side 00001-00985. 
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Eit fleirtal av dei som kom til øyane frå Europa, var menn. I 1773 til dømes, var det 556 

vaksne kvite menn og 445 vaksne kvite kvinner på St.Croix.42 I nokre tilfelle var mennene 

gifte i heimlandet, men hadde ikkje med seg familien sin. I andre tilfelle var det snakk om 

ugifte menn som søkte eit betre liv på øyane i vest. I begge tilfeller kunne det godt tenkast at 

desse mennene fann seg elskarinner, ofte farga, på øyane. Eit kroneksempel på dette er 

forholdet mellom generalguvernør Peter von Scholten og Anna Heegaard. Von Scholten som 

er mest kjend som den som gav slavane fridommen i 1848, var gift og hadde barn heime i 

Danmark. Men på øyane hadde han eitt nært forhold til Anna Heegaard som var ei fri farga 

kvinne. Dette forholdet var såpass openlyst at dei fleste i kolonien kjente til det.43 Dette er 

berre eit av mange døme på slik kontakt.  

 

Som alt nemnt var ein av årsakene til 

dei mange frigjevingane av slavar 

nettopp seksuell kontakt, då ofte 

mellom eigar og slavekvinne. Kan 

hende var ei av årsakene til at denne 

”umoralen” fekk slikt omfang det 

faktum at det var så mange ulike 

kyrkjesamfunn på øyane. Sjølvsagt 

hadde alle desse kyrkjesamfunna 

Bibelen som basis og kjende godt til 

Bibelen sitt påbod om å ikkje drive hor. Men kan hende forvitra makta til kyrkja i og med at 

det ikkje lenger var berre ei kyrkje, men fleire. Ei kyrkje med einerett på dei truande ville i 

langt større grad kunna vera sterk, enn fleire som gjerne sprikte litt i teologiske spørsmål. Det 

kan også tenkast at fleire av prestane såg litt mellom fingrane med umoral for å kunna trekkja 

til seg folk. Det er ikkje utenkeleg at det herska ein viss konkurranse mellom dei ulike 

kyrkjesamfunna om å kunne tiltrekkje seg flest mogleg medlemmar. Dessutan er det godt 

mogleg at det ikkje var dei aller beste prestane som vart sende til øyane.44 Dei mest ihuga og 

som søkte å gjera karriere, søkte truleg ikkje til ein slik utpost som Dansk Vestindia måtte ha 

vore. Dessutan skremde nok også dei høge dødstala mange.  

 

                                                 
42 Hall (1992) Tabell 8.4 side 152. 
43 Hall (1992) side 175-177. 
44 Hornby (1980) side 200. 

Dei frie farga held ball. Foto av stikk. Orlogsmuseet. Henta frå 
www.surtsoedt.dk 
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Som tabell 8 ovanfor viser, var det få som var gifte. Særleg tydeleg er dette når ein ser på dei 

ufrie. Berre 1/10 av dei vaksne var gifte. Kvifor var så få av slavane gifte? I Fredrik V sitt 

reglementet frå 1755 vart det tatt opp fleire ting som omhandla både hor, umoral og ekteskap. 

I følgje reglementet kunne slavar gifte seg, men då berre med eigaren sitt samtykke. Men 

eigaren kunne ikkje tvinga dei til ekteskap som dei sjølve ikkje godtok. For å kunne gifte seg 

måtte ein vera kristen. Det var elles eit forbod mot polygami. Gifte slavar kunne ikkje skiljast 

av eigaren ved at han selde den eine av dei eller sette dei som pant eller liknande.45 I 

reglementet vart dessutan ting som hor og moralsk lauslivnad bannlyst og sett på som ei like 

alvorleg handling på øyane som heime i Danmark. Kvite menn som var involvert fekk ei bot 

på 2000 pund sukker. Den same bota vart ilagt dersom ein kvit slaveeigar visste at 

slavekvinnene hans dreiv med slike gjerningar utan at han gjorde noko med det.46 Trass dette 

reglementet var det altså som eg alt har vist, svært få slavar som var gifte i 1846. Det viste seg 

at sjølv om reglane vart innførte i 1755, vart dei ikkje tekne i bruk før i det siste tiåret før 

frigjevinga. Dette gjorde det 

vanskeleg for slavane å 

halda saman i 

kjernefamiliar.47 Kvifor vart 

desse reglane utsette så 

lenge? For slaveeigarane 

kunne dette reglementet gje 

dei mindre spelerom med 

investeringa, som jo ein 

flokk slavar var. Gifte slavar 

ville vera bundne til 

kvarandre og fekk gjerne 

også familie. Det gjekk ikkje an for eigarane å selja berre ein av desse. Heile familien måtte 

seljast som ei pakke. Truleg ville ein då få mindre att enn om ein selde dei einskildvis. Men 

samstundes kunne det vera ei føremon å ha gifte slavar som levde i kjernefamiliar, for det 

kunne jo då henda at faren for rømming var mindre. Og at slaveflukt var eit problem viser jo 

tabell 5 tydeleg. Det kan jo også godt tenkast at slavane sjølve ikkje følte noko spesielt behov 

for å gifte seg. Sjølv om dei var døypte, og dermed formelt sett kristne, kan det jo godt hende 

                                                 
45 Hall (1992) side 61. 
46 Hall (1992) side 60-61. 
47 Hall (1992) side 83. 

Watterguttet i Christiansted. Eit område der mange frie farga slo seg ned. Dette 
var faktisk den gata som hadde størst prosentdel gifte i 1846. Nesten 30% av dei 
vaksne frie her var gifte. Det var dessutan den gata som hadde færrast slavar. 
Foto frå ca. 1900. Handels- og Søfartsmuseet. Henta frå www.surtsoedt.dk. 
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at dei ikkje hadde sett seg så godt inn i kva som var sett på som god moral i følgje kyrkja. Det 

å leva eit hardt liv som slave var gjerne heller ikkje noko som gjorde at ein såg framover og la 

planar om å stifte familie. Mange levde nok frå dag til dag i eit håp om å vinna fridommen, 

snarare enn å leggja planar om å stifta ein slavefamilie. Dei såg sikkert også kor hardt gravide 

kvinner måtte arbeida. Dette kunne heller ikkje ha gjort at ein fekk lyst å prøva som slave, å 

stifta ein familie. Men den viktigaste grunnen til at så få av dei ufrie var gifte, var nok rett og 

slett at eigarane ikkje ønskte at slavane deira skulle gifte seg. Dette førte også til at mange 

barn vart fødde utanfor ekteskapet.  

 
Tabell 9. Sivilstatus, utvalde område i Latin-Amerika og Karibien. 

 São Paulo, Brasil, 1800 a) Cuba, 1846 

b) 

San Juan 

Barrios, 1846 c) 

Venezuela, 1745-1798 

d) 

Sivilstatus Gifte Ugifte Enker/ 

enkemenn 

Gifte  e) Gifte  f) Gifte Ugifte Enker/ 

enkemenn 

Frie kvite menn 30,9 64,7 4,2   27,6 70,6 1,8 

Frie kvite kvinner 30,4 g) 64,2 g) 5,2 g) 40,0 28,8 26,8 67,9 5,3 

Frie farga menn 24,6 g) 71,6 g) 3,8 g)      

Frie farga kvinner 23,2 70,0 6,7 21,0 14,8    

Ufrie menn 16,8 81,1 2,0   32,7 64,5 2,8 

Ufrie kvinner 22,1 74,1 3,6 19,0  33,3 62,1 4,6 

a) Tala er henta frå Klein (1974) side 321. 

b) Tala er henta frå Martinez-Alier (1989) side 60. 

c) Tala er henta frå Kinsbruner (1996) side 112. 

d) Tala er henta frå Almecija (1992) side 235. 

e) Berre gifte kvinner over 16 år. 

f) Berre frie gifte kvinner i alderen 15-49 år. 

g) Klein opererer med både ”free mulattoes” og ”free negroes”. Tala for desse gruppene er slått saman her. 

 

Men var dette så uvanleg? Var det berre i Dansk Vestindia at så få gifta seg eller var dette 

noko som var tilfelle fleire andre stader i området? Som tabell 9 ovanfor viser, var det slett 

ikkje uvanleg fleire andre stader i Latin-Amerika og i Karibien at få gifta seg. Rett nok er tala 

i tabellen noko vanskelege å samanlikne, både med kvarandre og med mine undersøkingar av 

Christiansted i 1846. Tala for São Paulo og Venezuela gjeld heile befolkninga og seier ikkje 

noko om kor stor del barn som ligg inne i desse opplysningane. Tala for Cuba og San Juan 

Barrios gjeld berre kvinner, men har luka bort barn. Sjølv om det er visse manglar og uklare 

opplysningar, meiner eg likevel at tabellen kan gje ein viss peikepinn på situasjonen i området 

i perioden 1750-1850. Det ser ut til at det eit trekk fleire stader at det er relativt få som er gifte 

og at det er færre ufrie enn frie som er gifte. Berre tala frå Venezuela peikar i ein litt annan 

retning. Der er det fleire gifte ufrie enn gifte frie. Det ser altså ut som situasjonen i 
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Christiansted med få gifte, og spesielt få gifte slavar, ikkje var noko unikt for Dansk 

Vestindia, men at dette snarare var regelen enn unnataket i området. Men i Christiansted var 

situasjonen endå meir ekstrem enn den vi ser i tabell 9. Berre 11,3% av dei frie og 5,9% av 

dei ufrie var gifte, dersom vi reknar med barna i reknestykket og ikkje held dei utanfor slik eg 

har gjort i tabell 8.48 Dette er dramatisk lågare enn både i São Paulo og Venezuela. For 

Christiansted sin del hadde nok den store porsjonen frigjevne slavar ein innverknad på 

situasjonen. Men også dei kvite som kom til øyane med planar om å bli der i ei avgrensa tid, 

spela ei rolle i denne samanhengen. Truleg hadde dei ikkje noko ønske om å gifte seg i Dansk 

Vestindia, og hadde kan hende alt nokon som venta på dei i heimlandet. Også dette må ha 

medverka til at såpass få i byen var gifte.  

 

Kvinnene 

Som nemnt i innleiinga og som tabell 10 nedanfor viser, var ein stor del av innbyggjarane i 

Christiansted i 1846, kvinner. Faktisk var nesten 2/3 kvinner. Og denne ujamne fordelinga er 

endå tydlegare dersom vi berre ser på tala for slavane. Kvifor hadde byen i 1846 eit så stort 

kvinneoverskot, både når det gjeld frie og ufrie?  

 
Tabell 10. Kjønn, frie og ufrie, Christiansted, 1846. 
Kjønn Tal frie % av dei frie Tal ufrie % av dei ufrie Totalt % av totalt 

Menn 1164 35,8 260 33,5 1424 35,3 

Kvinner 2090 64,2 516 66,5 2606 64,7 

Begge 3254 100 776 100 4030 100 

Tabellen byggjer på folketeljingar for Dansk Vestindia 1846. Undermappe 00001, side 00001-00985. 

 

Som tidlegare nemnt, var eit stort fleirtal av dei som budde i byen, fødde på St.Croix. Dei 

aller fleste var etterkomarar av slavar, og var enten fødde frie, eller blitt frie. Hall viser til ein 

dramatisk auke i talet på frigjevne slavar, såkalla freedmen, i åra 1797-1835. I løpet av desse 

nesten 40 åra, vart talet freedmen meir enn firedobla frå 1.164 til 4.913. Prosentvis auka også 

den frigjevne delen av dei frie på øya frå 34,4% i 1797, til heile 72,2% i 1835.49  

 

I Christiansted var det mykje større trong for kvinneleg arbeidskraft enn på landsbygda. 

Kvinnene var i stor grad husslavar, ja heile 80% av slavane i 1846 arbeidde i husa. Dette førte 

til at det vart ei ganske skeiv fordeling mellom by og land. Men ser ein St.Croix under eitt, 

auka faktisk kvinnedelen blant slavane utover på 1800-talet, slik at det totalt sett var eit 

                                                 
48 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00001-00985. 
49 Hall (1992) side 180. 
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Kvinne vaskar barna i strandkanten. Postkort. Orloggsmuseet.  Henta 
frå www.surtsoedt.dk. 

fleirtal av kvinnelege slavar i 1840.50 Og i Christiansted var jo som tabell 10 viser, denne 

ujamne fordelinga endå tydlegare.  

 

Ting kan tyda på at ein medverkande faktor, når vi skal forklara kvinneoverskotet i byen, er 

rett og slett flukt. Mannlege slavar arbeidde i større grad utanfor husa enn kvinnene. I 

Christiansted var ikkje vegen lang ned til hamna og dermed ein moglegheit til å koma seg om 

bord på eit skip. Og som jo tala frå 1802-07 viser (sjå tabell 5), var jo flukt eit problem. Og 

heile 220 av dei 311 som var straffa for fluktforsøk, var menn. For kvinnene var det eit større 

problem å koma seg unna. For det første arbeidde dei fleste av dei i heimane og hadde ofte 

ikkje nokon gyldig grunn til å opphalda seg i hamneområdet. Dessutan hadde mange av dei 

barn som dei ikkje kunne forlata. Og det å rømma og ha med seg eitt eller fleire små barn, må 

ha vore nærast umogleg. 

 

Men sjølv om det var eit tydelegare 

kvinneoverskot blant slavane, var 

det jo også eit fleirtal frie kvinner i 

byen. Samstundes så veit vi at 

mange av dei frie som kom dit frå 

Europa, var menn. Korleis kan så 

dette henga saman? Jo, nok ein 

gong spelar slavane ei rolle. Som 

tidlegare nemnt, vart mange av 

slavane sette fri. I 1846 var det jo 

svært få slavar att i Christiansted 

samanlikna med tidlegare. Mange av dei som ein gong hadde vore slavar var rett og slett blitt 

frie. Hall kallar desse ”freedmen”, men i Christiansted kan ein heller kalla dei mange 

frigjevne slavane, ”freedwomen”, fordi det var det mange av dei var; frigjevne kvinner. 

 

På sett og vis kan ein seia at Christiansted førebudde seg på det som måtte koma. Utviklinga 

gjekk utvilsamt i retning av frigjeving av slavane. Mange hadde nok innsett at det å frårøva 

folk fridommen og gjera dei til slavar, var galt. Tankane frå opplysingstida og den franske 

revolusjon hadde nok begynt å prega tankane til mange. Dessutan oppdaga dei at dei svarte 

                                                 
50 Hall (1992): Tabell 7.1, side 125. 
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som levde rundt dei, snakka det same språket, hadde den same religionen og tedde seg på 

mange måtar likt som dei sjølve. Dei var ikkje lenger ville menn og kvinner frå det ukjende 

Afrika. Dei var nesten som dei sjølve, berre med ein litt annan hudfarge. 
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Vedlegg 1: Oversikt over gatene i Christiansted i 1846 

 
CD-ROM: Mappe nr. 00001 

FRIE 
Frå nr.: 

SLAVAR 
Frå nr.: 

GATE 
Danske og engelske namn 

Talt 
opp 

00007 00673 Bjerggade Hill street X 
00124 Manglar Christiansted Kaserne  
00126 00691 Christiansværn Fort  
00129 00693 Dronningens Gade Queen’s street X 

Manglar 00710 Dronningens Tværgade Queen’s Cross street  
00195 00730 Fiskergade  a) Fisher street   a)  

Manglar 00739 Hospitalsgade Hospital street  
00204 00755 Hummergade Lobster street X 
00207 00757 Kirkegade Church street X 
00236 00764 Kompagnigade Company street X 
00321 00811 Kongens Gade King’s street X 
00398 00858 Kongens tværgade King’s Cross street X 
00431 Manglar Lille hospitalsgade Little Hospital street  
00436 00881 Nygade New street X 
00451 00887 Nørregade North street X 
00471 00898 Prinsens Gade Prince’s street X 
00503 00916 Protestantkajen Protestant Quay  
00505 Manglar Rachel’s Retreat  
00507 00918 Richmond ground  
00515 00923 Smedestræde Smith lane X 
00522 00928 Strandgade Strand street X 
00552 00941 Torvegade Market street X 
00584 Manglar Ulkestræde Ulke lane  
00588 00952 Vestergade West street X 
00596 00956 Vesterstræde West lane X 
00602 00959 Vestlige forstæder Western suburbs  
00609 00963 Watterguttet Water Gut street X 
00623 00969 Østergade East street X 

a) I Fiskergade er berre nr. 40A-49 oppført på dei frie. 
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Vedlegg 2: Kart over Christiansted, ca. 1800  

 
Blå skrift: Gater som er talt med i statistikkane.  Raud skrift: Gater som ikkje er talt med i statistikkane. 

Kartet er henta frå Lawaetz (1991) side 132. 
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Vedlegg 3: Norskfødde i Christiansted i 1846. 

Som tabell 3 viser, var seks av dei 4030 personane eg har talt opp fødde i Noreg. Oversikten 

nedanfor er meint å visa kort kven dei var. 

 

I Prinsens gade 22 bur Abraham Just (42). Han er fødd i Kristiansand, døypt i Den lutherske 

kyrkja i 1804. Han er gift med Chaterine Just (32) som er frå Flensborg. Ho er også 

protestant, døypt i 1814. Saman har dei tre born: Carl Christian Frederik Ferdinand (5), 

Napoline Johanne Maria (4) og Anna Henriette Nicoline Constancia (3). Alle fødde på 

St.Croix. Saman med dei huset bur to frie kvinner, Regina (60) og Regina (30). Begge desse 

er fødde på St.Croix og er ugifte. Det står vidare at det ”vides ikke” om dei er døypte. Den 

eldste av dei vert støtta av A. Just, den yngste arbeider som ”house servent”. Det er vanskeleg 

å lesa kva yrke A. Just har, men noko av tittelen kan vera ”Kongl”. Kanskje betyr dette at han 

har ei offentleg stilling.51  Abraham Just eig dessutan ein slave, Catharina (10), fødd på 

St.Croix og drøypt protestant i 1837. Ho arbeider også som ”house servent”.52 

 

I Strandgade 33, 34, 35 bur Carl A. Kierulff (60). Han er som Just, fødd i Kristiansand. Han er 

døypt i Den luteherske kyrkja i 1786. Han er enkemann og far til åtte barn: Carl Johan (23), 

Sophie Louisa (20), Emanuel (18), Mary Eliza (16), George Washington (15), Isaac Newton 

(13), Alice Josephine (10) og Benjamin Franklin (8). Isaac Newton er fødd i New Haven, 

USA, dei andre på St.Croix. Det kan sjå ut som Carl A. Kierulff har mellom anna ei stilling 

som dommar. Iallfall er ordet ”judge” nemnd både under yrke og militær stilling. Han løyste 

dessutan borgarbrev i 1828.53 I tillegg til å eiga huset han bur i, eig også Kierulff hus 31 i 

same gata saman med L. Wittroy. Dette huset er eit ”boardinghouse” der det bur i alt 14 

personar.54 Saman med Kierulff bur to frie personar, Susanne Nyland (23) og Francesca 

Nibbas (50) som arbeider med husarbeid og syarbeid.55 Kierulff har dessutan heile ti slavar i 

huset. Sju av desse eig han sjølv. Dei fleste av desse er husslavar.56 

 

                                                 
51 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00495. 
52 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00908. 
53 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00545. 
54 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00543. 
55 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00545. 
56 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00936. 
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I Kirkegaden 10 bur I. Tideman (31). Ho er fødd i Noreg, er døypt luthersk i 1815 og er gift 

med H. Tideman som er fødd i København. Dei har ingen barn. I huset saman med dei bur det 

fem tenestefolk og eitt barn. Dei har ikkje slavar. 57  

 

I Kongens gade 7 og 8 bur C. Kaalund (49) (etternamnet er vanskeleg å lese). Han er døypt i 

Den lutherske kyrkja i 1797, er ugift og utan barn. Stillinga hans er vanskeleg å lese. Den går 

over fem linjer og begynner med ”Over…” og sluttar med ”…for St.Croix”. Kan hende har 

han ein offentleg stilling på øya. Saman med han bur tre frie som arbeider som tenestefolk (to 

kvinner og ein mann).58 I tillegg er det fem husslavar i huset. To av dei er barn på 7 og 10 år. 

Kaalund eig ikkje nokon av slavane.59  

 

I Kongens gade 59B bur Cessilie A. Scheel (40). Ho er fødd i Noreg, er døypt i Den lutherske 

kyrkja i 1807 og er gift med Hans Christian Henrik Scheel (43) som er fødd i København. 

Saman har dei dottera Anna Rebecka Elisabeth Scheel (7). Det bur i tillegg fire frie til i huset. 

To av desse arbeider som ”clerk”. Skrifta på dette skjemaet er dessverre nesten uleseleg. 

Namna ovanfor kan difor vere ukorrekte.60 Det budde ikkje slavar i huset. 

 

I Kompaniets gade 57 bur norskfødde Nicolina A. Andersen (42). Ho er enke og arbeider som 

”shop keeper”. Saman med henne bur ei anna Nicolina A. Andersen (20), truleg dottera. Det 

er fem frie til i huset. To av desse er tenarar. Ei eldre kvinne fødd i Afrika, er pensjonist. Ein 

er ”porter” og ein har eit ukjent yrke.61 Det bur dessutan fem ufrie i huset. To av desse er 

barn. To av dei vaksne er husslavar og ein er snikkar. John Andersen som eig huset, eig to av 

slavane. Nicolina A. Andersen eig ingen av dei.62 

                                                 
57 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00220. 
58 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00327. 
59 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00815. 
60 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00396. 
61 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00320. 
62 Folketeljingar for Dansk Vestindia 1846: Undermappe 00001, side 00810. 


