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                    BRØDRENE OG SLAVEN E. 

         Fra brødremenighetens plantasjer i 1840-årenes Dansk Vestindia.                                         

Den transatlantiske slavehandelen blir av FN karakterisert som ”eit av menneskeslektas 

største brotsverk”. At Norge gjennom unionen med Danmark har sin andel av denne historien 

om slavehandel og bruk av slaver i profittbringende plantasjedrift har vært lite fokusert på. 

Øyene St.Thomas , St .Jan og St.Croix var våre kolonier i Karibien  fra 1600-tallet til 1800-

tallet. Folketellingene fra disse øyene i årene 1841,1846 og 1850 gir et interessant bilde av 

ulike folkegrupper i et samfunn som var grunnlagt på slavehold. En spesiell virksomhet fanget 

interessen min da jeg begynte å studere disse gamle dokumentene fra en tid så forskjellig fra 

vår: Det fantes en gruppe mennesker som kom til de vestindiske øyer med en annen hensikt 

enn å tjene seg rask rikdom på sukkerslavenes blodslit.  Den tyske Brødremenighetens 

misjonsvirksomhet blant negerslavene på øyene bidro i noen grad til å gjenvinne litt av den 

menneskeverdighet slavene så tragisk hadde mistet. Det har vært sagt at disse alminnelige 

tyskernes ”stilfærdige gerning blandt slaverne rummer nogle af den menneskelige histories 

mest opbyggende træk”.1 
Et paradoks for meg var at folketellingene i 1841 viser at brødremisjonærene selv var slave-

eiere. Derfor vil jeg i denne artikkelen kartlegge slavenes situasjon på misjonsstasjonene. Jeg 

vil gi en beskrivelse av de ulike stasjonene og hvilken type arbeid slavene utførte. Videre vil 

jeg se på religion, familieforhold og kjønnsroller blant slavene. Frigjøringen av slavene i 

Dansk Vestindia i 1848 kom nettopp i dette tiåret som folketellingene var foretatt. Det er 

derfor interessant å se når misjonen ga sine slaver fri. Jeg vil også undersøke i hvilken grad 

slavene ble værende på misjonsstasjonene etter at de hadde fått sin frihet. I tillegg vil jeg gi en 

oversikt over 1840-årenes misjonærer, basert på folketellingenes opplysninger,  

Metode. 

Folketellingene fra Dansk Vestindia inneholder en interessant beskrivelse av det vestindiske 

slavesamfunnet. Stort sett er håndskriften grei å tyde. Opplysningene som er gitt om navn, 

kjønn, antall beboere, fødested, alder, religion, sivilstand og yrke ga meg mye godt stoff til å 

danne et bilde av situasjonen på de plantasjene jeg valgte ut.2.  

                                                 
1 Jens Vibæk 1966, s212 
2 Jeg har laget et skjema over de delene av folketellingene som er brukt i denne oppgaven. Dette inneholder 
henvisning til årstall, mappe og bilde for hver enkelt av plantasjene. Alt tallmateriale i oppgaven er hentet herfra 
når ikke annet er opplyst. 



 2 

Under arbeidet med folketellingene var det et problem at slavene stort sett ikke hadde noe 

etternavn. Dette gjorde det vanskelig å ”følge” dem for eventuelt å se hvor de havnet når de 

flyttet fra stasjonene  

Fornavnet til slavene kunne også endres fra telling til telling, antagelig fordi forskjellige 

misjonærer førte dem i pennen. I disse tilfellene har jeg brukt alder eller dåpsdato for å finne 

ut om det er samme person. F.eks var Anne Susanne i 1841 bare Susanne i 1846, men 

dåpsdatoen var den samme 

Under behandlingen av familieforhold var det vanskelig å finne ut hvilke av slavene som var i 

familie med hverandre. Dette gjelder både før og etter frigivningen. På noen få av skjemaene 

er det angitt hvem som var gift med hverandre, men ellers er det umulig å vite sikkert hvem 

som var ektefeller blant slaver og arbeidere. Antall gifte kvinner og menn er oftest ulikt, noe 

som sikkert kommer av at ektefellene bodde på hver sin plantasje. Det er naturlig å anta at 

mødrene oftest er ført med navnene på barna etter sitt eget. Noen ganger er kvinner og menn 

imidlertid ført på ulike skjemaer, og det fører til ytterligere vanskeligheter med å se hvor 

barna hører til. 

I avsnittet om yrkesfordeling kan nok enkelte betegnelser overlappe hverandre. Jeg har f.eks 

oversatt både ”seaman” og ”sailor” med ”sjømann”, mens ”fisher” er oversatt ”fisker”. 

Kanskje var dette yrker som til en viss grad var samlebetegnelser for ulik aktivitet som hadde 

med sjøen å gjøre. 

Folketellings-skjema for Friedensfeld mangler i 1846. Dette gjorde det noe vanskeligere å 

sammenligne Friedensfeld med utviklingen ved de andre stasjonene 

 

EIENDOMMENES BELIGGENHET. 
 
Brødremenighetens arbeid blant negerslavene i Dansk Vestindia var bygd opp med 

misjonsstasjoner på landet, og håndverksvirksomhet i byene. Det ble bygget i alt åtte 

etablissementer på øyene, og vi skal se nærmere på beliggenhet og byggeår:  
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Fig1:Kart over St.Thomas i 1767 fra Oldendorps ”Geschichte der Mission”. 

 

Kilde. Ramløw 1968, s122-123. 

Neuherrnhut på St. Thomas var den eldste stasjonen, og ble tatt i bruk i 1738.  På samme øy 

lå Niesky fra 1771.Brødrene hadde også bygget en stor kirke og en misjonsstasjon som het 

Katrineberg. Denne eiendommen lå opprinnelig i St. Thomas` landdistrikt, men ble 

innlemmet i byen Charlotte Amalie før 1840. 

Fig.2: Kart over St.Croix fra Oldendorps “Geschichte der Mission”. 

Kilde: Ramløw 1968,s.42-43 
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Friedensthal på St Croix like utenfor Christiansted ble bygget i 1751.  Friedensfeld, midt på 

St. Croix, kom i 1805.Friedensberg ble bygget like ved Fredriksted  i 1771. I 1840 årene lå 

denne misjonsstasjonen innenfor Fredriksteds grenser, i det nordøstre hjørnet. Den strakte seg 

over 2-3 kvartaler i utkanten av byen. 

 

 Fig3 Kart over St Jan. 

 

Kilde: Fog-Olwig 1985, ii 

På St. Jan var det to misjonsstasjoner: Bethania  fra 1749, og Emmaus som var bygget i 

1783. 

 

 

NÆRMERE PRESENTASJON AV EIENDOMMER OG BEBOERE. 

Det kunne vært interessant å se på hva slags arbeid misjonen drev i byene.  Denne delen av 

virksomheten faller imidlertid utenfor mitt tema, som omhandler livet på brødremenighetens 

 6 stasjoner på landet3.  Det var nok ikke tilfeldig at de fleste stasjonene lå i landdistriktene. 

Brødremisjonen hadde sitt virke hovedsakelig blant plantasjeslavene, og hadde best inngang 

nettopp der. Det ble ikke regnet for ” fint” blant bynegere og frinegere å høre til 

brødremenigheten, fordi den ble ansett som de fattiges kirke.4   

 

 

                                                 
3 Følgende framstilling baseres på opplysninger fra folketellinger . Se egen tabell s.34 
4 Lawaetz,1902. s105 
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                     Fig 4. Friedensthal .       

                      
                     Kilde: Dahl/deFine-Licht, s232. 
 

Friedensthal var bygget like utenfor Christiansted. Dette var den største misjonsstasjonen på 

St. Croix. Her lå også brødremenighetens hovedkirke fra 1755.  I 1841 ble det innviet en ny 

skole på stasjonen. 5 Friedensthal hadde en gagnlig plassering. Den lå like ved hovedveien, 

som var en forlengelse vestover av Kongens gade . Det var derfor lett å besøke stasjonen for 

folk på vei til eller fra Christiansted. Størrelsen på eiendommen var i 1841 oppgitt til 25 30/40 

acres6. Ca. 11 acres var brukt til å dyrke mat til beboerne, og til beite for kveget på stasjonen 

(”in provision and pastureland”). Slavene hadde nok også sine åkerlapper til eget bruk, og 

eventuelt til litt salg på markedet i Christiansted. Ca. 14 acres var ubrukelig til 

jordbruksformål( ”entirely useless.”)  Det ble ikke dyrket sukker på eiendommen. 

I 1841 var Friedensthal lokalisert som no. 1 i Companys Quarter, i 1846 no. 2 og i 1850 

no.1.b. I 1846 var det oppgitt omtrent samme størrelse og bruk av jorda på plantasjen som i 

1841, mens det i 1850 ikke var angitt noen arealstørrelse i folketellingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
5 En av 8 skoler på St Croix som var et resultat av landsskolereformen av 1839 
6 1 acre er 4046,9 kvadratmeter. 
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                      Fig 5. Friedensfeld.  

                       

                       Kilde: Dahl/de Fine-Licht 2004,s242. 

 

Friedensfeld var Brødremenighetens andre misjonsstasjon på landet på St. Croix. Den lå midt 

på øya, i Kings Quarter no 5.  Arealet av denne eiendommen er ikke tatt med i 

folketellingene. Opplysninger om eventuell produksjon er heller ikke nevnt. På denne 

stasjonen var det også fortsatt slaver i 1841. Det finnes ikke noe folketellingsskjema for 

Friedensfeld i Kings Quarter i 1846,verken for frie eller ufrie. På skjemaet for 1850 er den 

påtrykte betegnelsen ”estate” strøket over og forandret til ”establishment”, som misjonæren 

antagelig fant mer dekkende for eiendommens funksjon 

 

                        Fig 6. Niesky. 

                         
                        Kilde: Dahl/ de Fine-Licht, s243 

Niesky lå på øya St.Thomas, i South Side Quarter et stykke utenfor Charlotte Amalie. Det var 

ingen slaver på plantasjen i 1841. Blant de frie fantes i 1841 noen som ikke var misjonærer 
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Det var fylt ut eget skjema for ufrie i 1846, med opplysningen ”none at Niesky”. Størrelsen på 

plantasjen var bare oppgitt på dette 1846-skjemaet. Den var da 225 acres. 2 acres var ” in 

provision and pastureland”; som før nevnt antagelig jord som ble brukt til matproduksjon for 

beboerne på eiendommen.  Det ble ikke dyrket sukker. 

                        Fig 7. Neuherrnhut.                                                                                                 

                         
                         Kilde: (Ramløw 1968,s.138) 

Misjonsstasjonen Neuherrnhut var  også på St.Thomas i North Side Quarter. Her eide 

brødremenigheten 45 acres i 1841, ” av disse ble 2 acres dyrket til eget bruk og 43 acres var 

uegnet til jordbruk. Heller ikke på denne eiendommen var det sukkerproduksjon. På 

folketellingsskjemaet for de frie i 1846, er det skrevet en egen opplysning om at det ikke var 

noen ufrie på plantasjen. 

                        Fig 8.Bethania.  

                         
                        Kilde:Ramløw 1968, s25. 
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Øya St. Jan var den minste og mest avsidesliggende av øyene i dansk Vestindia.  Her hadde 

brødrene to misjonsstasjoner. Bethania lå ikke langt fra Cruz Bay på St. Jans vestside. 

Eiendommen var på  75 acres, 2 acres av disse ble brukt til jordbruk og beitemarker, 73 acres 

var ubrukelig sett fra et jordbrukssynspunkt. Det var slaver på plantasjen i 1841. Skjema for 

registrering av ufrie på Bethania finnes ikke  i folketellingen for Cruz Bay Quarter i 1846.  

Ikke langt fra det gamle danske fortet i Coral Bay  hvor slaveopprøret startet i 1733, bygget 

brødrene Emmaus .Dette var en plantasje  på 150 acres, men som på de fleste av brødrenes 

stasjoner var mesteparten av eiendommen ubrukelig til jordbruk. 20 acres  var i bruk, 

vesentlig til beitemarker . Heller ikke her ble det dyrket sukker. I 1841 ble det fortsatt 

praktisert slavehold på plantasjen. 

 

Av de stasjonene vi kjenner arealet på, var Niesky den største. Emmaus var nest-størst, og  var  

også den stasjonen som hadde mest produktiv jord. Friedensthal var den minste, men samtidig 

den stasjonen som hadde forholdsvis mest jord i bruk. Nesten halvparten av jorda på 

Friedensthal var kultivert eller i bruk som beitemark. Friedensfeld, Neuherrnhut og Bethania 

brukte alle ca. 2 acres av eiendommen til jordbruk. Totalt sett var det aller meste av de 

områdene brødrene eide i Dansk Vestindia ikke anskaffet med tanke på å drive jordbruk større 

skala.. De satset heller på håndverk som næringsvei.  

Det er interessant å se at opplysninger om eiendommenes størrelse er plassert på samme 

skjema som de ufrie fra myndighetenes side. Skjemaet for frie inneholder ikke denne type 

opplysninger. Tankegangen og grunnholdningen i et slavesamfunn kommer tydelig fram her: 

Både slaver og jord var plantasjeeierens eiendom. De var begge ansett som kapitalvarer på lik 

linje, og eieren hadde full råderett over dem.   

Bygningene på plantasjene var fra begynnelsen oppført i tre med tak av spon.7 Orkaner, 

branner og termitter sørget for at bygningene etter hvert måtte fornyes.  Senere ble 

bygningene stort sett oppført i murstein. Bare på den yngste stasjonen Friedensfeld gjenstår 

det opprinnelige hovedhuset i tre. Et fellestrekk for brødrenes bygninger er de halv-valmede 

takene som først var tekket med spon, senere med profilerte jernplater. Det nåværende 

hovedhuset på Friedensthal er fra 1830-tallet, og var altså relativt nybygget på den tid 

folketellingene ble foretatt. Kirken på Friedensthal ble rasert av en orkan i 1772. Allerede 

1773 sto en ny kirke ferdig, men den kirken som i dag finnes på Friedensthal er fra ca.1850. 

Byggearbeidene må altså ha foregått på slutten av 1840-tallet Byggematerialene er gul 

                                                 
7 Følgende beskrivelse av bygningene er hentet fra Thorkel Dahl og Kjeld de Fine Licht s.231- 243 
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murstein med hvitmalte skodder for de høye vindusåpningene. Taket er valmet og tekket med 

profilerte jernplater malt i en lys rødlig farge I tillegg til hovedhus og kirke besto bebyggelsen 

på stasjonene av kjøkkenbygning, cisterne, smie, stallbygning og beboelseshus for slaver og 

frinegere. Det var også egne gravsteder på plantasjene. 

Når det gjelder bygningene på Brødremenighetens stasjoner, holder de både arkitektonisk og 

håndverksmessig en solid standard. Brødremisjonærene var læremestre i håndverksfagene. 

Det har vært sagt at de har hatt en vesentlig andel i den estetiske og håndverksmessige høye 

kvalitet som preget byggeskikken, spesielt på St. Croix  på 17-1800tallet  

 

BRØDRENES SLAVEHOLD OG BAKGRUNNEN FOR DET. 

 En av de viktigste problemstillingene mine da jeg undersøkte folketellingene var det faktum 

at det fantes så vidt mange slaver på brødrenes misjonsstasjoner. De første misjonærene som 

kom til øyene i 1732 hadde vært villige til å bli solgt som slaver selv for å få inngang for 

misjonsvirksomhet blant slavene. Det ble ikke nødvendig. Allikevel stiller en spørsmålet: Hva 

hadde skjedd i mellomtiden som hadde ført til at brødrene faktisk var ikke ubetydelige slave-

eiere i 1841? Hva var egentlig brødrenes syn på slaveriet og hvordan forholdt de seg til de 

problemstillingene det medførte å være en del av et slavesamfunn? Skjedde det noen 

endringer i deres holdning til slavene som kunne skyldes spesielle forhold? Eller var mange 

års påvirkning av slavesamfunnets menneskesyn og tankegang årsaken til brødrenes 

slavehold? For å finne svar på noen av disse problemstillingene vil jeg se på litt av 

brødremenighetens historie i Vestindia.8 

Den aller første slaven samlet slavene i menigheten selv inn penger til for å gi til en 

misjonærfamilie der kona var syk. Innsamlingslisten finnes fortsatt i arkivet på Friedensthal. 

Dette var på 1750-tallet. 

Noen år senere,i 1765,ble plantasjen Bethel på St .Thomas kjøpt av brødrene. Tanken var 

opprinnelig at den skulle skaffe nødvendig brensel, gress o.l til Neuherrnhut som lå like ved, 

og selv ikke hadde tilgang til slike ressurser. Driften av denne sukkerplantasjen satte brødrene 

etter hvert i en vanskelig situasjon. Slaveholdet på plantasjen førte til et annet forhold til 

negrene. Det forekom også tilfeller der enkeltmisjonærer straffet slavene hardt, eller måtte 

behandle dem noe ”gebieterisch”, som en av menighetens historieskrivere uttrykte det9. 

                                                 
8 Følgende framstilling baseres på H Lawaetz,1902, s.134ff 
9 Laewatz referere flere ganger til Oldendorp, som var menighetens første historieskriver i Dansk Vestindia på 
slutten av 1700tallet 
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Snart ble det et sterkt ønske fra misjonærenes side om å bli kvitt hele plantasjen. Dette kan 

tyde på at misjonærene aksepterte slaveriet, men ikke selv ønsket å drive med slavehold i 

større stil. En annen sak er at det var vanskelig, ja kanskje umulig å få tak i frie tjenestefolk. 

Derfor hadde brødrene stort sett hele tiden slaver til nødvendig hjelp på stasjonene. I 1806 ble 

plantasjen Bethel endelig solgt 10, men det skulle snart dukke opp en ny lignende sak som 

skulle bli en enda tyngre belastning for misjonen. Denne saken viser at enkeltmennesker 

hadde betydning for misjonens slavehold: 

 Smien på Friedenshal ble på begynnelsen av 1800- tallet overtatt av en misjonær som både 

var en dyktig smed og i tillegg var utstyrt med betydelig forretningssans. Under hans ledelse 

ble smien utviklet til et mekanisk verksted med stor omsetning. Anskaffelsen av slaver økte i 

takt med utvidelsen. Essensen var den samme her som vi tidligere så på brødrenes 

sukkerplantasje: økende forretningsdrift truet selve ideen i misjonsarbeidet, og 

kompromitterte brødrene i slavespørsmålet. Misjonens hovedsak sto i fare for å bli en bisak.. 

Fra å være enkle håndverkere med misjonsvirksomhet som hovedmål, var brødrene nå gått 

over til å bli håndverksmestere som var eiere av mange slaver til bruk i smien eller 

skomakerverkstedet.11 For å vise noe av omfanget, vil jeg se på noen regnskapstall fra 1825 

Da hadde misjonen hele 171 slaver. Regnskapene er ført med tysk grundighet, og jeg merket 

meg formuleringene: På utgiftssiden står det: avskrivning av negerinventarium, et alminnelig 

uttrykk for antall slaver. På inntektsiden er uttrykket tilfeldige inntekter nok brukt om salg av 

slaver. Tallene viser at brødrene i denne perioden tok del i Vestindias interne slavehandel 

Dagliglivets omgang mellom misjonærer og slaver, der hoved hensikten var å tjene penger på 

slavenes arbeid, var på begynnelsen av 1800-tallet i ferd med å endre misjonens forhold til 

slavebefolkningen.  

 Dette er noe av bakgrunnen til at det fortsatt fantes slaver på brødremenighetens eiendommer 

i 1841. Vi skal følge dem gjennom de begivenhetsrike 1840-årene, og forsøke ved hjelp av 

folketellingene å tegne et bilde av livet å på misjonsstasjonene. 

 

 

 

 

                                                 
10 Lawaetz 1902, s.134ff 
11 Lawaetz 1902, s144ff 
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UTVIKLING I ANTALL BEBOERE PÅ 1840-TALLET. 

Jeg vil nå gå nærmere inn på hva folketellingene viser om utviklingen i antall beboere på 

eiendommene i løpet av 1840-årene, og i hvilken grad slavene flyttet fra stasjonene da de fikk 

friheten.12 

Fig. 9: Utvikling i antall beboere på Friedensthal   

År 
totalt 
antall 

misjonærer+ 
barn 

kvinner(ikke 
misjonærer) 

menn  (ikke 
misjonærer) 

under 
15 år  

 over 
60 år 

andres 
slaver 

 
 1841 37 9 12 16 8 0 7 
1846 30 10 10 10 6 0 6 
 1850 34 3 17 14 11 1  
 

Beboerne på denne eiendommen besto i 1841 både av misjonærer og slaver. En del av slavene 

var i en spesiell situasjon. De bodde på Friedensthal, men tilhørte andre private eiere. I 1846 

var det bare disse som fortsatt var ufrie, mens misjonens egne slaver var blitt frie.  

Det er ikke noe skjema for ufrie i 1846,og flere av slavenavnene fra 1841 er å finne på lista 

over frie i 1846. Misjonen må derfor ha frigitt slavene mellom 1841 og 1846. 

Det totale antall beboere på Friedensthal gikk ned i løpet av 1840-årene. Dette skyldtes først 

og fremst færre misjonærer. Antall arbeidsfolk med familier sank fra 28 til 20 personer fra 

1841-1846. I denne perioden fikk som nevnt slavene friheten sin. Det kan se ut som om en 

god del da valgte å flytte fra plantasjen. Særlig gikk antall menn ned i denne perioden Deretter 

øker antallet igjen for både menn, kvinner, barn og eldre.  

Av kvinnene var det 12 ufrie i 1841. Hele 8 av disse var fortsatt på Friedensthal i 1846 som 

frie. Av mennene ble 4 av 16 værende på stasjonen etter frigivningen. 

De fem følgende år økte arbeiderne med familier fra 20 til 31  personer .Noen av de utflyttede 

kom tilbake, andre var nye. Interessant er det å se at i 1850 var det minst to navn som var med 

i folketellingen i 1841, men ikke i 1846. Det gjaldt John Charles Gabriel på 23 år som 

arbeidet som kugjeter i 1850 og var fortsatt ugift. Susanne Margrethe (26) var også kommet 

tilbake til Friedensthal etter å ha vært borte en stund etter at hun ble fri. Hun var nå gift, og 

”avhengig av sin mann”, iflg folketellingen 1850.. I alt flyttet 11 mennesker til Friedensthal i 

denne perioden, av disse var 5 barn  

Slavene som tilhørte andre var flyttet fra stasjonen før 1850, sikkert etter at de hadde fått sin 

frihet senest i 1848 sammen med alle de andre slavene i Dansk Vestindia. 

                                                 
12Følgende framstilling og alle tall i tabellene er hentet fra folketellingene. Skjema s. 34. 
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Det at noen kom tilbake til Friedensthal, kan tyde på at de hadde positive erfaringer med å bo 

der.  At Martha, Nancy og Rosina med sine familier bodde der fortsatt i 1850 kan tyde på det 

samme. Disse tre kvinnene var i førtiårsalderen, 44, 42 og 41 år i 1846.  Iflg historieskriveren 

og vestindianeren Lawaetz, ble smien på Friedensthal utvidet kraftig på begynnelsen av 1800-

tallet. Det passer med tiden at disse var døtre av slavene som ble innkjøpt til dette formålet, og 

de hadde bodd hele sitt liv på Friedensthal. 

 Langt flere menn enn kvinner flyttet da de fikk friheten.7 av dem var smeder. Friedensthal lå 

like ved Christiansted. Det var nok lett for en smed å få noe å gjøre i byen.. Kanskje var det 

enda enklere å få arbeid siden de kom nettopp fra Friedensthal, der smien hadde vært stor og 

relativt allsidig. Det hadde nok skaffet dem god kunnskap og erfaring i smedyrket, enten de 

begynte for seg selv eller tok arbeid hos andre. Kanskje overtok de også godt opparbeidet 

kundekrets fra sin gamle arbeidsplass. 

Muligens skyldtes flyttingen også en bevisst reduksjon av smedvirksomheten fra misjonens 

side. For misjonen hadde nok det at slavene fikk friheten en dobbel positiv betydning: for det 

første å bli kvitt et slavehold som i seg selv var problematisk for misjonens verdigrunnlag. For 

det andre ble misjonærene på Friedensthal frigjort fra å være industriledere til å kunne drive 

sosialt arbeid og misjon. Dette går fram av forandringene i arbeidsbeskrivelsene til 

misjonærene. I 1841var det blant misjonærene en som var sjef for handelen med 

smedprodukter, Johann G. Muller. En annen av misjonærene, E.Linke, var assistent i 

handelen og misjonen. Dette viser at selv om smie- driften nok var kraftig redusert fra de mest 

aktive årene, var det fortsatt så mye handel med smedprodukter at det krevde en egen 

ansvarshavende og en assistent blant misjonærene i 1841. 

At misjonærene reduseres betraktelig i antall i løpet av perioden  kan tyde på at flere av dem  

hadde hatt sin virksomhet knyttet til smien og handelen. 

  

Fig.10:Utvikling i antall beboere på Friedensfeld. 

 

År antall beboere 
misjonærer+ 
barn 

kvinner(ikke 
misjonærer) 

menn  (ikke 
misjonærer) 

under 
15 år  

 over 
60 år 

andres 
slaver 

 1841 34 8+1gjest 10 15 13 1  
 1846 ? ? ? ? ? ? ? 
1850 24 7 12 5 6 0  
 
Vi kan ikke se av folketellingene når slavene ble frigitt på Friedensfeld, siden skjemaet for 

1846 ikke er tilgjengelig. Om ikke slavene skulle være frigitt før 1848, ville dette være den 

eneste av brødrenes stasjoner som ikke hadde gitt slavene fri før 1846. Jeg ville tro at det har 
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kommet felles retningslinjer fra ledelsen i Herrnhut både når det gjaldt tidspunkt og måte for 

frigivelse. Derfor antar jeg at slavene også her ble gitt fri før 1846, selv om dette ikke kan 

leses ut av folketellingene. 

Det totale antall beboere hadde sunket i 1850. Særlig hadde antall menn gått ned. I 1850 var 

det bare 1/3 så mange menn som i 1841. Antall kvinner hadde økt litt, mens antall barn var 

mer enn halvert. Antall eldre var redusert fra 1 til 0. Misjonærtallet viste også litt nedgang i 

løpet av tiåret. Utviklingen fra 1841-1850 viser at antallet på de som ikke hørte til 

misjonærene på stasjonen hadde sunket med i alt 8 personer.  

Siden 1846-skjemaet mangler, er det umulig å si om samme tendens som på Friedensthal gjør 

seg gjeldende, nemlig at antall beboere først synker etter frigivningen og deretter stiger igjen. 

Kvinnene Wilhelmina, Adriana og Benigna som var slaver i 1841 bodde fortsatt på 

Friedensfeld med noen av barna sine i 1850. Akkurat som mødrene på Friedensthal ser det ut 

som de har valgt tryggheten på misjonsstasjonen for seg og sine.  

  

Fig.11:Utvikling i antall beboere på Niesky 
 

År 
Antall 
beboere 

misjonærer+ 
barn 

kvinner(ikke 
misjonærer) 

menn  (ikke 
misjonærer) 

under 
15 år  

 over 
60 år 

andres 
slaver 

 1841 14 6misj+8frie 5 frie 3frie 1   
 1846 35 5 16 14 4 3  
 1850 26 5 12 9 2 2  
 
 
Her var alle slaver frigitt før 1841. Det kan se ut som om mange tidligere ufrie hadde flyttet 

før 1841, siden tallet på beboere var svært lavt i denne folketellingen. Kanskje hadde Niesky 

også hatt nedgang i antall beboere rett etter frigivnigen? Det lave tallet i 1841 kan tyde på det. 

 I 1846 var antallet betydelig høyere i alle kategorier. 1850-tellingen viser en synkende 

tendens igjen. Misjonærtallet hadde også gått litt ned i løpet av perioden. 

 Siden slavene allerede var frigitt på Niesky i 1841, er det ikke lett å se i hvilken grad slavene 

flyttet ut eller valgte å bli på stasjonen etter oppnådd frihet.. Av de 8 beboerne i 1841 som 

ikke var misjonærer, var 2 menn, Peter Delan og Gabriel Jason, fortsatt på stasjonen i 1846.  

Antallet ikke-misjonærer hadde da økt fra 8 til 30.I 1850 var det på selve misjonsstasjonen 21 

beboere utenom misjonærene. Antallet hadde altså sunket litt igjen. 

I 1850 viser folketellingen at Niesky var delt i flere eiendommer. Privatpersoner eide disse 

husene, som jeg kommer tilbake til senere i artikkelen. Utviklingen på Niesky er interessant. 

Det virker som om de var tidligere ute enn mange av de andre stasjonene med å frigi slavene, 
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og at de kanskje derfor også tydeligere så behovene til de nylig frigitte slavene. Det var viktig 

å få sitt eget hus, og mulighet til å drive en egen virksomhet. 

Et eksempel på dette var kanskje Sophora Benjamin, en enke som drev bakeri på eiendommen 

Niesky. Hun hadde ansatt to kvinner til å selge produktene. Disse bodde med sine familier på 

Sophoras eiendom. Kanskje var husværet såpass stort at hun kunne leie ut rom til de tre 

ekteparene vi finner i dette huset i folketellingen? Eller kanskje står vi overfor en 

flergenerasjonsbedrift, der driftige kvinner fikk mulighet til utfoldelse? I alle fall imøtekom 

sikkert Niesky og brødremisjonen et konkret behov hos frigitte slaver ved å parsellere ut 

eiendommen i mindre enheter. Det ga bedre mulighet for individualitet og selvstendighet, og 

var fremtidsrettet i forhold til brødremenighetens virksomhet på øyene. Etter frigjøringen drev 

de ikke lenger misjon blant slaver, men ble ett blant Vestindias mange kirkesamfunn.  

 Niesky viste en mulig vei for misjonsstasjonene etter at de hadde sluttet med slaver. De var 

som nevnt av de stasjonene som var tidligst ute med å frigi slavene, derfor hadde kanskje 

utvikling og nytenkning kommet lenger der enn på andre stasjoner i 1850. 

 

Fig. 12:Utvikling i antall beboere på Neuherrnhut 

År antall beboere 
misjonærer+ 
barn 

kvinner(ikke 
misjonærer) 

menn  (ikke 
misjonærer) 

under 
15 år  

 over 
60 år 

andres 
slaver 

1841 13 6 misj+7 frie 6                        1 3 2  
1846 44 10 17 17 14 2  
1850 33 4 19 10 12 2  
 
I 1841 var det 7 frie på stasjonen utenom misjonærfamiliene.  Det kan altså se ut som om 

slavene, i alle fall noen av dem, også her allerede var gitt fri. Skjema for eventuelle ufrie er 

ikke tilgjengelig i 1841 Det var bare kvinner igjen på stasjonen, samt en gutt på 12 år. Vi vet 

jo ikke hvor mange slaver det hadde vært på Neuherrnhut tidligere, men det ser ut til å være 

samme tendens her som på de andre stedene: Kvinnene blir tilbake, og antall beboere synker 

rett etter frigivningen. 

 Utviklingen i antall beboere totalt viser relativt kraftig økning i 1846, for så å synke noe i 

1850. Antall menn varierer mest: sterk økning i 1846, betydelig reduksjon i 1850. Antall barn 

følger en lignende utvikling. Kvinnene øker hele veien, men mest i den første perioden. 

Misjonærene øker først, men blir færre i 1850.. Det var bare et misjonærektepar med sin lille 

sønn samt en lærer tilbake , så misjonærflokken var betydelig redusert. 
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Fig.13:Utviklingen i antall beboere på Bethania.  

 

År antall beboere 

misjonærer+ 

barn 

kvinner (ikke 

misjonærer) 

menn  (ikke 

misjonærer) 

under 

15 år  

 over 

60 år 

andres 

slaver 

1841 24 5 8 11 7 1  

1846 13 5 5 3 3 0  

 1850 9 3 3 3 1 0  

 

Siden det ikke finnes noe skjema for ufrie i 1846, og da skjemaet for frie samtidig inneholder 

flere navn på tidligere slaver, trekker jeg den slutning at alle slavene også her var blitt frigitt 

før 1846. Utviklingen i løpet av 1840-årene viser at det ble stadig færre beboere på stasjonen. 

Samme tendens gjør seg gjeldende i alle kategorier. Antall menn reduseres sterkere enn antall 

kvinner. Misjonærene ble også færre. 

I 1841 var det to misjonærektepar og en ugift mannlig misjonær på Bethania. 

Alle de ufrie var født på St. Jan, unntatt 60-årige Friederich fra Afrika. 

 Ved å følge navnene ser jeg at 7 av 19 ufrie var blitt værende på Bethania etter at de ble fri; 2 

barn, 3 ugifte menn og 2 kvinner(1 ugift og 1 enke). 

 

Fig. 14:Utvikling i antall beboere på Emmaus.  

 

År antall beboere 
misjonærer+ 
barn 

kvinner(ikke 
misjonærer) 

menn  (ikke 
misjonærer) 

under 
15 år 

 over 
60 år 

andres 
slaver 

 1841 49 8+1fri 20 20 12 3  
 1846 42 5 18 19 5 5  
1850 33 5 15 13 6 5  
 
 
 
Emmaus var den eiendommen som hadde flest beboere i 1841. Både kvinner og menn minket 

i antall utover 1840-tallet.. Flest menn flyttet, men fraflytningen av menn var ikke så stor her 

som på flere av de andre stasjonene. Antall barn sank først, for så å øke litt. Antall eldre øket 

noe. 

Det var i 1841 i alt 40 slaver på stasjonen. Her var det likt antall gifte, 5 gifte kvinner og 5 

gifte menn. Men dette betyr nok ikke at det var 5 ektepar. 

De frie på stasjonen tellet 9. Det var de to misjonærfamiliene Meyer og Wolter med til 

sammen 4 barn. I tillegg var det en 44 år gammel fri mann, Thomas Sewerlein, som var født 
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på en annen vestindisk øy, Tortola. Han var metodist, og som vi senere skal se gift med en av 

slavene på Emmaus .  Hele befolkningen på Emmaus besto i 1841 av 49 mennesker. 

I 1846 var antall beboere noe lavere:42 mennesker bodde på Emmaus, og også på denne 

stasjonen viser folketellingen at alle var frigitt. 37 personer hørte til arbeiderfamiliene på 

etablissementet. Av disse var 5 personer under 15 år, og 5 over 60. En av dem var hele 94 år. 

I løpet av periode1841-46 hadde 6 voksne menn forlatt Emmaus. En gutt som var 10 år i 1841 

var også borte i 1846. Kanskje var han død, eller kanskje var han i tjeneste et annet sted. Mest 

sannsynlig er det kanskje at hele familien hans var flyttet fra stasjonen. 

Når det gjelder kvinnene, hadde 3 voksne kvinner og to jenter på 2 og13 år forlatt Emmaus 

før 1846. Noen mennesker hadde også flyttet til stasjonen. I 1850 var antall beboere på 

Emmaus ytterligere redusert. 

Hvis vi kan snakke om en generell tendens på misjonens eiendommer i 1840-årene, var det 

relativt stor bevegelse blant beboerne. Det gjaldt både tilflytting og fraflytting.  

Gifte kvinner med barn var de mest stabile beboerne. Disse hadde omsorgen for barna, noe 

som gjorde det vanskelig å flytte. De hadde nok heller ikke så gode muligheter til å få et nytt 

sted å bo og arbeid som kunne livnære familien, nettopp fordi de var kvinner.  

Tendensen blant de mannlige slavene var helt klar: De brukte muligheten friheten ga til å 

flytte fra stasjonene. Drivkraften var nok ofte å prøve noe annet, det vil si å prøve ut friheten. 

 En annen årsak var kanskje at de hadde koner og barn som hadde vært slaver på andre 

plantasjer, og at friheten gjorde det mulig å forene familien. Her hadde kanskje de bibelske 

idealene for familieliv som misjonærene hadde stått for gjennom opplæring og eksempel 

betydning for de tidligere slavenes valg.  

På den annen side er det også mulig at noen hadde vært misfornøyde med livet på 

misjonsstasjonen. Kanskje enkelte flyttet i protest og opprør mot brødrenes livstolkning og 

moralske oppfatning. 

 Det flyttet også mange nye personer til misjonsstasjonene i løpet av 1840-årene. Dette er vel 

et uttrykk for at mobiliteten i slavesamfunnet var økende jo nærmere vi kommer 1848. Det ble 

flere frie negere som søkte seg arbeid andre steder enn der de tidligere hadde vært slaver. 

Noen av disse ville nok også prøve misjonsstasjonene som arbeidsplasser.  Antagelig var 

mange av de nye arbeiderne kjent med misjonsstasjonene gjennom misjonærenes 

menighetsarbeid, siden de aller fleste av dem var døpt i brødremenigheten. Dette gjorde det 

kanskje attraktivt å søke arbeid der når anledningen bød seg. 

Utviklingen i antall beboere på stasjonene følger ulike mønster på de ulike øyene. 
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 De to stasjonene på St. Jan .fikk en markert nedgang i løpet av 1840-tallet. Dette følger for så 

vidt den generelle befolkningsutviklingen på øya. St. Jan ble etter hvert nesten avfolket i takt 

med den synkende sukkerproduksjon. Dette har nok igjen gitt seg utslag i aktiviteten på 

misjonsstasjonene. 

Begge stasjonene på St Thomas fikk en relativt sterk oppgang i antall beboere i første del av 

perioden. Deretter sank tallet igjen, men ikke så lavt som til 1841-nivået. 

 På St.Croix er det ikke mulig å sammenligne stasjonene, da tellingen for Friedensfeld 

mangler i 1846. På denne stasjonen var det nedgang fra 1841 til 1850, mens for Friedensthal 

sank antall beboere fra mot 1846 for så å ta seg noe opp i 1850 

Et felles mønster i utviklingen både på St.Thomas og  på Friedensthal på St. Croix er at 

antallet beboere sank rett etter frigivningen for deretter å øke en del igjen. Det tyder på at 

slavene på stasjonene så på friheten som en mulighet til å prøve andre ting som tidligere 

slavestatus hadde hindret dem i å gjøre. Deretter vendte noen tilbake igjen, men så vidt jeg 

kan lese ut av folketellingene var det flere nye som kom til stasjonene enn utflyttede slaver 

som vendte tilbake. Dette kan tolkes som at brødremisjonærenes slaver stort sett fant seg til 

rette som frie borgere. Misjonærene hadde lagt vekt på å lære slavene å lese. Dessuten hadde 

mange av dem fått en god yrkesbakgrunn på misjonsstasjonene. Misjonærene var tyske 

håndverkere som antagelig var nøye med fagopplæringen av slavene. Dette var nyttig for den 

som etter 1848 skulle fylle sin plass i et fritt samfunn, og var nok god ballast når det gjaldt å 

møte de utfordringer friheten gav. 

Avviklingen av brødrenes slavehold som kommer fram gjennom folketellingene skyldtes nok 

en økende uvilje i brødremenigheten både i Europa og blant misjonærene mot slaveholdet 

generelt. Av tilgjengelige opplysninger ser vi at det totale antall slaver i brødrenes tjeneste var 

minst 112 personer i 1841. 

Friedensthal:          28 ufrie+ i tillegg 7 ufrie som eies av andre 

Friedensfeld:           25 ufrie 

Niesky:                    ingen ufrie. Dette er uttrykt eksplisitt på skjema over de frie på stasjonen 

Neuherrnhut:            Skjema for  ufrie i 1841 er ikke med i  folketellingen. 

Bethania:                 19 ufrie 

Emmaus:                  40 ufrie 

Mulige ufrie på Neuherrnhut kan eventuelt øke antallet, men som før nevnt var de trolig 

frigitt .  
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Slaveriet i stor skala hadde funnet vei inn på brødrenes stasjoner gjennom forhold som det er 

redegjort for tidligere i artikkelen. Mange så på det som en gammel kreftsvulst i misjonen, fra 

en tid da håndverket dominerte over misjonsvirksomheten. Men saken var ikke så enkel at 

slavene uten videre kunne frigis. Det kunne i enkelte tilfeller være i strid med lovgivningen, 

som forbød frigivning av gamle og svake.13 I den spente politiske situasjonene i Dansk 

Vestindia på 1830-40 tallet ville en kollektiv frigivning av alle brødrenes slaver lett kunne 

virke som en uheldig demonstrasjon med negative følger i misjonens forhold til 

myndighetene, og dermed  begrense dens muligheter til å virke blant slavene.  Plantasjeeierne, 

eller planterne som de ble kalt på den tiden, hadde sterke mistanker om at frigjøringen av 

slavene på øyene ble forberedt ved brødrenes hjelp. For disse menneskene sto store 

økonomiske interesser på spill, og de var derfor ivrige til å innberette alt som kunne styrke en 

slik mistanke mot brødrene til guvernementet. At misjonærene allikevel friga enkeltslaver var 

en kjensgjerning. Men som en vei til å bli kvitt slaveriet på stasjonene var denne 

framgangsmåten lite gangbar ved inngangen til 1840 tallet.  

Begge misjonsstasjonene på St. Thomas hadde imidlertid på en eller annen måte frigitt alle 

sine slaver før folketellingen i 1841. Kanskje har det vært ulike lokale forhold som har gjort 

det lettere for disse å nå det felles mål i misjonen tidligere enn de andre.  

At brødrene var med og forberedte frigjøringen indirekte, var nok tilfelle i sterkere grad enn 

planterne til fulle var klar over. Misjonens tiltenkte rolle i generalguvernør von Scholtens 

planer når det gjaldt undervisning av slavebarna, viser den tillit misjonen hadde hos danske 

kolonimyndigheter når det gjaldt inngang blant slavebefolkningen.14 Peter von Scholten 

forberedte gjennom det meste av sin tid som generalguvernør avviklingen av slaveriet i Dansk 

Vestindia. Dels var nok denne aktiviteten personlig filantropisk, dels realpolitisk begrunnet. 

Etter frigjøringen av britiske vestindiske kolonier i 1833, så han det som uunngåelig at den 

samme utvikling ville foregå i Dansk Vestindia. Eneste mulighet til å møte denne situasjonen 

var å sørge for at negrene var best mulig forberedt til å ta imot friheten. Her kom hans tanke 

om undervisning inn, og etter hans oppfatning var brødremenigheten de eneste som kunne 

sette en slik tanke ut i livet. Von Scholten reiste selv til Herrnhut for å overbevise de eldste i 

menigheten om nødvendigheten av denne planen. Nå var ikke undervisning av slavene noen 

ny og ukjent tanke i brødremisjonen .Allerede fra den tid misjonen ble etablert, hadde de  

benyttet de anledningene de fikk til å lære slavene å lese.  Det nye var at brødremisjonen nå 

skulle iverksette en statlig lovgivning om undervisning av slavene. Landsskoleloven av 1839 

                                                 
13 Lawaetz 1902, s. 168 
14 Lawaetz 1902, s.165 
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skulle sørge for at alle slavebarn fra fire til åtte år skulle gå på skole 5 dager i uka, mens de 

eldre barna skulle få undervisning på lørdager. Det ble bygget 8 skoler på St. Croix, 4 på hver 

av de andre øyene. Den første skolen ble innviet på Friedensthal i 16.mai 1841, omtrent på 

samme tid som folketellingen ble foretatt. Louisa Theresia, Aletta, William James, Henry 

Thomas og John Waldemar fra Friedensthal var nok sammen med barn fra naboplantasjer 

blant de første som fikk lovfestet undervisning i nye, fine skolelokaler. Undervisningen var på 

engelsk. Dette var i seg selv en viktig forberedelse til et kommende liv som frie, da kreolsk 

etter hvert ble sett på som et mindreverdig slavespråk, også blant slavene selv.  

Skoledriften ble også en viktig omprioritering i brødrenes satsing og gjøremål på øyene. Dette 

førte til at det som var igjen av håndverksindustri i større stil ble avviklet. På Friedensthal ble 

mange smeder arbeidsledige i årene fra 1841-1846. På denne måten ga satsingen på 

skoledriften brødrene et alibi overfor myndigheter og plantere til å kvitte seg med slaver og 

frigi de som de ikke lenger hadde arbeid til. Derved kunne de nærme seg misjonens mål: 

frigivning av alle slaver. 

 

YRKESGRUPPER. 

 Arbeidet som ble utført av beboerne på stasjoner hadde mange likhetstrekk. Allikevel hadde 

hver stasjon sitt særpreg utifra geografisk beliggenhet, og  avhengig av  hvilken 

håndverksvirksomhet som ble drevet på stedet .Jeg vil først beskrive arbeidet beboerne utførte 

på de ulike eiendommene, og deretter gi en mer samlet vurdering av produksjon og handel.15 

 På Friedensthal var det i 1841 fortsatt en betydelig smie i drift med 9 ufrie smeder .  

 Samme år var alle de voksne kvinnene benevnt som hustjenere. På skjemaet for de ufrie er 

det trykket en egen rubrikk der slavenes moralske karakter skal bedømmes. På de andre 

stasjonene var brødrenes bedømmelse av slavene ”good” eller ”well”. På Friedensthal kan jeg 

lese ut av folketellingen at tre av de mannlige slavene var late (”lazy”), og en var utålmodig. 

Dette kan sikkert skyldes flere forhold. Siden Friedensthal var brødremenighetens 

hovedstasjon der misjonens leder holdt til, ble kanskje ”vanskelige” slaver sendt hit. En annen 

hypotese er at det var lettere å gi en slave karakteren ”lat” hvis han ikke var effektiv i smia, 

som var stasjonens forretning. Utålmodige kunder og mange ordre kunne vel da som nå 

skjerpe en arbeidsgivers bedømmelse av arbeiderne. En slik moralsk bedømmelse kommer jo 

i høyeste grad an på øynene som ser! 

                                                 
15 Følgende framstilling baseres på folketellingene. Skjema s. 34. 
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I 1846 var oppgavene mer spesialisert, og kvinnene på denne stasjonen hadde også styrket 

identiteten sin ved å få etternavn. Anne Marthe var blitt Martha James, og var kokk på 

Friedensthal. Benigna Wilhelmina James var nok Marthas datter som var blitt værende på 

stasjonen som sydame. Rosina hadde fått etternavnet Zachaus, og var vaskedame i 1846. Hun 

var mor til fire barn i 1841. Juliane hadde fått etternavnet George da hun ble fri. Hun var også 

vasker. I 1841var hun 23 år og mor til to barn 

I 1846 var 4 av de 16 mannlige slavene fortsatt på Friedensthal.  Disse var nå frie. . 

 Tre av de tidligere mannlige slavene var nå gift, to arbeidet som smeder og en som stallgutt. 

To av dem var blitt gift siden siste folketelling Det var også en gutt på 9 år blant de som 

tidligere hadde vært slaver. Felles for alle disse var at de som frie hadde fått et etternavn, og 

noen hadde forandret litt på fornavnet, kanskje for å markere sin nye status som frie: Andreas 

Carl hadde tatt Nielsson til etternavn , Johann Jacob het nå Henrickson. Peter Johann var blitt 

Petrus Johannes Gottlof, og vesle John Waldemar hadde fått det velklingende navnet 

Johannes Waldemar Zachaus.  

 Beskrivelsen av arbeidet som ble gjort på stasjonen var enda mer variert i 1850. Jeg går ut fra 

at beboerne nå var lønnsarbeidere i misjonsstasjonenes tjeneste. Det var ansatt to 

kobbersmeder.  I smiens travleste tider ble det laget store kobberkar som ble brukt til 

sukkerkoking. Kanskje var dette noe disse to kobbersmedene lagde, om enn i mye mindre 

skala enn tidligere. Ingen andre av stasjonene hadde kobbersmeder. En annen teori er at disse 

smedene var hyret inn med tanke på den nye kirken som ble reist nettopp på denne tiden.16 

Den hadde tak av profilerte jernplater, og i tillegg til misjonærer som behersket smedkunsten 

var det kanskje også engasjert andre håndverkere i forbindelse med et så stort arbeid. 

Syerskene utgjorde en ny yrkesgruppe blant kvinnene på Friedensthal. 

En gjeter hadde spesielt ansvar for kyrne. Antagelig var melkeproduksjonen beregnet på 

stasjonens beboere, da det ikke var noen melkeselger der. 

 Det kan se ut som om noen bodde på Friedensthal, men hadde arbeid for andre utenfor 

stasjonen .En var kokk i fengselet og alle vaskehjelpene vasket nok ikke på heltid på 

Friedensthal! Arbeidsmarkedet i Christiansted lå åpent etter frigivelsen av slavene. 

På Friedensfeld var det tre slaver som arbeidet som smeder i 1841,mens ti var hustjenere. I 

tillegg til de faste beboerne ser det ut til å ha vært en kvinnelig gjest på stasjonen i 1841. Hun 

var fra Bassin, som var et annet navn på Christiansted. I rubrikken for borgerbrev står det ”at 

                                                 
16 Dahl og de Fine-Licht 2004, s236 
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visit here with her relation”.  Hun tilhørte den anglikanske kirke, og var døpt i 1802. Hun var 

40 år gammel. 

Det mangler skjema for frie og ufrie i 1846 

 Arbeidsfordelingen kom også her bedre fram i 1850. 

Av de frie på Niesky i 1841 var det i tillegg til misjonærene også to murere og en skomaker. 

Jacob Doblin(40), var murer og tjenestegjorde også i brannkorps. Peter Delan (29)og Gabriel 

Jason(36), hhv skomaker og murer, tjenestegjorde i jegerkorps. Dette var den eneste stasjonen 

der noen av beboerne hadde slike verv. En gift kvinne arbeidet som vedselger sammen med 

en elleveårig jente, en gift kvinne var vaskehjelp, en enke på 43 år arbeidet med salg av 

grønnsaker og en ung jente på 21 var hustjener det samme året. 

I 1846 var yrkesaktiviteten på stasjonen større. 5 dagarbeidere var hyret inn. I tillegg arbeidet 

en snekker og to snekkergutter eller lærlinger på stasjonen. Kanskje var det byggearbeider 

eller reparasjoner på gang? Eller kanskje var det håndverkere som hadde tilhold på stasjonen 

mens de arbeidet på plantasjer i distriktet?   

 I tillegg til de yrkesaktive var det en som var blind, og to var invalide. 

I 1850 bodde totalt 34 mennesker på Niesky.  Av dem var det folk som drev med handverk og 

med gårdsdrift. Antallet vaskedamer hadde økt betraktelig, og en syerske var også kommet i 

arbeid på Niesky. Alle disse bodde på selve misjonsstasjonen Niesky, South Quarter no. 7 

          I tillegg til dette er fire andre hus også tatt med under plantasjen Niesky i folketellingen 

1850, men med andre eiere enn Brødremenigheten. Disse eiendommene var antagelig skilt ut 

og solgt til private. Det gjaldt hus no.12 som ble eid av ugifte Johannes Bastian på 23 år. Han 

var ikke yrkesaktiv. Hus no. 15 ble eid av Emilia Prince, og her bodde to voksne syersker. 

Hus no. 14 på Niesky tilhørte Salomon, som hadde arbeid på en plantasje. Her bodde et 

ektepar, to barn og en invalid, eldre enke. Sophora Benjamin, 57 år gammel enke og baker, 

eide hus no. 16. I tillegg bodde 3 ektepar, en ugift kvinne og 6 barn under 15 år i samme hus. 

1 av disse var syerske, 2 var selgere, og 2 var snekkere. 

Det var noen få frie arbeidere på Neuherrnhut utenom misjonærene i 1841. En enke på 59 

var syerske, 2 damer på 68 og 35 år arbeidet ute på jorda. Sara på 76 år hadde fått ”from 

chariti” i sin rubrikk for yrke Om hun ga eller mottok omsorg går ikke fram, men det siste er 

vel mest trolig, alderen tatt i betraktning. 

Skomakervirksomhet var dominerende på Neuherrnhut i 1846, med 5 skomakere.  I tillegg til 

de mest vanlige yrkesgruppene på misjonsstasjonene, var det 2 sykepleiere som hadde sitt 

virke her.. 
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Av arbeidsstokken i 1850 var det på denne stasjonen en relativt stor gruppe som ikke var i 

lønnet arbeid,” unemployed”. Det gjaldt 2 menn og 4 kvinner i sin beste alder. Det var hele 15 

barn på stasjonen. Når det gjelder kvinnene, var de kanskje mødre med omsorg for barn, og 

derfor ikke ført opp med eget yrke. 

En del av slavene på Bethania i 1841 tilhørte ”the big gang”. Dette var en samlebetegnelse 

for folk som var engasjert i gårdsdrift på ulikt vis.  

Helene(27) hadde gått fra å være hustjener i 1841 til å bli sykepleier i 1846. 

I 1850 var det ytterligere nedgang blant beboerne på Bethania. Ei lita jente på 3 år, 

skomakerens Amanda, var eneste barn på stasjonen Kanskje var det mindre attraktivt for 

arbeiderne å bli værende på avsidesliggende St. Jan etter å ha blitt fri? Det var vel også færre 

muligheter til å få seg noe å gjøre uten plantasjearbeid fordi det var lite byer på øya. Det var 

mye vanlig å veksle mellom arbeid på plantasjer og arbeid i byene etter frigjøringen i 1848. 

Selv om det skulle tegnes ettårige arbeidskontrakter med planterne, var det nok mange som 

helst ville bo nær byene for å ha flere muligheter, - eller kanskje også arbeide så lite og 

tilfeldig som mulig! 

På Emmaus var 20 acres av eiendommen i bruk i 1841, vesentlig til beitemarker og egen 

matproduksjon. Dette var mye i brødremisjonens sammenheng, derfor ser vi at relativt mange 

slaver var engasjert på dette området. De ufrie landarbeiderne var delt i to arbeidslag: ”the big 

and the small gang”, som tellet 11 i hver. Denne yrkesbetegnelsen finnes bare på stasjonene 

på St Jan blant brødrenes eiendommer. Dette viser at disse kanskje var de mest utpregede 

jordbruksstasjonene. I ”the big gang” var arbeidet noe spesialisert: 2 var fiskere og 2 var faste 

gjetergutter. I 1846 var det mer varierte yrker. Spesielt for Emmaus var et høyt antall kokker, 

hele 4 personer var sysselsatt i dette yrket. I 1850 var det minst 8 voksne, ugifte på stasjonen  

.Disse livnærte seg som sydamer, hustjenere og gjetere. 3 personer var eldre invalide. 

Aktiviteten på Emmaus ser fortsatt ut til å gå ned; fra 49 til 42og videre til 33 mennesker som 

hadde sitt bosted og oftest sitt arbeid på denne stasjonen i 1840-årene. 
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Fig. 15:Yrkesfordeling som framgår av folketellingene på misjons-stasjonene. 
1841-1846-1850 Friedensthal Friedensfeld  Niesky Neuherrnhut  Bethania Emmaus 
Kobbersmed 0- 0 - 2 0 – ?** - 0     
Smed 9 – 2 - 0 3 - ? - 0  0 – 1 - 1   
Skomaker  0 - ? - 0 1 – 1 -0 0 – 5 - 1 0 – 0 – 1  
Snekker 1 – 0 – 0 0 - ? - 0 0 – 2 –0   1 – 2 – 0 
Murer  0 - ? - 0 2 – 1 -1 0 – 1 – 0  0 – 2 – 0 
Gjeter 0 – 0 – 1 0 - ? - 0 0 – 2 -1 0 – 2 – 0 0 – 0 – 1 0 – 2 – 3 
Kokk 0 – 2 – 2* 0 - ? - 1 0 – 1 -0 0 – 1 – 0 0 – 1 – 0 0 – 4 – 1 
Vasker 0 – 2 – 6 0 - ? - 1 1 – 1 -4 0 – 2 – 1 0 – 1 – 1 0 – 2 – 1 
Syerske 0 – 0 – 3 0 - ? - 1 0 – 0 -1 1 – 0 – 0   
Sykepleier 0 – 1 – 0 0 - ? - 1  0 – 2 – 0 0 – 1 – 0  
Fisker  0 - ? - 0    0 – 0 - 4 
Melkeselger  0 - ? - 0 0 – 1 -1 0 – 0 – 1   
Sjømann 0 – 1 – 0 0 - ? - 0    0 – 4 – 0 
Husholder 0 – 1 – 0 0 - ? - 2     
Gartner 0  - 0 – 1 0 - ? - 2 0 – 1 -1 0 – 0 – 1 0 – 2 – 1 0 – 1 – 1 
Tjener 0 – 0 – 2 0 - ? - 0 0 – 1 -0 0 – 2 – 0  0 – 0 – 1 
Hustjener 19 – 2 – 1 10 - ? -1 1 – 1 -3  8 – 2 – 0 8 – 1 – 0 
I jordbruket  0 - ? - 0 0 – 0 -1 2 – 0 – 0   
Arbeidsudyktig  0 - ? - 0 0 – 3 -3 1 – 2 – 0 8 – 0 – 0 9 – 0 – 3 
”Unemployed”  0 - ? - 0  0 – 0 – 6 0 – 0 – 1 0 – 0 – 1 
Dagarbeider   0 –? - 0 0 – 5 - 0   0 – 1 - 0 
”Big gang”  0 – ? - 0   3 – 0 - 0 11 – 0 -0 
”Small gang”  0 – ?-  0    11 – 0 -0 
Vedsalg   1 – 0 - 0    
Grønnsaksalg   1 – 0 - 0 0 – 1 – 0   
Vaktmester 0 – 1 – 0      
Bøkker    0 – 1 – 0    
 
*    En av kokkene arbeidet i fengselet, antagelig i Christiansted. 
**  ”?” er brukt fordi folketellingsskjema mangler 
 
 

PRODUKSJON OG HANDEL 

Næringsveiene på brødremenighetens etablissementer var basert på håndverksvirksomhet. 

Alle mannlige misjonærer skulle kunne et håndverk før de fikk reise ut som misjonærer. Dette 

var en av grunnpillarene i brødremisjonens virksomhet, og skulle sørge for at misjonen i størst 

mulig grad var økonomisk uavhengig. Mest vanlig var det at misjonærene var smeder eller 

skomakere... Det ble drevet en betydelig handel med produkter fra smiene, særlig på 

Friedensthal, der smedvirksomheten historisk sett var mest vektlagt. Skomakeryrket var ifølge 

folketellingene i 1846 mest knyttet til Neuherrnhut. Begge disse gamle yrkene viser 

tilbakegang i aktiviteten på etablissementene i løpet av 1840-årene. 

Det ble ikke drevet sukkerproduksjon på noen av brødremenighetens plantasjer. 
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Jordbruket begrenset seg stort sett til å sørge for beboernes egne behov. De fleste stasjonene 

hadde egne gartnere og gjetere. Det var både kuer og sauer på stasjonene. At det var noe 

overskudd av jordbruksprodukter til salg fra enkelte stasjoner, viser yrkesbetegnelsene 

”grønnsakselger” og ”melkeselger”. Dette gjaldt spesielt stasjonene på St.Thomas. 

Fiske i litt større stil ble stort sett bare drevet på Emmaus på St Jan.  

Sykepleieryrket var ikke representert i folketellingen i 1841 på noen av stasjonene. Det var 

flest sykepleiere i 1846, noe færre i 1850.  Kanskje var dette en type menighetssøstre av 

tidligere slaver som ble opplært til sykepleiere for å gå inn i brødremisjonens omsorgsarbeid? 

Kanskje var tanken at disse skulle kompensere for reduksjonen i antall misjonærer på øyene? 

I så fall er denne yrkesgruppen en ny mulighet for kvinnene, og kanskje begynnelsen på en 

gradvis overdragning av misjonens omsorgsarbeid til de tidligere slavene. Det er godt mulig 

at en del av slavekvinnene i realiteten også hadde denne funksjonen tidligere, uten å være 

benevnt som sykepleiere. 

Vaskere og syersker var ”nye” kvinneyrker som kom for fullt etter frigivningen. Om disse 

kvinnene arbeidet bare på stasjonen eller også tok oppdrag for andre, går etter min mening 

ikke tydelig fram av folketellingen. Kanskje var det helst begge deler. 

 I det hele tatt var det en tydelig tendens på alle etablissementene at yrkene ble mer 

spesialisert i løpet av 1840-årene. Særlig gjaldt dette nettopp kvinneyrkene, der alle stort sett 

tidligere var hustjenere. 

 

KJØNNSROLLER. 

Når det gjelder kjønnsroller, var det en klar arbeidsdeling ved at alle voksne kvinner var 

hustjenere, og alle menn engasjert i håndverk i 1841 

I 1846 og 1850 var yrkene som vist ovenfor mer spesialisert. Det som går tydelig fram på alle 

stasjonene, er at bare kvinner var vaskere(”washers”), syersker og sykepleiere. På samme vis 

var bare menn håndverkere, gartnere, fiskere, sjømenn, gjetere, stallgutter. Kokker fantes 

derimot av begge kjønn. 
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FAMILIEFORHOLD. 

Det varierer en god del fra stasjon til stasjon hvor mye det er mulig å lese ut av 

folketellingene når det gjelder familieforhold.. Folketellingene fra Emmaus gir det klareste 

bildet av familieforhold, men vi skal også se på hva folketellingene fra de andre stasjonene 

eventuelt viser om familieliv i 1840-årene. 

Blant de tidligere slavene var fire av fem gifte kvinner fortsatt bosatt på Friedensthal i 1846. 

Det var Rosina, Nancy, Martha og Juliane. Det ser ut som om kvinnene var stabile og hadde 

ansvaret i forhold til hjemmet på stasjonen. Alle disse kvinnene hadde barn, og det gjorde det 

nok vanskeligere å flytte på seg. 

 Det er vanskelig å finne ut av folketellingen hvem som var gift med hverandre. Misjonærene 

er oppført med ektefellen i rekkefølge. Hvis det var noen bestemt tanke bak rekkefølgen 

videre i 1846-tellingen, ser det ut som om de andre beboerne ble oppført med barn etter sine 

mødre. Hvis det er slik, hadde Rosina tre barn i 1846. Et av disse var født etter siste 

folketelling, to var med i 1841. I denne tellingen hadde Rosina 4 barn. Kanskje var de andre 

to blitt voksne og hadde enten flyttet eller giftet seg i 1846? For eksempel kunne Petrus 

Johannes som i 1846 var gift og arbeidet som stallgutt på Friedensthal være et av hennes barn. 

I 1841 var det i tillegg til brødrenes egne slaver som nevnt tidligere en annen gruppe på sju 

ufrie på Friedensthal.. Disse hadde husvære på plantasjen, men var eid av andre private. En 

var snekker, de andre seks hustjenere eller barn. Snekkeren, to gifte kvinner og et barn var 

flyttet før neste folketelling. En gruppe på seks slaver fantes fortsatt på Friedensthal i 1846, og 

disse slavene tilhørte heller ikke brødrene. Fem tilhørte dommer Faster, og en hørte til  

W. Haledall. Tre av Fasters slaver bodde også på Friedensthal i 1841. Min teori er at disse 

ufrie kunne stå i et familieforhold til noen av brødrenes frigitte slaver. Det er en kvinne og to 

barn blant de gjenværende slavene. Et nytt barn var født i 1843. Dette kan bety at denne 

kvinnen var gift med en av de tidligere slavene på Friedensthal, og at misjonærene hadde lagt 

til rette for at denne kvinnelige slaven, Hetty, kunne bo sammen med mann og barn på 

Friedensthal. Brødrene kunne jo ikke frigi andres slaver, derfor var hun fortsatt ufri i 1846, 

selv om antagelig mannen var blitt fri. 

En annen kvinnelig 34 år gammel slave hadde kommet fra dommer Faster til Friedensthal 

etter 1841. Kanskje hadde hun blitt gift med en av de to nygifte, nylig frigitte slavene på 

Friedensthal, smeden Johann Jacob Henrickson (35) eller stallgutten Johannes Petrus(27)? 

Når det gjelder forholdet mellom antall gifte i tellingen i 1841, er det 8 gifte kvinner og 9 gifte 

menn utenom misjonærene I 1846 var tallet 7 gifte kvinner til 6 gifte menn, og i 1850 5 gifte 
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kvinner til 4 gifte menn.. At tallet ikke ”går opp” kan som tidligere nevnt skyldes at ektefeller 

ofte kunne bo på hver sin plantasje. .  

I 1841var det ikke ført opp antall familier på slavenes skjema. De frie utgjorde 3 familier. I en 

av disse var det ei lita jente, som sikkert vokste opp blant de åtte slavebarna på stasjonen.  

I 1846 var antallet 5 familier.. 

 I 1850 var det 7 familier på stasjonen.  

 Det bodde 2 frie familier på Friedensfeld i 1841. På slavenes skjema står det ikke noe om 

antall familier. 5 familier bodde på Friedensfeld i 1850. 

Det er ikke oppgitt antall familier på Neuherrnhut i 1841. Både i 1846 og 1850 var antall 

familier 5. 

I 1846 er folketellingen på Niesky ført slik at det markeres hvem som er gift med hverandre 

Det var 7 ektepar på plantasjen. Peter Delan og Gabriel Jason hadde begge fått konene sine til 

stasjonen. Det var også oppført to gifte menn på 26 og 24 år som ikke hadde ektefeller på 

Niesky. Kanskje var de fremdeles slaver på en plantasje i nærheten?  

Det var 9 familier i 1846. I 1850 er ikke tallet oppgitt 

På Bethania ser det ut som om kvinnenes barn er ført opp i rekkefølge etter hennes navn 

Antall familier var 3 i 1846 og 2 i 1850. 

På skjemaet for Emmaus fra 1846 er det skrevet ned hvem som var gift med hverandre. Det 

er derfor mulig å gå tilbake til 1841 for å sammenligne, og se forbindelser og utvikling når det 

gjelder familieforhold. 

Thomas Sewerlein var iflg dette skjemaet gift med den tidligere slaven Anne Marie. Hun 

hadde 4 barn i 1841. Thomas var i 1841-tellingen allerede blant de frie på stasjonen, og bodde 

altså her sammen med familien mens kona enda var ufri. 

Snekkeren Nathanael var gift med Cathrine. Hun var ikke med på 1841-skjemaet, og bodde 

nok fremdeles utenfor Emmaus i 1846. Kanskje hadde hun enda ikke blitt fri? 

 Sjømannen Wilhelm (40) var gift med kokken Charlotte Amalie. Hun var fra St. Thomas, og 

var ”about” 34 år”. Hun var nyinnflyttet til stasjonen. Wilhelm var tidligere slave og ugift 

fisker på Emmaus i 1841. 

John Friederich, slave og gift fisker i 1841, er ikke med i 1846. 

Gjetergutten Joseph, 28 år, var fortsatt på Emmaus og fremdeles ugift i 1846. 

 Philippus , født på St. Croix, var 23 år og  gift gjetergutt i 1841.Han bodde på stasjonen også 

i 1846, men hans kone finnes Louise finnes fortsatt ikke på dette skjemaet.. 
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 Sjømannen Abraham, 25 år, var gift med Sophia. Sophia var døpt som metodist, ”about” 28 

år og var ikke oppført med noe yrke. Disse to var blitt gift siden forrige telling, og bodde i 

sammen på Emmaus. 

Johannes, 27 år, var slave og hustjener i 1841. Han var blitt gift med Sara, og var nå 

dagarbeider. Sara er ikke med i folketellingene på Emmaus, så Johannes hadde nok funnet 

kone utenom misjonsstasjonen. Selv bodde han fortsatt på Emmaus. 

 Susanne var gift med Thomas Jonston som ikke bodde på stasjonen  

Catharine var gift med Abraham fra Sewer som også bodde et annet sted. Både Susanne og 

Cathrine bodde på stasjonen. 

 De unge slaveguttene Erdmann, Isaac og Carl ser ut til å ha flyttet fra Emmaus. En kan jo 

heller ikke utelukke dødsfall når navnene ikke finnes i tellingen fra 1846  

William, 15årig gjetergutt fra 1841, var fortsatt ugift, og arbeidet som sjømann i 1846.  

Ekteparet Caritas og Christian på 75 og 77 år hadde kommet til Emmaus etter 1841. Christian 

var født i ”Spanish town” på Jamaica. Begge var døpt i den moraviske kirke, som er et annet 

navn på Brødremenigheten, som 16-17-åringer. De tilbrakte nå alderdommen på Emmaus. 

I alt bodde det 8 familier på Emmaus i 1846. 

I 1850 var familieforholdene slik.:Det bodde 6 familier på plantasjen. 

Både Susanne og Catharine hadde fått sine ektemenn til stasjonen.  

Ekteparene Abraham og Sofia, Wilhelm og Charlotte Amalie bodde også fortsatt på stasjonen.   

Philippus var fortsatt gift med en utenfor stasjonen, men bodde selv på Emmaus. 

 Thomas Sewerlein og Anna Maria står som ugifte i 1850-tellingen. Thomas og Anne Marie 

var gift i 1846. Det virker ulogisk at de skulle være ugift i 1850. Skilsmisse var nok et nokså 

ukjent begrep i brødremisjons-sammenheng på den tiden!  De hadde også en sønn på 14 år. 

       Flere av slavekvinnene hadde mange barn i 1841. Susanne var for eksempel mor til ti! I et 

samfunn der levekårene til slavene var av en slik art at myndighetene ikke lyktes i sin politikk 

som gikk ut på at barnefødslene skulle erstatte slaveimporten, ser det ut som om slavene på 

Emmaus levde under brukbare kår.  

Når det gjelder giftermål og familieliv blant slavene, er det betegnende at det ikke er tatt med 

”antall familier” på skjema for ufrie. Det var et virvar av forbindelser mellom slavene, og som 

sagt bodde ofte slaver som var gift på ulike plantasjer. ”Papirløse forhold” var vanlig. På en 

tabell over slavebefolkningen på St Jan fra 1806 var det egne kolonner for både gifte og ugifte 

par. Det var også en kolonne for de slavene en visste var gift med slaver på andre plantasjer. 
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På denne tabellen fant jeg at dette siste gjaldt både på Emmaus og Bethania.17Det er ingen 

grunn til å anta at situasjonen var annerledes på 1840-tallet. Det ser vi av at det oftest er ulikt 

antall kvinner og menn som er gift blant de beboerne som ikke hører til misjonærflokken på 

misjonsstasjonene. Det var en viktig del av brødrenes arbeid blant slavene å få ekteskap og 

familieliv til å fungere så godt som mulig. Dette var en stor vanskelighet i et slavesamfunn der 

forbud mot giftermål mellom fargede og hvite gjorde det aktuelt med konkubiner. Fra Afrika 

hadde slavene med seg polygamiet. De håpløse forholdene de levde under førte ofte til et 

tilfeldig seksualliv uten mulighet for ordnede familieforhold. 

 

 

RELIGION 

Tabellen gir en oversikt over hvor beboerne på plantasjene var døpt. Misjonærene er ikke tatt 

med, siden de alle var døpt i brødremenigheten. 

 

Fig. 16:Tabell over i hvilke kirkesamfunn beboerne var døpt. 

 Brødre-
menigheten 

Anglikansk 
kirke 

Luthersk 
kirke 

Andre 

Friedensthal 1841 13 2 1  
Friedensthal 1846 16 5 4  
Friedensthal1850 18 11 4  
Friedensfeld 1841 25    
Friedensfeld 1846 ?*  ? ? ? 
Friedensfeld 1850 17    
Niesky 1841 2 3  2 i Katolsk kirke 
Niesky1846 28 1 1  
Niesky 1850 21    
Neuherrnhut 1841 7   1 udøpt 
Neuherrnhut 1846 33    
Neuherrnhut 1850 33    
 Bethania 1841 19    
Bethania 1846 7  1  
Bethania 1850 6    
Emmaus 1841 40   1 metodist 
Emmaus 1846 39   2 metodister 
Emmaus1850 29    
*: ? betyr at skjema mangler 
Kilde: Folketellinger fra Dansk Vestindia. Skjema i kildeliste s.34 
. 

                                                 
17 Karen Fog Olwig 1985 , s 58-59. 
    Table 2. Slave Population of St. John,1806 
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De aller fleste beboerne var døpt i Brødremenigheten. Hovedinntrykket er at på de stasjonene 

som lå lengst fra byene, var omtrent alle døpt i Brødremenigheten. På Friedensthal som lå like 

utenfor Christiansted var bakgrunnen mer blandet. Spesielt i 1850 var det mange beboere fra 

den anglikanske (English Church), og også fra den lutherske kirke (Danish Church). 

De som var døpt i Brødremenigheten, hadde gått igjennom menighetens dåpsopplærings-

program, og fått relativt grundig opplæring i den kristne tro.  

 

MISJONÆRENE. 

De hovedsakelig tyske misjonærene på brødremenighetens plantasjer var i en spesiell 

situasjon. De var ikke personlige eier av plantasjene.. Heller ikke var de forvaltere i den 

hensikt å skaffe eierne i Europa avkastning av deres kapital. De drev et humanitært og åndelig 

arbeid blant slavene som satte dem i en spesiell situasjon både overfor myndighetene og ikke 

minst overfor andre plantasjeeiere på øyene. For brødremisjonærenes del innebar den første 

misjonstiden mye motstand fra slaveeierne. Ofte ble de jaget fra plantasjene når de kom for å 

samtale med slavene eller å ha møter. Planterne fryktet at slavene skulle bli mer 

”obsternasige” etter kontakt med kristendom. Etter hvert som de erfarte det motsatte, nemlig 

at de kristne slavene var mer ”omgjengelige og pliktoppfyllende”, ble tonen en annen. De 

kristne slavene hadde etter planternes mening en holdning som ofte gjorde dem lettere å ha 

med å gjøre enn de andre. Den lille hvite befolkningen i Dansk Vestindia fryktet nemlig alltid 

slaveopprør.  Derfor la slaveeierne etter hvert forholdene til rette for misjonærene. 

 Ingen misjon hadde så god inngang i slavebefolkningen som brødrenes. Deres strategi var å 

vinne den ene framfor å døpe massene. Den enkelte proselytt ble så fulgt opp ved samtaler og 

undervisning. Det ble sagt at misjonærene hadde vel så lang arbeidsdag som slavene. De sto 

tidlig opp og drev sin håndverksvirksomhet på stasjonen. I den to timer lange pausen slavene 

som regel hadde midt på dagen, reiste misjonærene fra plantasje til plantasje for å ha samtaler 

med ”sine slaver”. Så var det arbeid på stasjonen om ettermiddagen. Til sent på 

kvelden/natten var det samtaler med slaver igjen. Deretter skulle det føres dagbok, eller 

skrives brev til eldsterådet i Herrnhut for å rapportere om slavenes og sin egen situasjon. 

Misjonærenes personlige livsstil var svært nøktern. Faglig dyktighet, hardt arbeid, sterk 

kallsbevissthet og en svært enkel levemåte preget dem. Flere av dem hadde fått en slags 

forutdannelse for virksomheten ved indianermisjonen i Nord-Amerika. 

Av folketellingene går det fram at misjonærene ofte ikke var så lenge på hver stasjon.  

Tilgjengelig materiale tyder på at ingen av misjonærfamiliene var på samme etablissement 
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alle tre årene da folketellingene ble foretatt. Eneste unntak er Zwick, som kan ha vært på 

Friedensfeld også i 1846, og dermed kanskje hatt minst en 9 årsperiode på stasjonen. Kanskje 

var 1840-årene mer bevegelige enn tidligere også for misjonærene? 

 

Fig 17:Tabell over misjonærer i Dansk Vestindia.* 

Misjonær 1841 1846 1850 
Freytag Niesky  Niesky 
Staude Niesky   
Hauser Friedensthal Friedensthal  
Roemer Friedensthal   
Muller Friedensthal   
Erdemann   Neuherrnhut 
A.Martin,lærer   Neuherrnhut  
Wild   Friedensfeld 
Gardin, skoleinspekt.   Friedensfeld 
Zwick Friedensfeld  Friedensfeld 
Gruber Neuherrnhut Emmaus  
Volkel   Niesky 
Harris   Niesky 
Meyer Emmaus Neuherrnhut  
Linke Friedensthal Niesky Bethania 
Wolter Emmaus   
Ilgner, lærer  Friedensthal Bethania 
Wedemann Friedensfeld Bethania  
Reimes, lærer  Bethania  
Blitt Bethania   
Popp Bethania Emmaus  
Krømer Bethania   
Geissler  Neuherrnhut  
Bentien  Neuherrnhut  
Sybrecht Neuherrnhut   
Hohe Neuherrnhut Niesky  
Køster Neuherrnhut Friedensthal Friedensthal 
Weiss   Emmaus 
Brunner,lærer   Friedensthal 
Vogler  Friedensthal  
Niemer  Emmaus  
*Tabellen gir ikke opplysninger om hvilke misjonærer som var på Friedensfeld i 1846 pga 
manglende skjema i folketellingen. 
Kilde: Folketellingene. Skjema s. 34. 
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KONKLUSJON. 
Ingen av brødremenighetens plantasjer i Dansk Vestindia drev med sukkerproduksjon. 
Arealdisponeringen viser at eiendommene ikke var anskaffet med tanke på jordbruk. 
Håndverk var plantasjenes næringsvei. 
Fire av de seks misjonsstasjonene jeg undersøkte hadde slaver i 1841. Ektefeller kunne bo på 
ulike plantasjer, men det er grunn til å tro at misjonærene prøvde å legge til rette for at ektepar 
kunne bo sammen. Kanskje det var en av grunnene til at det bodde slaver som var eid av 
andre på Friedensthal. Flere av slavekvinnene hadde mange barn. Dette tyder på at de levde 
under brukbare forhold. De fleste slavene arbeidet som hustjenere eller håndverkere.  
Bakgrunnen for brødrenes slavehold hadde sine røtter dels i det forhold at de levde i et 
slavesamfunn der det var lite frie tjenere å få tak i til nødvendig hjelp. Brødrene aksepterte 
slaveriet som samfunnsform, men hadde nok mer eller mindre betenkeligheter med å ha slaver 
selv.  Enkeltmisjonærers storsatsing på mekanisk industri på begynnelsen av 1800-tallet førte 
til sterk økning i slavetallet. Etter dette gikk slavetallet nedover. I 1841 var det 112 slaver.  
Utover 1840-tallet ga ytterligere nedprioritering av håndverksindustri til fordel for skoledrift 
og misjonsvirksomhet mindre behov for arbeidskraft på etablissementene. Dette, sammen 
med en sterkere bevissthet om at slaveri var uønsket på misjonsstasjonene, drev fram 
frigivningen av brødrenes slaver. En forventning om generell frigivning av slavene i Vestindia 
spilte nok også en rolle. Alle slavene på brødremenighetens plantasjer ble gitt fri før 1846.       
Etter frigivningen flyttet mange beboere fra eiendommene. Jeg fant at det var en tydelig 
forskjell mellom menn og kvinner når det gjaldt flytting: Kvinner ble værende tilbake på 
misjonsstasjonene. Dette gjaldt i særlig grad de som hadde barn. Menn flyttet ut når de fikk 
friheten. 
 Det var relativt stor mobilitet blant de tidligere slavene. Det flyttet flere nye arbeidere til 
plantasjene. Dette antallet var høyere enn tallet på fraflyttede slaver som vendte tilbake. Som 
frie arbeidere på eiendommene fikk de tidligere slavene mer spesifiserte yrker. Når det gjelder 
kjønnsroller, var det tydelig forskjell på mannsyrker og kvinneyrker.  
 De aller fleste beboerne på plantasjene var døpt i Brødremenigheten. Friedensthal skilte seg 
litt fra de andre eiendommene ved å ha stadig flere beboere fra den lutherske og den 
anglikanske kirke fram mot 1850. Dette hadde trolig sin årsak i beliggenheten like utenfor 
Christiansted.  
Misjonærene flyttet relativt ofte i løpet av perioden.1840-årene var nok et bevegelig ti-år,- 
både for brødrene og for slavene…… 
 
Fig.18:Oldendorps maleri fra 1768 skildrer en dåpshandling ved den eldste kirken på 
Friedensthal. Misjonshuset i bakgrunnen. Til høyre en slavehytte. 

 
Kilde. Dahl/deFine-Licht, s.233 
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Historien til Dansk Vestindia endte med at Danmark solgte koloniene i Karibien til U.S.A i 
1917, og øyene heter i dag  U.S. Virgin Islands. Fortsatt er Brødremenigheten virksom i 
området som et eget kirkesamfunn. Kirker og misjonsstasjoner er i bruk om enn i fornyet eller 
ombygget form.  
 Brødremenighetens virksomhet i Dansk Vestindia fikk en mangeartet betydning for 
samfunnet på øyene. Deres viktigste bidrag var kanskje at de tross alt betraktet slavene som 
menneskelige individer og ikke som en del av kapitalismens produksjonsmidler. 
 Selv om slavene fikk sin frihet i 1848, var de sosiale problemene store i årene som fulgte 
Økonomiske vanskeligheter fulgte nedgangen i sukkerproduksjonen på øyene, og de tidligere 
slavene ble hardest rammet. Hvordan det videre gikk med brødrene og slavene hadde det vært 
interessant å vite.1840-årenes folketellinger gir noen antydninger og svar, men etterlater 
kanskje enda flere interessante ubesvarte spørsmål til kommende forskere! 
 
Fig.19:Slik ser Brødremenighetens eiendommer ut i dag:                                                                                                
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Friedensfeld                                         Neuherrnhut 
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Friedensthal                                         Bethania 
 
Kilde:Internett, The Moravian Church EWI Province. Main Page. 
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KILDER: 
 
 
Rigsarkivet i København: 
Folketellinger fra Dansk Vestindia 1841,1846 og1850, 
utgitt på cd-rom: 
    
År Stasjon Mappe Bilde 
    

1841 Friedensthal, frie 2 497 
1841 Friedensthal,ufrie 2                             736+737 
1846 Friedensthal, frie 2 136+137 
1846 Friedensthal, ufrie 2 367 
1850 Friedensthal 1 1165 

    
1841 Friedensfeld, frie 2 523 
1841 Friedensfeld, ufrie 2 788 
1846 Friedensfeld, frie Mangler  
1846 Friedensfeld, ufrie Mangler  
1850 Friedensfeld 1 1120 

    
1841 Niesky, frie 3 413 
1841 Niesky, ufrie None  
1846 Niesky, frie 3 957 
1846 Niesky, ufrie None                  3                                     1066 
1850 Niesky 2 752 til 756 

    
1841 Neu Herrnhut, frie 3 399 
1841 Neu Herrnhut, ufrie Mangler  
1846 Neu Herrnhut, frie 3 928+929 
1846 Neu Herrnhut, ufrie None  
1850 Neu Herrnhut 2 694 

    
1841 Bethanien, frie  3 589 
1841 Bethanien, ufrie  3 481+482 
1846 Bethanien, frie 3 1111 
1846 Bethanien, ufrie  Mangler  
1850 Bethanien,  2 833 

    
1841 Emmaus, frie 3 573 
1841 Emmaus, ufrie 3 453+454 
1846 Emmaus, frie 3 1094+1095 
1846 Emmaus, ufrie Mangler  
1850 Emmaus 2 823 
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