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I N D L E D N I NJG

> ° _ .

_ a

_ Ofte-er den igangsættende faktor ved valget af speciale-  
» emne en subjektiv formening om, at de eksisterende frem-_

stillinger, der behandler det område, man selv er interes-
, '.; seret i, har visse mangler eller måske direkte fejl.
'(_ f Denne formening, der således bygger på et ønske om, både.

. '-- I ' ' `__~ at_korrigere visse fejl og at bringe nye oplysninger for
__ . .

_-: .- . '

-_ dagen, har dannet grundlaget for dette specialepnt 1 ,_
De to eneste fremstillinger, der med et bredt sigte behand- 8
ler Dansk Vestindiens historie, er P.P. Sveistrup: Bidrag
til de tidligere danskfvestindiske øers økonomiske historie.
Kbhv. l942, og Vore gamle tropekolonier, bd. l-4 ved Johs.  
Brøndsted, Kbhv. l966. 1.  - _ _ . f

i I be99&s fremstillinger af sukkerkolonien St. Croix' vdvik-
ling studser man især over den centrale placering årstallet
l803 har i undersøgelsen af en evt. godssamling på øen.

- .v“ Ved nærmere studium af matriklerne ~_de lokale skattelister -
_ _ , _ _ .

.(:~  der bl.a. indeholder oplysninger om jordejendomsforholdene,i
'vre åbenbares det imidlertid, at St. Croix matriklen fra l803

8 ` ' er den første optælling, hvor plantageejernes jordforhold-8
opregnes i produktionsenheder-(plantager). En fornemmelse at
af plantagernes størrelse var det for de tidligere rgange
umuligt at få, idet jordejendomsforholdene opgjordes inden

, for de 9 kvarterer (en art regional opdeling af St. Croix) É
_ ~_!

og med basis i de fra begyndelsen udstukne jordlodsnumre. f
I

 Hvor mange af disse matrikelnumre, der dyrkedes sammen som 5
en plantage - hvis altså ejeren havde flere jordlodder - ja,

_ _ I a

-det var umuligt at fastslå. Jens Vibæk, der står som for-
fatter ef bd. 2 af Vore gamle tropekolonier, har ud fra en
sammenligning mellem forekomster af plantager på l50_acres '

« (ca. l00 td. land) i l803 og den udstykningspolitik, der il
_ 1

_ _ . -

_ I I-;. ' -'.- 1-_ '. ' _ -_ '_ =' - , .' -` _ ". _j ' _- _ - - _' = - ' 1' :" =:' _ " ' _ = " T _ ' '- ' " - ' - . -- _ ' ' ' . ` I' _' .- - - - - ' ` - ' _ . _ » ' _ : - _ - - -- " - - .' ' _ 'f'i"1:"'=§'I5"--.;-511"7 :Å-7'-f.-"^'l-I-'Ei1I\É'i;-Å==f.§.=3':{f-.;;"'1'1í-_';:':}í:_-'--'§._":EL :=-'_--;5' '24'_>;.-Å-1-14.-'.';";-_";1.-'-_». i'-TL'-"*I' '-"ái._ "~"<_É-^1'-=-_I- y;-,'1f”_-_ - _. -_ -_ _.: -_ _ _.-_ - _ _- -_ ~ _ _ - =.- - _ _ _ -- . ___ __ _ . -_ _ =. _ _' __ .| - __ -_ _ _. _ _ . _ . _ _. __ _ _ . _ _ - ._ _ _ _ _ __ _ __ _ _ . . - 3-___'._.;;_._._. ; _._-;__._§g_ _,_...-._.._.__..- .-._ -_l._ .-| __-__ |.- ;.-,__- __-;.__ ..-,.._; f,;,1_-_':_. .\ ___- <___. _. a.f;;._;_. -mg' __.|_-.r_
'- " " '- " "= ' ' 1 '- ' ' ' - - ' ` - - ' - '=- - ` ` ' - ' '~ ' '- . -' - ' - - . '- '- 1. - =-' ' . - - ' - ' 1 ' - _ - . _ ' '- _ . ' . - ' - ' ' _ - ' ' - ' -' ' - '. ' ' ` ' ' 'L' "`-'-JL-fâ?'£==*§._\É'fG5'ÉåE?åäëL";'lêiI`-53C-:(1':f:1f.iíÃ'í1år*;ÉfI-_-:_'T.'itu'§-§%'f '!35'5âfä1-çl flff'35 :.'1:iä`11<:"""'ä~-'*7gi.'-



 2
de forste 20 år af koloniens historie brugte l5D acres
jordarealet som foretrukket jordloddstørrelse, ment at kune
ne postulere, at der på St. Croix fra overtagelsen i l735
til l803 ikke fandt nogen udpræget godssamling stedzi Ude

> ' '

viklingen skulle sâledes forløbe anderledes på St. Creix,l
end det ellers er symptomatisk for en sukkerkçloni, som f.eks
R.B. Sheridan beskriver detzi 4   -`
Det fgrste mål blev derfor at undersøge jordejendomsforholde~
ne på St; Croix i perioden op til-l803, for at af~ eller be-
krefte Vibæks påstand og bringe lys over dette forhold i det
hele taget. _  . ”r
Det andet mål for specialet bygger delvis på resultaterne af

I - .

den det første mål. Da ejendomsforholdene på'§t.'Croix ikke
tidligere har været undersøgt nøjere, er det klart, at slave-
tallet og-dets udvikling heller ikke er sat i relation til_.
disse forhold. Udover denne jord-slaveproblematik vil det ane
det mål også omfatte en belysning af jordbonitetens og udpi-

_ . _ ' _ _

ningens indvirkning på-slavetallet. __. __ 1 N.  ”
Mälsætningens tredie og sidste punkt startede egentlig som'
et ret banalt dnske om at vide noget mere om planterne som
mennesker._ Hvem var de - hvor kom de fra - hvad drev dem til
at søge en levevej under disse fjerne og barske himmelstrøg?
Disse spørgsmål er altfor mangelfuldt belyst! Ret hurtigt
viste det sig imidlertid, at oplysninger om planterne som
helhed var meget vanskelige at finde frem til, især småplan-
terne manglede der oplysninger om. Ud fra dette forhold og  
da der i selve specialeskrivningen ligger en tidsmæssig beé
grænsning, blev specialets 3. mål indsnævret til en underse-
gelse omkring aristokratiet eller de mest betydende plantere
på St; Croix.~  s _ _ _ _
Til at skille disse aristokrater ud fra planterne som helhed

r .| ' _ * -

var_det nødvendigt med visse kriterier, og til opstilling af
disse kriterier kunne undersøgelsen af jorde og slaveforholder

_ ' _ ' a

ne bruges. eftersom netop disse to faktorer gav planteren det
_ I J

1)' Jens Vibæk: Vore gamle tropekolonier, bd._2, _ e
Kbhv. 1966, p. 97. '  s^-  -

2). R.B. Sheridan: Sugar and Slavery, London 1975, p. 120-21

_ - _ - ' - ; ' _ ' _ _- -_ _ - _' _- _ : . _ _ `-'í'É-i=?'lä§§§fli-'E-1ll%t'»t§iilí*f*i<dii ätätë-*4í1=%=1 'life?'“*tël§il?§'lti"



økonomiske grundlag, der dannede basis for hans sociale
position. _  
Da specialet således består af 3 undersøgelser, hvor resul- ~
tatet af undersøgelsen af jordejendomsforholdene danner
grundlag for undersøgelsen af slaveforholdene, og begge disse
undersøgelser danner de definitoriske rammer om undersøgel-
sen omkring aristokratiet, vil det være mest hensigtsmæssigt 8

_ at afslutte undersøgelserne enkeltvis, og derfor vil konklu-
sionen stå efter hvert af de respektive afsnit i stedet for -
at være samlet sidst i specialet.   _ _k

- Materialet til belysning af jord- og slaveforholdene er helt
r - klart landlisterne og matriklerne for St. Croix (matriklerne

i»  _er en fortsættelse af landlisterne). Landlisterne findes be-
_(_ varet fra 1742 - 1754, og mátrikierne fra 1758-75, ivso-as. ~

-.., _

l786-l806 og l8l4-l9l5. Med små ændringer er deres indhold
stort set ens. Matriklerne indeholder mandtalslister for by-
erne christiansstea og Freaeriksstea (sidstnævnte fra 1172).

 ordnet efter gader med angivelse af personernes navne,_hus+i
 standens forskellige medlemmer, samt oversigt over negrene

 og deres kopskat (kop = kopf = hoved), hvdraf der betaltes
l rdl. pr. voksen slave og 48 sk. pr. barn mellem l2 og l6  
år - dog med undtagelse af perioden op mod slavehandelens -
ophævelse, hvor bl.a. kvindelige slaver var skattefrie.

 For landdistrikterne findes fortegnelser med matrikelnumre-
'  i hvert af de 9 kvarterer, som St. Croix opdeltes i som ram-

(MC me. Fra l803 opregnedes jorden på tværs af kvartererne i
“ produktionsenheder (plantager). 'l disse fortegnelser angi-

ves navnene på matrikelnumrenes ejere samt jordstykkets are-
_ al (i kvadratfod). Desuden opførtes antallet af beboere  

_ N(frie og ufrie), samt kopskatten som i byerne og en grund-
` skat på 2 rdl. pr. l mill. kvadratfod (eller 25 acres). Fra

l797-l800 og igen fra l803 og fortløbende anførtes plantage-
ejernes navne. Som materiale for dette speciale er anvendt
landlister og matrikler fra årene l742, l754, l766, l780,
l792 og l804, og hver af disse lister markerer sâledes seks _

_ _ ' _

 tværsnit igennem den samfundsmæssige udvikling, der fandt '
sted i tidsrummet l742-l804. Intervallerne mellem disse tvær- 
snit er sat til l2 âr, men pga. manglende lister mellem. _
l775 og l780 bliver intervallet her 14 år. ' ' `

- - - - -- -- - - - - - - .- - ~ - - _- .. .__. _. --*-*._«.=-.-ai -»fl 1
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Arbejdet med disse matrikler har selvfølgelig først og
fremmest bestået i en sammentælling af jordarealer ogFsla-l
ver med dels den enkelte ejer som opgørelsesgrundlag - dels-,
med bonitetsområderne som grundlag. Hvad angår_oplysninger
om planterne, så forekommer de kun rent undtagelsesvis i _
matriklerne. _ ' i '
Ud over selve matriklerne er landbrevsprotokoller for St.Croix
l734-50 (V-gk 529) anvendt. De oplyser om plantageoptagerens'
navn og optagelsestidspunkt, og anfører endvidere planterens`
sidste opholdssted. Mandtal og andre dokumenter vedrørende
plantagernes optagelse på St. Croix l736-47 (V-gk 862)_oply--'
ser om jordens bonitet (skelner mellem bomulds- og sukker- y

_ '41

plantager), og har oplysninger i lighed med matriklerne. i 
, ` u _

Her fandtes endvidere ekstrakter af hovedbøger og journaler
_-W! _

angående de solgte plantager l74l-47, der oplyser om købe~d
rens navn, obligationernes dato, tinglysningsdato, kvarter- _

I

navn og nummer, og endelig købesum og evt. saldo. Vedlagt
findes endvidere et edaflæggelsesdokument, hvor planterne med
navns nævnelse aflægger troskabsed over for den danske krone.
Dokumentet indeholder desværre ingen personalhistoriske op-
lysninger.  ~
Udover det nævnte primære materiale er der i undersøgelsen^
af aristokratiets forhold anvendt en række fremstillinger,
artikler og opslagsværker ( se litteraturlisten). Ud af disv
se må Chr. Martfelds "Samlinger om de danske_vestindiske øer
St. Croix, St. Thomas og St. Jan" nævnes. Hândskriftet, som
findes i generaltoldkammeret og omfatter 6 bind, blev forfat-
tet under et ophold på øerne i l765-68, og selvom indholdet
er fuldstændig usystematisk opbygget, så indeholder det dog
værdifulde oplysninger. Bind 3 har således en opsummering,
af en lang række slægters nationale tilhørsforhold.“ “
Royal Danish American Gazette var ø-samfundets notitsblad,<
der bl.a. giver en række oplysninger om borgernes aktiviteter.
Af de bevarede eksemplarer kunne ârgangene l770-79 lånes på
mikrofilm. Yderligere personalhistoriske oplysninger kunne '  
måske hentes i borgerrådets protokoller og i kirkebøgerne,
men de første var i en sådan forfatning, at de ikke måtte åb-
nes, og de sidste er af tidsøkonomiske årsager ikke blevet
konsulteret.i  _`

f
1

e ' '_ .__ _ _ _ i .
_ L -| _ _r _ _

f l ' _ - - - _1. _-;f=,,-__~~: .--.f...-_1_____.L..-.f.-----1,-_,--_-._-;_-5:.-_ :-_--.« _. _,:_':if..'J.-:.'_='-4::-1'.-1' '-__-'-=-_:.!;=1_'-.'*
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Kapitel l  

H I S T O R I E

,Den 25. maj l672 nåede skibet "Færø" frem til St. Thomas med
danske kolonister, under Jørgen Iversen Dyppels ledelseíj.
Disse kolonisters bosættelse og begyndende kultivering af jor-

~>

den var startskuddet til det danske monarkis optagelse blandt
kolonimagterne i Vestinden. _

a

Forud var gået et forsøg på at oprette et vestindisk kompagni
_ i l625 - et forsøg, der ikke nåede længere end til udfærdigel-

r_sen af privilegierne for dette kompagni. Et kompagni så førsti '
i(f;å ttdagens lys i l653 - efter at enkelte skibe, udrustet til han-

_ del på Vestindien i bl a. l65l og 52, havde påvist det profi- T
table i denne handel. _   f '_

. . _ ,

Handelen,  hvis man kunne kalde det sådan, blev der-imidlertid_ 
'- sat en bom for, med Karl Gustav-krigenes begyndelse i l657 -

hvortil også kom, at tabet af flere fartøjer havde kølnet noget
på sindenes ildhu. ' W

S Sejladsen blev dog genoptaget i l662, og i april l665 dukkede
for første gang forslaget om landerhvervelse i Vestindien_op. ~
Under kongelig protektion skulle kompagniet besætte og kolonir
sere den øde og ubeboede ø, St. Thomas. Planen blev bragt til

_  udførelse samme år, men kapere og krigsførende landes overfald,
sammen med sygdom og døds hærgen, tvang efter l9 måneder de dan- 

(LT. iske kolonister til at opgivegg Først ved "Færø"s rejse blev denrl
 S ; danske kolonierhvervelse i Vestindien er realitet. ` ~.

Hele denne foretagsomhed i det l7. århundrede, og som det vil
fremgå senere, også i det l8. århundrede, hvilede pâfdenmm@F~*.

'_ kantilistiske. å idê, der omskrevet kunne lyde sådan: So ein Ding
muss ich auch haben. I dette tilfælde var bestræbelserne rettet

 mod erhvervelsen af et territorium, hvor produkter, som man el-
lers skulle handle sig til, kunne avles. På den måde kunne man _
fra dansk side undgå at købe disse produkter af andre nationer -

I

 og derved støtte disse. at  
_,_ _;,f_, -_-- ,_4| ;_, f r --fq.-r _” :_ zfttf-rn :Arn-I :*_ __, f f '_ "fe _' " tj _f':'__ *:, fz? f f: _

1) J.0. Bro Jørgensen: Vore gamle tropekolonier, bd. 1,
_e Kbh. 1966, p. 57.  S

2) samme, p. 13-26. D  

- 1. _ _
_ , ._ - I

__ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ - _ _ __ _ ;.-1__.--.=\= ;;;_-_i_-§_l_j=3`_ ; -- -_-_ _ - __ __ . » - __ -- -- _ _ _- _- _ ' _ _
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Baggrunden for denne holdning lå i merkantilismens hovedmål,
at skabe fremgang for nationen. I jagten på dette mål skulle
udenrigs- og handelspolitik virke sammen, idet handelen blev' -
betragtet som samfundsmaskineriets store hjul. Ud fra merkan- ~_
tilismens tro på at velstanden i verden var konstant, gjaldt ;

 det for det enkelte land om at sikre sig den størst mulige  
del af kageuäl. Heri lå bl.a. begrundelsen for, dels forøgel-
se af den militære styrke, og dels for de krige som fandt
sted om kolonierne - for ved at skade andre magter vandt man
selv terræn. Kolonierne skulle levere råprodukterne, der_dan-

_ nede grundlaget for oprettelse af manufakturer i moderlandet
^ til forarbejdning af produkterne. For produktet sukkers ved-”
_; kommende betød det oprettelsen af raffinaderier i Danmark. S

(~s ` Målet var i første omgang at gøre moderlandet selvforsynende,
"'I .

I  men i anden omgang at nå en produktionsstørrelse, der mulig-
gjorde eksport. Derved kunne man måske nå et andet af merkan- _

_ tilismens store mål: den positive handelsbalance4). Indenlandsk
_ var målet at skabe arbejdspladser ( at fremme erhvervslivet). I

Dette skete ved, at staten, i f.eks. ophjælpning af en industri,
betjente sig af protektionistiske foranstaltninger som ind-

 førselstold eller importborbud5). _
 Kolonierne havde også en plads i det rent handelsmæssige aspekt-

idet den befolkning ders og sig ned i kolonierne dannede et af-
sætningsgrundlag for de varer, der blev forarbejdet i hjemlan-
det. Fragtmæssigt skulle denne handel helst foregå på moderlan-

(Jr dets egne skibe, da denne indtægt, der lå i transporten, i bed-
,  ste merkantilistisk tankegang skulle berige hjemlandetð), og

ikke andre nationer. Derved blev f.eks. også skibsbygningen sti-
muleret7).i -

'L Betegnende for merkantilismen var endvidere dens organisations- 
.form.' Næsten alle aktiviteter'skete*'i kompagniregi, da _den-

::::_"' _ __ _ _ __ _ _ '____f____f__ F____ 'Jil__ ""' ____' ' JYTWT T __ _ ___ _ _ 7~__' '__ ' _ __

I 3) Gyldendals opslagsbog: Historien,Kbh. l970, p. 386. -S
4) V. Dybdahl: Historisk kommentar til nationaløkonomi, Århus. 1.971,
5) samme,_P. 22-23. . Ib 33-
6) Velkendt er den engelske navigationsakt 1651. :
7) Dybdahl, p. 23.  ,  

Historie , p. 467. 2  

. _
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ne organisationsform gav landets indbyggere mulighed for at_ I
anvende deres overskudskapital og sikre sig et økonomisk udbytte, _
en organisationsform,t, som Degn hævder mere skyldes statens _ I
mangel på penge og midler til at iværksætte den slags foreta-
generëi Koloniseringsopgaver blev da også overgivet til et kom-
pagni - Det Kongelige Octroyerede Danske Vestindiske Compagni,
dannet ll-3 l67i, der som aktionærert ia.også talte kongen og

 dronningen_ Samme ,kompagni blev også i overensstemmelse med- '
mønstret forsynet med en række rettigheder - først og frem-
mest monopol på handelen i Vestindien, og retten til udnyt-
telse af andre områder end St. Thomas9).~ En række faktorer
viser imidlertid, at det økonomiske udbytte, man havde håbetå  

fy på, ikke blev ved andet end håbet. Således udbetalte kompag- _
(_e -niet intet udbytte før l690 til aktionærerne, og kompagniet_ 2

greb endda til metoder, der stred mod den merkantilistiske
verdensorden for at bedre økonomien. L I ._ _

, .- 1

Dette brud fandt sted i 1685, da det Brandenburgske Afrikanske Å
Kompagni fik overladt et område på St. Thomas til dels at anlæggeí_
en handelsplads, dels at drive plantagedrift på. Et andet for-  
søg på at opnå en bedring i økonomien gjorde man først i l690-'
erne, da hele øen bortforpagtedes til Bergenékøbmanden Thor

 Möhlen. Denne ordning medførte, at aktionærerne i l69l og 92_S»
for første gang fik udbetalt udbytte.í Ordningen ophævedes i_
1693 efter et Ther Mahien havde iiat etere tåb10). Eftersom
opdyrkningen skred frem, og øen som produktionssted for koloni-

(: produkter nåede et vist niveau - der var således l22 plantager  
_ 11) , pa St. Thomas vi år l700 -_-'.så_st-eg ogsa udbyttet for kompagnie_t._  

 Direktørerne fik således gager i l696, og aktionærerne udbytte
igen i l7l4. I denne periode udvidedes kompagniets aktivite-  
ter til også at omfatte slavehandel - en handel, der var en na-  

_ ~

8) J.H. Parry: Europe and the Wider Wold 1415+1715 London
1969, p. 94-96. Og Uhr. Degn: Die Sohimmelmanns im At-
lantisoher Dreieoks Handel. Neumünster l974, p. 122

e9) Bro-Jørgensen, p. 46. P.P. Sveistrup: Bidrag til de tid; '
ligere dansk-vestindiske øers Økonomiske historie, S
Kbhv. l942, p, 8. . S' S

10) Sveistrup, p. 10.  
11) Bro-Jørgensen, p. 176

1 _' _ _ _ __ __ _ _ _ __ _ - _ - _ _ _- __ :r~-- ;= tt'åt'-1 a'i_r_t=>'»=<=ä*-- -_ - _ -_ _ _ _ -_ _- _ __ _ _ _ _ _ -- _ __ __ - __ _ __ _. _ -_ _- _ _ _-- _-- -_ _ _ 'e _ . _ ' - - _;- _-f _ _- - _- f _ -_ _- _. ' ' -_ _ ' -
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turlig følge af sammenlægningen med det Glückstadtske Afrikan-
ske Kompagni i l67412). På trods af den meget mangelfulde ud-
bytteudbetaling til aktionærerne, så var der hos ledelsen in-
gen planer om at opgive "forretningen". Ja. tværtimod! -
Man hævdede, at grunden til det gik så dårligt for kompagniet
lå 1 St. Thomas' lidenhed - øen var for lille som økonomisk ba-
sis
Denne overbevisning resulterede i, at den nærliggende ø, St. Jan,
i l7l7 blev besat, efter at man i længere tid formelt havde

13)  " gjort krav på den . Denne okkupation, som officielt fandt_
 sted den 25. marts l7l8, affødte en protest fra engelsk side 14)

selvom fredsslutningen mellem England og Spanien i l604 dannede

(_  
præcedens for kolonierhvervelser. I denne hed det nemlig, at
kun effektivt okkuperet land kunne anerkendes som tilhørende

5 _

den koloniserende magt1 ). St. Jan var selvfølgelig ikke okku-
peret på nogen måde af englænderne! St. Jan var, ifølge guver-

f .

nør Fr. Moths indberetning til direktionen, "ganske beboet" i
172616).  i I  
I l720-erne søgte kompagniet også at komme ihd på sukkerraf- _

_ »

finaderi.området. Kompagniet fik således tilstået privilegium
til at oprette raffinaderi i København i l72l, men selve raffi-
neringen startede først i l72917). T
Det næste store ekspansive skridt, kompagniet foretog, var kø-S
bet af St. Croix af Frankrig i l733. Købesummen på 75Q.000 liv

- Y`eS eller l64.000 rdl. skaffedes dels ved et lån fra den kgl-
kasse, dels ved en reorganisation af kapitalforholdene - herun-

(Ä der nytegning af aktier. Nytegningen medførte, at en aktionær
for hver l000 rdl*s indskud modtog en til sukkerdyrkning egnet

 6 18)grund på St. Croix af en størrelsesorden på l50 acresr . Den
formelle danske overtagelse af øen fandt imidlertid først sted

12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)

- _ _ ;-_-_ ._____.____=;;,.-__; ___- -"-.-|_.-_-_-_-5;__;-__;.--__-.»__-___='-_- ,.'.:g___-_. _-_,.;._:._-,_;_ _ __ _ _ __ _ __ _ _ _ _ - __ _ .q - _ _ _ ' _- _ _ _- - - - -_'-=1ëite-;z-faH;'_t_;=ë:t%=;=%{E-=r*:,;åit'="-"säetftsà=>=::fe:;:tr-f-;__;1_=ä*.';m:_7_-e1a:f<=:

Sveistrup, p. 9-10. f
samme, p. 11. '
Bro-Jørgensen, p. 218.
Parry, p. 79 S S
Bro-Jørgensen, p. 220-21.    få; 1 .
P.P. Sveistrup, Rich. Willerslev: Den danske sukkerhandels
og sukkerproduktions historie. Kbhv. 1945, p. 24-25. (her-
efter benævnt: Willerslev).  _.
Sveistrup, p. 11 og kap. 3, p. 2 S
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i l735 under iagttagelse af de behørige ceremonier. Først af-
fyredes en kanonsalut på 9 skud, da det danske flag blev hejst,
- dernæst blev et tællelys slukket og tændt igen, planter blev
revet op og grene brækket af træerne. Der blev kastet med sten,

S ` 19)og endelig smagtes der på bækkens vand . Dermed var øen dansk.

Men kolonien skulle gerne befolkes, så en opdyrkning af jorden
kunne finde sted. For at opnå dette mål. førte kompagniet en
befolkningspolitik, der gennem bl.a. skattefrihed og billige
lån søgte at tiltrække plantere fra de omkringliggende koloni-
er20). Politikken lykkedes. I l755 var befolkningstallet på  
st.c roix godt l0.000 - heraf dog knap 9000 slaver21).
Baggrunden for den i national henseende så åbne befolkningspo-

K lit
(1 tagedrift, hvorfor man søgte at tiltrække plantere med denne'w

ik lå i, at Danmark klart savnede folk med ekspertice i plan-

baggrund fra de andre kolonier. Derfor blev det væsentlig eng-
lændere,-der foretog opdyrkningen. Der var således i l74l ca.

S  22)  5 gange så mange englændere som danskere på øen .

I l755 skete der en ny ændring i øernes historie idet staten
afkøbte kompagniet besiddelserne dels i Vestindien, dels i

_Guinea, samt sukkerraffinaderiet i København. Baggrunden for
dette skridt skal søges i kompagniets håndhævelse af sine pri-
vilegier - bl.a. monopolet på handel - en handel som kompagni-
et slet ikke havde format til at klare. Derved kom monopolet til

S  23)at virke begrænsende på handelen , et paradoks i sig selv,
,__ idet et af merkantilismens mål - handel - her hæmmedes af en af
C  samme politiks foranstaltninger - monopolet. En petition fra

Sborgerrådet på St. Croix i l753 til kongen om at købe øerne
slog da også ned på'dette punkt, idet man foruden at anføre
et økonomisk aspekt (øget statsindtægt) også påpegede en for-
ventet oplivelse af den almindelige foretagsomhed i kongens_
lande som helhed. Dette var netop statens ønske, og da til-

_ __ __7____ _, _ 1 3 _ _ -_ --f_-; _-;.:~| - 1 1.-.§;í;:|__ _|__7__ _ 11-nå _;:;§_n-3

19)

20)
21)
22)

23)

Waldemar Westergaard: The Danish West-Indies under Compag-
ny Rule 1671-l754, New York 1917, p. 211.
se kap. 3, p. S , 2
Sveistrup, p. 14-15.
samme p. 12, med englændere skal der åbenbart forstås
englændere, skotter og irere, se noten. 2 S
Sveistrup, p. 13 og Bro~Jørgensen, p. 278.
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budet til kompagniets aktionærerfra statens side lød på indløs-S
ning af aktierne til parikurs, var der ingen indvendinger fra
denne kant mod overtagelsenzé). Kompagniets rolle havde imid-
lertid ikke kun været af negativ karakter. Den jordpolitik,
der for St. Croix°s vedkommende blev ført dels i prissættelsen
på jord, dels med ydelse af kreditter til planterne, havde stor
betydning for opdyrkningenzä). Det var bl.a. på grund af den-
ne kreditgivning, at staten blandt kompagniets passiver overtog
en gæld på l.220.93l rdl26). Efter ændringen i øernes ejendoms-
status blev handelen givet fri til danske købmænd, en frihed, '

_ _ ` S _ _ r
der også omfattede retten til at raffinere importeretgsukkergð).

- A '”"`_-.i;'.;'~“.-='=-'**""w H H H

Det næste indgreb i øernes forhold, som havde stor betydning for
1 ø-samfundene, kom i l764, da St. Thomas og St. Jan fik status

(~i waf frihavne.) Bag dette skridt lå i første omgang de to øers
dalende betydning som råstofproducenter. Hvad ville da være

1

mere naturligt, end at skille de to øer fra St. Croix og give
\

dem en sådan særstilling, at det blev muligt fra dansk side at
få del i transithandelen i området? Det skete bl.a. ved i før-
ste omgang at kræve, at al forbindelse med Europa skulle opret-

 holdes med danske skibe - et krav, der allerede i l767 blev æn-
dret derhen, at danske skibe nu kun nød en præferancestilling
med hensyn til toldgy). s
Mens således_St. Thomas og St. Jan ændrede status til handels-
kolonier, så forblev St. Croix en plantagekoloni, hvor det vig-
tige råstof, sukker,t ev produceret. Dette købers såvel som-

(:;l sælgers marked søgte man at bevare på danske hænder ved hjælp
 af merkantelistiske foranstaltninger. Frihavnene holdtes såle-  

des afsondret fra St. Croix. Og dels gennem forbud mod import,  
dels ved told på udenlandske varer, man ikke selv fremstillede

eller ikke fremstillede i tilstrækkelig grad, søgte man at bremse V
denne handel. Importerede varer skulle endvidere først til moder- _
landet, hvorved loven fik samme virkning som Englands navigati-
onslov. Af samme handelspolitiske årsager søgte man ved for-

_' __'_ _ __ 77 tf; _ __' y-nr '1A:: _ 4;fJ_"' 1_ _' llll II~IIà_ _ `q4 _4_§1_:@-inkS' 

24) Bro-Jørgensen, p. 280.  
25) Sveistrup, p. 13 og kap. 3, p. 1

S 26) Bro-Jørgensen, p. 280.
27) Jens Vibæk: Dansk Vestindien 1755-1848. b.2 ”Vore gamle

tropekolonier”, red. Johannes Brøndsted, 2. udg., Kbh.
 1966, p. 64.  

` _ _ . ___- S 11' -._=- ,-.- --1-S:.S..S '_-tf,-1 SS' 2.1.!'t'-i'=_t"-ë'5S~S~+_S= '_ __ _ . __ _ _, __ ___ __ _ _ __- _.-___=_ -- _ H _ _-~_~_- :a.e_a»:~+;._t__e_«.._-_-_~._eaaemænnarea_eee ~e«eæe«e.r+ tease
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ordning i l770 at få sukkeret bragt til København og oplagret
der i 8 uger, inden det måtte sendes videre til f.eks. kredi-
torer i Holland som renter og afdrag på långg). Heri ligger)
kimen til statens opkøb af planternes lån i Holland l786.

Planternes glædsstiftelse var nødvendig af flere forskellige M
_f'._ . .

årsager.  De havde for det første i dagligdagen et kreditbehov
til at dække leveomkostninger, vedligeholdelsesudgifter (eksem-
pelvis slaver etc.), indtil høsten kom i hus.
For det andet var den store prisstigning (efterspørgsel), der
fandt sted på plantager i almindelighed og på jord i sædeles-
hed, en væsentlig årsag til, at en ny køber måtte låne for at
kunne f nane ene købet og driften 1 den eftekfø1genae :1a29).
At så lântagningen fandt sted i Holland, skyldtes den~danskes
stats manglende forståelse for dette økonomiske system. Man
begyndte således, i stedet for at fortsætte systemet, med s
hård hånd at inddrive de fordringer, man havde overtaget efter
kompagnietsg). R.  Én e  H
Efterhånden som den hollandske låntagning steg - den udgjorde
1 1781 knap is niii fi. e11en ee. 8 niii naiiíl blev kanen-  
havns sukkerindustri og dets monopol i sukkerhandelen truet,,
som følge af færre og færre leverancer, idet renter og afdrag  
betaltes i sukker. På denne baggrund - samt vel heller ikke.
ahelt uvæsentligt p.g.a; huset Ter Borcks fallit, der sad på 3
over halvdelen af denne gældgg), skal opkøbet af det holland-
ske lån ses. Herved blev handelen igen koncentreret omkring,
København.   ,
Negerne "müssten einen Teil der Ernte oder des baren Uberschus-

` _

ses erhalten. Es muss für sie und ihre Familien ein Genuss und
Vorteil sein, wenn die Produktion zunimmt. - - Dieser Genuss,
dieser Vorteil muss unabhängig von ihrem Lohn sein, welcher in
Kleidung, Nohnung und Unterhalt besteht."33) Så revolutioneren-
de var tankegangen hos Ernst Schimmelmann - drivkraften bag for-
slaget om negerslavehandelens ophævelse, der dukkede op i l792.

T' ff f ff ff f f f ff fff 'ff ' '-~ - - ~-~ V ~~ __ L _ f _ _f_::f ff' f _ _~____---~~ -

28) Sveistrup, 93 og Vibæk, p. 69,'75, 76.
29) Sveistrup, 63 og kap. 3, p. og kap. 5, p.
30) iSveistrup, 63.  t
31) Vibæk, p. s
32) Sveistrüps 63 og Vibæk, p. 53.
33) Degn, p. 257.

CP:
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For de jordbundne og økonomisk tænkende plantere kom dette
forbud, der hvilede på et humanitetsprincip, som en overra-
skelse. Ingen i kolonien var blevet spurgt til råds i denne
for samfundet så vigtige sag - en fremgangsmåde, der sparede
kommisionen for voldsomme protester og uro inden vedtagelsen
For dels at mindske uroen og dels at skabe basis for selve
plantagesystemets overlevelse skulle der være en overgangs-

34)

ordning på l0 år, indenfor hvilket planterne, gennem optagelse
af billige statslän afsat til dette formål, skulle øge deres
slavebestand til et sådant niveau, og af en sådan kønslig sam-
mensætning, at slavebefolkningen kunne blive selvreproduceren-
de. For således at øge fertilítetsgrundlaget blev der ydet  
større lån til køb af kvindeslaver end til mandsslaver, og
selve slavehandelen blev frigivet til alle nationerää).
På det handelsmæssige område var krigene og de deraf følgende
konjunkmner af enorm betydning både for kolonien såvel_som for
Danmark. Ikke alene betød en krigssituatio , at de krigs-
førende landes handelsflåder var enten helt eller delvis ude,
af stand til at varetage deres funktioner.  Derved skabtes der
i Europa et umættet behov for kolonialprodukter - eksempelvis
sukker - med en deraf følgende stigning i pris. Men det betød
tillige en kolosal opblussen i aktiviteterne i transithavnene
og en storslået chance for de neutrale magters handelsflåder
til at overtage den handel, som de krigsførende lande ikke kun-
ne besørge. Under den amerikanske frihedskrig oplevede den l
danske handel nok sin største periode - af Degn betegnende nok

' ' 0 0" 36)' ikaldet Krieg-Hochkonjunktur-glänzende Zeiten S. Levnedsmiddel-
priserne steg til det dobbelte i Vestindien under krigen, og
bl.a. med levnedsmidler blev St. Thomas hovedhandelspladsen i
Vestindien. Tilflytningen af spekulanter var stor - en omstæn-
dighed, der fik huslejepriserne til at stige uhyrligt. Således
kostede et hus med 4 kamre 350-400 rdl. pr. måned57).

34) Vibæk, p- 171. -
35) Vibæk, p. 179-80 og kap. 4, p.
36) Degn, p. 156. - c
37) ssamme, p. 158-161. (sammenlign med West's opgivelser

kap. 5, p.77. S

A
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De danske undersåtter købte skibe, hvor de var til at få, bl.a
opkøbtes skibe, der var taget som priser i de krigsførende
landes havne, og de danske handelshuse erhvervede sig ligefrem
flåder, - således ejede Frederik de Corninck, "König der Reeder
64 skibegg). 0g der var virkelig penge at tjene. På en rejse
var der på Schimmelmanns nybyggede skib "Grev Ernst Schimmel-
mann" en nettofortjeneste på 75.350 rdl, og i l783 havde tre
skibe en fortjeneste på henholdsvis 3l%, 52% og 60%39).
Det gjaldt imidlertid om at udnytte konjunkfurerne fuldt ud,'
og på den baggrund dannedes Det Kgl. Danske Octroyerede Vest-
indiske Handelsselskab l l778; Også dette selskab nød godt af
konjunkturerne, ' således udbetaltes der dividende på 50% if
l78l-82, respektivt 40%, 20% og 20% i de efterfølgende regn-
skabsår40), Hvorefter det i l786 blev overtaget af staten -
under den efterfølgende lavkonjunktur. D Å ~  

1- _

Hvor stor aktiviteten var, kendes af.følgende tal: i perioden
l77l-75 passerede omkr. 29 skibe årligt Krodborg med Vestindi-

_ - - . - '.

en som destintion, mens tallet for l78l-83 gennemsnitlig lå _
helt oppe på omkring 79. -  1
Med hensyn til sukkeret fra St. Croix, så hjemførtes der i
perioden l77l-75 mellem l3000 og l8000 fade årligt, mens tal-
let 1 1782 ven neit oppe på 23736 feaeií). kn1gss1tuat1anen
betød økonomisk gevinst for det danske monarki i alle måder.

I forbindelse med den franske revolution dukkede der atter
en gunstig handelssituation op - en situation, der også blev
udnyttet, men hvor også regningen skulle betalesí =
England ville nemlig ikke , under sin blokade af fastlandet,
acceptere denne skjulte transport af franske koloniprodukter.
Et dansk-engelsk modsætningsforhold, der skærpedes, da han-
delsskibene fik følgeskab af krigsskibe. Forholdet forvær-
redes gennem oprettelsen af et væbnet neutralitetsforbund
mellem Sverrig, Rusland og Danmark - og det endte med den
engelske flådes overfald på København.

38) Degn, p. 157 0g 158.
39) samme, p. 161 og p. 203.
40) samme, p. 209
41) Willerslev, p. 49 og 54.

' _ _ __ . . _ _ ._ .. _. _ _ _ __ . _ _ _, 1 ~ -: _ -_ - -. . - . - . . -- - _-
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De danske øer i Vestindien blev besat, en besættelse, der
dog kun varede til l802, da man fra dansk side - på englæn-
derne krav - trådte ud af neutralitetsforbundet. Senere i
l807 tilspidsedes situationen atter ved et engelsk forbud '"
mod neutral skibsfart mellem de fjendtligsindede magters hav-
ne. En situation, der førte til Københavns bombardement og
flådens udlevering til England. I Vestindien førte den nye
situation atter til besættelse af de danske øer, - en besæt-
telse, der denne gang varede lige til l8l542). Besættelsen
fik næppe_nogen betydning for øerne, undtagen måske at den
afslørede en splittelse i samfundet.~ De engelske indbygge-
re ville, med baggrund i situationen l80l, ikke gøre milits-1

r tjeneste, hvis der blev tale om at forsvare sig mod en en-
(_' gelsk landgang, og således bekrige deres landsmænd43).

__ ~ :

Efter statens overtagelse af kolonierne i lZ55 var det nød-
vendigt at skabe et nyt administrativt apparat, og naturligt
nok startede man med centraladministrationen i Danmark. Her-
blev der oprettet et Vestindisk-Guinesisk renteskriverkontor
under rentekammeret, hvorfra det dog blev udskilt i l760 og J
slået sammen med genneraltoldkammeret. På aerne blev lokal-
administrationen omorganiseret, således at generalguvernøren

_ . ,

fik den øverste myndighed på stedet, med residens på St. ~
Croix. Omkring hans person opbyggedes så regeringen på øerne.

:L _

Foruden generalguvernøren bestod den af kommandanten på St.  
Thomas, amtmanden og en sekretær. Derudover var der et sekret-

(:\ råd både for St. Thomas og for St. Croix, hvor det på St. _
Croix omfattede generalguvernøren, amtmanden, landsdommeren,
kammereren og en sekretær. Øverste myndighed havde general-
guvernøren i både civile som militære anliggender, og som så-
dan måtte han ikke forlade øerne uden kgl. tilladelse.
Generalguvernøren var underlagt kontoret i Danmark, men dels
behovet for hurtige afgørelser - postforbindelsen til Danmark
var jo temmelig dårlig - dels den vage instruks guvenøren var
forsynet med på det kompetancemæssige område, gjorde at der of- 1
te var uenighed mellem de 2 parter44). _Amtmandsstillingen var
;7 _ -___ __- -_ -r : _ -__ f __-fl _f _ 'fil '___ I“7__ 1__ 1__ ___' .4___ _ 4:1 ffff __ __ _ f_ ”_ f _ ' ' f f

42) Vibæk, p. 218-19 og 226-34, og Historien, p. 163.
43) vibæk, p. 222.  
44) ivibæk, p. 14,  

_ . _

` r

' _ _ _ _ __ __.__- __ _,___,_. _- .,,_ ___._ ._g,_=,. _.-_.,._-. --1 .-'-.-.-'.---__- ' ,_.;- -_, 1"'_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __ ._--.+\-,-;1-1. _. g. m ~,\ _ - _;____ ___.\,_n.1 _.._q,,_1__.=;.__^;_._ _ an,-_..I _ ______
. - . - . _. _ - . = -- . .- - - _ . . _- _ - = - -_ _- = » 1 ~ 1 _. . _' - _- -- . - .- _- _ _ -_ " -1:-11.. '.aS;:`íé§;:1~_1_|f=.='*'.-§É`1'_1ëå}ff11~.à._'§'-f£~.”3if'?*t .:F'f=
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ny, men dens levetid og betydning var kort, idet den ophæ-
vedes T764. Sekretæren havde selvsagt ingen stemme i rege-
ring eller sekretråd. I sekretrådet fandtes foruden de al-
lerede beskrevne stillinger kammereren og landsdommeren.
Kammereren var rådets handelskyndige_medlemk Hans opgave '-
var at arbejde i pakhusforvaltningen, dvs. at modtage ind-
betalinger i kolonialprodukter, samt salg af provisioner etc.,
som modtoges fra Danmark. Derudover var han auktionsdirektør  
og bogholder, den sidste funktion udskiltes senere. Lands- 
dommeren var den retslige instans øverste person. Hensigten

 med at opbygge den udøvende magt på øerne af embedsmænd var
selvfølgelig at undgå at denne magt blev tendetiøs, eksempel-
vis ved at plantere beklædte disse funktioner. Denne poli-

k_f tik lykkedes ikke alt for godt, idet man var nødsaget til di-
-. ' '

rekte at forbyde generalguvernøren og embedsmændene at have
plantager - et forbud, der i l773 blev gentaget, da sekretråd
og regeringsråd blev slået sammen45).  Å   0  
Byfogeder i Christianssted og Frederikssted stod for den egent-
lige lokaladministration, idet de varetog nærings- og politi-
væsen foruden visse juridiske funktioner46); Byfogderne ud-
gjorde i kraft af deres juridiske uddannelse det første trin
i retssystemet, idet de var underretsdommere og bl a. ledede

' 2

_skifteretten. Fra underretten kunne sager appeleres til lands-  
tinget, der under ledelse af landsdommeren egså omfattede de
6 medlemmer fra borgerrådet som bisiddere. .Herfra kunne sagen,-

(». hvis det drejede sig om liv eller ære, eller hvis det drejede
I  esig om mere end 200 rdl., appeleres til højesteret i København.

I retssystemet var der endvidere ansat en offentlig anklager -
en Advocatus Regius. Endelig var der forskellige kommisioner,
f.eks.forligskommisionen og gældskommisionen - i begge tilfæl-

 de med borgere som domsmænd47).  
Koloniens forsvar påhvilede staten og der udsendtes da også
garnisionstropper fra Danmark til at varetage landforsvaret -
og skibe til søforsvaret. .Den øverste militære ledelse sad
generalkommisæren inde med og under sig havde han en søoffi-
cer, bosiddende på St. Thomas og chef for de 2 skibe, der

45) Vibæk, p. 26 og p. 40.
46) samme, p. 16.
47) samme, p. 17.

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _.; ___-f_-_..- _:.-, _.;,---4--'-_ _-;5:---=f_i__.:==.;- -'-=';-=f-._;a;--,--:I-['f*_:-331_ __ _. _ __ _. _ -.-. .. 1 _ - ;
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hovedsagelig udgjorde søstridskræfterne. Til lands lededes
garnisonerne af fortcheferne. Ved siden af de regulære trop-
per var der desuden 2 militskorps - et hvidt og et farvet -,
hvor det sidste omfattede frinegrene. Grundlaget for disse
militser var milits- eller værnepligten, en forsvarspligt, som
i første omgang var blevet pålagt alle hvide våbenduelige mænd.

Hvert kvarter48)havde sin milits (kompagni) under ledelse af
en borgerkaptajn, der igen var underlagt de to byers stadt-
hauptmænd. Stadthauptmands-stillingen syntes på St. Croix og-

 så at omfatte ledelsen af borgerrådet fra l76749).
Det borgerråd, som er blevet nævnt flere gange, var, hvad man
kunne fristes til at kalde, planternes fagforening.  Valgbare

_ til dette råd var alle med gode faste ejendomme, og hvert kvar-
Cf  , ter valgte 3 repræsentanter.1 Generalguvernøren udpegede så

en til at være kvarterets repræsentant i rådet. Rådet havde
ingen besluttende myndighed, men havde ret til at stille for-
slag til generalguvernøren50). ”  

(_Å

__ __ _ ___-___; f __.,;,__ _.: -_-_: ; - --___ _ -___ jf- -ff' _____ ___ _ f f4_____ -'-f fff ~f;_- 'f_-____ ___f _:;f _

48) Kvarter = en art regional opdeling, hvoraf St. Croix
_ havde 9. Se kortet, p.19.  

_ 49) sVibæk, p. 18-21 0g p. 41  
_ 50) Vibæk, p. 41.

n

1

I

I
V .

_ 1

____-_ _. _ _ ._;_._ -,.__-_-___, _.._,_:;_ _ __ü__ _;__.-___-,.,;_-eu.-_ ;;__;-,-__-___-____1__...-___ _ _,_;\_-<f_.-1 1 ra. _ . 1 »_.-`:,__- 1.;
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Kap'  2

G E O G R A F I

St. Croix er beligge i det Caribisk hav og ører til ø

Store n 1 er en orme inie" fra lorida i nord til Ve-
nezuela i syd. )Nærmere bestemt ligger St. Croix mellem
l7'40' og l7'47° nordlig bredde og 64°54° og 64'34° vestlig
længde. Øens areal er på 2l3,02 km2 med en længde på 37 km
og en største bredde på l0 kmí). Området har tropisk klima,
og gennemsnitstemperaturen var på St. Croix 26,70 2), hvor
temperaturen fra december til maj lå under gennemsnittet, rens
den fra juni til november lå over, med september som årets
varmeste måned. Maximumtemperaturen måltes til 35,50, og mi-
nimumtemperaturen til l7,49, mens den gennemsnitlige tempera-
turmæssige svingning kun var 4,60 årligtg).  
Klimaet og især nedbørsforholdene afhang af vindene. Det me-
ste af året blæste der en nordøstlig passatvind, der kun gav
korte byger, mens vindforholdene i august til november var
mere vekslende dog med hyopiqe sydlige eller sydøstlige vin-

Det var disse vinde der qav øen hovedparten af dens .e -
bør Man kaldte saledes perioden fra august til november or
øens store regntid - og for orkantiden Den sidste benæv-
nelse skyldtes at orkaner oo hvirvelstorme ramte øen i dette
tidsrum med hastigheder på oo til 230 km i timen og ofte med
omfattende ødelæggelser som resultat Foruden den store redn-

var der også en e re d a aj j i On ende-
lig var der mellem de to reqnperioder en periode med tørke,
fra december til maj Gennemsnitlig var nedbørsmænoden pa

dansk-vestindiske øer ll76 mm i perioden l852-l9ll, mens
den for Haiti oq Martiniques vedkommende var henholdsvis l400
mm oq 2000 mm Foruden den, i forho til andre øer kna ie
regnmængde led Jorden på St Croix under, at regnen ofte faldt

Rolf Berger Døe Inseln St Thomas und St Crotx,
Hamburg 1934, p 6
malt 1 perzoden 1875-1916
Berger,
Berger, 1-

itel

nde e , h -
gruppen De Små Antiller Denne øgruppe danner sammen med De

A t ll S-f t "l F

de. ' _' , _ ' _ _ 1 d

11a 1111 gn11 fk m ' 111 'un'. _  
'   _ .4) ` . _ »   .

C I Y I i Q _

. ° 1' . . 0 s

1) at : '  0 . _ . -“

2) ° ' ' ° e " .   
3) _ D p. 11.  
4) p.1 13.
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i så voldsomme byger, at jorden og plantevæksten ikke kun-
ne optage den. En del af regnen løb derfor ud i havet og _
var dermed tabt. Desuden fordeltes regnen heller ikke jævnt
over øen, idet nordvest enden fik mere end gennemsnittet, mens
øst enden fik noget mindres). Middelnedbørsmængden var såle-
des l838-l86l kun 940 mm i den østlige del, mod et gennemsnit
på ll39 mm omkring Christianssted i den vestlige del.

Landskabsmæssigt kan St. Croix deles op i 3 forskellige typer:
l. Nordvestlige del. 1
2. Østlige del. . _
3. Centrale del.

Den nordvestlige del er et bjergland, der ud mod nordkysten
, 0

_ l

bestod af stejle skråninger og dybe dale, hvis forløb ofte
var sydvestlige. Disse stejle skråninger var kun dækket af
et tyndt lerlag, mens den øvrige del bestod af meget frugt-
bart mergeljord,s$abt af mange lag forrådnede plantedele.
Dertil kom, at jorden ikke så hurtigt blev udsat for erosion,
idet bevoksningen ikke, som f.eks. på visse steder 1 den cen-
trale del, var blevet fældet som følge af en tidligere opdyrk-
ningð). Den yderste sydvestlige del repræsenterede det totalt
ufrugtbare - her bestod jorden af rødlig sand. Den østlige
del var også bjergrigt, men dog i forhold til nordvestsiden
noget lavere og fladere. Jorden bestod her af mergelholdig
lerjord med et stort kalkindhold, hvilket - sammen med den
ringere nedbørsmængde - gjorde den uegnet til sukkerrørsdyrk-
ning, men udmærket til f.eks. bomuldsdyrkning. Centralområdet
udgjorde et stort fladt område på ca. l00 kmz på øens midte._
Denne slette skrånede fra det højeste punkt sydvest for Chri-
stianssted (Bülowsminde, 220 m over havets overflade) ud mod
sydkysten. Jorden på denne slette bestod af en rød nitrogen,
fosfat og potaskeholdig jord- eller lerart. Denne jordtype
fandtes også på Cuba og på Puerto Rico, og den krævede kun
tilstrækkelig nedbør for at være overordentlig frugtbar og eg-
net til sukkerrørsdyrkning7).

_ _ _ __ ___ __ ._ _1 __ __~» ef' _f _--f~__ -f 1;-f_J_ f__1|ffJf f ___ -f-__ff __ _ _' __ gffff f' - ___ ____

5) Sveistrup: p. 3-6  _' K
6) Der er her tale om den franske koloni, som dyrkede jorden

her i sidste halvdel af 1600-tallet, og hvor også opdyrk-
ningen startede efter den danske overtagelse af Øen.

_ Berger, p. 72ff.
7) Afsnittet om jordforholdene er skrevet ud fra _

Berger, p. 7 og l8-l9, samt Sveistrup, p.2-3.

- - . - - -- - - . . - : - - . .. - - . 1-:;1-=;-.=*.£'ä »1ä+.=n{É.“t1k1.n.1`ë<1=.11Éad_'e*=`_*`L'-'i=.:»_-. M'
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De her opstillede bonitetsgrupper omfattede:
l. Nordvestlige del: Nordside kvartererne lit. A + B.
2. Østlige del: Ostende kvartererne lit. A + B.
3. Centrale del: Compagniets, Dronningens, Kongens,

Prinsens og det me§te,af f
 Hestende kvarteret'f “ .

Opdelingen skal dog ikke opfattes som værende mere end en
grov grænsetrækning, idet jordens kvalitet kunne svinge in-"
den for de nævnte kategorier, og desuden fulgte kvartergræn-
serne ikke bonitetsgrænserne.slavisk.

J .

«

Men hvorledes blev jorden anvendt? Hvor meget var udlagt
~

til sukker og hvor meget til bomuld og andre afgrøder?
(~ Disse spørgsmål vides der meget lidt om, idet matriklerne -

. først efter jordforordningen af l/l0 l802, hvorefter jorden
 blev beskattet efter afgrødens art - indeholder oplysninger

herom. Efter l804-matriklen var der således udlagt 24547
acres med sukkerrør, mens 27775 acres var udlagt til anden
dyrkning. vaeriiqere spec1f1kat10n f1nae;.ikke9).  
Ser man dernæst på, hvordan det samlede sukkerareal var for-
delt på de 3 bonitetsgrupper, fås følgende tabel:  

Sukkerarealets fordeling på de 3 bonitetsgrupper i l804:

3 í Tabel I
-__-_-n-_--i-.--..-__-_

.- Sukker _. andet-- - total -
Nordvestlige del 4266,75 O
Østlige del 2333,00
Centrale del l7947,5o

7979,50
4378,50

l54l7,oo

8625,25
l03l2,50
33364,50

ialt 24547,25 27775,00 523o2,25

Tabellen viser således, at i l804 var mere end halvdelen af
jorden i den centrale del udlagt til sukkerdyrkning, mens det

3 for den nordlige del var knap halvdelen. '

8). Se Jens Miåhelsen Bechs kort over St.Croix p.19.
9) Denne kategori kunne således omfatte jord, udlagt til

iprovisioner (fødevarer), husdyrbrug, bomuld eller
jord, der blot lå brak.

\
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Kun ca. l/4 af østendens areal blev benyttet til sukkerdyrk-
ning10). Endvidere fremgår det også, at den centrale del om-
fattede langt den største del af plantagearealet på St. Croix.
Det billede, der her træder frem af fordelingen mellem områ-
der udlagt til henholdsvis sukkerrør og til anden afgrøde, er
imidlertid ikke helt korrekt. Det skyldes, at jorden efter
.l802-forordningen opgjordes efter "plantager", underforstået
hvad der for ejeren udgjorde en dyrkningsenhed. På denne må-
de kom eventuelle jordlodder, beliggende i andre kvarterer,

' I

til at figurere på, hvad man kunne kalde "hovedsædet"s regn-
skab. Således opførtes måske dårligere jord fra østdelen sam~
men med sukkerområder, og dermed blev forholdet mellem arealet

 med sukker og arealet med andet dyrkningsobjekt forrykket.
(5. Selvfølgelig ændrer det ikke ved sukkerdyrkningens totalareal,

men fordelingen over bonitetsgrupperne bliver en lidt anden.  
--

 Det er imidlertid ikke muligt at splitte disse "sammensatte"
ejendomme op, men ved at udelade dem af regnskabet, danner.
der sig et mere rigtigt billede af fordelingen i de 3 boni-
tetsgrupper: 8 4

Sukkerdyrkningsarealets %-vise andel af totalarealet,
fordelt på de 3 bonitetsgrupper l l804.

- :Tabel II
 ..í..í:-

% efter  
 . Matrikel . _Justeret %

_ __ _ ' _ '_ __________ _ __ T 7 __ ____ _:__ ___ __ __ ________ _ _ _ _' __ ___ _ __ _ _ ___ __ _

(_: Nordvestlige del 49,5 47,8
Østlige del 22,6 22,6
Centrale del _ 53,8 54,l

Af ovenstående tabel fremgår det, at ingen plantager har haft
"hovedsæde" i det østlige område (samme procent). Endvidere
må de i den nordvestlige del henhørende "hovedsæder" have haft
en forholdsvis større mængde sukker-acres i den centrale del
end i deres egen bonitetsgruppe, da den procentvise andel, som
sukherdyrkningen udgjorde, er faldet ved ikke at medregne de
plantager, som havde jord i det centrale område.

J __ _______ _______ _ ___. _ __  
10)? Faktorer som prisen på sukker og slaveboldets størrelse

kunne have betydning for størrelsen af sukkerdyrknings-
arealet.  A .

- - - - - - - - - . - . -- - - - ~ -. . w ' . . .. - -. -_ ,'-.-.«.-af-;.;=-..a.=..'?>:..;1-W-E$§k--..;--a'l~Es§.=.;.-aI.-:Å-.:5.=f==-í:«'=Tëuèi'.-f-;.:='f:«::|É i-.?*'fif'=.-721:."--«.-?-T'.
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Kvartermæssigt var der også forskel.' Således udgjorde det
til sukker udlagte areal i Prinsens kvarter 62,2% som det
højeste.tal, mens Compagniets kvarter kun tegnede sig for
37,8%. Endvidere var der i Ostende kvarteret lit. A 31,8%
mod lit. B's 9,5%. :I den nordvestlige del var den procent+
vise f6rae1ing for 1ii. A og B nenn61asvis 46,2% og 49,7%'1i.
De høje tal for Nordside kvartererne og til dels Ostende
lit. A kan således give grund til forundring, idet de for
Nordside kvarterernes vedkommende ligger næsten på linie med
tallene for den centrale del - sukkerområdet -. En mulig
forklaring kan imidlertid være, at den dårlige, men måske tid-
ligere udyrket jord, på et eller andet tidspunkt viste sig at

(8, være lige så god eller måske bedre end den jord, som isen år-
række var blevet udpint af monokulturen. En anden mulighed
er, at områderne blev taget ind under blomstringsperioden i
1790-erne (prisen på rasukker steg ii1 det 3-a66661ie)72).
Under alle omstændigheder steg arealet, beplantet med sukker-
rne, fra 26604 acres i 1792 ti1 27666 acres i 179617), og
produktionen steg i disse år til næsten det dobbelte14).

En mere sparsom oplysning om jordens mulige anvendelse kan
hentes i Vestindiske Kommissionsforretninger nr. l, der op-
gjorde det i l754 solgte plantageområde til 2l4 2/3 sukker-
plantager, 87 l/6 bomuldsplantager og 63 l/4 smågrundeíä).
Arealmæssigt udgjorde således jorden egnet til sukkerdyrk-

(:` ning i l754 3200,5 acres, bomuldsarealet l3075,5 acres og
l/' _

smågrundene, der kunne omfatte begge kategorier l58l,3 acres.
Beregnet efter disse opgivelser skulle plantagearealet på
si. crnix i 1764 5616665 være 46ss7,3 arresíö). nvnraf aen
til sukkerdyrkning egnede jord udgjorde ca. 2/3. .

_, ___ _ ___; ____-f---_~~~ _ _? f ___? tf "_ ;1 T 7 ;' ' ' '_:_'_ :; A-'f ffff ___'_~+'f ~ _;;_~'___ _ '

11) Den procentvise fordeling er også beregnet uden de
sammensatte ejendomme. Se foran, p.21.

12) se Sveistrup, p. 79 og 81.
15) P.L. Oxholm: De danske-vestindiske Øers tilstand i hen-

seende til Population, Cultur og Finance-Forfatning i
anledning af nogle Breve fra St.Croix.*Kbhv. Æ797, p. 38.

14) se Sveistrup, tabel p. 72, fra 18,7 mill lbs i gennem
sniti Z792~95, til 32,5 mill lbs oa. 1800.Se ogd p. 100.

15) Vestindiske Kommissionsforretninger nr. 1, 1759, Rente S
kammeret. En art rigsrevision i forbindelse med kronrns
køb i 1755. i 2 _

76) ang. ovenstående beregninger, se kap. 3, p. 29_
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Vibæk hævder i "Vore gamle tropekolonier", bd. 2, at "disse
betegnelser intet siger. Det er blot en bonitetsbetegnelse
for jorden"17). Det er for så vidt rigtigt, idet der intet
oplyses om, hvor stort et areal der under den enkelte plan-
tage dyrkes med sukker. Men tallene siger dog, at omkring
2/3 af jorden på St. Croix på dette tiddäíhkt havde en boni-
tet, der muliggjorde sukkerdyrkning. Desuden siger de, at
ejerne af disse områder agtede at dyrke sukker, for hvis de
ikke ønskede det, kunne de ligeså godt have købt “bomulds-
jord", der sagtens kunne tilfredsstille andre afgrøder, og
som var 50-75% billigerelg). .Den forskel, der såleds opstår
ved en sammenligning af det med sukker beplantede område i
l804 (24547,25 acres) og det i l754 på et mindre total-acres
grundlag beregnede potentielle sukkerområde, skyldes bl.a.,
at arealer til veje mellem de små sukkeragreíg) og området
med plantagens bygninger, vandløb etc. ikke medregneoes som
sukkerareal efter forordningen af l802 (regnes under andet
brug). Tallene for l754 beregner det mulige sukkerareal
(32200,5 acres) uden hensyn til de nævnte ting. Andre ube-
regnelige faktorer var f.eks. udpinte og mindre egnede jord-
lodder, som fik lov til at ligge hen - og kun blev taget i
drift under gunstige konjunkturer20), samt arbejdskrafpro-
blemet. For at kunne udnytte sin jord effektivt var det
nødvendigt med en stor arbejdsstyrke, og arbejdsbyrden (are-
alet) måtte sættes i et ganske nøje forhold til arbejdskraf-
ten, især efter slavehandelens ophævelse l l802, hvis ikke
arbejdsstyrken skulle lide skade.  _

Sukkerdyrkningen er i den her behandlede periode stor set
foregået som beskrevet hos Oxholmgz). Den startede med, at
arealet, som ønskedes beplantet, opdeltes i kvadrater af
8-l0 acres, adskilte af veje, der tjente som forbindelses-
led under høsten og som brandbælters Kvadraterne deltes
derefter op i mange mindre kvadrater hver på 4x4 fod. Hver

17) Jens Vibæk, p. 98  i '
18) se kap. 3, p.30.
19) se nedenfor under afsnittet om dyrkning
20) se teksten p. 22.
21) Oxholm, p. 42-51. _

. _. . _ . 1- -~».- -' .- 11.' “få_ -- .- - - ._ - -. .. .- - . - » ~ . - . - - - -_ - -;.=.':i=gs~',»..--4' '*'au -J
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neger fik så en række kvadrater, som han “holede", hvilket
vil sige, at han ved hjælp af hakken huggede jorden op
langs kvadratets sider. Arbejdet blev gerne gjort i takt,

' I

idet slaverne, der bevægede sig hen over marken på en ræk- _
ke - hver slave i sin række af kvadrater -, sang til. I _
hvert hul blev der lagt en kurvfuld gødning og oven på den- 6
ne to toppe af tidligere høstede rør, hvorefter hullet dække-
des til. Efter en vækstperiode på l4-l5 måneder, under hvil-
ken der i begyndelsen lugedes om planten - planterøret -, som  
l-års planten kaldtes, var der klar til at blive høstet.

 Det skete gerne i februar/marts måned frem til juligg).
Høsten foregik, ved at de stærkeste negre med deres knive af-
skar rørene og fra dem toppene, hvorefter de svagere slaver,

(5 der fulgte umiddelbart efter, bundtede dem. På mulæsler el-
-..__-- '

`ler på oksekærrer transporteredes rørene ned til plantagen,
hvor bearbejdningen foregik, . ~
I første omgang blev de afhuggede sukkerrør presset for saft
:ved at blive kørt igennem et valsesystem i møllengg). Kraf-
ten til at drive disse valser rundt blev enten leveret af
vinden eller af trækdyr - heste, okser, muldyr el. lign.24).
Af disse to mølletyper kunne vindmøllen presse mest saft ud
af rørene. åFra møllen blev saften ledet over til kogehuset,
hvor den gennemgik en kogeproces i 4 forskellige kobberked- 
ler, hvorunder vand, urenheder og "syrlige partikler" blev
bortkogt, bl.a. ved i de tre kedler at tilsætte læsket kalk,
som, når det kogte op til overfladen, bandt urenhederne til

(-' isig. iEfter granulationen og afkølingen blev sukkermassen
sat på fade. For at siruppen kunne dryppe fra, hviledefdis-
se fade på et tremmegulv i det såkaldte kyrehus. Efter  
2-4 uger i kyrehuset blev fadene slået til og var dermed  
klar til afskibning.  Af den fradryppede sirup og "skummet"
fra kogningen, samt vandet, kedlerne blev afkølet i, destil-
leredes rommen.

_ _ _ _ _ _L__ >_ 7--V __ ---__ __- _ 1__'_x__ 1____1 *_____" ~ ' 7' _' ' ~- - -~-_ - " ' 'Y' 'Y - f T

22) Jorden skulle plantes til, inden regntidens begyndel-
se, og vindmøllerne skulle bruge passatvinden som
drivkraft til knusningen.  

23) se plan III hos Oxholm. K
24) SI 1796 var der 149 hestemøller og 115 vindmøller.

Sveistrup, p. 37.

- ' _ - _ ' - -_ -. ' _ ' _' '- - ' - ' ' - - ' - - _ ' - __ =: - _ ' _' ' - ' _ - ' - - - -. - . ' - » _ 1 - ' -= - ' ' - ' ' ' ' ' ' -. ' 5- f =.-.1_:-:_f\_ë.f:§._£-1s1.:'-Ii-Q'1»'=_-;-1:-fån á--.'$§í-fi? .-Éäíå.c.ÉQ\É.I-i.i;.:ÃF«'1\_'åÅ<;~'§.fv't=<ÃQ»f<G~“..$_.ff-,z>'\-:M--;1.-h
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Selv ikke de tilovers blevne dele gik til spilde, idet bla-
dene blev anvendt til kreaturfoder. Toppene blev, hvis en
nyplantning var nødvendig, til nye rør, og de pressede suk-,

v. .?, .

kerrør (magas) blev efter tørring i solen anvendt til brænd-
sel under kedlerne.

 Visse dyrkningsmæssige forskelle var der dog mellem Haagen-
sens (T758) og Oxholms (l797) tid. Haagensen nævner såle-:
des intet om anvendelsen af gødning - det var åbenbart ikke
nødvendigtzs). )På Oxholms tid var det også nødvendigt at
lade en del af sukkerjorden hvile - således lå ca. l/6 af
jorden egnet til sukkerdyrkning i brak pr. år -26),enten
som en direkte følge af udpining elle for at beskytte jorden
mod en større udpiningsgrad. Endvidere blev det antal gan-

(5 ge færre, i hvilket det kunne betale sig at lade planten
-- skyde op fra roden (rattunplante).. 

Antallet af afgrøder fra l738 til ca. l800.i ^

1 4 2 i ib 91111T

Forfatter Ar Normalt antal
_ _ _ _ afgrøder
Sommer  l738 I l2-l4
Oldendorf l760-erne _ 7-ll 6

:Oxholm og ano-
nym forfatter l790-erne  4-6

Ci    
:Som det fremgår af tabellen27), skete der på cai 60 år en
halvering af antallet af afgrøder pr. plantning, og af hen-
syn til profitten var det nu nødvendigt, at man omarbejdede
og omplantede jorden hver 5-7. årgg). På en ager (acre) med
særdeles god jord kunne udbyttet af henholdsvis planterør og

f

_ _____ ___ _ - ___- _ __ _______~7_ _ _ ___ ___ 1 7 ___ ____ _ _ _ _ _ _

25) R.Haagensen: Beskrivelse af Eylandet St.Croix,Kbhv. 1758. T
26): Sveistrup, note p. 74. ~f'*_4 så
27) Sveistrup, p.70.   ' _
28) Oxholm, p.50.

Y-'ä'£i~
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rattunrør være 5000-7000 og 2000-4000 pund sukker. Gennem-
snitlig regnede man med et udbytte på l-2000 pund sukker pr.

 ager hele plantagen rundt29). Sveistrup har for l796 bereg-
1-

net foldudbyttet gennemsnitlig til 8ll pund sukker pr. ager,
og for l786-87 til 993 pund30), hvilket harmonerer nogenlunde
med Oxholms tal, idet Sveistrupsta]£n~ beregnet på grundlag
af sukkerets totalareal, dvs. at det også omfattede jord i
brak eller med provisionergí).  . 
“Næst Sukkeret er Bomulden den eneste Produkt af nogen Vig-
tighed, som avles på Øerne", hævder Oxholmgzk. Produktionen  
af bomuld fandt hovedsagelig sted på den dårligere jord. Det
skyldtes flere faktorer, bl.a. selvfølgelig at planten kunne.

_ trives på jord af ringere bonitet og ikke krævede så meget
(_ - vand som sukkeret, men dyrkning af bomuld krævede desuden

'hd

langt mindfe kapitalinvestering til både bygninger, redska-
ber og arbejdskraft end sukkerdyrkning. Og kapitalmangelg

1 prægede de plantere, der udelukkende købte denne jord. Spe-
cielt for plantere, der skulle begynde helt fra bunden, var
det en foretrukken afgrøde, og især i koloniens begyndelses-
fase var denne afgrøde derfor meget brugtssi.

_ Produktionstal for bomulden findes næsten ikke, men produk-
tionen synes at være gået nedad i den her behandlede perio-

. 1 .

de. Således angav Ryberg den årlige produktion i l764 til
f

l/4 mill pund bomuld, mens den i l790-erne årligt androg
65ooo pund iii en værdi af 4oooo rd134).  Aree1ei nepien-

(:_ tet med bomuld og dermed produktionen syntes i den sidste
halvdel af perioden at variere alt efter bomuldsprisen.
Således skete der en stigning i arealet i l770-erne og i
l780-erne (under den amerikanske frihedskrig). I l796 dyr-
kedes der b6nu1d på 13ss agre55).   
Bomuldsdyrkningen tog sin begyndelse med, at den rensede
mark blev tilsået med frø i en indbyrdes afstand på lå fod.

1' 'tg Y __' ' _ 'f:_; 11 '___p_ _ __I __J2IG + _ ___ _' "___"7'_ _ l_'_1____ Dlíí í “if T__'uni 1 gnu- _

29) Oxholm, p. 48 3
30) Sveistrup, p. 75.
31) se note 26  
32) Oxholm, p. 59  
33) Vibæk, p. 125 og Sveistrup, p. 25 .
34) 5 Vibcek, p. 126 7
ss) sveietrup, p. 25  '
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Under væksten lugedes og udtyndedes der, til planterne stod
med 6-8 fods mellemrum. Når de nåede en vis højde, blev
topskuddene brækket af, så planten bredte sig i stedet for
fortsat at løbe i vejret. Ved modningen åbnede bomuldens
knopper sig, og ulden kom til syne.  
Herom skriver Haagensen: "Og på den tid, at bomulden lader
sig til syne, åbner disse knopper ligesom en rose, og lader
den hvide uld sig af samme se,_Det er en overmåde stor for-
nøjelse at se, hvor hvid en mark er med bomuld, og hvor
smukt disse træer paraderer, når de have deres rigdom på
Sig_n36) _   

Det var tegn til plukningens begyndelse. Denne kunne stræk-
ke sig over 3-4 måneder, idet bomuldsmarkerne - alt efter
den til rådighed værende arbejdskraft og efter areal - blev
sået "forskudt", således at markerne modnedes på forskelli-
ge tidspunkter. Hver slave plukkede fra 60-T00 pund bomuld,

._! _
»__ _

der - når det var transporteret hjem - fik adskildt frøene
fra ulden i mitottongin.. Herefter blev ulden presset sammen

1 _

i sække på ca. 400 pund37).  
Som det fremgår af dyrkningsbeskrivelsen af henholdsvis suk-
ker og bomuld, var bomulden langt den nemmeste at dyrke.
Den kunne tilpasses ethvert areal - stort eller lille - og
investeringen i redskaber var - modsat sukkeret - lille.

_ 6

Også slaveholdet, der var nødvendigt til dyrkningen af bom-
uld, var meget mindre end for sukkerets vedkommendesgf men
fortjenesten på bomuldsdyrkningen var heller ikke nær så  
stor som for sukkerrørsdyrkningens vedkommende.

 

` :~

36) Haagensen, p. 43-47 _
37) _Kibek,_p.H12§_gg_OxhQlmgmp__59__ ______._ .__ I
38) åsammenlign tallene for det østlige område med sukker-

» områdets kap. 4, p. 54 og 60.

°*`*.



Da den formelle franske overdragelse af St. Croix til kompag-
niet var overstået i begyndelsen af l735, gik man straks i-
gang med kolonisationsarbejdet. Dette arbejde bestod først
og fremmest i at få øen opmålt og lodder (plantagegrunde) ud-

 stukket. Man var fra kompagniets side klar over - ud fra de

28

Kapitel 3

'J O R D E N

erfaringer man havde indhøstet tidligere på St. Thomas og
St. Jan - at en sådan planlægning var nødvendig, dels for at
styre salget af plantager, dels for at hindre deres mere el-

-blev udført under ledelse af danske landmålere, der som følge
_af sygdom og de arbejdsmæssigt besværlige forhold først af-

 sluttede arbejdet i l750-erneí). Først blev der udstukket et
I:

f

antal længdegående og tværgående rette linier, hvorved øen
3
-1

blev opdelt i 9 kva

Disse kvarterer var

C

Ud fra det enkelte kvarters linier udmåltes så plantagegrun-

rterer.

2).

___ ___ _F'1_ mi Jl  f°_d2_ _
Tabel

(l  ler mindre tilfældige plaçering på øen. Udstykningsarbejdet

IV

EICPGS
|ln:':7_:|7*'*_"'_"'__""f_ _'_:|::" ::'_'r ' tf --

Nordside lit. A
Nordside lit. B
Westende
Prinsens
Kongens
Dronningens
Compagniets  
Ostende lit. A
Ostende lit. B  

210,550

145,576

216,137

333,400

204,000

268,320
203,182
244,287
149,575

5263,8

3639,4

5403,4

8335,0

5100,0

6708,0

5079,5

6107,2

3739,4
 g_ |_f`|_ “_ í l lä I l LnIIl__ __ '_ __ _'__ 1:_ _: ___

Ialt l975LQ27__. 4221517

__`|

dene, der for de flestes vedkommende var af rektangulær formg)
med en længde på 3000 fod og en bredde på 2000 fod.

:__ _ _f'_ :_ _ _ __ _' '_ _ 7 '7_.__ _'___ 1:_ __ T-u:___1 ___ __ _ ____ _____:T _)

1)? Bro Jørgensen, p. 246-247  
2) Tallene er fra l754 matriklen (egen sammentælling)
3) se Jens Mikkelsen Becks kortgp. 19.

- - - __- . -_ _- - .- . - _. - _ . _ __ - . - ' = - - -- ' . ' __ . _ _ - . - _ _ ' -. __ - . '_-.;:.-.'--;i-2.-_-1:1: .=;=_.._-6: _:-_.r--».i::'-_f*.-..'fv.->';'.;:;- - -- -- - - - - -- - -- -- - -- - - - - - - _ -- . - 1 . . - . - . - . - - _ .. .i-_-_ _'1=~_'_«ri-r;4.1'---_-<4___i_= =-:f=_='-.'=L-'44_i:;_;f3=ffc_-^>_:-_J:?t;1;1_-:-_'_'_'14:=.;r-é_'-
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ådan plantage, hvis areal udgjorde 6 mill. kvadratfod el-
T50 acres, blev betegnet som en normalplantage4). Når

denne grundstørrelse blev anvendt i så stor udstrækning, som
tilfældet var, måtte det bero på den vurdering fra kompagniets
side, at en sådan plantage - arealmæssigt - var tilstrækkeligt
til at sikre køberen det nødvendige livsgrundlag. Ved siden
af normalplantagen opererede kompagniet med en anden kategori
plantager - kaldet smågrunde. Disse smågrunde havde oftest et
areal på l mill. kvadratfod (eller 25 acres), men_kunne variere
fra

_ 7 -\

f.eks. ll acres til tæt ved l00 acress), måske på grund af
at nogle jordstykker var blevet "tilovers" ved udmålingen af
normalplantagerne. Imidlertid var der et ganske klart motiv
bas

C
mod
des
man

VEIP-

udstykningen af disse smågrunde. For en nystartet koloni
det bydende nødvendigt, at den kunne forsvare sig, dels
overfald fra kapere, dels i krigssituationer mod andre lan-
erobringsforsøg. Det var dog ikke blot mod ydre fjender,
søgte at skaffe sig så stor en hvid forsvarsstyrke som mu-

ligt. Den indre fare - et negeroprør - var noget man frygtede
endnu mere i kolonierne end den ydre fjende - og med oprøretg
på St. Jan i l733 i frisk erindring - ønskede man at få så man-
ge indbyggere til øen så hurtigt som muligt, inden sukkerdyrk-
ningen med dens store slavehold kom til at præge øenð). Derfor
søgte man, dels at trække overskudsbefolkning og fattige små-
plantere fra andre kolonier til sig, dels at bevare den - ho-
vedsagelig engelske - fattige befolkning, der var på øen, ved

(j» enten at forære dem disse smågrunde7), eller hvis de havde en
kapital, at sælge en grund til dem. En tredie gruppe udgjor-
de grundene over normalstørrelsen. De 2 største plantager i
denne gruppe var kompagniets egen plantage "Princessen" i kom-
pagniets kvarter, der i l742 var på størrelse med 3 normalplan-
tager,r og den senere La Grange i westende kvarteret, der var
noget større end "Princessen“. Derudover bestod gruppen mest
af plantager, der grænsede ud til kystlinien, hvor man altså
valgte at lade stykket udover de T50 acres høre med til en så-
dan plantageâ).   

__ _ ' ___f___ __ '__ '__l_" '1l___1__ ___: ___ __ I-r__*_ I_1_ 'f_-1: _ _ ____;~|-|;_ _-:f__ ____^ _,-

Det samme som ca. 60 ha eller godt l00 td. land, se
Sveistrup, p. l9.  _

(Se fx. l754 landlister fol. 22 og fol. 3l og 7l 5
Bro Jørgensen p. 246-48 2 3 2

. Fol. 3l, Apelgetts enke besidder et stykke på l mill fod ,
som familien er blevet givet. 5
Se Nordsidekvartererne på Becks kort.p. 19.

5)
. 6)

7)

8)

1'
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Det var imidlertid ikke nok blot at opmåle og udstykke. Grun-
dene skulle også sælges for derigennem at nå det primære mål,
en opdyrkning af øen. Af hensyn til rentabiliteten af den in-
vesterede kapital skulle dette ske hurtigt, og kompagniet be-
nyttede sig - for at opnå dette mål - af forskellige midler.
Man overlod for det første 2 plantager, hver på l50 acres og

smed en sådan bonitet, at der kunne dyrkes sukker, til hver ak-
tionær, der havde indskudt 2000 rdl. til købet af St. Croixg).
På denne måde havde kompagniet fået en del af pengene ind til
købet af St. Croix, men derudover formodede man, at de nye
plantageejere hurtigst muligt ville påbegynde en opdyrkning
for at forrente deres penge. Aktionærerne måtte dog også sæl-
ge deres jord, men kun til den pris kompagniet havde ansat som

(W handelspris for disse plantager, og det var for en sukkerplanta-
åj ge på l50 acres l000 rdl., og for en bomuldsplantage 500 rdl.10).

- «

Salget-gik imidlertid som følge af de høje priser meget trægt,
og i l736 rapporterede guvernementet;iummanhavde nedsat prisen ,
til henholdsvis 500-600 rdl. for en sukkerplantage af normal-
størrelse, og 20-40 rdl. pr. mill kvadratfod for en bomuldsplan-
tage eller for en af smågrundenezí). Denne prisnedsættelse,
samt den kendsgerning, at kompagniet ikke slavisk overholdt pri-s
serne, men lod prisen afhænge af jordens beliggenhed, vandfor-
hold og måske køberens financielle situation, gjorde, at der
kom gang i jordafsætningenlz). Yderligere tilstod kompagniet
køberne syv års skattefrihed for jord og slaver, samt en afbe-
talingsordning for købesummen over 6 år til 6% rente af det til .

(er  enhver tid værende restbeløblg). Disse gunstige betingelser_ W
var tillige beregnet på at trække etablerede plantere fra andre

-kolonier til øen, plantere, der - foruden erfaring - også var i
besiddelse af slaver og kapital14). Senere måtte kompagniet
kræve, at køberen inden 3 måneder skulle sætte slaver på grun-
den til dens opdyrkning. Baggrunden for dette skridt var, at
mange plantere opkøbte plantager udelukkende på spekulations-
basis.  Spekulationen var i første række rettet mod gavntræet,
der dækkede store dele af øen15)'  

. . ..... ._ . ._..».- _-» ~» --..-----_-___.-_.. . ._..-.....a-.._ _ .- -- U'

7 'ef r mf 7 7,1 7____ {"_ _ líí '77 r 

9 Westergaard: Danish West Indies, p. 217 og WiZZersZev,-p.27.
10/ Sveistrup, p.11. i
11/ Westergaard, p. 217.  a

D 12/ Westindiske kommíssionsforretningeri1759. og
13/ Westergaard, p. 217.
14) Rich. B. Sheridan: Sugar and Slavery, London 1975, p. 444-45.
15) Bro Jørgensen, p. 255. s

_,;3
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Træ var nemlig i mange af de øvrige kolonier blevet en mangel-
vare pga. rydningen til plantagearealerne. Resultatet af dis-
se foranstaltninger udeblev ikke. I l754 - kompagniets sidste
år som ejer af St. Croix - var der afsat 2l4 2/3 sukkerplanta-
ger, 87 i/6 bomuiaspiantager oq 63 i/4 smågrunde] oq Øe
plantageareal var på dette tidspunkt 49375,7 acres, mens tal-
lene for de øvrige årgange henholdsvis var

4
J

` ~ 17)Plantagearealet på St. Croix el

l742:
l766:

,_ l780:
(~i l792:

` iao4;  

-Plantagearealet var altså fra l754 til l804 kun blevet forøget
4 med 2547,3 acres, hvilket viser, at kompagniet i l754 havde u -

stykket og solgt ca. 95% af plantagejorden på St. Croix
1 Vibæk hævder i sin undersøgelse af jordfordelingen pa St Croix

at der ikke fandt nogen udpræget godssamling sted. Denne kon-
klusion bygger Vibæk på, at mere end l/3 af bedrifternes tal i
l803 var at finde inden for en størrelsesgruppe på loo-l99 acres
"og det er jo her, vi skal søge den oprindelige standardplan-

- J

senterede én plantage hver, dvs. en dyrkningsenhed med mølle
kyrehus, slavehold etc. Fejlen opstår pga. matriklernes for-
skellige måde at opregne plantagen på. I matriklerne fra før

 l803 gik myndighederne ud fra de gamle matrikelnumre som enhed
og det enkelte kvarter som samlende faktor. Resultatet af den-
ne fremgangsmåde var, at en planter, der ejede jordlodder i 3
forskellige kvarterer, figurerede i det endelige regnskab 3 gan-

_ ge, selvom han måske dyrkede jorden under ét, som én plantage
Er der tale om mange lodder, er det således umuligt at afgøre
til hvilket negerhold, sukkerværk etc. det enkelte jordstykke

' "I ”fi il ; __ Jl' '_' “mn-í i 

24636
5ii7s
5o63i
60057
5l923

ðCY`eS

EICFGS

EICTGS

<':1CY`(-ES

acres

16) Vestindiske kommissionsforretninger 1759.
17) Mandtalslisterne 1742, 1754 og

_ matriklerne 1766, 1780, 1792, 1804 (egen udregning)
_ 18) Vibæk p. 97

J

“”WW 

6

tage".18). Her begår Vibæk imidlertid den fejl at gå ud fra, a
(;6 alle standardplantager - og dermed alle udstukne lodder - repræ-



som kriterium

i742
i764
i766
l780
l792

l804

_-:L f J-ii af ñui 17 477 ~|ll%.__l_~nn__;:q7AL_ [__
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l77,2
2l2,8
232,6
294,4
30l,6

293,4

p. 21

henhører 0xholm skriver f.eks.: "No e Plantere eie to re
og flere sadanne Plantager, som enten drives under et Koge-
værk, eller have særskildte Værker."19 Som eksempel kan næv-
nes Robert Tuite der i l780 i Compagniets kvarter ejede num-

ne l, , + a vdelen af numrene l8 og Alligevel op ør-
s kun negerhold på nr. l og 9. Resten dyrkedes ud fra disse

to plantager På samme måde ejede Tuite i Dronningens kvar-
r nr 24, 2o, 27 + halvdelen af nr. 3 Her opførtes un
aver under nr , hvor den daglige lede s lå i hænderne

3 karle (mesterknægte), mens en Thomas Hatch og en mr
Fitzpatrick boede her - temmelig sikkert overordnede tilsyns-
førende eller bestyrere . En plantage er derfor lig en pr -

F duktionsenhed frem for et matrikelnummer Fra l803 ooregnes
jorden på tværs af kvartererne og figurerer som produktions-
enhederg 4 Et rigtigt billede af jordens fordeling og even-
tue le ændringer i denne, i den her behandlede periode, vil
man få hvis den enkelte ejers samlede jordareal bliver anvendt

0pgjort pa denne made var gennemsnittet pr ejer

ðCPeS

ðCTGS

ðCTeS

ðCYES

âCPES

ðCYeS

19 Oxholm De danske Vestindiske Øer, p- 41-42
20 Matriklen 1780, Compagniets og Dronningens kvarter
2 Ogsa Sveistrup behandler først plantagestørrelsen

e er 1802 se f.eks.

Tabel VI
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Figur l. _
Udviklingen inden for den gennemsnitlige

 jordbesiddelse på St. Croix l742-l804.  

ðCY`eS

350 _

(_ 3 30 _
___

'hu

sio _

290   1'

270

250 1

230 ,////,/

2l0 ' _

iso  

(L) l70 .

l50   '
\
V

l742 l754 l766   l780 l792 l804 årstal

Allerede ud fra denne beregning er det klart, at der fandt en
ret omfattende jordsamling sted frem til l792, mens der deref-
ter skete en nedgang hen imod l804. Vibæk har altså i sin un-
dersøgelse af jordkoncentrationen anvendt en årgang med en la-
vere koncentrationsgrad end de tidligere år. 50m nævnt var
forøgelsen af plantagearealet fra l754 til l804 kun på 2595,8
acresgz), så den gennemsnitlige tilvækst på godt l00 acres pr
ejer, der fandt sted i denne periode, kan ikke forklares ud fra

-I-W -7 JJ' - %7T""l77'" V Å 'íí:{I--- 

22) Se tabel V.p. 31.,
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enne forøgelse Forklaringen kan aflæses i tabel

Jordejernes antal fordelt i arealgrupper samt
arealgrupoernes /-vise andel af det samlede plantageareal

l742 l754 l766 l780 l792 l804

ACRE s W 7 K 4 K Kfi)
65

l00- 99 3l 90

200-299 27

300-399 27

400-499 8

500-599 ;;9; 5:1 95 w Fl- K 9 if 77

a el

7 T _ :II _ _ _:-r

_? __r _? _ _ T _ :

__ _ 7 J: -1 71 f 7

T __fi ;7 _ ff

3 3,2

T- 23,sñi224o2'Ui 4 K o
ialt 0W K K zsdzioo 220 ioo i72 iloo i66 ioo i77 ioo,i

rette synsvinkel

__; *~-;1-\_ _í _ ___ 7 _ _ ng-un Un-__:--_Ti ___: __
i Y-fif 1 _? pu- __ 1.: f-_ 1 1117 _

a) Jordejernes antal fordelt i arealgrupper
b) Arealgruppernes /-vise andel af det samlede

plantageareal

m det fremgar under lt t t f i antallet
ere fra 232 i l754 til l66 i l792, og l77 i Det var

dette fald der forårsagede stigningen i gennemsnitsarealet

a el VII har to indgangsvinkler Dels en vandret hvorve
man far et indtryk af den enkelte ejergrupoes udvikling i lø-
bet af perioden Dels en lodret hvorved det samlede plantage-
areals fordeling i de repræsenterede år viser sig

Efterfølgende figur 2 er en grafisk gengivelse af den vand-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_1_______---------______f Fr*'*?'*<'h=r"-",°°' w 
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Tabelbeskrivelse.

For ejergruppen med 0-99 acres er udviklingen meget klar.
Der er tale om en meget markant nedgang, både hvad angår an-
tallet af ejere og den procentvise andel af det totale plan-
tageareal. Fra at omfatte 65 ejere med 8,7% af det totale
plantageareal i l754, faldt begge størrelser perioden igen-
nem til i l804 at gdgøre henholdsvis 24 og 2,9%. Især var
nedgangen mellem l766 og l780 udtalt med et "tab" på 2l eje-
re. For gruppen med de såkaldte normalplantager syntes ten-
densen, i hvert fald fra l754 til l780, at følge den, som frem-
kom i gruppe l. Således mere end halveredes gruppe 2 fra
l754 til l780, med nedgang i antal mest udtalt mellem l766 og
l780 (34). Men tendensen vendte mellem l780 Og 1792, idet der
registreredes en fremgang på 4 ejere i denne periode, - en
tendens, endnu stærkere dukkede op mellem l792 og l804, hvor

: _

i _ _

gruppen fik en tilgang på l8. Grupperne 3, 4, 5 og 6 udviser
et mere diffust forløb. Gruppe 3 havde således sit største
antal ejere i l780 - 33 mod 27 i l754.
Naturligvis måtte de store grupper vise en fremgang i antal-
let af ejere, når de mindste udviste en nedgang, og de mest
markante ændringer i positiv retning findes da også, foruden
i denne gruppe, i grupperne 6 og 7. Imidlertid faldt antallet
af ejere i gruppe 3 til et niveau, der i l804 lå på linie med
det i l766. -
Et lidt andet forløb fik udviklingen i gruppe 4. Fra 27 ejere -
i l754 faldt antallet lidt i de tre efterfølgende årgange, ef-
terfulgt af en stigning fra l792 til l804 på 5, således at
l754-antallet atter nåedes.  os
Gruppe 5 (400-499 acres) havde også to toppunkter - et i l766 '
med l6 ejere, og et i l804, også med l6 ejere. Det fald, som)
fandt sted mellem l766 og l780, var - ligesom faldet 1 9ruppe  
l hg 2 - forudsætningen for stigningen i de tre tidligere nævn-
te grupper i l780.
Gruppe 6 havde sit højeste antal ejere i l780, nemlig 7, og
med henholdsvis 4 og 5 ejere i l792 og l804. Denne arealstør-
relse var den, der havde det mindste antal. ejere overhovedet.

 ' ____ _. _-_.. -.-f_.--_ ; _ 'vr
_ -A '-'-“L-" .,"f'?'.- . f.;:»,'-; - 93 -4-'5:.='-'<Æ__.--rm-f'-- Ø-:\!-giv!-"-=>|=ri';"='.-'-í~'- '-»»_.---_.' -.L7'fF_';'E"_' -'If-"_'_;';'_"“_ f'*|_:__ff-_<_';;-'-Ä>1fë`-f-'1«'§:.: .;L.'ff'ff `
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 i

  Endelig dåd sidste gruppe (over 600 acres). Da plantageare-
u.s'-»

alet på Sp. Croix fra l754 til l804 kun blev forøget med 5%
F. `_- og som Fadant kan betragtes som temmelig stationært - kan

bevægelsehne i de øvrige grupper tildels begrundes med udvik-
lingen i denne gruppe. Således fandt der alene i denne gruppe
en enorm koncentration af jord sted.  Fra at omfatte l2 ejere 3  

 ' i l754, der "sad" på 24% af plantagearealet, så voksede denne  
gruppes antal til 2l i l792 med et samlet jordareal på 42,2%
af al plantagejord i dette år. Fra l766 til l780 var der en

i 1 'nedgang på een ejer, men til gengæld havde gruppen det år den
største gennemsnitsstørrelse. Fra l792 til l804 registrere-
des et fald i antallet af ejere i denne gruppe, og samtidig  
faldt også den %-vise andel af plantagearealet med l2,l%.

(_ 0gså gennemsnitsstørrelsen faldt. Den var i l804 9l9,5 acres
___ _

maa ii99 acres 1 i7so23).      
 Det er helt klart, at den efterspørgsel efter jord, som var
karakteristisk for en sukkerkoloni, havde en direkte effekt  
påljordværdien. Den store værdistigning på jord kunne ind-  
kasseres ved salg, en politik, som mange små plantere brugte24).
Men hvor stor var egentlig denne jordværdistigning på St. Croix?
Vi kan gennem_forskellige vurderinger af plantagejord i denne
periode danne os et skøn over tendensen. Haagensen nævner i
sit skrift, at en hel plantage - solgt af kompagniet i l747
for 500 rdl., hvilket var godt 3 rdl. pr. acres - senere solg-
tes for l70l rdl. eller godt ll rdl. pr. acres, skønt der ikkeig

(* var påbegyndt nogen opdyrkning af jorden, og alt gavntræ var
~. 25) '  bortsölgt -. Denne oplysning må dog vurderes med en vis for-

sigtighed, idet Haagensen nok har anvendt det værste eksempel
på den spekglation, som han kritiserer så stærkt i sit skrift.
I l786 og 87 - sukkerkoloniens blomstringstid - blev der af-
holdt vurderingsforretninger over nogle plantager, bl.a.
"Granard“ i kompagniets kvarter og "Enfield Green" i prinsens
kvarter. Granards 750 acres blev vurderet til l20.000 rdl.v.C.

'77-li 7 -T ' '~ Aíiiíwf --7l-~-1-;- :IYWL FL -L--S í.__UO-à'_'D-í___;____§_§q," '_ 

23) De øvrige års gennemsnit var: 1742: 734,4 acres,
1754: 1029 acres, 1766: 934,3 acres, 1792: 1007 acres.

24) .F.W.Pitman: The Development;gf;therBritish_We3t-Indigs
1700-63. Copyright London 1967, p.101. _

4 25) Haagensen, p. 11.  
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svarende til en acres-pris på l60 rdl.v.C, mens Enfield Green
året efter fik sine 375 acres vurderet til 73.500 rdl.v.C.,
eller l96 rdl.v.C. pr acres26). For begge plantagers vedkom- 

 mende var der tale om den nøgne jordværdií Senere i l796 an-
slog Oxholm værdien pr. acres for hele øen til at være 220  
rdl.v.C., mens taksationen af Oxholms egen plantage (sukker-
plantage) satte værdien af 425 acres til ll9.500 rdl.v.C. el-
ler 28l rdl.v.C. pr. acres27). Her må det for en ordens skyld
bemærkes, at vurderingerne blev foretaget af planterne selví
Den enorme jordværdistigning, der således fandt sted, kunne
ikke undgå at få uheldige følger for nye købere, der i mange
tilfælde måtte optage lån for at kunne finansiere overtagel-

(6 sen og driften - en udvikling, der i takt med jordværdiensstig-
3" _ ning, krævede større_og større lån, og dermed øgede gældsbyr-

der for hver ny køber28). Fristelsen til at sælge sin jord var
derfor stor for den lille kapitalsvage planter, der desuden
var i klemme i hele sukkerproduktionens krav om store landom-
råder for at være rentabel29).. Det er på baggrund af dette møn-
ster, at man skal se faldet i antal ejere i gruppe l og 2.

Den jordejendomsstruktur, der er blevet afdækket for St.Croix*
vedkommende i denne periode, er givet på tværs af f.eks. de
bonitetsmæssige forhold.  
Spørgsmålet er imidlertid, om ikke en detailundersøgelse af de
3 bonitetsområderåo) vil afsløre, at der er forskel på ejen-

_ domsstrukturen, alt efter jordbundsforholdene.   L  Hvis de tre bonitetsområder anvendes som opgørelsesgrundlgg i
6 de opgivne år, og ejerantallet, fordelt som i de tidligere an-

; ' I1 .

vendte ejergrupper, kan dette forhold illustreres i efter-
følgende tabel VIII.  “ I

_ _ ' ___ _ ':_ __ _1_ f:_ _ ":_ _ '1' r'_;f__ ':_ _ _:_ f tf, ;_ f_ _ _ _ -ii - --~_

26) Sveistrup, p. 60.
27) Oxholm, p. 52 og 67.  .
28) Sveistrup, p. 63-64.
29) John Yaemans,_kgl. engelsk agent på Antigua hævdede på

0 baggrund af forholdene der, at en sukkerplantage måtte.
ghave 300 acres for at kunne bære driftsudgifterne.

30) se kapitel 2, p.20.

|
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bonitetsområder på St.Croix l742-l

Tabel VIII

l754  l766

D S  Ø N D S Ø N D

o- 99
-i99

«o-299

~-499
69 -699
60+-

-|==-(.x>f\)-ILp65cönp

pp63ppC;

DJ un un

f_3

26 22
35 22

a

6 C 2
5 _

\l-'OJ

1

1

- 33 28 4 - 24 32" 7

- 47 37 22 l2
3 l3 l2 02 6

4 17 l4 4 l
2 - - 5 l -
_ 1 _ _ 1 _ _

lv 4 - - 3 2 - -

í\J

'-'\|U1

._|

._|._||\)(_,Q

æ|\J\|CDU1U'I

4
5

4
l0

l
 i3

ialt 63 46

* l780

___ _ _ 1:7 __ __ _ ___ _ _ __ _ ____ _ _ ___ ___-_ _ ---_ _ _ ______ ___ _

- l0.ll5 6l 2l 35 96 61 26

l792 l804
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-699
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39 26 36 66 36 27 30

S: betegner sukkerkvartererne: Kompagniets, Kongens, Dron
ningens, Prinsens og Hestende kvarteret.

Ø: betegner Ostende lit. A + B.
N: betegner Nordside lit. A + B.  
D: betegner ejendomme, som omfatter forskellige sammensæt

ninger af de 3 ovennævnte kvarterer.  

For l742 årgangens vedkommende er hverken Nordside-kvarte-
rerne eller Kongens kvarter opgivet i'landlisten.

Som det vil fremgå af tabellen, fulgte de 3 områder slet i
samme mønster. Man bemærker således, at både Nordside og

. . . .II1I1IIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIllHIIIIIIIllIIIIIlIIHIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllhtnu:dr-:;_;.-=
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Ostende kvartererne først bliver repræsenteret 1 gruppe 7
1 l792, og at det sker med kun een ejer respektivt. Sukker-
området derimod havde 1 l754 15 ejere 1 denne kategori. For
de små jordejeres vedkommende (gruppe l) fandtes de fleste ej-
ere - udregnet på kvartergí) - 1 de magre østlige kvarterer
hele perioden igennem, og at faldet for denne gruppe 1 områ-
de Ø først satte ind efter l766, mod for område S's vedkom-
mende efter l75§. Endvidere skete det store fald 1 antallet
af ejere 1 gruppe 2 mellem l766 og l780 primært 1 sukkerområ-
det, indenfor hvilket område også stigningen 1 antal mellem
l792 og l804 fandt sted. 1  år
Mest overraskende er dog den rolle kategori D spillede. Det
var her den største jordkoncentration fandt stedgg). Selvom
der 1 gruppe 7 skete en nedgang på l ejer mellem l766 og
l780, så skete derifor hele gruppens vedkommende en gennem-
snitlig forøgelse på omkring 265 acres pr. ejersg). Dertil
kom repræsentationen 1 grupperne 5 og 6 på henholdsvis 7 og
6 ejere 1 l280. Sammenlignes endvidere antallet af ejere med
mere end 200 acres 1 sukkerområdet med de tilsvarende ejere 1

J _

område D for årene l780, l792 og l804, vil man se, at vægten
lå 1 område D 1 l780 og l792, men derefter forskubbedes brat.

Antallet af ejere med mere end 200 acres 1 område D og S.

Tabel IX
?í.:ni|- 

, 1 ,l7§0, 1 1792 ___ J804 _
Område S 3l 30 4l

 0mråde D 40 36 23

Jordsamlingspolitikken synes mellem l792 og l804 at have un-
dergået en forandring. Hvor den således før syntes at have
været kvantitativ, så ændres den nu til at være kvalitativ.

, :_ _: __ :__ " 'f_ "11, _ ' __ .?' ___ _ I;f' 11 Jifln-7 ll:'__ __ L _; "_ |?_;_t;n_'_ [__ :uàft _

31) Sukkerkvartererne bestod af 5 kvarterer. ,
32) Sukkerområdet'udgjorde i 1766 62,2%(som den laveste andel)

af kategori D, mens den højeste andel var 76,5% i 1804.
g I l766ivar hhv. Ø og`N områdernes andel 10,6% og 26,5%

mod 19,3% og 4,2% i l804. 1 1
33) se note 23, p. 37.
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Tabel VII og figur 2 viser klart, at der i denne periode
fandt en godssamling sted. Jordsamlingens toppunkt syntes
at ligge omkring l792(mindste antal ejere), mens antallet af  
ejere mindskedes mest 1 perioden l766-80. Dominerende var
de ejere, der besad 600 acres eller mere. Denne gruppe var
1 l792 oppe på 1 gennemsnit at have over l00O acres hver, og
tilsammen ejede 2l personer 42,2% af plantagearealet på St.

_ Croix. For at denne jordkoncentration kunne foregå, var det
6 ' .

selvfølgelig nødvendigt, at nogle plantere afhændede deres
jord. Disse plantere var hovedsagelig at finde 1 den lille
gruppe eller 1 normalgruppen, - en tendens, der var sympto-
matisk for udviklingen 1 en sukkerkoloni.  

, Det specielle for St. Croix' vedkommende var imidlertid, at
(S etableringsfasen (opdyrkningsfasen) faldt på et tidspunkt,

--. _ 1

hvor de øvrige landes kolonier 1 området havde eksisteret 1-  
gennem længere tid, og jorden der pga.mmonokulturen viste tegn
på udpining. Samtidig var det en urolig tid med krige og 1
overfald. DiSse omstændigheder, sammen med kompagniets plan-_
terpolitikzf) gjorde, at etableringsfasen blev kort, idet St.
Croix, dels hurtigt fik plantere nok, dels at planterne var
af en sådan økonomisk karakter, at de hurtigt kunne gå igang
med næste fase - sukkerdriftens udbygning,  

Sukkerdriftens udbygningsfase karakteriseredes af at leveom-
-. kostningerne og produktionsomkostningerne (jord, slaver, red-

(Q skaber etc.)35)steg til et sådant niveau, at småbrugene ikke  
kunne forrente sig. Det fald, som mellem l792 og l804 fandt

_sted i antallet af ejere med 600 acres eller mere, og som re-
sulterede 1.st1gninger i ejerantallet i grupperne med jord-
ejendomme på l00-l99 acres (gruppe 2), 300-399 acres (grup-
pe 4) og 400-499 acres (gruppe 5), må begrundes med fakto-
rer i tiden. Således var 1 l792 slavehandelen blevet forbudt,
ganske vist med en overgangsperiode på l0 år. Men det var dog 
truende skyer på himlen for en af de vigtigste faktorer 1 plan-
tagedriften - arbejdskraften 1 form af slaver. Det var på in-

34) se p. 30.  t
35; Se P. 3?-sa, 49-s0 0ø 78-

. _ _ - _ _ _ _ . _ __ _ - - _ . . *""'-= `-1 '='.'."“" '. if" W'

_ .__-ii.-_ - ___.. _ ._;--_;_'.--__ -- ;' -_- _ " ___'- :__ -_ _ _. =_- ' 3. .:.; '_ ` _'; J-'-I _-__ _' ;__:--_;'-_{, ' '- _ - _' .j' ' _- _' 1 _- ' __ f ~ _;-'.I__'_---I':__,-;-'_---'--'-'1'-."_-5` ,_._ '_-<I"j'._i_----.-_,'- _
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gen måde muligt, selv på naturlig måde, at opretholde an-
talletsð). Dertil kom, at prisen på sukker aldrig havde væ-
ret så høj som sidst 1 l790-erne, men omkring l800 faldt den37).

Dette prisfald sammen med slavesituationen kunne udmærket
have forårsaget, at flere af stor-planterne solgte dele af

1 deres jord fra, f.eks. den dårligste jord, sådan som tabel
IX antyder, - eh form for marginaljord, som det kun under
gunstige konjunkturer kunne svare sig at dyrke. Stigningen  

 i gruppe 4 og 5 1 områderne Ø og N kunne være resultatet af
en sådan udvikling.

Men hvorledes var det muligt for Vibæk at nå til denibrMæie»
1 påstand, at der ikke fandt nogen udpræget godssamling sted38)?

( Ja, først har Vibæk - ved en sammenligning mellem antallet af
I ._ _: I .

~plantager 1 ejergruppen l00-l50 acres 1 l803, og kompagniets
udstykningspolitik, der opererede med jordlodstørrelser på l50

1 - _

acres (normalplantage) - ment at have påvist, at der ingen ud-
ipræget jordsamling fandt sted i den mellemliggende periode.

Enlså vidtløftig deduktion på baggrund af et så spinkelt ma-
teriale er ganske uacceptabelt. På det grundlag har Vibæk in-
gen chance for at se konjunkturbestemte eller historisk be-
tingede udsving, som det også var tilfældet for ejergruppen

 med fra l00-l99 acres. I den sidste periode (l792-l804) vok-
sede denne ejergruppes antal fra 45 til 63, og tallet 1 l804

 var således det største siden l766. iDerud over var der den
__ markante nedgang 1 den mindste acres-gruppe, - et område, det

(~ ville være lige så relevant at aflæse med hensyn til at be-
stemme jordkoncentrationen. Men det springende punkt er nok,
at disse opiysninger ikke fandtes 1 perioden før l803 1 en
sådan form, at de umiddelbart kunne Éammenlignesl'

U

_ _ fw _:7 _ _' tf ' =:'. L'_ _ ___. '_ ;_ :__L;':__ _ _~'_ [__ ___ 7_~;_1:_Tf':p-;-

'36) se kap. 4, p. 46.  
-37) fra 11-13 rdl. 'i l7.99 til 7'-9 rdl.- 'Å 1803.

1 36) se p. 31. .

4,,...
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Kapitel 4

S L A V E R N E

Et af plantagedriftens karakteristika var anvendelsen af ne-
gerslaver til at dække det enorme arbejdskraftbehov. Allere-
de tidligt i koloniseringsfasen var man blevet klar over, at
kun den “afrikanske neger besad den kvalitet og fandtes i så
stort et antal, at det kunne løse arbejdskraftproblemet_ .Der
iværksattes en omfattende handel med og transport af denne ar-
bejdskraft fra Afrika og til kolonierne - en handel - der 1
tidsrummet fra l45l til l870 overførte 9,556 mill. negre til
kolonierne iíCaribbien og 1 Syd- og Nordamerikaí). Plantage-

1

ejernes efterspørgsel efter slaver determineredes af en række
i

faktorer - først og fremmest af den enkeltes økonomi eller
kreditværdighed, og desuden af slavetilførslerne, der kunne  .
være meget uregelmæssige. Som følge af udpining af jorden
krævedes der også flere og flere negre, idet.arbejdsbyrden blev
større, bl.a; som følge af at sukkerrørerne måtte plantes om
med kortere intervaller2)- ja, og ligefrem dårligere jord op-
dyrkes, hvis udbyttet skulle holdes konstant. Endelig krævede
negrenes store døds- og lave fertilitetsprocent en vedvarende
tilførsel af slaver for at bevare arbejdsstyrken intakt3).
I henhold til merkantilismens love ville det for moderlandet
være naturligt selv at forsyne sine kolonier med slaver - alt-
så en national handel - og som en praktisk foranstaltning at
benytte sig af den triangulære handel. Mønstret 1 denne tre-

, _'. . .v

kantshandel bestod 1, at moderlandet dannede udgangspunkt og
det ene hjørne 1 trekanten.- Her blev skibene udrustet og for-
synet med varer, der helst - stadig 1 følge merkantilistisk
tankegang - skulle være moderlandets egne og som udgjorde de
midler, hvormed man tilhandlede sig varen slaver- i trekantens
andet hjørne, Afrika. Herfra gik turen med slavelasten tværs
over Atlanten til kolonierne, hvor slaverne blev solgt på auk-

'7 __ _ '_ ' _:"" `I-Il__,L "I:____ 1 _1'1_' ' ___ 1_ ";_; _:_ ' 4 '_r _1__í "4___1-3 l :I__|71___n__I_ 4 1 ' '___ _;q

1) Ph.D. Curtin: The Atlantic Slave Trade. A Census (Madison,
yilwaukee, London, 1969). Curtin anslår fejlmarginen til
- 10 %. 1 t

3) se senere. p_ 46_

_. -.«.-.-:= . ."- ~_-.-._=-----»- 'fw-_ =f*-.`°" “'-"
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tion til de arbejdshungrende plantere. Hjemrejsen med de 1
kolonien frembragte produkter til moderlandet dannede trekan-
tens sidste side. Imidlertid syntes den danske slavehandel
ikke at have haft denne nationale karakter. I tidsrummet fra
l773 til l803 voksede således antallet af negerslaver på de

. Dansk-Vestindiske Øer fra 5225 til 357274). For at opnå denne.
tilvækst var det bl.a. p.g.a. overdødelighedsprocenten nødven-

_digt gennemsnitlig at importere 760 slaver årligt eller 53000
 slaver totalt. .De seneste beregninger viser imidlertid, at der

a i _ _ . 1
E ~ -^i  blev importeret ca. l23000 slaver til Dansk-Vestindien, og at

..._._.__.____,_.__......_

 ca. 70000 blev_reeksporteret. Differencen mellem de godt
50000 på danske skibe transporterede slaver og totalimporten

1 _

1 incl. den senere reeksporterede del må således stå for uden-
-l(,  landske skibes regning. Endvidere eksporterede danske slave-'

l

 skibe mellem l778 og l789 knap 8200 slaver til andre landes

_

kolonier, mens kun godt 6200 eksporteredes til Dansk-Vest-
» indien. Disse eksempler viser klart slavehandelens multina-

I

1-- _
I

tionale karakter. Hvad angå den triangulære handel synes
denne at have været mindre udbredt end først`antaget, bl.a-
viser øresundsrégnskaberne klartð) at der fandt en stor direk-
te handel sted mellem Danmark og Vest-Indien.
Den danske slavehandel blev 1 perioden l733 til l803 hovedsa-
geligt besørget af kompagnier - merkantilismens mest anvendte
organisationsform. Det gælder således det Vestind1ske-Gu1ne-
siske Kompagni frem til l755, Det Bargumske Handelssocietet

(jf l765-76, Det Østersøisk-Guinesiske Kompagni l78l-87, et kom-
pagni, der overtoges af en kreds af storkøbmænd med bl.a. _

o
. 1 '

Fr. de Corninck og C.W. Duntsfeldt. I perioden l754-65 besør-
gedes slavehandelen dels af kongen dels af private danske bor-
gere. Imellem l792 og l803 blev handelen givet fuldstændig fri,
også for andre lande7), men denne ordning skal ses 1 lyset af
- _ _; ____ '___ rf __' "___' “_ '1___JL_ ' “_ __l '__ _“l_L_ _ llll_____"7' _l _'lr'l 1' fn-n;_ 'Ju-nu-|_ _1_ Inn-|||__' __ _

4) Tallene er hentet fra Sv.E.Green-Pedersen: Den danske ne-
, gerslavehandels historie l733-l807._

Särtryok ur: Från medeltid till välfärdssamhälle. Nordiska
Historikermötet i Uppsala l974., p. 351. _ _ 1

5) samme, p. 354. I I
6) Sveistrup,p. 92-92. Se tabellen over skibe, der passerede

Kronborg med Vestindien som mål. is t _
7) Sv.E.Green-Pedersen: The Scope and Struoture of the Danish

_ Negro Slave trade. The Soandivavien Economic Historiy Revief
 bd. 19, Kbh. zsøz, p. 166 ff.

I' I I - -_~.-.r_~_-.1\~ rr.'».*4'=fs=-1-e-_!-1 -<.-'r>`f-'næ-z vf'«.?*;*1f'?-TF'“$'E=?1*!'{É*°3i'f?lÉi7*:“-5%_ 11,-; .'=-nå" il
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den udstedte ordre om slavehandelens ophævelse fra l803,
hvorfor man ønskede så rigelige slavetilførsler som muligt.

 Slavesystemet var for plantersamfundet en nødvendighed -
for uden slaveriet ville negeren ikke acceptere sin infe-
riøre position - og hvis denne ændredes - blev planterens
profitgrundlag ødelagt. Men foruden at være basis for det

 økonomiske system dannede slaveriet også grundlag for den
sociale struktur?) Gennemgående tråde 1 samfundet var far-
ve og status. Farven adskilte befolkningen skarpt 1 2 so-
ciale dele, indenfor hvilke man placeredes efter status.
Derved fik samfundet en pyramidalsk opbygning, hvor toppen,
den herskende klasse bestod af hvide med et trinvis ind-  

~ I

delt underlag af frie farvede, en blandingsgruppe af
“  ligerede slaver (husnegre, uddannede slaver etc.) og

M  ~midens fod -Égrundlaget - marknegrene. Indenfor den
gruppe betød det endvidere noget, om man havde hvidt
i sig. Markslaverne havde den laveste status og den

r

privi-

Pyfðf
farvede
blod
lave-

ste levestandard., De havde en minimal forventning til li-
vet - for slet ikke at tale om en evt. frihed - og alle an-
dre grupper så ned på dem og behandlede dem som det de var -
systemets "proletariat"9).

 Hele det sociale systems opbygning med slaveriet som grund-
lag hvilede på filosofien om den hvide races suverænitet og
andre racers underordnede placering 1 forhold til denne..
Haagensen skriver i'sin beretning om negrene: "tror jeg 1

~_ virkeligen, at deres sorte hud vidner om deres ondskab, og
(_. at de ere destinerede til trældom, således de ingen frihed

have"10). vi ;1 kommerce kollegiets slavereglement af
3/2 l755 hedder det, at slaverne skal "anses som en part
og del af ejendom", hvorover ejeren tilsiges fuld dispositi-

11) `onsret indenfor lovens rammer . Slaverne var privat ejen-
dom - de var en del af produktionsapparatet - et apparat, der

8) """ E' '"' ”Ef irl 1“f'“: "'

t Island at the End of the Eightteenth Century.
I London l965. p, 151 ff.  

9), samme, p. 204 ff. og p. 251 ff. '
10)

t Kbh. 1758. Den citerede del gengives hos Vibæk,
11) Vibæk, p. 146. `  

_. . ..-u . __ L-._-_-.._

Elsa V. Goveia: Slavesociety in the British Leeward

Reimert Haagensen: Beskrivelse af Eylandet St. Croix.
p. 141.
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for at forsyne planteren med så stort et overskud som mu-
ligt og helst så hurtigt som muligt, Skulle holdes nede på
det lavest mulige omkostningsniveau. Dette mål kunne bl.a.
nås ved at presse_mere arbejde ud af slaverne - med en hur-
tigere nedslidning af "produktionsapparatet" til følge, og
ved at omkostningerne til føde og klæder holdtes nede på et
minimumíâ). Disse faktorer havde en direkte effekt på både
Adødelighed og fertilitet. Overdødeligheden (den naturlige
reproduktion e dødeligheden) var således på St. Croix på j
2,03 % 1 l765-7513). Desuden var slaverne i så dårlig kan-

. /\.--.__

dition, at mange døde 1 løbet af det første år - kaldet  
r-""""'$-""'-' _

"seasoning time" eller tilvænningstidén. Tørkeperioder og
natligt arbejde havde en nedbrydende effekt på slaverne, der

(“ også 1 deres svækkede tilstand var udsat for eoidemier som
år  ~kopper etc.1å). Der var selvfølgelig ingen plantere, der btåøb  

' . ` f L . 1 . . u - u - H Öf7Ä'7(chavde nogen som helst interesse 1 direkte at aflive sine S,
//L0' 1 'få'/ÅI f f I _ _ 5

slaver, men det gjaldt om - ud fra den fremherskende tanke J/
hurtigst mulig at blive rig - at finde den mest gunstige [arme mm
balance mellem udgifter og indtægter. Det er 1 dette lys, fk
at den af planterne førte politik med hensyn til at købe
slaver frem for at gennemføre foranstaltninger, der dels
nedsatte dødeligheden dels hævede fertilitetsprocenten, skal
ses. Et glimrende indtryk af hvilke forhold, der afstedkom
den høje dødelighedsprocent, får man ved at læse den betænk-  
ning, som kommissionen, der skulle vurdere mulighederne for

_ en ophævelse af den danske nergerslavehandel, kom med15)_)
P _

(_. For at slavebefolkningen i Dansk-Vestindien skulle kunne
hvile i sig selv, måtte fødselsprocenten hæves væsentligt,  
da kommissionen ikke mente,at dødeligheden kunne nedbringes
ret meget. Først og fremmest skulle der anskaffes det nød-  
vendige antal slaver til at dække planternes behov. Kommis-
sionen fandt, at dette behov lå på godt 9700 slaver for alle
3 øer, mens regeringen på St. Croix anså dets behov alene til

- _ __-_:;--: ~ 7- _' '_ _: ' 4 f ___ "_ __ _ _ 17.2-Le. ::f I __ f_1__1-p _r' '____|n-L __~_1 __

12) Vibæk, p. 17? og Gaveia, p. 234.
13) .Sv.E. Green-Pedersen: Særtryk, p. 361.
14) Rich.B. Sheridan: Mortality and the Medical treatment of

S the Slaves in the British West Indies, p. 290 i
S. Engerman and E. Genovise: Race and Slavery in the Western
Hemisphere. Quarlitative Studies. Princetown l975.

.15) Kommissionen blev nedsat i 1791 på Grev Schimmelmanns
_ foranledning. Vibæk, p. 167-6, og betænkningen svarer

stort set til Schimmelmanns egen betænkning, gengivet
hos Chr. Degn, p. 269-79.

__ -- _ _ _ _ ___ _ __ ___ - - _ __ __ _ _ ;__;__ _- _- _ :_ __ __ _- - _- - - ___ -_ -___;____-_ . __ __ __-__.__ _-____._»__.__-_.i_ _. ~_ _ _-_ __._i _.-__-,.-.a.,;,_.__.-_;_ _-_g-,|--- «._-=._ .._._-`-;_-, -_ -_ __ -.- - _- - _. -. _-
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at være på l0000 slaveríð). For at nå dette mål skulle sla-
vehandelen på de danske øer gives fri for alle nationer, og
tillige skulle indførselstolden ophæves straks, og kopskatten på
marknegerinder bortfalde fra l795. For de mandlige negres ved-
kommende skulle der betales dobbelt afgift. Derudover stille-
des der billige lån til rådighed for planterne til at købe sla~
ver for, således at der kunne lånes flere penge til køb af
kvindelige slaver end til køb af mandlige slaver, for gennem
tilstedeværelsen af flere kvindelige slaver at øge fertili-
tetsgrundlaget., Negrene skulle også stimuleres til at indgå
ægteskab, da man anså et fast forhold for mere børnebefordren-
de. fEndelig'ønskede kommissionen ægteskaberne beskyttet, så

 , mand og hustru ikke ved evt. salg blev skilt fra hinanden.
(-  Også de gravide negerinders forhold ville man søge at bedre,  

'W _

idet en mængde aborter blev fremkaldt ved, at kvinderne dels
under holingen17å måtte løfte de tunge hakker, dels ved de stød
det gav gennem legemet at hugge hakken i jordenzäf 109 to sid-
ste punkter ville kommissionen dog ikke lovgive om, da man
frygtede, at planterne ville betragte disse som indblanding i
ejendomsretten. I stedet ville man appellere til planternes
gode viljeí Det stadigt voksende antal husnegre - der især var

'\

kvinder, og som i mange tilfælde tjente som elskerinder for
planterne19)É var også en torn i øjet på kommissionen. Her var.
nemlig gemt en væsentlig fertilitetsreserve af vejen, idet dis-
se kvindelige slaver kun i ringe grad havde mulighed for gif-

Også kristendommens udbredelse skulle støttes, da erfaringerne
havde vist, at den havde en "opdragende" effekt på negrene -0

(ja termål.. Husnegrene skulle derfor beskattes ekstra. ~

især skabtes der mange stabile ægteskaber på det kristne grund-
~  lag.  -

Den enorme distance, der var mellem - på den ene side kommis-

16) Vibæk, p. 183   
17) se arbejdsgangen i kap. 2, p.23 ff-
18) Oxholm, p. 57.
19) Govia, p. 215 ff.
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sionsmedlemmerne, der besjælet af tidens humanitetsprincipper
(bl a. frihed og lykke) skulle træffe afgørelser for et fjernt-
liggende og på andre præmisser hvilende samfund - og på den an-
den side den snusfornuftige tankegang, som prægede de stedlige
plantere -, kom frem i plantageinspektøren på Det Schimmelmann-
ske Fideikommis, Johan Bruns vurdering af forslaget, i særdeles-
hed i spørgsmålet om ægteskabspolitikken. Brun hævdede, at det
var et spørgsmåj, om ægteskabet var i overensstemmelse med be-
grebet lyksalighed, hos et folk, der var vant til at tage og
forlade kvinder efter forgodtbefindendezo). '

> r'

Resultatet af forslagets ikrafttræden blev, at mens antallet af
mandlige slaver i l796 på St. Croix overgik de kvindelige sla-0
vers antal med knap l700, oversteg antallet af kvindelige sla-
ver det mana11ge ente1 med geat 4oo 1 181521).
Denne del af planen lykkedes altså. Det gjorde derimod opnå-
elsen af det beregnede eller det ønskede merantal slaver ikke,
idet slavetallet på St. Croix kun steg med knap.5000 mellem
1792 eg 1ao322).  -
Plantagekoloniens hierakiske opbygning - med et herskende min-
dretal og en stor ufri gruppe arbejdere23)- kom også til at
præge lovgivningen. Minoritetens frygt for et slaveoprør gav
sig uä ag i en mængde sikkerheds- og straffeforanstaltninger,
de sidste - der både havde straffende og præventiv sigte -
ofte af grusom karakter. at
Samtidig virkede forordningerne til opretholdelsen af den so-
ciale struktur og slavesystemet, hvorved de bekræftede den hvi-
de mand i følelsen af hans races suverænitet.   
Planterens ejendomsret og frie dispositionsret over sine slaver
bekræftes i kommercekollegiets slavereglement af 3/2 l75524).
Ejeren kunne efter dette reglement piske eller lænke slaverne
efter forgodtbefindende.  

:,;':,ff J,:~; ,, , W, fi , ,, , , ,, , ,,, , ,_;, f f _ f

20) Degn, p. 297.
21) Sveistrup, p. 16.
22) Sv.E. Green-Petersen: Særtryek, p. 351 tabel 4, og

Vibæk, p. 168-85.
23) Forholdet var på St.Croix i 1766: 1846 hvide mod 17197 sla-

ver (1:9,3) Og i 1804: 2015 hvide mod 27551 slaver(1:13,31)
- jf. matriklerne. , ~

24) Vibæk, p. 146-47.

vh-1.--R ---Inf W:
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Hvis en neger løftede sin hånd mod en hvid eiler truede ham,
da skulle han knibes 3 gange med en gloende tang og hænges,
vel at mærke, hvis den hvide forlangte det (negeren repræsen-
terede jo en investering og en værdilzäf Et offentligt hverv
kunne ikke beklædes af en slave, og en slave kunne ikke vidne
i retten, men dog aflægge erklæring, hvis det ønskedes.. En
hvid mands ord talte altid mere end en slaves - ja, flere sla-
vers, og hvis det formodedes, at en slave tilbageholdt oplys-
ninger, kunne han underkastes torturzð). Særlig barbarisk
var eksekutionen af indfangne oprørske slaver27). For oplys-0
ninger om sammensværgelser udlovedes der dusørerggh.
Hvis en slave skulle henrettes enten for at have lagt hånd på.
en hvid eller for at have tilskyndet til oprør, udbetaltes
der ejeren l§0 rdl. i erstatning - en regel Oldendorp nævner,
kunne bruges til at skille sig af med arbejdsuduelige slaver
ved simpelhen at anklage dem for brud på en af disse love.  
På denne måde redede planteren sig l70 rdl. på en næsten vær-
diløs slavezg). Til alt dette kom så planterens mere eller)
mindre sadistiske metoder til enten at hindre en neger i at
løbe bort eller at straffe ham for at have gjort det30). l
Heller ikke juridisk havde negeren nogen ret eller kunne finde
nogen beskyttelse. I JN, op
Slaverne havde kun et "våben" mod deres herrer - de repræsen-
terede en værdi for ham. Sidst i l750erne syntes således en
markslave at repræsentere en værdi af 200 rdl.v.C., mens den
vestindiske Gældsliquidationscommission i l786 regnede med et
gennemsnit på 300 rdl.v.C.31f som dog var et gennemsnit bereg-
net på samtlige kategorier af negre - også håndværksnegre.
I taksationen vedrørende plantagen "Hermitage“ i l787  
opførtes en "tømmernmand" til ll25 rdl.v-C., en bomba (forman-
L" _ _ _ "_'f_ T __ __"T_ __ 4;e__ __"; _4__ __ wii 'L __J___ _ `I 'k_l_ li_ _ __ '___J_ _; __J"t_:T.1 __ ift _ 1171-U

25) Mark A. Stuokard: Import og Law on Slavery. A Case Study
' of Cuba and the Danish West Indies l750-l850.

Massachusetts l972, p. 20.
26) Vibæk, p. 146 ff. og Sveistrup, p. 45.  
27) se W.Westergaard: Account of the Negro Rebellion on St.

Croix the Danish West Indies 1759 i journal of Negro
rHistory vol.XI, (Washington 1929), p. 58 ff.

28) Stuekard, p. 17.
29) oit. hos Vibæk, p. 150. W
30) bl.a. afhugning af en fod, se Vibæk, p. 151.
51) Taksationsforretn. 1786-88, oit. Sveistrup, p. 53.
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den for marknegre) til 700 rdl.v.C. og endelig ansattes en)
vagtmand - temmelig sikkert en uarbejdsdygtig slave, der '
vogtede kvæg til l00 rdl.v.C.. 23 mandlige slaver uden an-
ført arbejde ansattes til 5850 rdl.v.C., hvilket giver et
gennemsnit på 254 rdl.v.C., mens der fandtes 39 kvindelige  
slaver med en samlet pris på lOO5O rdl.v.C., hvilket giver
et gennemsnit på 258 rdl.v.C.. Drenge og piger repræsente-
rede en gennemsnitlig værdi på henholdsvis l86 og l46 rdl. v.
C.32). At priserne på henholdsvis mandlige og kvindelige
slaver er næsten ens må skyldes, at den arbejdsbyrde de over-
kom også må være stort set ens35). Oxholm regner i sit `
skrift med en gennemsnitspris på 350 rdl.v.C., som han hæv-

. dede var prisen på nye negre - her er der altså ikke tale om
(g en beregning, der omfattede håndværksnegre54). Oxholm bereg-

 ` nede også værdien af slaverne til at udgøre l/4 af en plan-
tages samlede værdi. Til denne prisansættelse på negre skal
det nævnes , at de er beregnet under en højkonjuktur, og at
slavehandelen var berammet til at ophøre i løbet af 5 år.
Under alle omstændigheder skete der en væsentlig prisstigning
på slaver hen mod århunderets slutning, og det var måske den-
ne fordyrelse af arbejdskraften, der kom til at danne livs-
grundlaget for det antal læger og doktorer, som fandt vej til
b1.e. st. Croix 1 eiutningen af 17oo-te11et35). Den seeieie
status, som doktorerne fik f.eks. på St. Croix, hvor nogle
endog erhvervede sig store plantager, viste, at planterne of-

(i-. 1 rede penge på at få slaveholdets sundhedstilstand kontrolleret
1 og at få de syge kureret. Ofte traf lægen aftale med en række

plantere om tilsyn med slaveholdet, for hvilket lægen modtog
et beløb f.eks. 5 shilling pr. hoved pr. år. Dertil kom salær
for f.eks. amputationer etc.. I gennemsnit havde en læge på
Jamaica knap l6OO pund i indtægt i l77l-75, mens det i
l79l-95 var steget til knap 3200 pund i gennemsnit36)' Det

 er muligt, at jordens udpining spillede en rolle for planter-
nes øgede omsorg for slaverne i denne forbindelse.

-o_ - - -__ f~_-_-_- _ _? ___ ; _- _;-__-_-_ :___--__-æ __ _;1:f' -_-:_f f _-_' __4, _ _- -f-_,:;_ _ ____,_ ___” ___ _

32) gennemsnitspriserne er egne beregninger efter de hos
t )Sveistrup anførte tal.

t 33) Else Goveia anfører at prisen på Antigua og St.Kitts S
i 1788 lå på 70 pund for en mandlig og 63-68 pund for
en kvindelig slave, p. 122 ff.

34) Oxholm. o. 66. 0
35) se p. 90-91 S
36) Shwridan: Mortality, p. 298-99.

_ ... °^"
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Ved dyrkning af udpint jord blev arbejdsbyrden kraftigt øget,
idet markerne oftere måtte hakkes op og omplantes. Derfor måt
te arbejdsstyrken forøges. Eller som delvis kompensation kun-
ne man søge at holde den syge eller uarbejdsdygtige del nede
på et minimum. Under alle omstændigheder er der en klar udvik

fhNUyæ» lingsmæssig parallel til f.eks. Antigua med hensyn til tilgang
7

1 en forskelípå 60 år . 2 D| _ .í _

g Awæømd af læger og deres økonomiske succes, selvom der tidsmæssig er
 37)

11
I

1 Demografisk set fulgte St. Croix det udviklingsmønster,
i

i

1 som var typisk for en sukkerkoloni. Mønstret kendetegnes
Å af en hurtig stigning i det sorte ufri befolkningsantal,
= en stigning der både m.h.t. antal og tilvækstrate stod i

(-1 skarp kontrast til den herskende hvide befolkning. Forhol-
211 , det var således mellem den hvide befolkning og slaverne l:9,3

*  1 1766, mene det 1 1804 var vokset t11 1=13,s38)._ F6rde11n-
gen af slaver totalt og deri skattemæssige undergrupper, som.

, matriklerne opererede med, var i de behandlede år:

Slavetallets fordeling på St. Croix l742-l804  

L r 4 Tabel X.

_ _ 1742lÉ5fÉ_l V66 __l7?30 11.92 1804
total l749 67705 l7l97 22639 2l840 2735l

8 .Cap. .l378 4895 9222 l5006 l3782 l9l97
(:» Mac. 54 679 2653 l004 l560 -

"“)- l2-l6 år » - 1 482 l4l7 l9l7 2l44 7224

under 12 år 314 1649 3905 4482 4052  317  
Bosaler - - - 230 302 1
Fødte - - - - - 612
Døde  - - - - - 836
Frinegre l - - 374  97l l694

-~ ~;;- 1 ___ __7_f__"_ 7 _ _____ :f_t__ ::' '_' _::'___ __"_7______ _ _____' 1 _______ Ju-1'__ JI_1n|nn|ll:_ _|ft`| |n_ nt '___ 71' 7 "_ ""“ _ __ __ _, _ " - 77

1 -___ __,,____

Frinegre er ikke talt med under total   
Cap. står for capabel = en fuld arbejdsdygtig slave af han- el. hunkøn.
` åÉ. står for manqueren = en helt el. delvis uarbejdsdygtig slave.
É6§aler: En slave, som ikke har været på øen i l år (skattefri)

__:_;- ~_-___;;~~--- ;; _ 1~'__:_f_' _ 7 _ _ _ ___';1:' '_ '_ 17'f_1 L 7 __ __ _ f _ ______L J I 1 _ _; l*_`.|__ l7'L__ __

37), Sheridan: Sugar and Slavery, p. 197. 8
038) se note 23, P- 43-

' .-:. .yw:---_-1-~.:.-.v="' 'TW
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Mest markant ved totalslavetallene er dels den store stigning
fra l754 til l766 på over l0O00 slaver og dels det efterføl-
gende fald - et fald, der faktisk er startet tidligere end
l78039). Faldet i slavetallet i perioden fra sidst i l770-
erne frem til l792 kan kun skyldes manglende indførsel, hvil-
ket igen kan forklares med de krige, der fandt sted på dette
tidspunkt. Det drejer sig om frihedskrigen, der fandt sted-
i Amerika l776-84, og krigstilstanden der herskede som følge
af den franske revolution. Som tidligere nævnt krævedes der
en gennemsnitlig tilførsel på 760 slaver pr. år for at ved-
ligeholde bestanden af slaver40), men under "bosaler" vil det
ses, at kun henholdsvis 230 slaver i l780 og 302 i l792 var
blevet tilført øen. Imidlertid skulle de danske skibe i pe-
rioden fra l777-89 gennemsnitlig pr. år have transporteret ca
l500 slavergí), og selvom man modregner for dødsfald til søs
og i "seasoning" perioden og evt. leverancer til St. Thomas
og St. Jan,_så skulle der alligevel figurere et langt større
antal importerede slaver end de under “bosaler“ nævnte.
Behovet og dermed prisen på slaver må have været større i de

a

krigsførende landes kolonier - hvad de danske skibe så har ud-
nyttet. Der blev da også eksporteret knap 8200 slaver til an-
dre landes kolonier mod godt 6200 slaver til Dansk-Vestindien
i dette tidsrum42). _  `   
Hvad angår stigningen i antallet af slaver fra l754 til l766,
så opgives de danske skibes eksport fra Afrika til at være ca
500 gennemsnitlig pr. år.. Det vil for perioden l754-l766 sige
6000 slaver, hvilket slet ikke er nok til at dække stigningen
påcwer l0O0O slaver i denne periode, når man tager dødelighe-
den både til søs,i "seasoning" perioden og overdødeligheden
i betragtning 43). Den resterende del må altså være tilført
St.Croix af andre Jandes slaveskibe og gennem indvandring af
slaver og plantere fra andre kolonier. '

_ - __ ____11_|_ - _ 7 '__ '___ _ _ åt tr' 7___1_______,'7_§Ií'l-;'___l 17 l'_ l7l_14_'í_ Tfjíulbffàri '___L “lvl-í

39) Vibæk opgiver i 1775 totalslavetallet til 23384, p. 102.
40) se p. 44 4 4 _

1)4 Sv.E. Green-Pedersen, særtryok, p. 350. r
42) samme, p. 354.
43) se side 46.
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Iøjnefaldende er også den voldsomme stigning i antallet af de
helt eller delvis uarbejdsdygtige slaver i samme periode. I
l766 udgjorde gruppen af mangueroner l5,4 % af det samlede
slaveantal mod 8,8 % i l754 og 4,4 % i l780. Det kan skyldes
at etableringsfasen med jordens opdyrkning op et utilstrække-
ligt slavetal til dette arbejde har medført, at mange slaver
blev mere eller mindre skadet.
Bemærkelsesværdigt er også den store forøgelse, der i årerne
fra l792 til l804 fandt sted i gruppen af negre på mellem l2
og l6 år. Grunden til denne vækst kan kun skyldes en bevidst
slavepolitik fra planternes side gående ud på at erhverve sig
flere yngre slaver44), der foruden at kunne bestride et arbej
de af næsten samme omfang som de voksne, også dannede et bedre
fertilitetsgrundlag. Dette område var jo særdeles vigtigt,

, _

eftersom slavehandelen stod for sin ophævelse.; Ud fra matrik
len af l804, der opgør slavetallet kønsmæssigt, vil man se, a
fertilitetsgrundlaget også var bedret, idet den mandlige grup
pe talte T3999 slaver, mens den kvindelige omfattede l3352
slaver45). 1Der var således en forskel på 647 mellem de to køn,
en forskel , der - hvis ikke indførslen af kvindelige slaver
var blevet stimuleret ville have været på l44O slaver, idet
forholdet mand-kvinde før l792 havde været l0:946). Hvordan
den kønslige fordeling har været i løbet af den her behandlede
periode har vi ingen oplysninger om, men den har været forskel-
lig fra plantage til plantage._ Således havde de 2 statsplan-
tager Princessen og La Grange i l759 et højst forskelligt sla
veantal hvad køn angik. 'Den første havde af fuld arbejdsdyg-
tige slaver 46 mænd og 72 kvinder, mens forholdet var stik
modsat på La Grangd nemlig 47 mænd og l3 kvinder47)

t

Slavehold var nøje knyttet sammen med dyrkningen af jorden in-
den for plantagekulturen. Slaveholdets størrelse var en af de
faktorer, der var bestemmende for, hvor stor en del af det sam-
lede areal en planter kunne have under dyrkning. De øvrige
faktorer var først og fremmest jordens bonitet, der omfattede

_ I

'f 't " f' :T ~ - -7- -____ 7"' _: 7 ' ' _ _ _ _ _;__ __-_ __:1- ___ - __l:_
, 8

. _. ... - .. , -- ...- _ . _...»-_.. __ _ .._.. . _ _......._--__.-._» -.. ..- - _ _ . ... .-.....-_-_-..-_...-- _..__........ _. _ _..,_ ________________ ____

44). Inspektørgn på det Sohimmelmannske fideikommis købte
bevidst sa unge slaver som muligt. Degn, p. 309.

45) Takze ä S499? S8ZUfØlgelig ikke hvor stor en del af
kvinderne, der var i den fødedygtigg alder,

46) Kommissionsbetænkn., se Vibæk, p. 179. 4
47) øse Degn, p. 64. S  
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både jordens art, placering, nedbør, samt evt. behov for at
ligge i brak pga. udpining. Desuden spillede mølle- og kog-
ningskapaciteten en rolle, for hvor stort sukkerdyrkningsare-
alet kunne være. “
Det overordnede mål for planteren var derfor at finde den ø-
konomisk mest fordelagtige balance mellem de ovennævnte ting.

8 Hvad slaveholdets størrelse angik, så var denne afhængig af
»_

. z"

 slavetilførslenne dels til løbende supplering - dels til en  
_ evt. direkte forøgelse af slavetallet. Det sidste punkt af-

hang af planterens økonomi, der igen var afhængig af, hvor
stort et udbytte plantagen gav. Og det var igen et spørgs-
mål om dyrkningsarealets størrelse, bonitet osv.

P ' ;

__ Tabel XI viser slavetallets udvikling inden for de tidlige-
L-  re anvendte ejergrupper i sukkerområdet.  7  

!.~ -

'Slavetallets udvikling indenfor ejerkategorierne i
sukkerområdet l742-l804.  - 9 k- _- _, et

 Tabel XI  

acres l742 l754 l766 l780 l792 5 l804

~ 99 16,5 45,8 57,5 76,7  80,8

O\U1-få LDCJC) C:ci:ci:C)ci:ci:C)

:I

CDCD-'CD-D-`~100 O-DO\-'OOUJ-' -N -1:-\| \l\l ." -.l xl NI -1: og -4 il -_l

S l0 - l99 l9,l' 45,0 40,9 53,5 6l,l
20 - 299 r r 14,7 20,9 41,5 43,8 50,7
301 - 399 l7,44' 39,3 49,l 49,3 5 48,9

 - 499 - 38,2 45,4 35,3  61,6
(^ - 599  2X) 5,4X) 41,2  33,5 34,6

5 - 4 38,5 34,9

_ x) omfatter kun én ejer.  ;
 Tallene angiver antal slaver pr. l00 acres og er udregnet

på basis af de enkelte ejergruppers totalslaveantal.

Ser man påcæn mindste gruppe jordejere, så skete der her en
enorm tilvækst af slaver. Inden for de 62 år, som materia-
let dækker, ti-dobledes slaveantallet fra 8 slaver pr. l00
acres til ca. 8l. Slavetallets forøgelse fandt især sted
mellem l754 og l766 og l780-92.
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I ejergruppen med fra l00-l99 acres jordareal havde slavetal-
lets udvikling et næsten identisk forløb med gruppe l frem
til l766. Herefter skete der et overraskende fald i antallet'
på ca. 4 slaver pr. l00 acres, hvorefter det steg til 6l sla--

5 ver i l804. _ 3 _ '   4
Forløbet i gruppe 3 var igen et lidt andet. Her lå den stør-
ste tilvækst mellen l766 og l780, hvorefter stigningstakten
var ret beskeden perioden ud.  
For gruppen af ejere med 300-399 acres fulgte udviklingen til-
nærmelsesvis grupperne l og 2, hvad angår de tre første årgan-

' ge. Herefter steg tallet med lO, til 49 slaver pr. l00 acres
. r _

i l780 - et tal, der blev holdt nogenlunde uændret resten af
5 perioden. 4 3   fe   

k_i Slavetallet i gruppe 5 viste frem til l780 en stigning fra
` ll,6 i l742, til 45,4 i l780.  Mærkeligt nok fandt der i den-

ne gruppe et fald sted i antallet af negre mellem l780 og.)
 l792, hvorefter stigningen mellem l792 og l804 blev ret vold-

 som ( fra 35 til 6l slaver pr. l00 acres).  .  
Den udvikling, der fandt sted i gruppe 6, var helt speciel.

_; _

Der skete mellem l742 og l754 en stor stigning, set i forhold
til de øvrige grupper, på knap 20 slaver pr. l00 acres, men
denne stigning efterfulgtes mellem l754 og l766 af et endnu

 større fald, nemlig ca. 22 slaver. Fra 4l slaver pr. loo ac-
 res i l780 faldt tallet til godt 33 i l792, efterfulgt af en

mindre stigning frem til l804.   7 B
(5, For den største gruppes vedkommende skete der en stigning i

` slavetallet frem til l792, hvor den største stigning lå mel-
lem l766 og l780 (ca. 20 slaver pr. l00 acres), mens den mind-
ste var på godt l mellem l780 og l792. Fra l792 til l804 ske-
te der et fald i s avetallet på godt 3 slaver or. l00 acres.

' 1. '- 5| _

. 1 ` ' _

Sdm det fremgår af tabellen, var udviklingen i de 7 ejergrup-
 pers slavetal ikke ens, hvilket man for så vidt heller ikke

kunne forvente, når faktorer som f.eks. jordens bonitet, der
kunne veksle meget inden for de forskellige områder, og ejer-

:-'-".-'-nu-M-`»=“-J. -.<\-“E-`---1-:`-w-2"'J'£'qPJr::'IF-'Æ



5f5

nes økonomiske situation, spillede ind. Hvis man - ihukom-
mende disse individuelle faktorer - alligevel vil forsøge at
påvise en tendens samt at forklare en sådan, så forløb eta-
bleringsfasen fra l742 til l754 stort set ens, slavemæssigt
set.
Herefter steg tallene voldsomt i de 2 mindste grupper - til
et niveau, der muliggjorde en forøgelse af arealet beplantet _
med sukker, eller måske en overgang fra f.eks. bomuldsdyrk-
ning til sukkerbrug.
De øvrige grupper (bortset fra 3 og 5) viste moderate ændrin-
ger i slavetallet, især de grupper, der omfattede de største
jordejere. §Muligvis forestod der endnu for disse grupper et
fældnings- og rydningsarbejde.

(3 -Ilden efterfølgende periode op til l780 viste de 2 mindste
“grupper en moderat stigning - slavetallet i gruppe 2 faldt

ovenikøbet - mens de øvrige grupper her virkelig skaffede sig
_ - , _

et slavehold_(se gruppe 3 og 7). Mens således gruppe l og 2
_., _-

i perioden op til l804 stadig øgede sit slavetal - en omstæn-
dighed, der tydede på en i hvert fald for gruppe l*s vedkom-
mende enorm intensivering af dyrkningen - så beholdt de øvri-
ge grupper nogenlunde deres niveau (bortset fra gruppe 5),

r

nogle endda med en tilbagegang i slavetallet.  
Denne tendens synes at antyde to forskellige dyrkningsformer:

l. for de to mindste grupper, hvor man tidligt (mellem l754
og l766) nåede et niveau, der muliggjorde en effektiv dyrk-

 ning48), og et niveau, der holdtes til l780. Herefter øgedes
(1 slavetallet igen - en omstændighed, der må tillægges den ef-

fektive dyrknings udpining af jorden, således at nyholing og)
gødning etc. blev nødvendig. 5
-*2. den anden dyrkningsform omfattede de større jordejere.
Her ser vi, at den store stigning i slavetallet først kom mel-
lem l766 og l780, og at slavetallet først da, for disse grup-
pers vedkommende, nåede det niveau, som de to mindste grupper
havde i l766.  
Hvis således sammenligningen mellem de forskellige arealgrupper

O

48) Se p. 54.
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var fuldgyldig, så havde grupperne fra 3 til 7 omtrent fuld
dyrkning i l780. Herefter faldt slavetallet eller bevaredes
næsten uændret (gruppe 4), hvilket kunne tyde på, at en del
af jorden blev taget ud af drift, således at der opstod en
"skiftning" mellem markerne (nogle fik lov at ligge i brak).
En politik, der med enkelte undtagelser, blev fortsat frem
til l804 (moderate stigninger, bortset fra gruppe 5). De  
store jordejere kunne altså delvis modvirke udpiningen af
jorden ved at lade en del ligge brak - og derved klare sig
med et forholdsvis mindre slavehold.

Det er imidlertid vanskeligt at vericifere denne hypotese,
idet matriklernes jordopgørelser først efter l802 indeholder
oplysninger om fordelingen mellem arealet i sukkerdyrkning
og arealet i anden brug. Denne fordeling så i l804 således
ud:

C3

U1-TbCx.)|\>-I C)C)CJ-C3C) C)CJC)CJC)
8

OW C) C3

Ejergruppernes %-vise areal i sukkerdyrkning, samt

- 99
-l99 B

299 .
-399 9
-49
-599 "

44,9
58,6
50,9
53,2
60,7
50,4

45,6

_ %-vis areal. Slaver
i sukkerbrug pr. l00 acres

80,8
6l,l
50,7
48,9
6l,o
34,6
34,9

deres slavetal i sukkerområdet i l804.

Tab9lXII

1-1___ tf f:f' 1_

For gruppe l°s vedkommende må det imidlertid indskydes, at
dervar 6 ejendomme, hvor jorden var opført under "anden dyrk-

ning", og hvor der intet slavehold fandtes. Korrigeres der
for disse udyrkede lodder, bliver det procentvise areal i suk-
kerdyrkning 69,l% og slavetallet 9l,2 pr. l00 acres. Den store
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udnyttelsesgrad af totalarealet - sammenlignet med de andre
ejergrupper - der fandt sted i gruppen ejere med et jordareal
på O-99 acres, var således dyr at opnå i arbejdskraft.
Samtidig bekræfter det den nævnte tese om den effektive dyrk-
ningsform for de mindre plantager. Ved hjælp af en stor ar-
bejdsstyrke på et lille jordområde var det muligt at nyplante
arealet - en dyrkningsmåde, der på en ager med særdeles
god jord gav 5-7000 pd. sukker - i modsætning til rattunrør

) ' .

( 2-3 gange skydning fra samme plante), der kun gav 3-4000 pd.
sukker49). Heri lå den lille plantages mulighed for at over-4
leve - dog kun for en kortere periode, idet dyrkningsformen

. hurtigere udpinte jorden. ' _
_, Skulle de store plantager gå ind for en sådan driftesfønm, vil-

(~ le det kræve en enorm arbejdsstyrke, der - hvis den i det hele
7 taget var tjl at få - ville koste uhyre summer. Man vil da og-

så se, at slavetallet pr. l00 acres falder ned gennem ejergrup-
eperne - for gruppen med 400-499 acres må der gælde specielle
forhold -, mens det samme ikke er tilfældet med det procentvi-
se areal i sukkerdyrkning. Gruppe 6 har således stort set
samme andel i sukkerbrug som gruppe 2, men slavetallet er væ-
sentlig mindre. Havde vi kendt produktionstallene for sukker
i disse to grupper, ville gruppe 2 højst sandsynlig have lig-
get højere i produktion pr. acres - pga. mindre eller slet in-
gen rattunrørsdrift.  S

("- Enkelte eksempler på negerholdets størrelse findes der dog
fra den tidligere periode. Om forholdene i l750erne skrev _

r Haagensen50), at der til en normalplantage i fuld sukkerdrift
4 hørte l6 negre til at kappe rørene, 8 til at samle og binde

rørene i knipper, 8 til at transportere rørene til møllearbej-
det, 4 til at forestå kogningsarbejdet, 2 til bødkerarbejdet
(fadefabrikation) og 2 til at passe kvæg. Ialt 48 slaver, el-

 ler 32 slaver pr. l00 acres. Med dette slavehold var en kon-

-_'f'__- __ Y f'-' __ ' _ :f _'____ff-- A1/"'___'f_' "___"f' -__ f; _'_':'__ fw '_f' _ _ _ _ _-;-_- -_: _

49) Oxholm, p. 48

50) Haagensen, p. 32-34.

A---Mu'--nu ---J--'_
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tinuerlig drift mulig - man kunne høste, køre ind, knuse
rørene, koge osv. på samme tid. En fremgangsmåde, som an-
dre plantere var afskåret fra, pga. mindre slavehold. I så-
danne tilfælde, skrev Haagensen, høstede man og kørte hjem
den ene dag, og kværnede og kogte den næste.
Imidlertid må man huske på, at Haagensens normalplantage var
en produktionsenhed, således at de l50 acres også indeholdt
plantagens bygninger, veje etc. Sammenlignes Haagensens tal
for slaver med den ejergruppes slavetal, indenfor hvilken
plantagen skulle henføres, er der en divergens på ca. l3 sla-
ver pr. l00 acres. Heraf må det fremgå, at en stor del af
denne gruppes plantere anvendte den sidst nævnte høstform, el-
ler - hvis høstprocessen skulle forløbe kontinuerlig -, så i
arealmæssig udnyttelse at ligge et væsentligt stykke under
"fd1d dr1ft".     
Ser vi på slavetallet fra l804, der var på 6l,l pr. l00 acres,

I b

så var det næsten dobbelt så stortsom Haagensens tal, dgiden
arealmæssige udnyttelse svarede måske til den, man i l750erne
kunne opnå med dette slavetal på 32 pr. l00 acres. Arbejds-
kraft forbruget var i de forløbne halvtreds år steget med l00%
for denne gruppes vedkommende.
Sveistrup gengiver i sin fremstilling en vurdering af to plan-
tager i årene l786 og l78751). Den ene plantage havde et
jordareal på 750 acres, hvoraf 400 (53,3%) var beplantet med
sukkerrør. Negerholdet omfattede 203 slaver, eller omregnet
pr. l00 acres 27,l. I l780 og l792 var den største ejergrup-
pes slavetal henholdsvis 37,1 og 38,5 pr. l00 acres, altså et.
væsentlig højere tal end for den her repræsenterede plantage-
Arbejdskraftmæssigt var grundlaget for at have et betydeligt
større %-vis areal i sukkerdyrkning altså til stede, både i
l780 og l792, hvis denne plantages tal er repræsentativt..,
Samme forhold findes i eksemplet fra l787. Her vurderedes en
plantage på 375 acres, som havde 260 acres i sukkerdyrkning,
dvs. 69,3%. Slaveholdet var til denne plantage på ll9 negre

' f _ '__ - »_

_ _ ___ ___ _ _ __ _ __ _ ` __ _ __ _ f

51) Sveistrup, p. 60.
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eller 3l.7 pr. l00 acres. De tilsvarende tal for l780
l792 var på henholdsvis 49,l og 49,3, hvilket igen muligg 0 -

787de et større areal i sukkerdyrkning i disse år end i l
Noget taler dog for, at forholdene for det sidste eksempels
vedkommende var helt speciel - der var måske ikke tale om
kontinuerlig drift. I hvert fald var der i l804 i grupo
48,9 slaver pr. l00 acres, som dyrkede 53,2% af arealet me
sukker. Hvis tallene således for de nævnte eksempler var re-
præsentative, var jordforringelsen i løbet af de l7 år ret
udtalt - især for gruppe 4.

Slavetallet i de østlige områder måtte - sammenlignet med suk-
kerområdets - naturligvis have et andet forløb pga. dets rin-

0452).

Slavetallet udvikling i det østlige område l742-l804

acres 5 l742 l754 l766 l780 l792

Tabel XIII

(_. gere bonitet. Således var der i de to østlige kvarterer un
`22,6% af arealet i sukkerdrift i T8

f"f' ___:i_ _ ;-

l804

flO -"

lgl 131 _.

'200 -
3 131 lcl -

4 lcl 131 _

5_1C1 1C1 -

H-' J 6 1C1 C1 -

r

I tabellens gruppe l og 2 bemærker man den rolige vækst der
' fandt sted i slavetallet. For begge gruppers vedkommende na-

804.
Gruppe 3 nåede sit højeste tal i l792 med 3l,o pr. l00 acr
edes det højeste slavetal pr. l00 acres i l

99
l99
299
399
499
599

CBCBO3

U\I

-PåO1O`lU

20,0 25,7

- l2,o 24,5

\

_~__ 'fy' __f'_' " ' _ __ " _" _ _ ___f" " __ ' __ T" _ _ 1l||____'f__ __:-_ __ 't|nnn(__ f 1 __ 'Y '__f' _ "'f _ -~~f'-[_ ___

15,2
11,7 16,3 19,2
11.7 24,7 27,5 31,6

 5,8 11,1 10,6 9,5

3l,2
23,3

ll,3

hvorefter der skete et fald til 26,9 i l804.
Gruppe 4 faldt fra et midlertidigt højdepunkt i l766 (ll
l00 acres) til 9,5 i l792. I l804 havde denne gruppe 2l 7
slaver pr. l00 acres i gennemsnit.

52) se tabel XIV , gx 51_

39,6
36,7

27,9
2l,7
35,6

26,0



Gruppen med 400-499 acres fandtes kun repræsenteret i l766
l780 og l804. I den sidste årgang med et højt s avetal 3

61

pr. l00 acres mod 24,5 i l780).

For det østlige områdes vedkommende er mulighederne for at for-
stå baggrunden for slaveholdets størrelse endnu ringere end for
sukkerområdets. I tiden før l802 kendes ingen i er der
oplyse om forholdene mellem dyrkningsobjekt dyrkningsareal og
slavetal. Eften matrikelforordningen i l802 oplyses der selv-
følgelig om antallet af agre i sukkerdyrkning - men da dette
produkt jo var lidet egnet til dyrkning i største delen af om-
rådet, så er rubrikken "anden dyrkning" her mere vigtig ro-
blemet er blot, at denne ketegori jo kunne omfatte alt lige

'wu

iEjergruppernes %-vise areal i sukkerdyrkning og deres
, slavetal i det østlige,område i l804.

%-vis andel eAntal slaver
acres I med sukker pr. l00 acres

 r fra arealer med græs til kvæg, jord med provisioner og bomuld
(, . til simpelthen arealer, som overhovedet ikke blev dyrket

0- 99
100-199
200-299
300-399

  400-499
~-  500-599C, 6o0_

Hvis man forudsatte, at sukkeret var den eneste afgrøde, som

menligning med forholdet i sukkerområdet afsløre sukkerdyrk-
ningen i det østlige område som urentabelt Det største ro-

svaredes af en sukkerbeplantningsprocent på henholdsvis 50 4

____ 'I

8,0
24,6
23,5
22,9
36,6

24,4

39,6
36,7
27,9
2l,7
35,6

26,0

47

arbejdskraften blev anvendt til dyrkning af så ville en s -

centvise areal i sukkerdyrkning opnåedes i gruppe 5 med 36 6/
og hertil brugtes et slavehold på 35,6 pr. l00 acr
I sukkerområdet havde gruppe 6 og 7 samme slavetal, men mod-

Tabel XI!
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og 45,6, altså en væsentlig forskel i arbejdskraftforbruget.

Der kan imidlertid ikke være nogen tvivl om, at der i det øst-
lige område - sideløbende med sukkerdyrkningen, der måtte ske
på den bedste del af jorden - var andre afgrøder i dyrkning, som
krævede en del af arbejdskraften. Men hvilke afgrøder og hvor
stor en del af arbejdskraften, de lagde beslag på, giver matrik-
lerne ingen oplysninger om,  

7

I gruppe l var der således kun én planter, der dyrkede sukker.
Han dyrkede 32 acres ud af en total på 50 acres. Hertil anvend-
te han 52 slaver (l04 pr. l00 acres). De øvrige ejere med et
andet dyrkningsobjekt, som vi ikke kender (hvis de altså havde

I

noget), anvendte lige fra 8 slaver på en 75 acres stor ejendom
(“ (l0,7 pr. l00 acres) til 44 slaver på en ejendom med 62% acres

_ 6

_ ( 70,4 pr. 100 deres).

= I de to Nordside kvarterer så udviklingen i slaveholdet ud på
følgende måde:  -

Slavetallet udvikling i det nordlige område l742-l804.

iebei xv 
acres- l742 l754 l766 l780 l792 l804

_ _ _ _ ___ _ ________ __ _ __ ___ _ _ _ ______ __ _ _ __ ' _ _ _ __ _ __ _ _ __ J_ 1____

0 - 99 - 8,8 28,0 54,8 37,8 ' 26,7
l00 - l99 - 7,9 29,6 57,4 36,0 -44,2
200 - 299 - 6,8 l9,8 27,2 49,9 S 5l,o

(r 300 - 399 - 5,3 43,6 42,3 32,8 46,8
400 - 499 - 4,2 - - 35,3 32,8
500 - 599 - - - _ _ 41.3»
600 - 7 - - - 31,4 51,9

_ Tabel XV viser for Nordside kvartererne - ligesom tabel XI for
sukkerområdet - voldsomme bevægelser i slavetallet.  
Ser man på ejergrupperne l og 2, så skete der her en 3-dobling
af slavetallet pr. l00 acres fra l754 til l766, og det højeste
antal slaver pr. l00 acres havde disse grupper i l780 med hen-

. _ _ _ , _ _ __ ' - ' ' - - _~vf--.- _ 1..-__ _-_;---,;-n.« .1.--wd-=--_-.----H-_.;1-----.|---_-__.-1-n.-;r;< |--v:--q-1\>a1v:ur<ø r-\i',1'IV.“*P -. =!*-151"”
3. -:;Å-;"3"'.3-_'_.ii.- ' '= '. " _-f fl-'.f_': -4"' _*" _' '-'-"_=":"-'3'=-l -L -. 3 ~"_.` .:` '= -ii' -- "':'._..'f';-É.' Ä'. _:-2 __ _ 1 ` _ " 3, _ -_ ' _ - '_ ' - _ _ _' ' ' .3 -T-I -' . - - - ' - . . 'I' Å' I. "
'i`-_- "f"_3§* -;"'_""_fÉ.-' -5--JI 2.' :-__-__-f.'-_'.-;1 _="_3F -`_:':-'-;;'._':"'_'-;1.-___'.-_" 'f- 2. -1.; 1'. . '_ TI'. _ '- -'-! _- -:-'j=-'; '~ ',:_: _-, _- "|__ -1- -' _- = .7 - __ _- ';:';'_-- - > ` _ . ~ , _ - _ '- '; ' -_ _ _ _ _ _ ' _ -- _ -_ _- _ -- '- _ . _- _ . .
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ho1dsvis 54,8 og 57,4, hvi1ket yder1igere var en fordob1ing
af ta11et i forho1d ti1 1766-niveauet. For begge gruppers
vedkommende fa1dt s1aveta11et meget frem ti1 1792 - og mens
det for gruppen af ejere med jordarea1 på 100-199 acres atter
steg, så fortsatte fa1det i anta11et af s1aver for den mindste
gruppes vedkommende..       C 4
Mere moderate stigninger i s1aveta11et fandt sted i gruppe 3
frem ti1 1780, hvorefter anta11et af s1aver steg vo1dsomt fra

i1 .

27,2 i 1780 ti1 49,9 i 1792. Dette ta1 øgedes med 1 s1ave pr.
100 acres frem ti1 1804. 4  
I ejergruppen med 300-399 acres jordarea1 skete der me11em  
1754 og 1766 virke1ig en eksp1osion i s1aveta11et. Det øgedes
nem1ig fra 5,3 pr. 100 acres ti1 43. Dette ta1 var nogen1unde

("i uændret i 1780, men efterfu1gtes af en nedgang i anta11et ti1
~32,8 i 1792. Herefter steg det ti1 i 1804 at omfatte 46,8 s1a-

if>ver pr. 100 acres.  ,  
For de øvrige ejergruppers vedkommende var der i gruppe 5 ta1es
om en ti1bagegang fra 35,3 pr. 100 aores ti1 32,8. 0g ende1ig
1å gruppe 6 og især gruppe 7°s s1aveta1 væsent1ig over de ti1-
svarende gruppers ta1 i sukkerområdet.
Atter må man sige, at materia1et viser en forske11ig udvik1ing
i s1aveta11ene inden for ejergrupperne - en forske11ighed, som
kan påvises, men ikke fu1dstændig begrundes.
Udover de tid1igere nævnte faktorer, der kunne have indf1yde1-
se på dyrkningsstrukturen, kan det for det nord1ige områdes

_, vedkommende fremhæves, at det var en bjergegn. Kravet ti1 s1a-
(» verne kunne være større, f.eks. måtte ho1ingen af jorden på

bjergsiderne være mere krævende, 1igesom transporten af de af-
huggede rør var mere besvær1ig. Bjergene kunne også tænkes at
forårsage en spredning af agrene. A1tsammen omstændigheder,
der krævede mere arbejdskraft, 1igesom det tynde jord1ag på
bjergsiderne sandsyn1igvis havde en hurtigere udpiningsgrad.
Ser man så1edes på den mindste gruppe af ejere, så var s1ave-

ir ta11et i 1780 54,8 pr. 100 acres - et ta1, der direkte anvendt
på sukkerdyrkning, vi11e give en stor area1mæssig udnytte1se.

~ En sådan effektiv drift vi11e jorden ikke kunne ho1de ti1 uden

, _
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hvi1e ( 1igge i brak - gødning), og det efterfø1qende s1ave-
ta1 på 37,8 kunne godt antyde, at man havde indset nødvendig-
heden af at ho1de en mindre %-de1 af jorden i dyrkning og 1ade
en de1 hvi1e. E11er ta11et kunne vise overgang ti1 et andeti
dyrkningsobjekt. 0gså hande1en med jorden, der for dår1igt be-
1iggende p1antager foregik med er hastigere frekvens end f.eks.
sukkerområdets p1antager53), kunre indvirke på s1aveho1det.
Det var nem1ig en ofte brugt fremgangsmåde, først at sæ1ge s1a-
vebestanden (hurtig at rea1isere] og siden søge at sæ1ge jorden

Også for Nordside kvartererne mang1er der op1ysninger om are-
aiet 1 sukkerdyrkning 1 dén tidiigere tid. For 1804 ser det
så1edes ud: A  

Ejergruppernes %~vise area1 i sukkerdyrkning, samt
deres s1aveta1 i det nord1ige område i 1804.  

 ~ T <'=1b@1 XV1
~ %-vis ande1 Anta1 s1aver .

acresi med sukker pr. 100 acres

o- 99 + 26,7
100-199
2UQf299

300~399
400~499
scb-599
soo-

58,5
57,3

48,8
39,0
44.7

44,2

44,2
51,o
46,8
32,8
41.3
51,9

Man bemærker i gruppe 2 og 3, at der - sær1igt i gruppe 2 -
skete en bedre økonomisk udnytte1se af s1averne end i de ti1-
svarende grupper i sukkerområdet. Derimod havde de to største
grupper mindre area1 i sukkerdyrkning, men med anvende1se af en
de1 f1ere s1aver. Det kunne tyde på, at netop sukkeragrenes
spredning over area1et havde stor indf1yde1se på s1aveta11et.

I _? __,

53) Studier i de dansk-vestindiske øers historie 1665-1976, '
Memorandum fra Instituttet for Økonomisk historie, nr.4,
Københavns universitet 1976. Red. Ove Hornby og Ole
Justesen, p. 241

. -_. ... _ .- _ _..
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Inden for område D fandtes de jordejere, hvis jordbesidde1ser
omfattede area1er i to e11er a11e tre bonitetsgrupper. Jord-

. sammensætningen kunne så1edes få betydning for s1aveho1dets
større1se (f.eks. hvis en ejer besad meget jord i den øst1ige

1

1
1

:_-==..-»H»_-__...-
11

Ilrf+_;Jnnn~

1
1

1
1

Jill-thi-|øi^

111
11111

1
1
á1

1

1.
1

1

de1). Derti1 kom, at især for ejergrupperne med det største
jordarea1 kunne der være ta1e om en spredning af jorden, som
evt. måtte opde1es i f1ere produktionsenheder, hvi1ket medfør-
te et forho1dsWis_større:anta1 .

 S1aveta11ets udvik1ing i område D 1792-1

ðCY`eS »174 2 1754 1766 1780 1792

Tabe1 XVII

1804

111
24(4)2 C)`C`J`C`JC)""`C)"CD

1C
2

30

40
5C

600

3

Å

l'\)CD-På kO-'O3

5,6 1

8,3
 8,8
11,1
12,8

9,49
0

32,2
23,8
33,0
27,o
27,9
30,6

16,o
34,8
34,6
33,9
36,6
30,1
33,6

_ _ _ _ ____ _ "ív _ i iii? _1[

45,1
42,4
33,7
33,5
29,3

26,3

47,o
45,8

1

48,4
43,4

57,8
43,4

Gruppen omfattende ejere med jordarea1er på 0-99 acres var
kun repræsenteret i 1780 og 1804. I det sidste ti1fæ1de var
s1aveta11et 26,3 pr. 100 acres - det 1aveste ta1 for denne  

-  grpppes vedkommende i de fire bonitetstyper. Mere genere1t
f (T3 for a11e grupper kan man sige, at den store ti1vækst i s1ave-

ta11et fandt sted me11em 1754 og 1766. Her 4-dob1ede gruppe
sit s1aveta1, mens ti1væksten i gruppe 5 var den mindste med
14,2 pr. 100 acres. 1  

2 _

 Endvidere er det bemærke1sesværdigt, at s1aveta11et i grupper-
ne 6 og 7 i 1766 1å et godt stykke over de ti1svarende grup-
pers ta1 i sukkerområdet. Me11em 1766 og 1780 voksede s1ave-
ta11et kun 1idt (bortset fra gruppe 3 og 5, hvor ti1væksten
var omkring 10), mens det i 1780 og 1792 havde et mere diffe-

9 rentieret for1øb. Så1edes var der for gruppe 7°s vedkommende
- iøvrigt for den eneste gruppe i he1e perioden - ta1e om en

ti1bagegang på næsten 4 pr. 100 acres.  .

_, . _ .-.-,,..,,.......--11.-u;-cv--r-en-~«>«"~I1*
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Størst var ti1væksten i gruppe 3 med 10,5 pr. 100 acres, mens
det var mindst i gruppe 5 med godt 2. *
Me11em 1792 og 1804 skete der kun små ændringer, bortset fra
gruppe 6, der øgede sit s1aveta1 fra 33,5 ti1 57,8, og grup-
pe 7 med en forøge1se fra 29,8 ti1 43,4 pr. 100 acres. Både
gruppe 6 og 7 1å i 1804 med hensyn ti1 s1aveta1 over de ti1-
svarende gruppers ta1 i sukkerområdet. Det kunne 1ede tanken
hen på en større area1mæssig udnytte1se ti1 sukkerdyrkning,

I
v-

men netop gruppe Dis sammensætning, med area1et spredt i for-
ske11ige bonitetsgrupper, kunne forårsage, at der krævedes f1e-
re s1aver for at øge area1et i dyrkning inden for denne gruppe
end inden for f.eks. sukkerområdet.   

[- Prøver vi at sammen1igne s1aveta1 og sukkerarea1 for 1804, ser
b~ det såiedes ud;  

'W _ _

så iEjergruppernes %-vise area1 i sukkerdyrkning, samt
deres s1aveta1 i område D i 1804.    

 9  ` Tabe1XV11
*  %-vis ande1 Anta1 s1aver '  

acres. med sukker pr. 100 acres

 0- 99 25,7 26,3
1 0-199 36,2 47,0 3

~O-299 42,19 9 t ff45,8
O-399 D 56,1 48,4
0-499 49,1 43,4

f~ o-599 45,7 57,8 (E3  
660-  46,9 43,4 3

U'1-På00l'\)-' C)C)Q)(7)C)

' _

Sammen1igner vi igen med tabe1 XII over sukkerområdet, vi1
man se, at kun gruppen af jordejere i område D, hvis area1 s
omfattede me11em 300-399 acres, havde et større area1 i suk-
kerdyrkning end den samme gruppe i sukkerområdet, se1vom s1a-
veta11et næsten var 1ige så stort.. E11ers ser vi i gruppe 6

 og 7 - de store grupper - hvor spredningen måtte være størst,
at udnytte1sesgraden af s1averne - må1t med acres i sukkerdyrk-
ning - var væsent1ig 1avere i område D end i område 5.1

=.'.:«.==' -_ -- '- > 4- - . _ . -. . .. ' . . .'
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Hvor så1edes gruppe 7 anvendte 34,9 s1aver pr. 100 acres for
at opnå en area1mæssig sukkerdyrkningsprocent på 45,6, så var
ta11ene for samme gruppe i område D 43,4 s1ave pr. 100 acres
og 46,9% i sukkerdyrkning. Endnu mere gre1t var forho1det for
gruppe 6°s vedkommende. Her brugte sukkerområdet 34,6 s1ave
pr. 100 acres med en sukkerdyrkningsprocent på 50,4, mens ta1-
1ene i område D var henho1dsvis 57,8 s1aver pr. 100 acres og
en dyrkningsprocent på 45,7.    

1Det er k1art, at ep undersøge1se af denne karakter, der søger
at k1ar1ægge en sam1et udvik1ing på baggrund af den enke1te
ejers s1aveta1, ska1 vurderes med forsigtighed, idet de ta1mæs-

 sige større1ser er under indf1yde1se af he1t individue11e fak-
torer. Disse individue11e faktorer kunne b1.a. være den enke1-

1'

f-"' .

L  te p1anters økonomiske situation, der var afgørende for mu1ig-
.*heden af at købe nye s1aver.3 Dernæst kom p1anternes forske1-

1
 -1ige behov på grund af bonitetsmæssige forho1d - for se1v inden

for de tre bonitetsgrupper kunne jordbundsforho1dene vem e -, og
ende1ig kunne en køb/sa1g situation inf1uere på ta11et, idet en
afhænde1se ofte startede med sa1get af s1averne.Derved måtte

 den nye ejer enten he1t e11er de1vis genoprette arbejdsstyrken
sved nykøb af s1aver. En situation, der vanske1iggjordes af
stor efterspørgse1 og mang1ende 1everancer (høje priser).
På trods af disse ukendte faktorer har undersøge1sen 2 resu1-
tater: 1 9  

5 1. Sukkerdyrkningen havde forske11ig karakter på en 1i11e
__ og en stor p1antage mod s1utningen af den her behand1e-

(-7 de periode.    9
_ _ __ _ _ _ _ __ _ _______ _ _____ _ ,_-~ __ ___ _ __ _____ ___ __ -A,-7f____ _* ____'"'*f""_____ _ f- - - - _ 1____ '~____T- _ _ __ _ __ _ __ _ _ _

}/2. Boniteten havde en stor betydning for s1aveta11ets stør-Ø
re1:åe. ________ _______ _ __ ___ ___ ____ ____ _ _ ____

For det første punkts vedkommende, så fandtes det største anta1
negre pr. 100 acres i den mindste gruppe. Dermed var der basis
for en mere effektiv dyrkning - en dyrkning, der nok gik i ret-
ning af at omp1ante he1e e11er den størst mu1ige de1 af area1et
i sukkerdyrkning med nye rør, da det første skud gav 5-7000 pd.
sukker på god jord, mod rattunp1antens 3-5000 pd. sukker pr.

_ _ _

ager. _ ” ^ _

De småp1antere, der dyrkede sukker i område Ski 1804, havde
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både den højeste sukkerdyrkningsprocent (69,1) og det høje-
ste s1aveta1 (91,2) pr. 100 acres.
Ser man på udvik1ingen af s1aveta11et i de tre sidste matrik-
1er, viser der sig en markant forske1 i udvik1ingen me11em
den 1i11e p1antergruppe og de store i sukkerområdet. Hvor så-
1edes den 1i11e gruppe har en enorm vækst, så har p1anterne
med fra 300 acres (undtagen gruppen med 400-499 acres) tid1igt
fundet et niveau, der med små udsving ho1des perioden ud.

. _ 4

»Det s1aveta1, som disse respektive grupper 1å på, gav i 1804
ikke den sukkerdyrkningsprocent, som den 1i11e gruppe havde,

L

 mep s1aveta11et mu1iggjorde he11er ikke den samme effektive
drift. De små jordejere syntes så1edes tvunget ti1 - ud fra

s . '

et simpe1t forrentningsspørgsmå1 - at have en intensiv dyrk-
(^ ningsform, med en udpining af jorden for øje inden for re1a-

 ~tiv kort tid, mens1de store jordejere prøvede at modvirke den-
ne udpining ved b1.a. at 1ade en de1 af jorden 1igge i brak.
En intensivering af driften vi11e for disse jordejere samti-
dig kræve en uhyre mængde s1aver og dermed en enorm investe-
ring. 9 t ig 9 »
S1aveta11et forske11ige udvik1ing i de fire bonitetsgrupper
viser de jordbundsmæssige forho1ds betydning for s1aveta11et
Heri gemmer sig se1vfø1ge1ig spørgsmå1et om dyrkningsobjekt -
sukker, bomu1d e11er andet -, som desværre ikke kan afgøres
nærmere. Jordbundsforho1dene sætter så1edes grænsen for,

1 _

hvad der kan dyrkes og hvor meget - en prob1ematik, der af-
spej1er sig i s1aveta11et. 7_ 1  

(If ' På den baggrund var de 1ave s1aveta1 og den ander1edes udvik-
1ing, som s1aveta11et viste i de øst1ige kvarterer i denne pe-

1

ridde, ventet.  , 4
Ander1edes med det nord1ige område! Her har f.eks. gruppe 2
og 3 et bedre forho1d me11em s1aver og acres i sukkerdyrkning  
end sukkerområdet - en omstændighed, der må begrundes med, at
jorden jo i det nord1ige område kom senere under dyrkning end
jorden i sukkerområdet, og derfor ikke var så udpint. Desuden
var area1erne i disse mindre grupper ikke så påvirke1ige af det
bjergrige terræns indf1yde1se som hos de store ejergrupper, idet
bjergene her de1s spredte agrene, de1s besvær1iggjorde både
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dyrkning og transport. Disse ting må være hovedårsagen ti1,
at forho1det me11em anta11et af s1aver og area1et i sukkerdyrk-

' 1
ning er ringere for de store ejergruppers vedkommende i det:
nord1ige område end i sukkerområdet.
På samme måde griber - foruden de rent bonitetsmæssige fakto-
rer - spredningen i jordarea1t ind i forho1det me11em s1aver
og sukkeracres i område D. Så1edes viser de to største grup-
per et forho1dsvis dår1igere forho1d s1aver/sukkeracres end de

I . .nu

ti1svarende grupper i sukkerområdet. Spredningens indf1yde1se
på gruppe 2 synes dog at have været minima1. I hvert fa1d var
sukkerdriften for denne gruppe mere rentabe1 i område D end i
område S, set ud fra sukkeracres contra s1aveta1, men de1s kun-
ne der jo være ta1e om rattunsdrift, de1s kunne størstede1en af

_ . ,-. ... __ _

den ti1 sukkerdrift egnede jord 1igge sam1et.  
1

Ti1 sidst bør endnu en faktor nævnes, som ti1syne1adende havde
stor betydning for s1aveho1dets større1se - nem1ig jordens ud-
pining. Hvis så1edes en direkte sammen1igning me11em Haagen-
sens s1aveta1 på 32 pr. 100 acres for en norma1p1antage i "fu1d
drift" i 1750erne var mu1ig med s1aveta11et for gruppen af  
jordejere med fra ioo-199 deres 1 1804, så vi11e det fremgå, et
arbejdskraftbehovet i 1øbet af ca. 50 år var steget med 100% -

09 menS kun 58,6% af denne 9PUPPes 1andområde var under suk-

kerdyrkning -. I sandhed en forringe1se af karat.
Desværre fremgår det ingen steder, hvor meget denne udpining
betød for den enke1te p1antage, idet udpiningsgraden afhang
de1s af den tid, jordstykket havde været under dyrkning, de1s
af hvi1ken dyrkningsform, det havde været udsat for.
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Kapite1 5

Den hvide befo1kning
AR1sTo|<RAT1ET.

Foruden jord under bestemte k1imatiske forho1d og en arbejds-  
kraft af en vis større1se, 1everet af ufrie negers1aver, indgik

L

endnu en nødvendig faktor i danne1sen af en p1antageko1oni.
Det var en befo1kningsgruppe, der kunne 1ede og forestå arbej-
det i ko1onien, en befo1kningsgruppe, der i kraft af forske11en
i hudfarve, havde en suveræn position over for den ufri og far-
vede arbejdskraft. Den hvide mand - p1anteren - b1ev så1edes et

(,. centrum, hvorom jord og s1aver koncentreredes. De nye p1antere
“på St. Croix kunne efter deres forudsætninger og efter deres re-

 su1tater af_dyrkningen 1igesom de1es i 3 grupper. 1
Den første gruppe kan eksemp1ificeres ved p1anteren Nico1aj Tuite
der med basis i sine p1antager på Montserrat, omkr. 1754 købte
750 acres på St. Croix og derpå satte 207 s1aver ti1 dyrkningen.
Som eksempe1 på den 2. gruppe kan Theoba1d Bourke bruges. Han.
startede i 1754 mmd75 acres i det øst1ige område på St. Croix
uden s1aver ti1 dyrkningen, - men registreredes i 1780 som ejer
af 463 acres og et s1aveho1d på 2331). 7

1 ' _

Den sidste gruppe adski11er sig fra den 2. gruppe ved mange1 på
succesq- et res61tat, der medførte, at disse p1antere he1t

_ forsvandt. Det gæ1der f.eks. Francis Adjett, der i 1754 hav-
(;' de 40 acres i det øst1ige og én s1ave. I 1766 havde han to

_ \

 s1aver, hvorefter han ikke registreredes merezi
For a11e grupper var motivet ti1 at s1å ind på denne p1anterti1-
være1se - foruden spørgsmå1 om et 1ivsgrund1ag - af økon0misk^
karakter. Det var et spørgsmâ1 om profits). _

3
t 11 _ _; __t:Lf_ _ _ __ 4__ __ 4: __ '_ ____ I __ _ __ _*`.Ifàu_':1 ____ _Jo-L _'_n-nu-n_1___1_-L __ft' 1 J

1) se tabel XXII, p.100 ff.
2) se matriklerne div. år..   
3) Richard Pares: A West India Fortune. London 1950. Han be-

tegner atmosfæren på Nevis som lig guldfeberens. p. 25-27
Oxholm benævner drivkraften som egennytte, se p. 82.
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Den første gruppe havde se1vfø1ge1ig på basis af, ikke a1ene
deres "know how“, men også i deres kapita1besidde1se,.et væsent-
1igt fortrin i opnåe1sen af dette må1. Sammen1ignet med grup-
pe 3, hvor må1et mere havde karakter af en drøm, var det for den
første gruppe a11erede en rea1itet - et spørgsmå1 om større1se.

derud overvef deviedfeit;"aeie”eiie,tdihdieiisaiiiddeiiefak-
torer,der sørgede,for ti1gangen af hvide ti1 en ny ko1oni.

, ` _

Så1edes sagde den enge1ske guvernør over Leeward øerne, Hart, i
1724 om den enge1ske befo1kningsgruppe, der på dette tidspunkt
havd s1ået sig ned på St. Croix, og som senere kom ti1 at nyde
godt af kompagniets befo1kningspo1itik4), at den befandt sig der
pga. den gratis jord, e11er den var f1ygtet pga. gæ1d, e11er for
at undgå straf for krimina1itet5). Noget af det samme var den

ne, -

bort'under sukkerko10niens b1omstring. De1s som fø1ge af sukker-

) 1 7 4 _ . . o  . '

_ 

kg1. agent på Antigua, John Yeamans, inde på, da han begrundede
udvandringen fra Antigua ti1 St. Croix. Antigua havde 'desuden'-1i`"dt
under en vo1dsom tørke, der - foruden at gå ud over afgrøderne -
havde bragt provisionernes priser op i et meget højt niveau. De,
der ikke kunne beta1e deres skatter e11er gæ1d, var derfor nødsa-
get ti1 at sæ1ge deres jord. til
Dette kunne den enke1te p1anter natur1igvis også have fø1t sig
ti1skyndet ti1 pga. de høje jordpriser uden at være dikteret af
et nødvendighedshensyn6).' Herved berøres en anden prob1ematik,
nem1ig den strukturforandring, som sukkerdyrkningens fremmarch.
skabte. Mens et stort anta1 hvide var nødvendige i ko1oniens fød-
se1speriode ti1 opdyrkningen (rydning af skov, krat etc.) og ti1  
rent forsvarsmæssige opgaver, så trængtes denne gruppe p1antere

driftens krav ti1 store 1andområder (prisstigning på jord) de1s
som fø1ge af stigninger i prisniveauet genere1t hvi1ket småp1an-
ternes økonomiske udbytte ikke kunne k1are De var overf1ødige i
den nye struktur ) Deres udvandring ti1 en ny ko1oni havde karak-
ter af nødvendighed - et spørgsmå1 om 1ivsgrund1ag
For de ve1etab1erede p1antere 1å der i sukkerdyrkningens ensidige
udnytte1se af jorden også et motiv ti1 at søge jord i andre ko1o-
__ _ _: 'f f "f _ '___ _ ' _"J_ r _~'_ _ _ _ ___ __' ' ' L _ fi _ -1 _- ~ -__ _ _l_ _

4) se kap. 5, p.29.
5) Pitman: The Development, p. 106 ~
6) samme, p. 101 _
7) _P. B. Sheridan: Wealth of Jamaica in the 18th Century.

The Economic HistoryReview 2nd. ser,vol. XVIII 1965,p.295
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nier. Mange af de omkring1iggende enge1ske ko1onier havde været
under dyrkning i omkring 100 år, og jorden var mange steder ved
at være udpint. Under sådanne omstændigheder fa1dt den effekti-
ve forrentning, idet større area1er sku11e 1igge i brak, og det
var nødvendigt med større s1aveho1d ti1 f.eks. at foretage om-
p1antninger. Hvis derimod "maskineri" og arbejdskraft kunne over-
føres ti1 ny og frugtbar jord, vi11e udnytte1sen og forrentningen
igen komme i topg). Ende1ig var p1anterne på St. Croix beskyttet
mod overfa1d og p1yndringer under krigssituationer pga. den dan-
ske neutra1itetspo1itikl

_ Nu havde de danske myndigheder ikke tænkt sig, at ko1onisationen
a1ene sku11e foregå fra de om1iggende øer, så1edes at befo1kning-
en på St. Croix kom ti1 at bestå af fremmede nationa1iteter med

(mf  et minimum af dansk is1æt. A11erede ved købet af St. Croix havde
___

de aktionærer, som havde indskudt 2000 rd1., fået over1adt to
p1antager9). A1ene på den konto kom 215 p1antager på danske hæn-

ne.

derzq), inden driften begyndte, men dette ejerforho1d sku11e
snart ændre siglíí) Derud over havde Københavns borgmester, Fr.
Ho1msted, udtænkt en p1an, der i sin enke1thed bestod i at 1ade)
St. Croix aftage en stor de1 af den fattige befo1kning, som 1å
offent1igheden ti1 byrde i København, enten som servinger(p1an-
tagearbejdere) e11er som regu1ære ko1onister, dvs. jorddyrkere
e11er håndværkere. Af den sidste kategori fik man i året 1735-36
kun 73 og heraf var 39 endog børn! Af servinger rekrutteredes
kun 99 mænd + is søfeik eg ss seideter 1 per1eden i73e_3312).

(_, Ikke a1ene Ho1msteds p1an, men også tanken om en de1vis dansk
“ ko1onisation 1ed sørge1igt skibbrud, hvi1ket nok, som Bro-Jørgen-

sen skriver, sky1dtes den omstændighed, at Vestindien i fo1ks op-
fatte1se var at 1igne ved dødens forgårdzs).  
Demografisk set udvik1ede befo1kningen sig på St. Croix efter
samme mønster som enhver anden p1antageko1oni. Udvik1ingen ka-
rakteriseredes af, at forh01det ta1mæssigt me11em den hvide og
den sorte ufri befo1kning b1ev mere og mere skævt. Så1edes var
forho1det i 1742 1:4,9, mens det i 1804 var steget ti1 over det

-'1'~'_ _>L _77'___:;__ ___ __1"_L L':'r___ t'f____ _____"' _ ' _~~1 __ 7 '___ _ 1- -1-1--'_' ____ 7----L 1

8) nye plantere fik jo også væsentlige lettelser på St. Croix
i etableringsfasen, se kap. 3, p. 30.

9) se teksten til note 9, kap. 3. P- 30-
10)
11)
12)
13)

Westergaard: The Danish West Indies,
se afsnittet om nationalitet
Bro-Jørgensen, p. 249-50
samme, p. 254.

p. 217, note 24

._._. _ ----' "-~
_ _ _,- _ __ _ -_: - -_ _ -_ _. ' __ -. - _ ' - - _ - __ '_ - _- .-_ ;-' - ._ -_ _' - __ '- I '-_-. _; -_ '- -_ -- -=-- _; .».;_. . L. u *'; _ j_,-._;.__';_.'.;.__',._:_1 ,--__.',,;'-I;_- ,,L.,_ . ;_'__--'L-_.--_-5,-I-_.;1_ _.-52 __-_;___.-;=1:-
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aabba1ta, nam11g 1 13,214). Det af k1art, at detta farha1a
primært skyldtes den enorme tilvækst af slaver15). Men hvor-
ledes udviklede den hvide befolkning sig og hvorledes var for-
holdet mellem kønnene og f.eks. forholdet mellem land og by ?

1 Disse forhold er søgt klarlagt i den efterfølgende tabel.

Den hvide befolknings talmæssige udvikling
på St. Croix l742-l804.

1  Ta a1 xv111.1=, 2
2 s 1 111121266 ,,11,80 211922 2 _, 180,4

' 2 1 a nd ,1>v1a 11db>1 11_e11d- bv l<'=111<1..J;>v La11db:'
1177: 777% M7 7 7777777 77 7 77 I ` 7 '. mand y 155 17! 201 3181 230 396. 198 360 332 427

OX(Il-Ib00l\)-'
l\) U1 U1

\l.D(Il -O3O3

l`._|

03

.__,__._._I_s_., ..~_

gs,._.|

-I'-7°-Ch

(“ . kvinde 78  3f l70 247? l3O 3351 l26 372 ll6y 430

1 H søn 2 C,  Æ ll5 260 70 226 C79 257
W datter 5° f 1” 288 343 141 263' ao 214 97 257
. karl 1 , ,.l98 8 5l - l2 3

. 1:11 ae 51   3 1111 2 _,1_ 8 1
21 12317 lalf 334.2l-9l4- -827 1386 2'.674-l384

total 355 V l878 l 22l3 l852 2058

Til denne tabel må der imidlertid knyttes nogle kommentarer.
Optællingen af l742-mandtalslisten er behæftet med ret stor
usikkerhed, idet mandtalslisten benyttede betegnelser som
"med familie" og "med børn". I det første tilfælde er be-

, tegnelsen omregnet til l kvinde og l barn (forekommer 2l gan-
(7. ge), mens det i det andet tilfælde er sat til l kvinde og

--.--

2 børn (forekommer 9 gange). Også hvad antallet af mænd an-
går, er der en stor usikkerhed, idet der syntes at have været
en del forvirring m.h.t. enkelte personers ophold på St. Croix,
eller om de var bosiddende i en anden koloni. Disse tvivls-
tilfælde er udeladt! l754 mandtalslisten er helt håbløs m.h.t
oplysninger om den hvide befolknings antal, idet den kun re-
gistrerede det enkelte jordlods ejers navn og ikke hvor mange
der opholdt sig der. Således anførte listen Charles Quittels
som ejende ll2,5 acres (4,5 mill fodz) i Ostende lit. A kvar-
teretzð) - hvilket intet siger om antallet af personer.

_ :;_ ' _ ;f fk" _:T_::_ J'. __ _ 1 _? ', ' 7, ft _ '_ _ L _ '-T... 1 '___ _ 1 . »L---imnlí _: Jfinníf 1""l

14) iomfatter også børn
15) se kap. 4 tabel X., p.51.

1 16) mandtalslisten 1754 fol. 1.
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At man i É754 focusserede på ejendomsforholdene, hænger
uden tvivf sammen med salget af St.Croix (og kompagniets
øvrige kofonier) til kronen netop dette år. Endelig må
det tilføjes, at medlemmer af garnisonen ikke figurerer i
nogen af mandtalslisterne eller matriklerne.   
Ser vi i første omgang på tallene for landområderne (ialt),
så fulgte de meget naturligt det mønster, som antallet af

_jordejere aftegnede17) dvs. et fald i antal fra l766 (9l4)til
l792 (6l2), efterfulgt af en svag stigning (til 674).  Hvad
derimod nok kan vække undren, er den omstændighed, at tallet
for mændenes vedkommende kun mindskedes med 3 mellem l766 og

 l792! Dette må ikke tages til udtryk for, at der ikke skete
en nedgang i antallet af jordejere, for - som eksempletü med

(7 Robert Tuite illustrerer, så omfattede denne kategori ikke
'Hu

blot jordejere men også folk, som boede på den enkelte ejers 
plantage, og som førte en slags overordnet tilsyn med driften.
En ejers bortrejse kunne således erstattes af en overordnet
tilsynsførende. Derimod kunne det stationære tal vidne om en
stabilitet i produktionsenhederne. Faldet i landbefolkningen
skyldtes således en nedgang i antallet af karle, kvinder og
børn. For Mn enes vedkommende kan nedgangen skyldes besparel- .
ser eller "rationaliseringer", hvor planteren istedet brugte en
bomba, der i engangsinvestering kostede 700 rdl. i l78719),
hvorimod en mesterknægt eller plantagebestyrens løn 5 år senere

 lå på mellem §00 og l500 rdl + visse privilegierg ). At der  
(j ingen medlemmer fandtes i denne gruppe i l804, kan skyldes en

ændret opgørelsesform, således at alle hvide mænd uanset social
\

 status opregnes under "mænd“, hvilket også vil forklare den)
kraftige stigning denne gruppe viser frem mod l804. Nedgangen

_i antallet af kvinder og børn fra l766 til l792 kunne hænge
snævert sammen med den dårlige kontrol med negrene, som nedgan-
gen af karle (mesterknægte) uden tvivl forårsagede. Planterfa-
miliens mest sårbare medlemmer søgte derfor ophold i nærheden
af fortets beskyttende mure af frygt for oprør iblandt det stadig

:_;1_7f_ '__ _' :L _ _______ __ __ _: |_ ____ 7ff::|fW_ 'í__ "f:'; _ ___ -_ _ -~ 7--_--7-_ _,_ l

17), se kap.3 tabel VII, p.34.
18) se kap.3, p, 32.
19) Vibæk, p. 108.   
20) West: Bidrag til beskrivelse over St.Croix med kort over

St.Thomas, St. Jan, Tortola, Spanishtown og Crabbeneiland.
Kbh. 1793, p. 33. ~
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stigende antal negre. .Imidlertid spillede også et rent so-
cialt aspekt en rolle for planterfamiliernes ophold i byen.

~ Byerne dannede således rammen om koloniens selskabelighed - det
var her de gæstende teatergrupper optrådte, selskaber afhold- y
tes og her lå romhusene og "Planters Club"21). Gennemser man *
l780 matriklens opgivelser fra Christianssted, vil det klart l

li |1|'

 fremgå, at det var Comme il faut" at have et - ja sågar (_ ' 'Il

flere huse i byen, en måde hvorpå en planter kunne markereu, 1-|

sit sociale stade. Nedgangen i landbefolkningens antal var 3
imidlertid ikke nok til at dække den stigning, som tallet for 1

:;||':

kbybefolkningens vedkommende udviste, selvom man forudsatte at 1- 111-5-

3 hele fragangen kunne genfindes i bybefolkningen. Hertil kom å
så forhold som f.eks., at mange af de etablerede plantere send- Æ

(_) te deres børn til Europa for at få en uddannelsezz), eller at . ,,|

h 1 ..

 planteren selv flyttede til Europa. Planteren William Ryans
søn blev f.eks. opdraget i Skotlandzg), mens Christopher McEvoy “
i første omgang flyttede fra St. Croix til København, men senere
derfra til England24). Der kan således ikke være tvivl om, at 1
der skete en tilgang til St.Croix, og intet kan vel bedre be- 1

 grunde en sådan tilgang end den enorme handelsmæssige opblom-
string, som Danmark havde under den amerikanske frihedskrig25).
Ser man således The Royal Danish American Gazette igennem, så
er der annoncer,hvor lokale plantere har dannet et handelsfirma 1
enten sammen med andre plantere eller med allerede etablerede
købmænd/fremherskende. Således startede et firma Ebbesen and

(is Beverhoudt deres virksomhed som importører i l776, hvor Ebbesen
repræsenterede et etableret handelsfirma på St. Thomas, og
Lucas Beverhoudt foruden at være planter på St. Croix også var
lokal agent for handelsfirmaet Ter Borck26); Endog slavehandel
drev disse driftige plantere, således averterede McEvoy og Fer-

, r-_ _

 rall 290 slaver nyimporterede til salg. Skibet.nåede dog ikke

21) Vibæk, p. 206-3. ~
22) Vibæk, p. 216.'   
23) se Kr. Carøe: Den danske Lægestand 1786-1838, Kbh. 1905,

under Ryan.  
24) Dansk Biografisk Leksikon, Kbh. 1933, p.44, se MoEvoy.
25) se kap. 1, p. 1
26) Royal Danish American Gazette 1776.' '
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til St. Croix, men solgte lasten på Jamaica27). Det er klart
I1C at alle disse foretagener gav arbejde til nogle udefra kommen-

(de, men samtidig kunne andre hente inspiration til at gå ind i
sammen branche. Horatio Hebert var således købmand i Frederiks-
sted, hvor han importerede danske varer28), inden han i l804
regü memums som plantageejer. Endvidere var både l780 og l792.
krigsår, som kunne have drevet folk fra andre kolonier til at
søge ly under det neutrale danske flag29) - en omstændighed, der

_ ( .

også kunne have tilskyndet handelsfirmaer fra de øvrige landes
 kolonier til at oprette en "filial" enten på St. Croix eller

på St. Thomas for derigennem at kunne afskibe varer med danske 3
skibe og på samme vis modtage nye.  
Som i enhver anden plantagekoloni var den sociale struktur på

(a St. Croix pyramideformet. Den brede "fod", eller grundlaget
- for pyramiden udgjordes af den ufrie farvede befolkning - der i

sig selv var pyramideformet opbygget. Længere oppe var pyrami-
; _ .

`_den ligesom gennemskåret på tværs af en skillelinie, baseretpå
forskellen i hudfarve. Ingen fra den underste del af pyramiden
kunne blive en del af den pyramide,som den hvide befolkning ud-
gjorde - denne sociale linie kunne ikke overskridesgðg
Den hvide pyramide bestod af to sideløbende halvdele, en rang-
 forordning, der hvilede på to forskellige præmisser: en økono-
 misk og en politisk.. I koloniens første tid bestod den økonomi-
 ske pyramides top af et ejerskabsoligarki, der senere hen ændre-
de karakter til at blive et statusoligarkigíi således at også
toppen af den næstfølgende klasse, bestående af købmænd, sagfø-

(d rere~og doktorer indlemmedesli Mange af disse var dog også plan-
__/"

tageejere. Den hvide underklasse bestod af tre dele: øverst
plantageforvalterne, der jo optrådte som plantageejernes sted-
fortrædere, efterfulgt af småhandlende og håndværkere og med

 garnisonssoldaterne og matroserne som bunden - af Vibæk kaldet
"vraggodset"322 1 9 vi
Den politiske rangstiges top - og hele samfundets ledende skik-
kelse - udgjordes af generalguvernøren, hos hvem den udøvende  

_ __ __ _;:_ " _ 7 _ - L 7 _' _' _ 1 ___ "" ; _ ___ _ _ _ _ _ 1 _ “_ 'f' ____ T17' fffgëf f_ __

_ I27) Royal Danish American Gazette 1776.
28) samme, 1771. .
29) Ang. krigskonjunkturer, se kap. 1, p.
30) se kap. 4, p. 45.
31) Goveia, p. 88-89.  
32) Vibæk, p. 192-93.
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magt var samlet. Efter ham kom de overordnede militære og ci-
vile embedsmænd, der på grund af deres stilling i centraladmi-
nistrationen - og absolut ikke som følge af deres lønninger -
måtte regnes til overklassen. Underordnede embedsmænd henreg-
nedes på samme niveau som håndværkereägi s 9
For ligesom at opretholde en distance mellem plantere og em-
bedsmænd havde den danske regering nedlagt forbud mod, at det
administrative personale ejede plantager og derved fik snævre
interesser med det samfund, de skulle administrere. Forbudet
kom allerede i l758, da det under v. Pröcks regering viste sig
næsten umuligt at inddrive renter og afdrag på lånene hos plan-
terne, endsige indføre foranstaltninger rettet mod denne gruppe.

_ For en ordens skyld skal det tilføjes, at v. Pröck selv var plan-

~ At embedsmændene søgte at supplere deres sparsomme gage skyldtes
1 C ikke alene, at de socialt skulle begå sig blandt økonomisk bed-

re stillede plantere, men også at de skulle eksistere i et sam-
 fund med et enormt højt omkostningsniveauggi Levefoden var fan-
tastisk høj i en plantagekoloni, og St. Croix dannede på dette
punkt ingen undtagelse. west har nøje, post for post, beregnet  
de udgifter, der fulgte med en jævn vestindisk husholdning.
Således kostede det 5-800 rdl. årligt at leje et hus, der bestod
af et værelse og kammer + 2 eller 3 kvistkamre, foruden de nød-
vendige negerhuse og et køkken. Samme middelmådige hus kunne og-

- ~

så købes for mellem 5-8000 rdl. Af husnegre var det nødvendigt _
 med 4, én, der skulle stå for den daglige gang i huset, en syer-

(i (ske eller barnepige, en kogenegerinde og en husneger til opvart-
ning. Lejen af disse beløb sig til 348 rdl. årligt,
Mælk kostede godt 45. rdl. årligt, og Mest regnede med et.)
f0VbYU9 På 3 t9k0PfUlde PV dag- Brød til fire personer
blev sat til godt l52 rdl. årligt. Derud over omfattede bereg-
ningen kostpenge til negrene og nytårsgaver til samme (40 rdl.).
Vin - især Madeira - indgik i husholdningen med l pibe (godt
400 flasker), for som Mest sagde: "Den betydeligste Artikel i en
vestindisk Husholdning er Viin, ikke alene fordi Tørsten fordrer
Lædskelse, men fordi den almindelige Humanitë byder enhver for-
syne den fattige Syge med Madeira, og hvad han forlanger."34).
Til klæder satte Mest familiens forbrug til min. 300 rdl. Til

___ _ ______;_ _, __ -V waf- - _:---_ __-_ _ _ "_____ '___ 'f' '___f7_'___ __ '____ _ 1 '____

33), Vibæk, p.26
34) West, p. 178
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lægebesøg afsattes 200 rdl., og udgifter ved at holde hest (græs,
havre, skoning af hesten) til ialt l38§ rdl. Ialt androg hus-
holdningsudgifterne 4040 rdl 84 skilling. Dertil kom yderligere
en udgift på ikke mindre end 2500 rdl. for den "der boer og
klæder sig vel ... og søger det bedste Selskab". "Hvis man enten
i embedsmedfør eller af egen tilbøjelighed jævnlig vil se sine
venner hos sig, eller hvis familiecirkelen er stor behøvedes der
5-6000 rdl. for at leve bekvemt, for som den Vestindiske Tænke-
måde ikke tillader sig Credits- og Debetsconto for Invitationernggi
west gik endog så langt som til at hævde at l0000 rdl kunne 
bruges, hvis selskabeligheden udvidedes med åbent hus og med
ekvipager. Guvernøren kunne efter Wests formening end ikke med
sparsommelighed holde hus for under l2000 rdl.35). Hvad hen-

(= sigten med dette kapitel i wests bog egentlig var, udtrykkes
7 nok bedst af beskrivelsen af den situation som embedsmanden var

i, der kun havde en indkomst på 3000 rdl.. (Han "skal nægte sig
den eneste Opmuntring, der gives på Stedet, sine Venners Sel-
askab, han skaJ'indskrænke sig til sig selv og tillukke sit Hjer-
te som sit Hus, om han ikke vil løbe i Gield, men sker dette, da ~
er han lænket til Landet, indtil endelig en velgjørende Feber
gjør Ende på hans Kummer, og overdrager hans Boe til Skifteret-
ten, og hans efterladte Familie til Forsynet“.36) Der er såle-
 des ingen tvivl om, at Mest agiterede kraftigt for en gagefor-

  højelse, dels for embedsmændene som helhed dels for sig selv
i særdeleshed. Hest var skoleholder på St. Croix.

M 3 På trods af, at Mest er stærkt tendentiøs i sit kapitel om ud-
(, gifterne ved at leve på St. Croix, så antyder det dog, at leve-

omkostningerne var høje, men endnu klarere påviser det sammen-
 hængen mellem disse omkostninger og den sociale placering. .

Denne kunne åbenbart måles på antallet af gæstebud - hvem man
 omgikkes - udstyr eksempelvis i form af heste og vogne etc.

Men denne varetagelse af social status og ambition krævede, som
også Mest gør opmærksom på - indtægter. Det var således ikke
blot et spørgsmål om at komme til gæstebuddene, hvis man da blev
inviteret, men, i stil med sine ligemænd, også selv at indbyde
og afholde udgifterne forbundne dermed.- Men i hvilket forhold

___|u77 ___ __ __ ' _ 'it' tí-íil-__l_-_-T-L__$ _I1'í`F I ll-X._ _L 4__H___H I l ;3 __

35) samme, p. 183-85.
9 36) West, p. 185-86.
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stod indtægterne til udgifterne ? Hest oplyser, at en plan-
tagebestyrer eller mesterknægt, foruden visse privilegier (f.
eks. fri bolig, en pibe madeiravin etc.) på en liden plantage
fik 600 rdl. og på en stor plantage l500 rdl. + flere privi-
legier37). Toppen af denne besiddelsesløse underklasse udgjor-

-des uden tvivl af inspektøren på Det Schimmelamnnske Fideikom-
mis, og denne (Johan Brun) blev i l788 aflønnet med 2500_rdl.,
fri bolig, en negeropvarter, 2 heste, en ko, et får, fedekvæg,
250 pa. sukker ag 234 1 gamme1 ramig). Det var så1edes ikke
denne klasse, der angav tonen i det sociale liv, der udspil-
lede sig på St. Croix. Hvad angår købmændenes og lægernes
indtægter, kan der intet eksakt siges, da skattesystemet ikke

(S var baseret på indkomstskat, men på afgifter på jord og slaver
_(fra l803 også skat på bygninger). Hvad købmændene angik
tjente de uden tvivl store summer - en del af dem blev senere
plantere selv.: Således ejede Rich. Foster i l792 en sukker-
plantage på 359 acres med et slavehold på 25639), hvor hans

 aktiviteter i l776 havde været på handelsmæssig basis, bl.a.
slavergg). Hvad lægerne angik, så findes kombinationen læge-
planter i en hel del tilfælde, eksempelvis Thomas Cullin, dok-
tor fra l763 og registreret som planter i l780 med en sukker-

 plantage på 300 acres og et slavehold på ll640). Lægernes
indtægter syntes dog underlagt bestemte faktorer så som kva-
lifikationer og ansættelsesvilkår (klientel). En læge, der

M således var ansat til at tage vare på Fideikommis°ets slaver
(_) aflønnedes med 400 rdl + muligvis visse privilegier, hvilket

med inspektørapprobation burde hæves til det dobbelte. Et
forslag om at søge lægelig bistand hos Landfysicus Gordon i
Christianssted, da Fideikommis°ets egen læge var død, blev fra
dr. Gordons side mødt med et honorarkrav på l000 rdl. pr. år,
og så skulle han kun tilse slaverne sideløbende med den øvrige
praksis41). For plantageejernes vedkommende var der en del
faktorer, der bestemte deres indtægtsstørrelse42).

-auf rf p-n§_____ t '1 ' 1_" |l&I__ "71' 177 L _l_ _' '_ _ _1u_'__4 l7`pnn(_ _, _ _ '_ _-___;-af___ 4 Jlwí-ln uunà-3

37) West, p., 33. '  
38) Degn: Die Schimmelmanns, p. 258-9. 1
39) matriklen 1792 og Royal Danish America Gazette 1776.
40) K.Larsen: Vestindiske og Guinesiske Personalia og Data.

Ny Kgl..Saml. 2480, 1-8, under Cullin og matriklen 1780. “
41) Degn, p. 310-11.
42) Klima- og bonitetsforhold samt den indflydelse slavetal-

let havde på jordens udnyttelsesgrad er diskuteret i kap.
2 og 4. 1
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I første omgang var det er spørgsmål om behæftelsesgraden. _
Denne var determineret af det beløbs størrelse, som plante- a
ren havde optaget som lån og med plantagen som sikkerhed. 4
Eftersom der skete en enorm prisstigning på jord med en deraf >|'1.

Fl

følgende værdistigning af plantagen, var det i realiteten 4%
7 muligt løbende at udvide lånene i plantagen. 1Disse lån skul- er mW

le forrentes, hvilket for de hollandske låns vedkommende jimLET

1;_ f_|_skete med 6 % p.a., Dertil kom så en betaling på 2 % p_a_ i å
.==;.:'_-3..a.:r._.'_=il .i:7_.-f|-_ Iw

provision, idet renter og afdrag ofte betaltes ved, at plan- ,4
fÉ;_-;- xa-__=4.r_

teren consignerede en større eller mindre del af deres høst 1
til kreditorerne. Råsukkertilførslen til købmændene blev så- ii

___..____._;"=r;'i';'i'it,-';:_=:';'$

___......._--..'_-..^-1.111.-_-=-_?

i
i ledes stadig mindre p.g.a.stigende låntagning, og det var en gw

_ 1 _ 111:!1 _
IFaf de faktorev, der bevirkede, at den danske stat indløste de ig

_iii(ä_  hollandske lån. Dertil kom så evt. anden gældafdragelse f.eks. 4
_ il

L :_

købmandskreditter og afdrag på beløb til slavekøb47). Andre 1
vigtige faktorer for planterens overskud var selvfølgelig hø- 1

--1.

, .« 1
0 l

stens størrelse og produktets pris, hvor sukkerprisen bl.a. jv
_li krigssituationer udviste store stigninger. Således angav tg
“I

__ _ H..
_ 11,1111'I.,

Oxholm prisen på sukker til at være l2 rdl.v.C. pr. lOO pd, ud- ;8
regnet som en gennemsnitspris på sukker for årene l792-9644).
Oxholm anførte endvidere, at planterne regnede med et gennem-
snitlig udbytte på l-2000 pd. sukker pr. ager hele plantagen
rundt45), og anvendes dette gennemsnit på en 300 acres stor 8. i
p1adtage, vt11e udbyttet biive pa me11em 38000 ag 72ooo ea1_v. I
C.I' Det første tal er nok det mest sandsynlige, idet et beløb H

(__ på godt3000O rdl. bliver resultatet af en anden beregningsform
t'  skitseret hos Degn. Efter denne beregnedes høstudbyttet til) im

_[|1l- -1

.|. |~

ir: 4
if” I1at være lå fad sukker pr. neger46). Efter opgørelsen i kap.4 _

 81
havde denne jordejergruppe, indenfor hvilken 3OO acres fandtes,  W_--1 _.a

'iI:'|`*:'

-omkring l50 slaver i l792479. Derfor bliver høstudbyttet ca. 'W
 225 fade á l2OO pd. = 27000Opd. eller 32400 rdl. Oxholms tal M

1_,, :-1. -f|:! 1
=:! '__'skal således vurderes med stor forsigtighed, idet han var li- M

__-_-.-4-_-....1:_.a_:.
É' r-

_ _ `H* __L__ J_ '_ T '___ _' *I__ __", 'll' lir

1 43) Sveistrup, p. 62-63.  
44) Oxholm, p. 67. Denne pris synes at være i underkanten,

se Willerslev, p. 63. , -
 45) oæhezm, p. 48. 5 . ;

46)) Degn, p. 290. gw
47) se kap. 4, p. 54, 3,
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såtænmNmiøs,som Mest var. Oxholms hensigt var nemlig - i pole-
mik med en skribent i månedsskriftet Iris - at påvise kolonier-
nes værdi og rentabilitet, og heri indgik jo plantagernes pro-
duktion. Dertil kom, at disse år - hvad sukkerpriserne angik -
var de bedste for St. Croix overhovedet48i Under alle omstæn-
digheder skulle overskuddet dække betaling af renter og afdrag
samt til planterfamiliens leveomkostninger, idet indtægter fra
romsalget påregnedes at kunne dække mere end udgifterne til  
plantagedrift i et godt år49i Således synes plantagedriften -
i hvert fald med en plantage af denne størrelsesorden - at dan-
ne et yderst rimeligt grundlag for en planterfamilies eksistens,
selvfølgelig afhængig af gældens størrelse.

-Hvad angår denne gæld (de hollandske lån), så har Hest en ganske
(“ bestemt opfattelse af, hvad pengene blev brugt til. Han hævder

 nemlig, at de "neppe i almindelighed er anvendte til det nyttig-
ste brug til plantagernes bedre drift.....samme penge kom såle-

ø

des i hænderne på mange, som ikke vidste ret at giøre med dem,
1 1

og bragte derved adskillige af Europas overdådighedsting, som
hidtil vare fremmede for deres simple vaner, men bleve snart
ved vanen en nødvendighed."50)' Den efterfølgende historie, for-

 talt om den største planter på St. Croix i denne periode,
Christopher McEvoy, viser, at der dels tjentes enorme beløb -
i hvert fald af storplanterne - dels at deres måde at bruge pen-
gene på kunne være ret speciel. Christopher McEvoy havde købt
bygningen på hjørnet af Bredgade og Frederiksgade ( det senere

_  Prins Georgs Palæ) i København og senere Bernstorff slot. Un-
(-2 der turen ud til slottet havde McEvoy kørt med "et firspand af

 ædle heste pragtfuldt opselede og alle forsynede med blinkere i
hovedtøjets top." Imidlertid blev der nedlagt forbud mod
McEvoys anvendelse af et sådant køretøj, da det kun var højade-
len, der måtte køre med blinkere og firspand. Hvad gør så en
stolt planter med mange penge? Ja, da McEvoy 6-7 måneder sene-
re kom tilbage fra Vestindien, kørte han til slottet "i parade-
vogn forspændt, ikke af heste, men med 8 kridhvide muldyr alle

_ ___ _ _____________ T' ' 'W7 Yi” ""“ T'TT*_ _ _" '___ L “""_ ___ ___:-un-u-n**___Jrt 1
' _

48) Sveistrup, p. 79 og Willerslev, p. 63 _
 49)  oxhoZm, p.82
50) West, p.170
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orsynet, i e me in ere, men me ostbare belgiske og søn-
derjyske kniplinger som top, og øredekoration. På vognen sad
negerkuske - og tjenere i guldbroderet liberi, og forløberdyre-
ne førtes af hajduker, overdådigt klædte i skotske farver."51).

I ethvert samfund vil der være en klasse eller en gruppe af bor-
ger, "som har magten, eller som besidder en (i social, økonomisk
eller kulturel henseende) indflydelsesrig stilling". Således
definerer Ordbog over det danske sprog begrebet Aristokratisgi
For at blive henregnet til denne klasse af borgere krævedes -
der, at den enkelte opfyldte visse værdiladede normer og idea-
ler - gældende for netop det enkelte samfund.
For plantagesamfundet på St. Croix var den ledende klasse teo-
rètisk1set delt i et ejendomsoligarki, hvis indflydelse var
koncentreret omkring det økonomiske og sociale aspekt, og et
embedsmandsaristokrati - toppen af embedsmandsstanden med gene-
ralguvernørep i spidsen - der sad inde med den politiske magt53i
For begge grupper var en vis økonomisk baggrund nødvendig, idet
den ydre manifestation af tilhørsforholdet til samfundets top  
krævede en yeerst bekostelig levestandard i form af selskabelig-
hed, hus i byen, påklædning, husnegre, plantagebestyrere etc.

il _

Embedsmændene havde naturligvis deres gager, måske suppleret med
indtægter fra anden side54 mens plantagerne for den besiddende
del af aristokratiet leverede det økonomiske grundlag
For at danne sig et indtryk af hvem og hvor mange denne sidste
klasse omfattede er det således nødvendigt at "konstruere
definition gående på de faktorer, som leverer det økonomiske
rundlag - i e vi sige jor og slav Men hvor denne ræ -

se skal drages, er straks sværere at afgøre I en undersøgelse
af planteraristokratiet på Antigua mellem l73O og l775 har
Sheridan - som kriterium for at tilhøre aristokratiet - udeluk-
kende anvendt en.Mndejendomsstørrelse på 300 acres sukkerland55
Dette jordkriterium kan accepteres som gældende for St Croix og-

51 Ernst Mentze Dansk Vestindien, bhv 1966 p 62-6
Mentze anfører endvidere, at der skulle fødes 47000 muler,
inden man fik et hvidt

52
53 Interrelationerne vil blive søgt klarlagt senere
54 se Holst's beskyldninger mod generalguvernør Prðck og

embedsmændene Vibæk, , p 32
55 R B Sheridan The Rise of a Colonial Centry A Case

Study of Antigua l730-75 The Economie History Review
13 0-61 342-
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så, idet den udpining af jorden, som måtte være resultatet af
lOO års dyrkning på Antigua, modsvaredes af den mere svingen-
de bonitet.på St. Croixäðg Således omfattede jordejerne un-
der bonitetsgruppe D ofte arealer fra de tørre østlige områ-
der57). Desværre var det ikke muligt for Sheridan at anven-
de slavetallet som et yderligere kriterium, da materialet på
dette punkt var mangeÉfuldt58). Matriklerne derimod giver
fyldestgørende oplysninger om slavespørgsmålet. Det vil der-
for være rimeligt at forudsætte et slavetal, der sikrede
driften af en sukkerp`antage på 300 acres. Derfor er slave-
tallet pr. lOO acres for ejergruppen 300-399 acres i sukker-
ompådet i de respektive år valgt som et yderligere kriterium.
Derved dækkes ændringer i arbejdskraftbehovet ind. Der er p.
g.a. slavekr teriet, at de to danskere Jens Mikkelsen Beck
(ophavsmanden til kortet over St. Croix, se kap.3) og Jør-
gen Hardung ikke er at finde i denne gruppe. (De ejede henholds-
vis 8l3 og 38l acres i l754, men havde til dyrkningen respek-
tivt kun 45 og 37 slaver - kravet var l7,4 pr. lOO acres eller
52-53 slaver;ialt. Samme skæbne led Handelshuset Ter Borck1 . _ _

og Sønner i Holland, der stod som ejere af 300 acres i l780, 
men kun havde 67 slaver. Kravet var (49,l x 3) l47 slaver59)
Antallet af personer, som ppfyldte det første kriterium var
l9l, men reduceredes p.g.aL kravet til slavetallet til ll2.
Sheridan anvendte som opgørelsesgrundlag familien - på trods
af, som han selv gør opmærksom på, at familieskabet ikke al-
tid var en fordel, men ofte kunne virke som en økonomisk hæm-
skdðo). I denne undersøgelse vil de 2 kriterier (jordejendom
og slaver) blive rettet mod den enkelte planter, idet matrik-
lerne stærkt understreger det individualistiske ejerskab.  
Der findes således ret få tilfælde af dyrknings- eller ejer-
fælleskab mellem en families enkelte medlemmer. Alligevel
vil familiens samlede jordareal og slavetallet blive anført
for at indicere den betydning familien - ved samlet optræden

__ ___ 7' _ Cl 7' '_' 7"li7-I' _ __ llí-_ J? _|í7`_"7íí--_ Å-í____ _

56) angående jorden på Antigua, se: Sir C.P. Lucas: His-
torical Geography of the British Colonies vol.2.
Oæfort 1905. C 1

57) se kap. 3, p. 40, note 52,
58) Sheridan, The Rise, p. 343.
59) :Tabel XI, kap. 4. p, 54,
60) Sheridan, The Rise, p. 344.
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ville have i samfundet. Tallene anføres dog kun i de tilfæl-
de, hvor ét familiemedlem opfylder de tidligere nævnte krite-
rier for at tilhøre aristokratiet. I lighed med Sheridans
fremgangsmåde er det den største jordejendomsstørrelse, som
den enkelte planter opnåede i perioden samt det dertil kor-
responderende slavetal, der er anført. Resultatet er, at ari-
stokratiet på St. Croix i perioden l742-l8o4 talte ialt ll4
personer fordeltlpâ 75 familierðí). Fordeles disse i samme

ip .

ejerkategorier, som Sheridan anvendte på Antiguas aristokrati,
er resultatet følgende:  

Aristokratiets fordeling i ejerkategorier på
Antigua l730-75 og på St. Croix l742-l804.

 * Tabel XIX
 åntigua St. Croix C

acres?FámiIIef__“_Fâ iFiPt__l;ÉEI§IE ër q eff _
soo-399 T e 11 27
4oo-499 s 9  14  23
soo-599  11 7 14
eoo-699 7 8 12
7oo-799 5 3 12
soo-999 7 7

1ooo-1499  10 11
15oo-1999  7 5
2000-2699 3 2

_ f H Wlgg 7

._|

l\JO\-Pix

2,105' _ _ :Q _ _ _
1a1t 114 X)mIUTI \IILU'1I[\J

I
~ I1

ø
V O

, .

gBemærk: Forskellige intervaltrin - hentet fra Sheridan: The Rise, p.345.
X) indeholder 2 kompagniskaber: Nicolas Tuite + Co på 2098 acres, og

Schimmelmanns fídeioommis på 1935 acres.

På grund af de forskellige kriterier og forskellen i dels den
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tidsmæssige ramme og dels opgørelsesmetodenðâf som er anvendt 1
i de to undersøgelser, skal enhver sammenligning foretages_
med stor forsigtighed. Dog synes der for begge parters vedkom-
mende at være en koncentration i de 3 mindste ejergrupper og

ffff __:_f7_:7 NW: _ fffff 77” Y 5' 17" f__ f f f: ' ~ _ 1_ _ _- f-| '_' _-_,í-í_ ii ._,___fJ._ ___,_| _-

61) se side 100 ff. _
62) Sheridans opgørelse er en totalopgørelse for de 45 år,

mod den for St.Croix' vedkommende anvendte
”interval”-opgørelse. I
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og omkring ejergruppen med l000-l499 acres. Ellers hersker
der en stor overensstemmelse forholdsmæssigt mellem ejergrup-
perne. Dog bemærkes det, at Antigua intet sidestykke havde til
de to "mammut“familier på St. Croix, McEvoy og Heyliger. De
ejede 1e1t henho1dsvis 3355 eg 4398 eereeðif .
De klare paralleller mellem resultaterne af de to undersøgelser
viser, på trods af forskellene i opgørelsesformen, at St. Croix
hurtigt nåede den ejendomsstruktur blandt aristokratiet, der

_ var universel for en sukkerkoloni. '
,..

 Hvad angår det nationale tilhørsforhold for befolkningens og
specielt aristokratiets vedkommende på St. Croix, så er dette
spørgsmål aldrig rigtig blevet belyst. Martfeld har i sit værk

(~ opført en del slægters nationale oprindelse, men da denne over-
“ sigt slet ikke er fuldstændig, og da det er skrevet i l760ePne GF

det ikke fyldestgørende for den her behandlede periode64i
åSom tidligere nævnt, anførte Sveistrup antallet af englændere
til at være 5 gange så stort som antallet af danskere i l74l65f
og i sit værk skrev west i l742 om aristokratiet (uden dog at
anvende dette ord) "Overvejer man af hvilke Individuer det sel-

 skab består, som udgør, om jeg ellers uden hensigt til rang kan
bruge dette ord, den første klasse af Indbyggere, så ere de, ik-
ke at tale om de få Embedsmænd og fire til sex dansk indfødde
Plantere, for størstedelen Engelskmændöði Den engelske nationa-
litet blev således fremhævet både i l74l og i l792 som domine-
rende. '

I den efterfølgende tabel, der er resultatet af et research-
arbejde på baggrund af arkivalier, fremstillinger og opslags-
værker67) vil man kunne aflæse aristokratiets nationale tilhørs-
forhold i denne periode.

__ __ ___ ':17___ __' ' í"7 'Y ffflíf _ 7' ~ _ __ If, “" Ilind '_ __ '_ " __ _ _______ __ __í-T ";:_ '--fif--Q-fffffi

63) se tabel XXII,p.100 ff. 1
64) Chr. Martfeld: Samlinger om de danske vestindiske øer,

St. Croix, St. Thomas, St. Jan. Bdf I-IV, 1765-68.
65) se kap. 1, p.9. C
66) West, p. 29  _
67) se litteraturliste, p.107 ff.
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Aristokratfamiliernes nationale tilhørsforhold. _ _
9   Tabel XX

. . Antiguaww wt §t.Croix __
Natl°UaI) eÉ_“ kendt fof b èt" '
Dansk 0 17 I§68)”
Engelsk  36 .l2s  2l
Fransk l I 4 6
He11endek 1 6 ' s

í

Irsk I 5 I3 I4
sketek  13 5 7
ukendt 9 7 Is o,,,,1 I 63697 7,7 I 7,Wlptí-nl

Som det vil fremgå af tabellen var forholdet mellem repræsen-
-I.. _

tationen af henholdsvis den danske og den engelske nationali-
tet ihvertfald ikke l:5 på det familiemæssige område, heller ik-
ke hvis både irlændere og skotter lægges til. Mest overraskende
ved tallene i denne tabel er den danske gruppes størrelse.
Under kategorien "kendt", hvor kun de familier, hvis nationale
tilhørsforhold er kendt, er med (modsat formodet), vil man se,
at den danske gruppeIer den største næst efter den ubekendte
~gruppe. Der er dog flere indvendinger mod dette resultat. Som
=det vil fremgå af rubrikken "formodet", hvor navnene på de under

_ .

ukendt rubricerede personer er anvendt som sidste mulighed for
at placere disse plantere nationalt,er den engelske gruppe
størst, og tales der om den engelsk-sprogede gruppe (skotter,
irlændere og gnglændere), så talte denne nationale gruppe 42
familier ud af ialt 75 - altså over halvdelen.

u

Hvad angår den danske gruppe, så omfattede den 2 familier, som
ikke opholdt sig på øen. _Det drejer sig om Københavns borg-I
mester Fr. Holmsted og hans excellence geheimeråd overkammerher-
re og direktør for det vestindiske kompagni C.A. von Plessen.
Endvidere ville den andel, som den danske gruppe udgjorde, syn-
ke, hvis forholdet blev set på basis af enkeltpersoner. 'Hvor

:__ f' __ ';__ 7' _ *__ '__ f_ T' _ '_ »W ____ ___L~ _; _ “__ :__ _ L_ '.:ff_ __1r_- __ '1_~r_-1 -”_ --.,_4|,_-1_ w

68) De 2 der yderligere er kommet til er fam. Beekman
_ (Sara og David), der muligvis var efterkommere af I

kompagniassistent Hans Chr. Beekman, der døde på
St. Thomas 1721, og fam. Krause, hvor stamfaderen
Gotfried Krause var oberstleutnant ved infanteriet.

69) hertil kom 2 af Anglo-Irsk oprindelse. Sheridan,
The Rise, p. 355-57.
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således det formodede antal danske familier lå på l9 ud af
75, hvilket vil sige 25,3 %, så udgjorde antallet af enkelt-
personer (formodet) kun 22 ud af ll2 eller l9,6 %. Det skyl-
des selvfølgelig, at de danske familier oftest kun havde en
enkelt repræsentant iblandt aristokratiet, undtaget dog Beck-
man, Moth og Søbøtker. Her kom den hollandske gruppe til  ..
kort, idet familien Heyliger alene havde 9 medlemmer i den ari-
stokratiske gruppe i det her behandlede tidsrum70). Sammen-
lignes tallene for den nationale fordeling på St. Croix med det
tilsvarende tal på Antigua træder der en bemærkelsesværdig
forskel frem. Næstek hele aristokratiet på Antigua bestod af
engelsksprogede familier - kun 2 af familierne, hvis nationale

__  tilhørsforhold kendtes - faldt udenfor denne gruppe. Kolonisa-
s(« torernes nationale tilhørsforhold var således i klar overens-

___ . .

stemmelse med den koloniserende magts. Denne overensstemmelse
_ mangler helt for St.Croix” vedkommende, hvor andre nationa-

liteter ved siden af den danske er langt bedre repræsenteret end
tingenes tilstand må søges dels_ ' 1

på Antigua. Grundene til denne
I

i den udadvendte planterpolitik,   
endelig den beskyttelse den dan-
der blev ført,deksi behovet for

gnyt land i de gamle kolonier og
ske overhøjhed ydede?i krigssituationer.
Hvad angår den samlede planterbefolknings nationale sammensæt-
ning, kan dette materiale ikke sige noget om, men der kan vel
næppe være tvjvl om, at det danske element f.eks. blandt små-

) planterne har været ringere, især når man tænker på den store
(_~ gruppeaf fattige engelske kolonister, der enten fik eller bil-

 71)ligt købte jord af kompagniet i koloniens etableringsfase
Et markant resultat af den engelske befolknings talmæssige over-
legenhed blandt planterne kom på det rent sproglige område.
For at kunne kommunikere med slaverne var der overalt blevet
dannet et art hjælpesprog , konstrueret over et stærkt simpli-
ficeret europæisk sprog, der alt efter koloniens nationale til-

ihørsforhold var hollandsk, spansk, fransk eller engelsk. Det-
te simple europæiske sprog fik så tilsat lidt afrikansk72). ";.

;:p_;___ _ '_f 'Y _ 1_ 'I_ "__ 'f _':í _ 1.'__ “___ 1 _ __>__ _' ík '__ _ :_ 4_ ' t-ti' lm L __gí

70) se tabel XXII, p.100 ff_
71) se kap. 3, P- 29
72) se eksempel på hollands-kreolsk, Vibæk, p.202
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På St. Thomas var det hollandsk-kreolske herskende omkring
l700 pga. den hollandske befolknings dominans. Herfra over-
førtes det til St. Croix, hvor det efterhånden fortrængtes af
det engelsk-kreolske pga. den store tilvandring af engelskta-
lende plantere73i Således siger Hest om indbyggerne på I
St. Croix og St. Thomas, "Forskiellen grunder sig på Indbygger- Æ
nes Forskiellighed, hvilke ere på St. Croix for det meste Engel- v

I.

ske, og på St. Thpmas en almindeligere Blanding af adskillige
europæiske Nationer, og en deel af de Indfødde nedstamme fra

` IIhollandske Familier, så er også det hollandsk-creolske, ligesom 1
det engelsk og blandt Negrene engelsk-creolske på St. Croix."74)' I
Pa et andet punkt fik det net1ene1e tI1hørsferhe1d t1I11ge be- II

-. I1|
I'.

 tydning. Oxholm udtrykker det ret poetisk, idet han siger: "Det I
II

_ . - II

(:r land, man er født i, tyer man helst til."75i For mange plantere g
I lä.

'N - II

- II
1?Ivar det kronen på værket, når de nåede en vis indtægt eller alder, I

at forlade kolonien for at nydederes§ um.if hjemlandet. Med den I
u-nationale sammensætning planterne havde på St. Croix, set med I
danske øjne, betød en sådan handling, at der blev trukket kapi- í
tal ud af det økonomiske system, som Danmark udgjorde sammen med
kolonien. Noget sådant var i strid med merkantilismens love, og

\

man søgte fra den danske regerings side at imødegå en sådan ud-
vikling på to måder. ikapitalflugten skulle bremses ved beskat-

@ning af den formue, der førtes ud af landet - de såkaldte tien-
 depenge, og de hjemvendende plantere skulle lokkes med begunsti-

S gelser til at slå sig ned i Danmark. Hvad det sidste punkt an-
(“- gik, var resultatet imidlertid ringe, og dannelsen af en klasse

af forhenværende plantere, som skabtes i England, udeblev ganske
for Danmarks vedkommende76i Oxholm fremhæver endvidere, at ud-
dannelses- eller opdragelsessystemet i Danmark var så dårligt, .
at mange forældre "sendte derfor deres Børn til England eller
Skotland, hvor de fik sådanne Principer og sådanne Ungdoms-Venner,
som siden giør, at de anse disse lande som deres Fødeland."77i

. Opdragelsen skulle altså ligefrem ændre opfattelsen af det natio-  
nale tilhørsforhold hos en person, der gennemgik en sådan opdra-
gelse.  _   _ _ _

_ _ f __ :f _ _ J' f '_ '::_f _ _ _:f 7-' _ f _; 7 _ f _. _ T

73) Vibæk, p. 195
74) West, p. 325
75) /xholm, p. 81
76) Vibæk, p.s1-52
77) oæhezm, p- az '
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Derudover fik det nationale tilhørsforhold betydning i krigs-
situationer, idet f.eks. de engelske militsfolk ikke ville
deltage i øens forsvar mod et evt. engelsk angreb i den si-
tuation, der i l80l førte til engelsk besættelse af St.Croix78).
Planterne imellem betød forskellen i national tilhørsforhold-
næppe meget, idet samfundet havdeden samlende faktor: udnyt-
telse af de bestående forhold til økonomisk benefice for den
enkelte. _ ”_ _

I Tilsyneladende betød det nationale tilhørsforhold - vel
at mærke et dansk tilhørsfothold - dog noget, idet

I .
J

kun danskeplahtere blandt aristokratiet, havde administra-
tive hverv på øen. Imidlertid er der grund til både på det-

__ te qmråde såvel som m.h.t. de efterfølgende oplysninger om
(.e planternes øvmige hverv og titler at mane til forsigtighed i

-e, _

tolkningen af disse pplysninger, da slutningerne nemt kan kom-
me til at hvile på en ex silentio slutning eller med andre ord
på, hvad kilderne ikke siger. Derfor vil de efterfølgende af-
snit kunne få en mere deskriptiv karakter. Under alle omstæn-
digheder fandtes der ll personer med administrative poster, al-
le af dansk nðt10 gIItet, og heraf var ikke færre end 4 guver-
nører. Den første var Frederik Moth, der havde en fortid som
bl.a. overkøbmand og kommandant på St. Croix, og udnævntes til
tgeneralguvernør over"alle 3 øer i l736, en stilling han beklæd-
te til l743. Den næste var V. Pröck, der som den første gene-
ralguvernør efter kronens overtagelse havde posten fra l755-66.

(T. Den næste i rækken var finansgeniet C.H. Schimmelmanns nevø,
H.L.E. Schimmelmann, spm i l766 blev udsendt til Vestindien for
at bestyre onkelens plantager, og han var medlem af regeringen,

 inden han i l78l blev udnævnt til vicegeneralguvernør. I l784  
blev han generalguvernør ad Interim og generalguvernør l785-87.

- Det 4. medlem af gruppen var Ernst v. walterstorff. Han var
regeringsrådsmedlem i l788, og blev på baggrund af sin juridiske
uddannelse landsdommer fra l780-86. Generalguvernørposten over-
tog han efter Schimmelmann, en post han besad til l796. Sam-

- men med posten som koloniens ledende person, havde de ovennævn-
te personer økonomiske interesser i plantagedriften, og på den

78) Se kap. 1, p. 14.



910  
baggrund er det ikke helt uforståeligt, at der kunne opstå di-
vergenser mellem styret på St. Croix og den danske regering om
den politik, der skulle føres. Af de øvrige danske plantere hen-
hørende til aristokratiet og med en administrativ post var Søren
Bagge, byfoged, skifteforvalter og advocatus regius79), Jacob
Linberg Müller, toldinspektør, og P.L. Oxholm, regeringsråds-

- _ I

medlem; Johan N. Schopen var en af Compagniets mænd. Han hav-
de således beklædt qverkøbmandsstillingen og haft plads i se-
kretrâdet, mens,B.S. Schuster i l755 beklædte landsdommerstil-
lingen. Johannes Søbøtker var notarius publicus og guvernement-
sekretær, og han havde tillige en fortid som kasserer på St.Tho-

imas`i compagniets tid. Sønnen Adam var kolonialadjudant og med-
lem af borgerrådet, og efter den engelske besættelse i l80l-2,

~ medlem af den kmmMss m_ der skulle undersøge de ansvarlige em-
(~' bedsmænds handlinger omkring kapitulationen.

-_ -

Det er klart, at de her nævnte plantere ikke udgjorde den sam-
lede embedsstand på St. Croix i de 62 år undersøgelsen omfatter.
Der vardels mindre plantere på administrative poster, og dels
var der en regulær embedsstand uden tilknytning til planter-

 = erhvervet.
/4ø-wn- Hvad angår embedernes koncentration på danske hænder, så synes
Vvf*Æ/då Idetat være en tilfældighed, idet en John Cooper og en James
i l afííwøf Towers - begge af skotsk oprindelse - sad på henholsvis byfo-

íz iyæl- gedembedet i Frederikssted og skifteforvalterembedet i l78080).
_ Om der så foreligger en naturalisation for deres vedkommende,

vides ikke. Med hensyn til repræsentation i borgerrådet og
(kf sekret- eller regeringsrâdet, så syntes det nationale tilhørs-

forhold uden betydning - her favoriseredes personlige egenska-
ter sammen med social position.
Af de ll? personer, som undersøgelsen omfatter, var de 8 medf
lægelig baggrund. Af disse var 3 fra Skotland og 2 fra Irland,
mens 3 havde ukendt nationalitet. Der kan næppe være tvivl om,
at disse tre, Robert Colhoun, John W. Irwin og Peter Pentheny
også hørte til den engelsktalende gruppe. A cdenne engelsktalen-

 de gruppe dominerede, ikke blot inden for aristokratiet, kan ses

--- _ _ ;_ _ -_____ _ 1: - __ 1--_ __ -___ _f~;- __ _'_;___ --_>__ _ V- ___-~ “_ __._____ __ .ü .,_,F_ ___ _ _ __ ___, __

79) se beskrivelsen af de forskellige poster, kap. 1. p.14-15
80) matriklen 1780.   S
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er pa St Croix Gordon Stewens, Clarkstone Barret Duncan,
Kenny Ferrall Morris og Stormg Af disse kan der kun for den
sidstes vedkommende være en mulighed for ikke at høre til den
engelsktalende grupoe Således anfører Sheridan, at der til de
vestindiske kolonier var en stor immigration af især skotske læ-
g r en indvandring d - foruden Vestindiens lokkende toner
om i~igdoni - vel må begrundes med en overproduktion af læger i Skotland
Som tidligere nævnt var der gode penge i lægegerningen - i hv rt
fald mod slutningen af århundredet - under forudsætning af gode
kvalifikationer84 og denne omstændighed har uden tvivl medført
lægernes indtræden i planterklassen og aristokratiet

På det militære område var 23 personer engageret og gruppen
omfatter bade personer med gerning i militsen og militært ud-
dannede personer med tilknytning til det regulære forsvar
Af militsfolkene havde de fleste rang af kaptaJn(9 personer

ket vil si e, at de har ledet militskom agniet i e af
ni kvarterer Overkommandoen lå i hænderne på stadthauptman-

en 5) hvoraf 4 er registreret Cornelius Hendricksen Janzsoon
Bertram Peter de Nully P L Oxholm og Adam Søbøtker Netop
disse fire er et glimrende eksempel på at det nationale til-
hørsforhold ingen rolle spillede for at blive leder af milit-
sen, idet de henholdsvis var af hollandsk, fransk og dansk op-
rindelse. Desuden var der to generalkrigskommissærer: Lucas 
Bevërhoudt og Gert Sprewert de Nint (begge hollændere) og een
overkrigskommissær: Henry Ryan (irlænder).
Deres opgave bestod i at modtage troppernes ed på kongens veg-
ne, godkende de enkelte folk, våben og heste og senere følge
dem under felttog for at lede indkvartering, forplejning etc.
Krigsëgmmissæren stod selvfølgelig under generalkrigskommis-
særen .

_" “_ _ __ _ _1____~_ _ _ »_ ___ _ _ __ _ _'“1_ 7 _' _ _'f1

81) Degn, p. 310
82) West, p. 97 '
83) Sheridan: Sugar and Slavery, p. 197.'

samme: Mortelity, p. 294
84) lse p. 79-
85) se forsvarsopbygning, kap. 1, p.15~16. S
86) Håndbog for danske lokalhistorikere. Red. Johan

Hvtdtfazdt. 1970, p. 325 ah 498  

_ ud fra Degns bemærkning om, at det for det meste var irlændere,
der drev lægepraksis på St. Croix i den sidste del afdet l8. år-
hundredegíi west nævner i sin bog fra l793, at af læger fandtes

ud ` O - 1 ': 9 9 s
. 2) . _

e 83), . í ..`, er,  . .

_ . g ` . . . _. e
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Der synes også at være gået mode i militære grader inden for
militsvæsenet, i hvert fald fandtes der i sidste halvdel af

' _ »E

denne periode 3 majorer (John Coackly, Cornelius Cortright og gh
William Mc Dougall) og l oberstleutnant - en titel Bertram n
SPeter de Nully fik efter stadthauptmandposten. p

(Af militært uddannede personer omfattede planteraristokratiet
'å':1.1TÉ-7:.r.;_....

':?l'2
kun to personer: Frederik Moth og P.L. Oxholm. Frederik Moth J;

17`-"-"?.å'--..--H.1É':`..'.fÉ`l_1E5`='s^-r

sluttede sin karriere som kommandørkaptajn, mens P.L. Oxholm,
der blev udsendt som sekundleutnant til St. Croix for at un- 1
dersøge øens forsvar, i l799 blev forfremmet til oberst, og i  n
l805 til generalmajor. Endelig var der to personer, der fik É

il;
tildelt en militær titel på baggrund af deres gerning som gene- g

:Hil 1'ralguvernør - uden at have nogen militær uddannelse, nemlig 8
i !f.!__ il 11.
li ii-NI.

(_) H.L.E. Schimmelmann, der blev udnævnt til oberstleutnant og Æ
'in ' '

Ernst Frederik v. walterstorff, der blev generalmajor. S N

.___.._f;;f..-- _--_-_-_-___-_.-_-__..-

Den aktivitet, som planterne udviste på det forsvarsmæssige om-  
råde, hvilede i første omgang på milits- eller værnepligten. ,

1i-en
:nh

,|.1'Men hvad ville da for den socialt bevidste planter være mere is
inaturligt, når nu denne tjeneste skulle ydes, end at konsolide-
re stillingen i hierakiet med en ledende post i militsen?  
I samme spil om social status kunne man forestille sig titler
anvendt. Ved at få tildelt en titel beviste man over for det '

1øvrige samfund, at man havde gjort hoffet (kongen) opmærksom
på sin eksistens, eller måske havde direkte forbindelse til
højeste stedü ' '

f! Af de ll2 personer, som aristokratiet omfattede i denne peri-
ode, bar således de l4 af dem titler. Hertil kom så de to
1kke-vegtnmimnyg; Fr. Holmsted, der var justitsråd og

13_ _,

v. Plessen, der både var geheimeråd og overkammerherre. Af de sä
hi."|

øvrige l4 var 6 betitlet lavt, heraf 5 justitsråder: Theobald 9
Bourke,Fr. Moth, Fr. Chr. Moth, H.L.E. Schimmelmann og Bertram (*

--5...-_-Samuel Schuster, og l kancelliråd: Søren Bagge. m
I '

_ _1

Den anden gruppe af højtbetitlede omfattede 5 kammerherrer, 2 J
' i
É Pj
-.É=íkammerråder og l konferentsråd87). s

_ » __ _ _ _ ' fl_- _ , - _____ __ _-_-_---f-_-_~ __-__ _ __ __ ---_f_-- -_ --__ _ _ __1 _ ___ _~_ ~~- -__1._,.: ,__qL_ _______ _: _, _, --_
.P'. 'L

D 87) Justitsrådrä, rangkl. nr. 3. Kanoelllrådrð, rangkl.nr.7. s
Kammerråd=7, rangkl.nr.2. Kammerherre=2, rangkl.nr. 5. os

J...-"Lu.-..|.""|-øvw~l-=>\-.«uu.'.Q.

Overkammerherrerí, rangkl.nr. 8. Konferentsråd=2, rangkl. g
nr. 12. Salomonsens konversationsleksikon_2. udg.Kbhv.l922. få
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Kammerherrerne var Martin M. Heyliger, Christopher Mc Evoy,
Robert og Nicolas Tuite og E. Fr. v. Nalterstorff, mens titlen
som eneste konferentsråd indehavedes af v. Pröck. Kammerråder-
ne var Johannes Søbøtker og Gert Sprewert de Nint.  
Ser man på, hvem der erhvervede sig kammerherretitlen, så er .
der næppe tvivl om, at de fire førstnævnte har fået tildelt
titlen pga. deres fremtrædende stilling i det lille ø-samfund.
Både familien Tuite og Christopher Mc Evoy var sædeles rige
mennesker - en omstændighed, som Mc Evoy jo gjorde København

åopmærksom på.88) Endvidere kan man heller ikke se bort fra tit-
lernes mulige anvendelse i kampen om at trække planterne til Kø-
benhavn, når de trak sig tilbage fra tilværelsen som kolonister.  

(^ Ifølge RDAG 1776 flyttede Theobald Bourke til København (justits-
råd) og både Robert og Ndcolas Tuite havde løst dansk borger  
skab. *

'-n

For det administrative personales vedkommende, f.eks. Pröck og
v. walterstorff,har forbindelserne til hoffet nok været af af-
gørende betydning for deres betitling. Således hedder det om
Nalterstorff, at han "sendtes efter sin uddannelse 23 års
gammel med hoffets bevågenhed til Vestindien med den høje titel
af ekstraordinær regeringsrådggi Nationalt set skete der på
dette område ingen favoriseringí

En af de vigtigste indtægtskilder i hele denne periode var han-
delen90f en omstændighed, som planterne tilsyneladende udmærket

 var klar over. I hvert fald drev l7 af de her registrerede vc:  handel under en eller anden form. Endnu engang vil detpersoner
være på sin plads at betone materialets mangelfuldhed, bla. fordi
none kun var tiigængeiig i årgangene i77o-79, og Eðm tiaiigere
nævnt, må man passe.på ex silentio slutninger. Men planter-køb-
mand forbindelsen var et velkendt fænomen i Vestindien. Således
udtalte Joseph Massie i l759 om de sukkerdyrkende plantere, at
de havde "seized upon and exercised the Profession of Merchant
in Conjunktion with that of a Planter"91i f

jf- _T__ _ _' _ ________ ' ___nq-|7f'f7- _ _

88) se p. 81-82.  
89) Vibæk, p. 45    S
90) se f.eks. krigskonjunkturer, kap. 1, p.
91) Sheridan: Sugar and Slavery, p. 298
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En glimrende skildring af en udvikling fra planter til plan-
terkøbmand findes endvidere i Pares' fremstillingggi Som eksem-
pel på en sådan udvikling på St. Croix har vi Nicolas Tuite, f

E§Å'~

der med baggrund i sine plantager på Montserrat og på St. Croix l
.: `1

!:';§
I,l:1slog sig ned i London som købmandggi Horatio Herbert var iføl- K
| I
:|=I{

ge RDAG købmand i Frederikssted i l776, og i l804 stod han som pJ
f - - Es 'å
" f |E;_ifI. _

iejer af en 450 acres stor ejendom med l22 slaver. Endelig var Æ
' _ .;f:i=.äiliider handlende i mindre format og personer, der optrådte som g

» i='!.'1`i n
lagenter for store europæiske handelshuse. Peter Heyliger var 1lii

“_

således agent for Ter Borck og Sønner i l77094) I Danmark var
det ledende foretagende selvfølgelig familien Schimmelmann, der

np-"_hentede sukker hjem til raffinering på deres eget rafinaderi l
fra fideikommisset på St. Croix95i Handelen var således en Ö

_.___:

(i ~ vigtig indtægtskilde, enten ved siden af plantagedriften eller
 Stil at skabe kapital, der muliggjorde køb af en plantage. l

Den juridiske uddannelse syntes kun at have haft nogen betyd-
ning for de tre danske plantere i den aristokratiske gruppe.,  

i _

Ér
'IBåde Bertram Samuel Schuster og E.Fr. v. Nalterstorff bestred g

_ . ' _ :Lg
"i.

_I.§på deres uddannelsesmæssige baggrund embedet som landsdommer 9
på St. Croix, mens Søren Bagge var dels Advocatus Regius, dels
byfoged og skifteforvalter i Christianssted. Om disse embeder f
havde nogen betydning for erhvervelsen af plantager vides ikke.  
De to øvrige med juridisk baggrund havde tilsyneladende ikke 3

;=*
._ ,,'

noget direkte udbytte af deres uddannelse i form af en stilling g
-I
_- _;___!

inden for retsvæsenet, men den juridiske baggrund kunne evt. fz
_,_`

(:» være en indtægtskilde gennem salærer for retslig bistand til å
' _ _ _ ;

andre plantere. g
_ - S

Vibæk hævder, at planternes store mål var - på baggrund af jord- _ “
værdistigningen - at indkassere denne ved salg, så snart der var
tjent nok, og så rejse bort med formuengðl  Et nøjagtigt bille- .
de af denne,påstands gyldighed kan, for aristokratiets vedkom-
mende, dette materiale ikke give pga. de store intervaller mel-
lem de repræsenterede matrikler97f og desuden må det bero på et i
skøn over, hvor kort tid ejendomsbesiddelsen skal strække sig

1

over, for at der er tale om spekulation i jordværdistigningen.
4

_ _ __ ___- _ :_-7-; ___ __ _ 7 ___: _ '__"_:7' ' '___ f" fl' ___' if' _ _____ 1:___ ____ ___ fff i

92) Richard Pares: A West India Fortune Æ
93) Sheridan: Sugar and Slavery §
94) RDAG l770

,,.f

95). se Degn, p. 93 p
_'- _'' ._.,f\--"»ghnu.«=-__-._.96) Vibæk, p. 101 ;

97) intervallerne er 12 år, dog 14 mellem 1766 og 1780, §
lei

I pga. manglende matrikler p §
É
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Ser man på den efterfølgende tabel, vil man se, at grupperne
III-VI98)i hvert fald var jordejere på St. Croix i 25 år, hvis
man går ud fra l742, idet gruppe III (repræsentation over 3 ma-
trikler) som den gruppe med kortest ophold af de 4, var repræ-
senteret i l742-l754 og l766, ialt 25 år. Teoritisk set kunne
opholdslængden øges til 38 år, idet ejendomsbesiddelsen-kunne
gå op til l779 uden at det kunne aflæses i dette materiale.
På samme måde kunne gruppe II's repræsentation med udgangspunkt
i l742 være l2 år eller teoritisk set næsten det dobbelte frem
til den næste tælling i l766.  I
Men 44 familier ud af 75 var repræsenteret på St. Croix i 25 år
eller mere, hvilket må siges - set med en jordspekulants øjne -
at være temmelig lang tid. _Vibæks påstand må således tages

(gl med visse modifikationer for aristokratiets vedkommende.
~.. _ _

Varigheden af de aristokratiske familiers ejendoms-
besiddelser på St. Croix l742-l804,opdelt efter
nationalitet. K v

Tabel XX I

I ' ` I II III `IVi V )`i V1 ___j l t
Dan L

I Eng
Fra

M Holl
(;) Irsk

 Skotå
ukendt

_f_f_ _ '_ 'nlífg 777 _;_,''t _ _ _ _ _ I._'7_ _ __" '_ _ "1_ nu J-Il? '_' 'L fl' "_"f_:n(

-l>l\)U'I@@-DU'1 CJCJLOCJ:-ll\)U1 l\)_'C)CDCJ-åbn) LDl\)©l\)®®-' (AG-F='~l\Jl\3'-'|\3 @@._||\)._:._a._:

l7
l2

I 4
6

I3
5

_l8
17__ f :_

iaii; S20 ii io 14 14 6 75
-_;~ _ ___ _:_:_-' ni, _ _ '_ '7: ' __;:_ _ _____" '1 J__ 1-u_nr_ __ n: ' H '__ ' 'W111 _____ 1 'f' '|r'ff_'_____ __ ___' T f

Som nævnt i fodnoterne 97 og 98 er intervallerne mellem
matriklerne l2-l4 år og romertallene står for antallet
af matrikler, som familierne har været repræsenteret i.

Ser vi på længden af familiernes ejendomsbesiddelse i natio-
nalt lys, så var de hollandske familier de mest stationære.
Alle 6 kendte familier var således repræsenteret over fire ma-

' f"*'__ ____ __ 7' íf _ ' __ " _ ' _1_ ." ' ' __- _tf' 4' f_ _ _---_ ,.,..|....|f7 "__ _

98) romertallene står for antallet af matrikler, familierne
har været repræsenteret i.
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trikler eller mere. De franske familier fulgte næst efter med
2 familier repræsenteret i fem matrikler og l familie i seks,
samt l familie over to matrikler.
I den tidsmæssige relation var den danske, skotske og engelske
nationalitet dårligst placeret. For den danske gruppes ved-
kommende ligger forklaringen tildels i den omstændighed, at
mange af planterne var embedsmænd - udsendt fra Danmark og med
en relativ kortitjenestetid. Når de returnerede til Danmark,
.solgte de deres plantager og afbrød dermed forbindelsen til øen.
Som eksempel på denne fremgangsmåde kan nævnes v. Pröck, der i
l766 forflyttedes til Island. Han er registreret i een matri-
kel. Schopen vendte også tilbage til Danmark, og han registre-

~

(` redes kun i,to matrikler.n Dertil kommer Holmsted og v. Plessen,
“ - der erhvervede deres plantager som følge af indskudte beløb til

ikøb af St. Croix99{ Deres interesse syntes ikke at gå i ret-
ning af plantagedrift, så de afhændede hurtigt deres jordare-

c

aler. ` 1  
For de engelske og skotske planteres vedkommende syntes drøm-
_men om den hurtige rigdom og hjemvenden til moderlandet mere

 symptomatisk, som Ragatz skriver: “Great Britain was ever
“Home", in which all interest and all thought of the future
was centered."100)r W

For forholdet mellem den udøvende magt - embedsmændene - og
den gruppe borgere, som havde den økonomiske magt - planter?

(:_ ne -, var det af vital betydning, speéielt“f0rodenfg1dgfnævn:
” te gruppe; at der ikke opretholdtes et skapt skel mellem;de“

administrerende og de administrerede,?#?etHsynspunkt,;der ik-s
ke deltes af regeringen i Danmark. Fra dansk side søgte man
f-eks. at hindre ethvert interessefællesskab på det økonomiske
område ved at forbyde embedsmændene at have plantager101g
Der er dog næppe tvivl om, at embedsmændene ved tillige at ha-
ve plantager fik en større forståelse for planternes behov.

 Et glimrende eksempel er v. Pröcks regeringsperiode (han var
jo selv planter), hvor netop hans blide styre overfor planter-
ne i låntagning såvel som rente- og afdragsinddrivning fik stor

C f __ _ _ F f '_ ”_ _" 7 'ffftl _ mi _"_ ~ 'if' if; f' _ 11 __ f fff __; __ gff 7- _ __ -J -1,

99) se kap. 3, p.30 e
100) L.J. Ragatz; The Fall of the Planterclass in British

Caribbean 1763~1833. N.Y0rk 1971
101) se p.

_ . . _. _- -_: . _- -__ _ ..'.- .,. _ _.:_f.; '.-...; -- '. -';.-_'|.-=_- __~:'._- I---_;.<:;';
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betydning for udviklingen. Virkningerne af den modsatte po-
litik, ført udelukkende af embedsmanden Peder Clausen, kunne
derimod spores i f.eks. låntagninger i Hollandlggg
Af de ll guvernører, som beklædte guvernørposten i denne peri-
ode, som undersøgelsen omfatter, havde 4 direkte interesser
fælles med planterne, og som sådan kunne man regne med, atrr

I

deres interesser blev varetaget! Det samme skete på et lave-
re plan af de øvrjge embedsmænd, som også var plantagebesid-
dere.  
Ud over de rent økonomiske interesser, som kunne binde embeds-
mænd og plantere sammen, var der også det rent personlige.
I første omgang kunne man tænke sig, at giftermål mellem em-
bedsmænd ogfdøtre eller enker efter plantere kunne skabe en
samhørighed med, eller lydhørhed over for planterne - og så-
danne giftermål var der mange af! Fr. Moth var således gift
ind i den ansete hollandske planterfamilie Beverhoudt, og

:- ' -

walterstorff var gift med Sara Heyliger Cortright, hvis nav-
nesammenstilling leder tanken hen på et tidligere giftermål
iffamilien,^på tværs af de nationale tilhørsforhold. _
Af det øvrige administrative personale var f.eks. Adam Søbøt-
ker gift med et medlem af Beverhoudtfamilien og Christian
Seeberg var gift med Caherine de Wint. P.L. Oxholm var gift
to gange: l, gang med Maria Heyliger og 2. gang med Ann
0'Neill. _ 0 _
Endelig var der venskaberne personerne imellem, som sammen
med giftermålene og de fælles interesser udgjorde trådene i
det fællesskabets netværk; der til tider så effektivt varetog
samfundets (planternes) interesser , ofte i direkte modsæt-  
ning til den danske stats.

Denne undersøgelse over planteraristokratiet på St. Croix -
dets sammensætning og interne forhold - gør på ingen måde krav
på at være repræsentativt for hele ø-samfundet som sådan.
Den enorme forskel, der ligger i et samfund, hvor økonomien  
betød så meget, mellem rig og fattig, mellem storplanter og
besiddelsesløs, vil gøre et sådant krav fuldstændig urimeligt.
Planteraristokratiet levede på baggrund af deres indkomst ef-

“_ _ ___ _? tf _ '__ lun ' ____f' _' __; _ 'fflnu-nu ___' _|1_1__ _: __ * ft' ~ _f____ __ __;-.|~ _ _ __--1___~-L; ____J_'1

102) Vibæk, p. 34 og ss
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ter devisen, som Adam Smith ridsede op i wealth of Nations,
at den største glæde ved rigdommen lå for de fleste mennne-
sker i at demonstrere den.Der var i deres øjne aldrig noget
mere tilfredsstillende, end når de kunne opvise særlige ken-
detegn på en overflod, som ingen andre havdeíogg Derved vir- l

' 5?

 skede deres livsførelse klassedannende og skabte forden lavere  si

.,____

rangerende planterbefolkning et mål, en livsstil, som var ef-
- terstræbelsesværdig. Forudsætningen var imidlertid penge, ik-

ke blot til at leve for, men også til at "arbejde" med, så
l
Iindtægterne stadig kunne forøges. Det gjaldt f.eks. handel og ~

tildels lægehåndværket, der uden tvivl forskaffede planteren
som købmand eller læge en væsentlig del af indtægten.  

“.Den øknomiske rangstige havde en politisk pendant 4 bestående
(_) taf embedsmændene. Imellem den øverste del her og planterari-

`stokratiet var der ofte, ikke alene et økonomisk interesse- i
fællesskab, men også personlige relationer, der hovedsagelig

` bestod af giftermål - giftermål, der gik på tværs af nationa-
, _

le skel.  I
Det er på denne baggrund, at planteraristokratiets magt skal I
måles. Ikke alene var aristokratiet en økonomisk faktor, der L

i kraft af en blot og bar besiddelse af produktionsmidlerne, 1

 jord og slaver, beherskede øens livsnerve - sukkerproduktio- I
_ H `

nen -, men dets forbindelser til den stedlige regering var og-

V I

Hvad angår aristokratiets nationale sammensætning, så bestod
(e . den af danskere, englændere, franskmænd, hollændere, irere og

vuwwuw-w_-fskotter. På grund af en del embedsmænds plantageejerskab var
u

den danske gruppe en af de største. Sammenregnes englændere,
irere og skotter i en engelsktalende gruppe bliver det dog den

 største gruppe, omfattende godt halvdelen af familierne. `
PÅ trods af denne dominans var aristokratiet på St. Croix mere
kosmopolitisk sammensat end f.eks. i de engelske kolonier.
I disse kolonier kunne man med rette tale om en national kolo-
nisation - hvilket slet ikke var tilfældet i de danske.
Både den udadrettede politik, som Kompagniet førte for at få
erfarne plantere til øen, samt behovet i de øvrige landes ek-

:'_:f_ _____ 7__ __ __ _ '_ ___f' _ _ __'_'_ _ ___ '__ '_ _ tf 'f_f_: 7- -_ _ _ ___ _____,- - - __

103) -gengivet hos Robert L. Heilbroner, her: Økonomiens
tænkere, Kbhv. 1964. *
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sisterende kolonier for ny jord, tiltrak planterne. Men som
følge af de engelske koloniers overtal i området blev den
engelsktalende del af befolkningen dominerende, og dette for-
hold gjaldt sikkert ud over aristokratiets rækker.

il:
inJ.

`

_ ,|

1! Tabel XXII på deiefterfølgende sider indeholder de fundne l
oplysninger om planteraristokratiet på St. Croix. Første ru- _l
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brik angiver navnet på dels den enkelte familie, dels de en-
 kelte medlemmer inden for familien. Under acres anføres både

den enkeltes og familiens største jordareal - dog for sidst- _
f nævntes vedkommende kun, hvis arealet er større end det enkel- t

(” te familiemedlems. Tallene angiver altså det størst opnåede l
115:

-

_:-'J'-%=11:ë. '*=

areal inden for de 6 matrikler, og under slaver er det dertil
korresponderende slavetal anført. Nat. angiver familiens na-
tionale tilhørsforhold, mens adm. står for administrative oos-

-_||i-p-_-

ter. Under læge anføres personer med medicinsk uddannelse, mens É
mil. dækker over personer med en militær uddannelse og dermed t

 tilknytning til øens regulære forsvar, eller med gerning i mi-
litsen. Under titel opregnes personer med titler mens køb  

 í 9 it

står for købmands- eller handelsvirksomhed. Folk med juridisk _
uddannelse noteres under jur., mens familiens opholdslængde på g

` . IN;

-|vSt. Croix kan aflæses under ophold. Tallene i denne rubrik an- É
' ' _ -,,:. :""_"""""'ii-_' ..-
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giver de matrikler, som familien er registreret i, således at g
. |1

go;(Fi 1 henviser t11 1742, 2 t11 1754 osv. i\ _- _ :_
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A F S L U T N I N G 

Med afs1utningen af dette specia1e er det forhândenværendef
materia1e b1evet udnyttet efter bedste evne ti1 at opfy1de dei
i ind1edningen opsatte må1. Først b1ev ejendomsstrukturen og
udvik1ingen indenfor denne k1ar1agt - en k1ar1ægge1se, der ma-
nede Vibæks påstand om en mang1ende jordkoncentration ti1 jor-
den. I samme afsnit b1ev der påvist en række faktorer med be-
tydning for udvik1ingen indenfor denne ejendomsstruktur. Tæt

_, sammenknyttet med denne udvik1ing var s1avernes - arbejdskraf-
(~ tens - udvik1ing. Arbejdskraftens ta1mæssige større1se var sâ-

'in

 1edes ikke b1ot afhængig af ejendomsstørre1sen, men også af bo-
_ nitet, udpining, dyrkningsmåde og dyrkningsobjekt; Med bag-

_ grund i disse undersøge1ser kunne de definitoriske rammer for
p1anteraristokratiet afstikkes - gående på de profitgivende
ifaktorer - jord og s1aver. Den på denne måde fundne befo1k-
ningsgruppe har derefter dannet grund1aget for persona1histo-
riske studier - hvorigennem p1anteraristokratiets interne for-
ho1d, nationa1e sammensætning og baggrund er søgt k1ar1agt.  

kAt undersøge1sen kom ti1 at dreje sig om denne privi1igerede
gruppe af p1antere var ikke et ønske i sig se1v, men en nødven- æ
idighed da disse betydende p1antere stort set var de eneste, der

(L. kunne findes §@1ysninger om, Mu1igvis har sammen forho1d
gjort sig gæ1dende for Sheridan i undersøge1sen over aristokra-

 tiet på Antigua, hvor persona1historiske op1ysninger af 1ignen-
de art også er indsam1et.

.' ' '-: _ _' _ _ ' " - “=_:-- '-3";: =- - ' -_-_ = =- -. " '- - ; '- I _, ' :-'_=-_'_' - '_ _..-a '..'.= -_ - _- _ \.. \..~ I ..-.-.-..;-~.-- a--~ ~.>.-.~=--.~----».=-=-;--;---.--|-----+-=»=----4-'-'_---==~r!-r-r-e-4-_--r'-":Tf*i--'-'-=--~:_*';'-~f'_"- " _.' ;.. " _ _ __ - "_- T- -. '- --' .' -_ '. = _ -' _';- Ef_ . .- .. . -_ ...... _._\. ..... --_..-__-- U -.-...--. ..< _ ... __ -- .-.--f. _ . . - 1 _ _ -I ._ - __ _ _ _- _- . . _ _ . __ _ _. ___ _ _ _ _ _. -_ _ _ __ __ _.__.`_____ ___ _-_.-__-,_-_ ;;._ ___.. ;_.__-__; -_.,-__ _ _ _ ' ____ _, . _.-__-__: __ __ ;____;_=;>_ ;__.-'_-_;__
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