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I. Resume /Abstmct:
At the dawn of the 20th century a middle class of mixed racial origins had established itself on the
Danish Caribbean island of St. Croix. The main goal of this thesis is, through a micro historical
approach, to explore the different strategies, which individual members of the middle class could
employ in the construction of their lives within this segment of colonial society between 1902 and
1917. The cases of two middle class members, the teachers David Hamilton Jackson and Frederik
Macfarlane are analyzed as examples of different modes of life, different strategies within the
middle class.
It is an attempt at observing colonial history from below, where "native" and "stranger“ play out
their working misunderstandings in creolized languages. Here are complex structures, such as the
alliances that cross ethnic boundaries and correlate oppositions within the colonial society to
political differences among the local people. Middle class status in St. Croix was often achieved
over the course of generations - it required education, business skills and/ or family connections' in
the white elite. The middle class is conceived of as a kind of relative whole, consisting of different
status groups and modes of life. Macfarlane and Jackson are seen as examples of the different
strategies associated 'with separate modes of life existing within the Crucian middie class.
The former was bom into the upper level of the middle class - the better classes - while the latter
had to fight hard to obtain and maintain lower middle class status.
As the number of well-educated black doctors, lawyers and businessmen in the middle class
increased so did their political involvement. Even so, colour of skin and lack of substantial financial
means proved an almost impenetrable barrier and hindered middle class members from obtaining
the higher positions in colonial administration and commerce they longed for. On one hand middle'
class members seemed politically closer tied to the interests of the white elite - but were on the
other hand dependent on working class support to challenge restrictions on social advancement.
The existence of a middle class of mixed racial origins is not an isolated Danish Caribbean
phenomenon - the development of the middle class has been identified and treated in the cases of f.
ex. Trinidad and Jamaica. Both show remarkable similarities with the situation of the St. Croix
middle class.
Emigration was characteristic of Caribbean culture - people moved. Following emancipation, _
people settled in the towns or they left the island. Harsh working conditions, poor medical services
and low wages provided the incitement to emigrate.
Higher education was a precondition for middle class status - Crucians had to go abroad, they left
for the USA and in a couple of instances even for Denmark to obtain their education. The United
States was one of the primary targets for Crucian emigrants where a substantial number settled in
Harlem, New York. Communication between emigrants in New York and their friends and relatives
in St. Croix was intensive. The development of African American politics and ideology had
widespread influence in the Caribbean, even more so since many leading radicals in black
nationalist movements were themselves from the Caribbean. Hamilton Jackson's turn to radicalism
serves to illustrate this development on St. Croix. This radical turn in island politics polarized the
community. The upper level of the middle class - the better clttsses - joined the white elite in
Opposing Jackson's agitation. Jackson's emphasis on racial pride was seen as a threat to the working
political system.
Colonial society in the Danish Caribbean was infinitely complex - confining the analysis within a
framework of racial prejudice and opposition to the white elite is far from adequate. People spend
life living - trying to construct a space of their own, trying to construct life meaningfully within
colonial society. It is not only a question of black and white - the nuances are important.
If colonial history is to make sense, the total colonial situation must be taken into account ~ within a
regional and comparative perspective.
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2. Indledning:

Ved indgangen til det 20. århundrede var der på St. Croix i-Dansk Vestindien etableret en større
middelklasse af blandet racemæssig herkomst. Middelklassen udgjorde en kompleks og sammensat
gruppe af mennesker mellem den fåtallige hvide elite på den ene side og den sorte
arbejderbefolkningen på den anden. Flertallet var af afrikansk afstamning men var gennem mere
end 200 års dansk styre blevet blandet med europæere og derudover, men i mindre grad asiatiske og
andre etniske befolkningsgrupper. Middelklassen var koncentreret i de to byer Christiansted og
Frederiksted. Erhvervsmæssigt strakte denne gruppe sig over købmænd, håndværksmestre,
skolelærere, hotelejere, søkaptajner mn'1.1
Ved århundredeskiftet var middelklassen på St. Croix meget synlig i offentligheden. Dette
afspejlede tilsyneladende en høj grad af social og politisk engagement i kolonisamfundet. Dele af
middelklassen organiserede sig i forskellige sammenslutninger, klubber og foreninger med mere
eller mindre udtrykte politiske mål. F. eks. henvendte en gruppe der kaldte sig The Native Insalar
Convention til den danske regeringskommission i 1902 med en række reformforslag. Blandt de 100
håndværkere, lærere mm., der har underskrevet brevet, finder man et par markante
middelklasseprofiler som skrædderen Cornelius Crowe og læreren David Hamilton Jackson. I 1913
oprettedes en foredragsforening, The Mataal Irnprovernent Society of Christiansted. hvis formål var
at højne befolkningens sociale bevidsthed gennem foredragsvirksomhed - bag denne forening stod
en gruptàe fra St. Croix middelklasse med den canadisk uddannede læge David C. Canegata i
spidsen.
Middelklassen og dens synlighed i kolonisamfundet var ikke speciel for dansk vestindiske forhold, i
det øvrige Caribien er disse forhold også identificerbare. Høj befolkningsmobilitet og intensive
regionale- og internationale relationer var et karakteristisk træk ved hele det caribiske område.
Emancipationen i 1848 stillede store omstillingskrav til befolkningen på de tre vestindiske øer, til
hvide såvel som til sorte. På St. Croix medførte emancipationen en gradvis forskydning i
befolkningen fra land til by, ved århundredeskiftet var 50% af øens befolkning bosat i byerne.
De tidligere slaver ygtede fra plantagerne og sukkerproduktionen - hvor arbejdsbetingelserne
mindede for meget om slaveriet. De flygtede ind til byeme, hvor de som daglejere eller tjenestefolk
kunne tjene mere på kortere tid, eller også forlod de øen helt. Forskydningen fra land til by var
markant i betragtning af, at St. Croix var et landbrugssamfund a nængig af sukkerdyrkning. Den
arbejdsintensive sukkerproduktion på landet led under den stigende arbejdsmangel og
plantageejeme forsøgte, støttet af kolonistyret, gennem en streng arbejdslovgivning og import af
arbejdskraft at redde industrien.
Fra emancipationen 1848 og frem til øernes overdragelse til USA i 1917 faldt den samlede
befolkning med 36%. På landbrugsøen St. Croix var tilbagegangen i samme periode på 42%.3

1 Begrebet middelklasse anvendes her primært som et operationelt begreb. Begrebet diskuteres og defineres i øvrigt
nærmere nedenfor s. 18 - 19. Eksistensen af en racemæssigt sammensat middelklasse på St. Croix forudsættes, til en vis
grad, idet udviklingen og etableringen af denne gruppe før slavernes frigivelse ligger udenfor dette speciales tids - og
iåmnemæssige afgrænsninger, som behandles i det følgende afsnit.
Betænkning overforholdene paa tie a'ansk-vestindiske Øer afgiven afden ved allerhøjeste resolution af18. November

1902 anordnede vestindiske Kommission. København 1903, S. 133-138 og LAMOTTA, GREGORY.: Working People
and the Transfer of the Danish West Indies to the United States, 1916-1917. The Journal of Caribbean History, Vol. 23:
§.1989.s. 178 - 195.

Se tabel 1. og 2. i bilag, s. 62, 63 for henholdsvis den generelle befolkningsudvikling på de vestindiske øer 1841-1930
Og på udviklingen på St. Croix alene i samme tidsrum. Befolkningstal fra SKRUBBELTRANG, FRIDLEV: Dansk
Vestindien 1848-1880, Politiske brydniriger og social uro, Bind 3, s. 104 i BRØNDSTED, JOHANNES (red.): Vore
å åmle tropekolonier. Bind 1-8. Danmark 1966. (Herefter angivet som VGT) og Statistisk Årbog 1912, København

12. s. 191.
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Her var det overdødelighed som følge af miserable sundhedsforhold og udvandring, der gjorde sig
gældende - det var især USA der tiltrak store mængder af caribiske indvandrere i slutningen af
1800-tallet. Befolkningen vari hele perioden præget af stor udskiftning som følge af ind- og
udvandring, der som sagt, var et karakteristisk træk for hele det caribiske' område.
Før slaveriets ophævelse var byerne Christiansted og Frederiksted opholdssteder for en relativt stor
gruppe af frigivne slaver; dejrikulørte. I hele Dansk Vestindien udgjorde denne befolkningsgruppe,
i begyndelsen af 1800-tallet, 20% af den samlede befolkning - de ernærede sig bl. a. som små
plantageejere, hotelej ere, købmænd, håndværkere, sømænd, løsgængere, prostituerede mm.
Ved slaveriets -ophævelse mistede denne gruppe deres privilegerede position som mellemled
mellem den hvide elite på den ene side og den store masse af landarbejdere på den anden. De
velhavende frikulørte berørtes formentlig ikke i nogen særlig grad, værst gik det ud over de dårligst
stillede, der ikke længere kunne hævde sig i kraft af deres status som frikulørte. Mellemlaget, deri
forvejen udgjorde en form for middelklasse, fik nu konkurrence fra den del af befolkningen, der i
slavetiden havde været naturligt udelukket fra at opnå middelklassestatus.
Efter oprettelsen af landskolesystemet i 1840'erne fik slavebefolkningen muligheden for at opnå
basale læse- og skrivefærdigheder. Det var meningen, at slavernes børn skulle lære at være gode og
arbejdsomme kristne, de skulle undervises og forberedes på den frihed der var det næste punkt på
den daværende Generalguvernør von Scholtens dagsorden. Generalguvernøren blev overhalet -
indenom af begivenhedemes gang, og frigivelsen kom før planlagt i 1848. Men grundstenen til et
offentligt skolesystem var lagt, og i sidste halvdel af 1800-tallet udviklede det sig langsomt til at
ligne et skolesystem efter dansk forbillede, dog med væsentlige undtagelser.
Undervisningssproget i skolen var engelsk, man var tidligt nået til den konklusion at undervisning
på dansk var uhensigtsmæssigt. Valget af engelsk afspejlede på den ene side befolkningens
blandede sproglige sammensætning og på den anden side var det udtryk for det dansk vestindiske
samfunds forbindelse til det øvrige Caribien og USA. Dansk Vestindien kan med god ret betragtes
som en del af det engelsksprogede Caribien.
Centralt for udviklingen af middelklassen efter slaveriets ophævelse blev benyttelsen af sorte
lærere i de offentlige skoler. Skolen var et af de få steder, den sorte befolkning kunne opnå højere
offentlig ansættelse - mange havde en begrænset uddannelse, nogle få havde seminarieuddannelser
erhvervet enten fra de omkringliggende øer eller USA og i sjældne tilfælde Danmark.
l de dårligst stillede lag i befolkningen var skolelærerembedet et vigtigt middel til social mobilitet
og avancement. Mange skolelærere kom fra lavstatus-familier som bøm af landarbejdere eller
håndværkere, og skolelærerstillingen var for mange unge, begavede sorte mennesker den eneste vej
til en uddannelse og middelklassestatus.
Den hvide elites syn på koloniens befolkning var i sidste halvdel af det 19. årh. præget af
racetænkning. Det var ikke noget man kunne sætte spørgsmålstegn ved, både embedsmænd,
plantageejere samt kirke- og udannelsesfolk var enige - den sorte mand stod på et lavere trin på
evolutionens rangstige. Racediskrimination i Vestindien var indirekte og kompleks - der var ingen
direkte racediskriminerende love som i USA. Plantageejeme og styret måtte efter emancipationen
på den ene side forsøge at binde befolkningen til deres økonomiske grundlag, plantagerne, og på
den anden side give tilstrækkelige indrømmelser overfor befolkningen. De sociale forhold og
raceforskellen var sammenhængende størrelser - de fattigste var som regel også de sorteste.
Øens elite var i undertal og man sporer under hele kolonitiden en dybtliggende, konstant angst for
Oprør - i 1848 og senest ved arbejderopstanden i 1878 havde denne angst vist sig reel. Den havde -
dybe rødder i slavetiden og overlevede helt frem til sukkerarbejdernes strejke i 1916, hvor mange
plantageejere opfattede strejken som et oprør, der egentlig krævede en håndfast militær indsats.
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Middelklassen og dens voksende sociale og politiske engagement er interessant set i forhold til at
perioden efter Napoleonskrigene, i den danske kolonihistoriske forskning, traditionelt betragtes som
en lang nedgangsperiode. Set fra en dansk økonomisk historisk vinkel var slutningen af den danske
kolonitid i Vestindien præget af elendige forhold med langstrakte kriseperioder som følge af
nedgang i intemationale konjunkturer - for størstedelen af befolkning var fattigdom og
sundhedsproblemer dagens orden.
Det kan undre at denne udvikling i de sidste decennier af det danske koloniherredømme på de
vestindiske øer ikke tidligere har været genstand for en samlet komparativ undersøgelse i dansk
kolonihistorisk forskning. Især i betragtning af, at tiden fra slaveriets ophævelse og frem til salget af
øerne til USA, den såkaldte post-emancipations periode, er central for forståelsen af både den
generelle og den kolonihistoriske udvikling i Vestindien, Caribien, USA og i Danmark efter 1848.
Middelklassen på St. Croix eller den almindelige befolkning i det hele taget har ikke været
behandlet i den danske forskning på området. Eksistensen af en racemæssigt sammensat
middelklasse på St. Croix er et overset, men ikke overraskende fænomen; set i et bredere
internationalt perspektiv var perioden præget af den vesteuropæiske og amerikanske arbejder- og
middelklasses voksende politiske engagement og aktivitet.
Det der i et bredere intemationalt økonomisk perspektiv ligner en lang nedgangsperiode behøver
ikke nødvendigvis at være det lokalt. Set fra Dansk Vestindien var det globale det perifere og det
lokale det altomfattende - mennesker der levede og døde på St. Croix opfattede og fortolkede
verdenssystemet gennem deres egen position, identifikation og kultur i den aktuelle historiske
situation.
Ud fra disse overvejelser kan' man betragte post-emancipationsperioden som en central formativ
periode for befolkningens selvopfattelse,-og betydningen af den historiske udvikling i denne periode
rækker helt frem i nutiden. Det er således et interessant og vigtigt, men overset kapitel i
kolonihistorien, som jeg i dette speciale vil forsøge at behandle.

Det helt centralefor dette speciale bliver en kvalitativ mikroundersøgelse af hvordan man i den
racemæssigt sammensatte middelklasse forholdt sig til sin egen position og det omgivende
kolonisamjitndpd St. Croix iDansk Vestindien 1902-1917. Med udgangspunkt i cases og personer
fra middelklassen, som jeg har udvalgt; vil jeg undersøge hvilke strategier den enkelte kunne vælge
i bestræbelsen på at skabe sig et liv indenfor rammerne afkolonisamfundet. Iforlængelse herafvil
jeg undersøge hvilke muligefaktorer der lå til grundfor den enkeltes valg afstrategi.
Middelklassen kan betragtes som en relativ, dynamisk og kompleks størrelse indenfor hvilken
forskellige grupperpå forskellig vis forsøgte at opbygge en identitet i et kolonisam tnd der var
præget aføkonomisk stagnation og store sociale forskelle. Udviklingen på St. Croix betragtes i et
komparativtperspektiv med udviklingen i andre områder i det engelsksprogede Caribien og USA.

Det er målet for dette speciale at besvare følgende tre hovedspørgsmål:

1. Den hvide elite sad tungt på den politiske, økonomiske og militære magt i kolonien. Hvilke
strategier kunne medlemmerne af den racemæssigt sammensatte middelklasse benytte sig af
i bestræbelserne på at skabe sig en tilværelse indenfor disse rammer?

2. Hvilke mulige faktorer lå til grund for den enkeltes valg af strategi?

3. Er der en sammenhæng mellem udviklingen på dette område i Dansk Vestindien og det
øvrige engelsksprogede Caribien og forholdene i USA?

í.
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Iførste omgang har jeg valgt at knytte nogle bemærkninger til en nærmere afgrænsning af
problemfeltet, kildematerialet og til den anvendte litteratur. Dernæst vil jeg - i forlængelse af en
kort gennemgang af den relevante kolonihistoriske historiografi - behandle nogle metodiske
problemer og teoretiske overvejelser jeg har opfattet som væsentlige for dette speciale.
Som baggrund for de efterfølgende cases fra den racemæssigt sammensatte middelklasse behandles
den politiske og socialøkonomiske udvikling på St. Croix ca.1848-1917 i store træk'. Desuden
behandles de forestillinger om race der kommer til udtryk i den overvejende hvide overklasse og
danner en væsentlig ideologisk baggrund for elitens opfattelse og behandling af den sorte
befolkning.
Gennem kildemateriale som breve, kommissionsafhøringer, indlæg i den offentlige debat mm. skal
jeg herefter forsøge at indkredse, hvordan det enkelte individ i den racemæssigt sammensatte
middelklasse kunne forholde sig til sin egen position og det omgivende kolonisamfund, og hvordan
dette kan betragtes som udtryk for de vidt forskellige strategier den enkelte fulgte i forsøget på at '
skabe sig en meningsfuld tilværelse indenfor rammerne af kolonisamfundet. Til det formål har jeg
udvalgt nogles; de to lærere Frederik Macfarlane og David Hamilton Jackson betragtes som udtryk
på de forskellige livsstile og strategier der kunne komme til udtryk i middelklassen på St. Croix.
iforlængelse heraf vil jeg med udgangspunkt i ovennævnte cases diskutere hvilke mulige faktorer,
der havde indflydelse på den enkeltes valg af strategi. Var det racemæssige, kulturelle eller
'socialøkonomiske-faktorer der var afgørende for valget? Jeg vil argumentere for at opfatte
middelklassen som en slags relativ helhed af modsætninger. De forskellige strategier kan i videre
forstand placeres i et mere generelt spændingsfelt imellem tilpasning og modstand i forhold til
eliten og kolonistyrets rammer og normer.
Det er tanken at arbejde med et bredt, komparativt perspektiv og i forbindelse med ovennævnte
problemfelt vil jeg undersøge og sammenligne udviklingen i middelklassen i det engelsksprogede
Caribien repræsenteret ved Jamaica og Trinidad. Dernæst skal jeg koncentrere mig om
forbindelserne til USA. En lind strøm af indvandrere forlod Caribien med kurs mod USA, en del af
dem kom fra St. Croix. Hvilken rolle spillede denne udvandring og de amerikanske forbindelser for
middelklassen på St. Croix?
Det er ikke, som jeg skal komme ind på nedenfor, målet her at afgøre i hvilken grad holdninger og
livsstile havde indflydelse på den faktisk førte politik eller begivenhedernes gang som sådan. Jeg er
snarere interesseret i de forskellige involverede stemmer, hvilke menneskesyn, raceforestillinger og
opfattelser af kolonistyring osv. der udgjorde rammeme indenfor hvilke, befolkningen kunne udøve
deres betingede frihed. Dette speciale er et forsøg på en kvalitativ undersøgelse af hvordan man på
kreativ vis kunne kombinere og bruge disse muligheder eller elementer i konstruktionen af sit liv
indenfor denne periode. Målet er et bud på en historisk kontekst, på det begrænsede sæt af latente
muligheder det enkelte individ i middelklassen kunne gøre brug af.

3. Overordnede afgrænsninger:

Jeg har valgt at foretage visse overordnede afgrænsninger af emnet, som jeg i det følgende afsnit
skal knytte et par bemærkninger til.
Jeg har valgt at afgrænse min undersøgelse af den racemæssigt sammensatte middelklasse til St.
Croix. Hovedparten af befolkningen var bosat på denne ø og øemes koloniadministration havde,
indenfor denne periode, sit hovedsæde her. Øen var domineret af plantagedrift, hvor størstedelen af
den sorte befolkningen fandt sin beskæftigelse.
Den ældste af de danske vestindiske besiddelser, St. Thomas, havde fra naturens hånd gode
havneforhold og hovederhvervene var derfor indenfor handel og transport. Den mindste af de tre
Øer var St. Jan. I perioden 1901-1917 lå befolkningstallet på denne ø på gennemsnitligt 941. Af
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disse ernærede størstedelen sig som fiskere og småbrugere, øen var i det hele taget ret svagt
integreret i øernes økonomi og administration og øen berøres derfor stort set ikke i nærværende
speciale.4 Forholdene på St. Thomas adskiller sig væsentligt fra St. Croix og de sociale og
økonomiske forhold bar præg af øens hovederhverv. Ved indgangen til det 20 årh. var
befolkningstallet på St. Thomas på 11.012, på St. Croix var tallet 18.590. Nedgangen i befolkningen
i perioden 1841-1917 var på lige over 20% og ikke nær så voldsom som faldet på 36% i
befolkningen på St. Croix.5 Sukkerproduktionen på St. Thomas var siden slutningen af 1700-tallet
stort set blevet opgivet til fordel for en mere ensidig satsning på transithandel. St. Thomas var
domineret af bysamfundeti Charlotte Amalie. Befolkningen var koncentreret her, og fordelingen
mellem land og by var nærmest den modsatte af forholdene på St. Croix.6 I takt med de ugunstige
økonomiske forhold faldt befolkningstallet generelt, men det gik hårdest udover Charlotte Amalie.
Umiddelbart efter slaveriets ophævelse steg bybefolkningen, men efter 1860 stiger proportionen af
befolkningen bosat på landet gradvist fra 16% i 1860 til knap 24% ved øernes salg i 1917. St.
Thomas havde ikke den store mængde af arbejdere og de medfølgende sociale spændinger og '
uroligheder, man oplevede på St. Croix. Urolighederne i forbindelse med ophævelsen af slaverieti
1848, arbejderopstanden i 1878 og endelig landarbejderstrejken i 1916 havde stort set ikke noget
sidestykke på denne ø. Arbejderbefolkningen på St. Thomas var hovedsageligt beskæftiget i
forbindelse med havnen i Charlotte Amalie, hvoraf en anselig mængde var kvindelige kulbærere,
der forsynede de store skibe, der lagde til i Charlotte Amalie med kul.
Middelklassens synlighed, konflikteme med kolonistyret og konflikterne indenfor middelklassen
selv var ikke så markante som på St. Croix, hvor personligheder som f. eks. læreren og joumalisten
David Hamilton Jackson, ovennævnte David C. Canegata, læreren Frederik Macfarlane og
skrædderen Cornelius Crowe markerer sig i offentligheden.
Jeg har valgt at fokusere på perioden mellem 1902 og 1917. De to yderpunkter udgøres af det andet
salgsforsøg i 1902 og det endelige salg og overdragelsen til USA i 1917, perioden udgør således de
sidste 15 år af næsten 250 års dansk kolonistyre i Dansk Vestindien. Tidsmæssige afgrænsninger
har altid et tilfældighedens skær over sig, og det gælder også i dette tilfælde. Perioden er dog valgt
udfra den antagelse at modsætningeme og konflikterne i kolonisamfundet på St. Croix 1902-1917
træder særlig tydeligt frem. Det hænger bl.a. sammen med at øernes økonomiske- og sociale
deroute forstærkes yderligere som følge af bl.a. åbningen af Panama kanalen i 1914 og
prisstigningerne i kølvandet på udbruddet af 1. Verdenskrig.
Perioden er samtidig også udtryk for en vis reformiver, især hvad angår uddannelsesområdet og den
dansk-lutherske kirke. Her er der profiler indenfor den hvide danske elite blandt præster,
sygeplejersker og uddannelsesfolk, der ikke uden videre accepterer tingenes tilstand og prøver at
ændre den til det bedre - ikke sjældent i konflikt med plantageejerne og kolonistyret. Denne
udvikling tydeliggør modsætningerne og forskellene internt i den hvide elite og befolkningen som
helhed - men også i moderlandet, hvor debatten om de vestindiske øer i perioder har stor
opmærksomhed i den danske offentlighed. Dette allersidste kapitel af dansk kolonihistorie i Dansk

4 Til gengæld tillod den svage integration i koloniens økonomiske og politiske sfære et større råderum tor øens
racemæssigt sammensatte befolkning. På St. Jan er der således, ifølge Karen Fog-Olwig, særligt grundlag for at kunne
betragte den sidste del af den danske periode som en etableringsfase for et særligt afro-caribisk samfund. Et samfund
karakteriseret af en 'ufuldstændig' familiestruktur og komplekse socioøkonomiske relationer i forbindelse med småbrug.
Se FOG-OLWIG, KAREN: Cultural adaptation and resistance on St. John : three centuries ofAfro- Caribbean life.
1985.
5 Se tabel 3. bilag, s. 64 for en grafisk fremstilling af befolkningsudviklingen på St. Thomas 1841-1930, generelt og
fordelt på land og by.
6 Se tabel 4. bilag, s. 65 for en grafisk fremstilling af den procentuelle fordeling af befolkningen på land og by, St. Croix
Og St. Thomas 1841-1930.
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Vestindien giver derfor mulighed for et indblik i nuancerne i samtidens syn på koloniens befolkning
og koloniens administration fra flere forskellige kanter.
Jeg betragter, som nævnt, Dansk Vestindien som del af det engelsksprogede Caribien og har som
konsekvens valgt at afgrænse den komparative vinkel til områder i det engelsksprogede Caribien og
USA. Dette har jeg gjort udfra den antagelse, at der er en vis logik i at betragte området som inddelt
i sproglige enheder. Udviklingen i det spanske, franske etc. Caribien har selvfølgelig også haft
betydning for Dansk Vestindien - dog er der noget der tyder på at den sproglige inddeling til en vis
grad afspejler væsentlige forskelle i de forskellige nationers opfattelser af kolonidrift, racesyn etc.7
Jeg vil desuden komme nærmere ind på udvælgelsen af de særskilte engelske områder i det
følgende afsnit.
De anførte afgrænsninger og præciseringen er centrale som udgangspunkt for en vurdering af
undersøgelsens resultater. Jeg vil dog også nedenfor løbende berøre og uddybe disse og andre
overvejelser omkring afgrænsning, præcisering og forbehold, hvor det skønnes nødvendigt.

4. Anvendt materiale:

I det følgende afsnit beskrives og kommenteres de væsentligste kildegrupper og forskningsbidrag,
der har været anvendt under udarbejdelse af specialet. Kildematerialet og forskningslitteraturen
behandles i hver sit underafsnit.

Kildemateriale:

Det anvendte kildemateriale kan med fordel opdeles i henholdsvis trykt og ikke-trykt materiale.
Det ikke trykte materiale udgøres her hovedsageligt af materiale fra to privatarkiver. Dels den
tidligere skoledirektør for Dansk Vestindien 0. S. K. Rübner-Petersens privatarkiv, som for nyligt
er blevet tilgængeligt på Rigsarkivet i København og dels præsten Povl Helweg-Larsens
privatarkiv, ligeledes på Rigsarkivet. Rübner-Petersen var leder af det offentlige skolevæsen på de
vestindiske øer fra 1907 frem til øemes afhændelse i 1917. Det benyttede materiale stammer fra
arkivets pakke 1.: Korrespondance, 3.: Egne manuskripter og materialesamlinger om skolevæsenet
og pakke 5.: Diverse notater og optegnelser. Centrale dele af specialet bygger på indholdet i pakke
1, som består af Rübner-Petersens omfangsrige indkommende korrespondance og udkast/kladder til
breve.
Materialet er især velegnet som kilde til flere af middelklassens personligheder, som Frederik
Macfarlane og D. Hamilton Jackson, og deres konflikter og sammenstød med kolonistyret
repræsenteret ved skolevæsenets øverste leder.
Desuden har præsten og den senere provst for den dansk-lutherske kirke i Dansk Vestindien, Povl
Helweg-Larsens privatarkiv været benyttet. Her er det pakkerne 1-7 med pastorens indkommende
korrespondance, der har været benyttet.
Endelig skal koloniernes centralbestyrelse, som sorterede under finansministeriet nævnes. Her har
sager til vestindisk journal, som indeholder en stor mængde sager vedrørende koloniernes forhold,
der har været under behandling i koloniernes centralbestyrelse i Danmark, været benyttet til

T Denne diskussion er for nylig taget op af bl. a. JAMES, WINSTON: Holding aloft the banner ofEthiopia (1998) Her
analyserer han caribiske emigranters r
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belysning af begivenheder 1 1915-16. Det drejer sig om pakken der indeholder sager til vestindisk
journal ad VJ 1541/1916, nr. 287- Iøvrigt kommenteres materialet nærmere i fodnoterne, hvor det
er benyttet.
Størstedelen af det anvendte kildemateriale hører under gruppen trykt materiale og her vil jeg især
fremhæve de to kommissionsrapporter vedrørende forholdene i, Dansk Vestindien som blev
udarbejdet i forbindelse med salgsforsøgene i henholdsvis 1902 og 1916. 8
I 1902 afvistes forslaget om salget snævert i landstinget, og salget måtte opgives. I umiddelbar
forlængelse heraf blev en kommission dannet, som havde til opgave at undersøge muligheder for en
gennemgribende social og økonomisk reform af øerne. Kommissionen fremkom med vidtgående
forslag til reformer på baggrund af grundige undersøgelser på øeme i en omfattende betænkning af
26. august 1903. Rapporten er umiddelbart nyttig som indgang til holdningerne omkring Vestindien
i hjemlandet set gennem kommissionens medlemmer, deres syn på de økonomiske og sociale
forhold frem til 1902, samt de refonner den foreslog til bedring af disse forhold.
Det centrale for dette speciale er rapportens femte afsnit, Adresser og Andragendeng Her gengives
den store mængde af adresser og andragender som forskellige grupper i den vestindiske befolkning
tilstillede kommissionen - en -sjælden mulighed for at få direkte indblik i befolkningens håb,
drømme og ønsker for en bedre fremtid.
I august 1916 kom salget for alvor på den politiske dagsorden igen. Da salgsplaneme blev fremlagt
-vakte det stor furore - flere ledende ministre havde tidligere dementeret at forhandlinger
overhovedet skulle have fundet sted. Som et led i det efterfølgende kompromis skulle tre
kontrolministre optages i den radikale regering; Desuden skulle der afholdes en folkeafstemning om
salget i Danmark, og en kommission skulle nedsættes til at undersøge og overveje godkendelsen af
salgsforslaget. I november samme år forelå kommissionens betænkning, og et flertal på 22 af de i
alt 30 medlemmer var stemt for salget. Kommissionen foretog bl. a. en lang række indgående
afhøringer af tidligere og nuværende embedsmænd, kolonialrådsmedlemmer, præster,
plantagebestyrere osv. fra Vestindien, heriblandt også enkelte medlemmer af middelklassen på St.
Croix. De talrige vidneafhøringer giver et detaljeret indblik i kommissionens, overklassens og
middelklassens syn på forholdene i koloniendn
En anden central del af det benyttede materiale er uddrag af den offentlige debat på St. Croix og i
Danmark som den kommer til udtryk i aviser, tidsskrifter, pjecer, magasiner, kirkeblade, dameblade
mm. På St. Croix fandtes i perioden fire fungerende aviser. Jeg har valgt at koncentreret mig om
Westend News og The Herald, men også de to resterende aviser St. Crojif Avis og The St. Croix
Bulletin vil blive inddraget i begrænset omfang.“ Westend News bfåügife frem til ca. 1915 geme
kritiske indlæg fra medlemmer af middelklassen, bl.a læreme Frederik Macfarlane og især David
Hamilton Jackson fik her muligheden for at komme frem i offentligheden. Efter at have givet
spalteplads til Jacksons radikale udfald mod guvemøren og kolonistyret i 1914-15 slog den
redaktionelle linie imidlertid om. Redaktøren A. Ovesen optog herefter ikke længere kritiske indlæg
fra Jackson og hans ligesindede” David Hamilton Jackson startede samme efterår avisen The

B Bemnkning overforholdene paa de dansk-vestindiske Øer afgiven afden ved allerhøjeste resolution afí 8. November
1902 anordnede vestindiske Kommission. København 1903 og Betænkning afgiven afden i Henhold til Lov Nr. 294 af
30. September I 9.1' 6 nedsatte Rigsdagskommissi'on angaaende de dansk-vestindiske Øer. København 1916. (Herefter
ängivet som Kommission 1902 og Kommission 1916)
mKü1nmission 1902, s. 133-171.
H Kümrnission 1916: Bilag B, Kommissionens Vidneafhøringer, s. 1-373.

En udmærket oversigt over den vestindiske presse, herunder St. Croix, i perioden findes hos SØLLINGE, JYTTE D.
Og THOMSEN, NIELS: De Danske Aviser 1634-1989, Bind 2. Odense 1989. Bl.a. med en oversigt over avisernes
äüftende redaktører, avisens politiske ståsted (i nogle tilfælde) og ikke mindst bevarede og tilgængelige årgange i

anmark.
12 Westend News er tilgængelig på det Kgl. Bibliotek 1912-31.03.1917.
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Herald som blev talerør for den radikale kreds omkring ham selv og hans nyoprettede fagforening,
St, Croix Labour Union.13 Søllinge og Thomsen vurderer St. Croix avis som nært knyttet til
plantageejeme og embedsstanden på St. Croix. Det samme kan siges om The Saint Croix Bulletin
der i øvrigt betegnes som en generel og lokal avis med en del telegramnyheder og annoncer.14
I Danmark er behandlingen af forholdene på øeme i den offentlige debat meget konjunkturpræget.
Det er naturligt nok især i forbindelse med begivenheder som oprør, strejke og salgsforsog at
kolonien tildeles saerlig opmærksomhed i den hjemlige debat f.eks. da den sorte lærer og politiker
David Hamilton Jackson i 1915 besøger Danmark.15 Desuden dannedes forskellige interessegrupper
i forbindelse med de to salgsforsøg i henholdsvis 1902 og 1916 som f. eks.: Dansk-vestindisk
Samfund i 1916, den Vestindiske Kirkesag fra 1907-1918 m. fl. Disse grupper deltog også aktivt i
den offentlige debat gennem indlæg i pressen, tidsskrifter mm.

Forskningslitteratur:

Dette speciales problemfelt har ikke tidligere været genstand for en videnskabelig behandling. Der
findes enkelte artikler og monografier der behandler mere detaljerede aspekter og beslægtede emner
som f. eks. Peter Hoxcer Jensens artikel Den dansk vestindiske arbejderbevægelse og strejken i
1916 og Gregory Lamottas Working People and the Transfer of the Danish West Indies to the
-'United States, 1916-1917.16 Ser man på den internationale forskning omkring områder i det øvrige
Caribien, er man bedre stillet. Her har forhold omkring middelklassen på bl.a. Trinidad, Jamaica og
Antigua været behandlet” Disse bidrag er, som jeg skal vende tilbage til, væsentlige
inspirationskilder for nærværende fremstilling og vigtige som sammenligningsgrundlag for
middelklassens forhold på de forskellige caribiske øer.
Det dans-ke kolonihistoriske hovedværk Vore gamle tropekolonier (1952-53) er trods sin
begivenhedshistoriske vinkel uomgængelig for den dansk kolonihistorisk interesserede. I dette
speciale er det bind 3 (Dansk Vestindien 1848 - 1880, Politiske brydninger og social uro) skrevet af
Fridlev Skrubbeltrang og bind 4 (Dansk Vestindien 1880-1917, Reformforseg og
salgsforhandlinger) skrevet af Georg Nørregaard, der har været benyttet. Disse to bind er ligesom
resten af serien udtryk for en traditionel begivenhedshistorisk tilgang, en grundig og samlet
kronologisk fremstilling af de politiske og økonomiske begivenheder i koloniens historie. Det er
imidlertid de omfattende kildestudier, forfatteme har lagt til grund for deres fremstillinger, der især
ger værket anvendeligt i dag. Henvisningerne i de enkelte bind til det benyttede kildemateriale er
grundige og kolossalt nyttige. Med dette speciales problemfelt for eje er det naturligt allerede her, at

“ Tie Herald er aeeveeee leegfeeneei tilgængelig; på det Kgl. Blblieiek findes lem 29.10.1915-31.12.1915. oeeeaen her
sieebiblieiekei i Århus hele 1915 eg juli 1917-juni 1925.
4 St. Croix Avis er tilgængelig på det Kgl. Bibliotek 01 .01.184-4-31.03.1917(dog mangler forste halvår af 1872.) og The

låaint Croix Bulletin findes på det Kgl. bibliotek 15.09.1885-31.01.1917.
I forbindelse med de danske avisers behandling af forholdene på Vestindien har jeg haft nytte af Inge Ewald-Hansens

Speciale: Den sociale uro på St. Croix 1915-16, Specielt med henblikpå den afDuvid Harntlton Jackson ledede strejke t'
i n.-feb. 1916, og udvalgte danske avisers behandling heraf. Institut for histories specialesamling, Århus
Universitet, Århus 1981. Dog gælder her den begrænsning, at hun udelukkende beskæftiger sig med udvalgte danske
-;1;-fisers behandling af D. Hamilton Jacksons besøg i Danmark i 1915 og strejken på St. Croix i 1916.

HOXCER JENSEN, PETER iMeddelelser om Forskning iArbejderbevægelsens Historie. Nr. 16, maj 1981. s. 5-19.
gs Lamotta 1989.

BRERETON, BRIDGET: The Development of an Identity: The Black Middle Class of Trinidad in the later 19th
Century. e. 274-284. BECKLES, HILARY et SHEPERD, VERENE (eee): ceneeeee Freeaem. eeeeemy ene seeizey

fP'0m Emanct}vatt'on to the Present. USA 1996 og BRYAN, PATRICK: The Black Middle Class in Nineteenth Century
Jamaica. s. 284-295. ibid. Desuden LOWES, SUSAN: They Couldn't mash ants: The Decline of the White and Non-
White elites in Antigua, 1834-1900. OLWIG, KAREN FOG (red.): Small islands, large questions : society, culture and
resistance in the post-ernancipation Caribbean. 1995
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indskyde en bemærkning om, at denne tilgang ikke er uproblematisk, idet den traditionelle fiksering
på politisk og økonomisk historie ofte udelader den dårligst stillede del af befolkningen, den
anonyme masse der udgør størstedelen af befolkningen, fra historien. Fremstillingen er desuden
præget af samtidens racistiske diskurs - hvilket især træder tydeligt frem hos Georg Nørregaard.'3
På den internationale scene er der især fire nyere bidrag, jeg vil fremhæve i forbindelse med det
komparative perspektiv på middelklassen i det øvrige Caribien og USA, som jeg har ønsket
anvendt
I 1996 udkom Caribbean Freedom, Economy and Socielyfrom Emanctpation to the Present
redigeret af to erfarne forskere på det caribiske område Hilary Beckles og Verene Shepherd. Værket
er en såkaldt reader, en tematisk grupperet samling af ca. 56 forskellige genoptrykte ~
tidsskriftsartikler og uddrag fra monografier, forelæsningsmanuskripter mm., der har tegnet
forskningen i caribisk historie i post-emancipationsperioden, fra slavernes frigivelse og frem til ca.
1980'erne. Samlingen er anden del af en serie, hvor den første udgivelse omhandler caribiske
slavesamfund og økonomi. Jeg vil fremhæve to bidrag herfra: Bridget Breretons The Black Middle
Class of Trinidad in the later 19th Century (opr. Paper presented to the Association of Caribbean
Historians Conference 1974) og Patrick Bryans The Black Middle Class in 19th Century Jamaica
(uddrag fra The Jamaican People 1880-1902, London 1991 af samme forfatter.)
Det tredje bidrag omkring middelklasseforhold i det øvrige Caribien, der har fungeret som
-inspiration er Susan Lovves' They Couldn 't mash ants: The Decline of the White and Non- White
elites in Antigua, 1834-1900 som er udgivet i det af Karen Fog Olvvig redigerede værk Small
islands, large questions: society, culture and resistance in the post-emanczpation Caribbean, 1995.
Artikelsamlingen blev udgivet i forlængelse af en konference afholdt i Danmark.
Det fjerde tankevækkende og inspirerende bidrag, der skal fremhæves i forbindelse med det
komparative perspektiv, er den amerikanske historiker Winston James' Holding Aloft the Banner of
Ethiopia fra 1998. Bogen har undertitlen: Caribbean Radicalism in Early Twentieth-Centurjy
America. James tager fat i det interessante faktum, at en stor andel af radikale, politisk engagerede
sorte profiler i USA's storbyer i perioden ca. 1900-1930 var af caribisk afstamning, f. eks. var en af
de mest markante profiler i New York i begyndelsen af 1900-tallet - Hubert Harrison - født og
opvokset på St. Croix. James forsøger at nå frem til en næmere angivelse af antallet af caribiske
indvandrere til USA og den relative andel af den caribiske deltagelse i de radikale bevægelser. Hvad
er det, der radikaliserer de caribiske indvandrere i USA? Winston James søger svaret i en kompleks
kombination af den caribiske arv, tradition og kultur, som den enkelte havde med sig hjemmefra på
den ene side, og de aktuelle kulturelle, sociale og politiske omstændigheder han eller hun blev
konfronteret med i USA på den anden.
I et bredere teoretisk perspektiv har jeg hentet inspiration fra forskellige grene af
modernismekritikken fra slutningen af 70'erne og frem. Jeg er interesseret i de almindelige
menneskers historie, jeg er inspireret af historisk antropologiske og mikrohistoriske, tilgange som
de kommer til udtryk hos forskere som den italienske mikrohistoriker Carlo Ginzburg og den
amerikanske post-strukturalistiske antropolog Marshall Sahlins.
Historisk antropologi, new cultural history, mikrohistorie og andre beslægtede betegnelser er blevet
nogle meget benyttede begreber indenfor historievidenskaben. På et overordnet plan kan man sige,
at de alle dækker over en bestræbelse på, gennem en syntese af historievidenskabens og
antropologiens genstandsområder og redskaber, at behandle nye og oversete problemstillinger i
historien. Dette område behandles nærmere i de følgende to afsnit; dels i forbindelse med den
historiografiske gennemgang og dels i forbindelse med afsnittet om mine teoretiske og metodiske
overvejelser i forbindelse med mit speciales udarbejdelse.

'B f. eks"Den 'iere'åstilling tiltalte den del afde sorte, der endnu havde den afrikanske negers uvil,ie mod legemligt
Fbe;'de i sig" citat s. 13, VGT 4.
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Ovenfor har jeg koncentreret mig om det væsentligste materiale jeg har benyttet mig af under
specialets udarbejdelse. Anden litteratur og kildemateriale, der har været benyttet, kommenteres i
fremstillingen, hvor det er benyttet, i øvrigt henvises til den afsluttende litteraturoversigt

5. Post-ernanctpationsperiodert og den sorte befolkning i den kolonihistoriskeforskning.

Idet følgende gennemgås, i store træk, den historiografiske udvikling indenfor den kolonihistoriske
forskning om Dansk Vestindien i Danmark, fra ca. 1900 til i dag, særligt med henblik på den
almindelige befolknings rolle i historieskrivningen med post-emancipations periodens historie som
emne. Jeg har ikke tilstræbt en fuldstændig behandling af historiografien og har således afgrænset
min behandling til de mest centrale værker ud fra dette speciales problemfelt.
Danmark har været involveret i kolonisering af fjerne områder siden vikingetiden. I nyere tid har
Danmark haft kolonier i Indien, Afrika og Vestindien, desuden har Danmark haft herredømmet over
Island, Norge, Finmarken, og har det den dag i dag, ganske vist under andre former, på Færøerne og
til vis grad også på Grønland. Danmarks aktiviteter og rolle i kolonialismens verdenshistorie fylder
naturligvis ikke meget kvantitativt set. Slet ikke set i forhold til de store aktører på scenen såsom
Spanien, England, Frankrig og USA. Ved indgangen til 1. Verdenskrig strakte Englands imperium
sig over 25% af jordens landmasse - til sammenligning strakte det danske koloniherredømme på
"samme tid (Danmark medregnet) sig over pæne ca. 1,6 % af jordens landmasse med en betydelig
lavere befolkningstæthed.'9 Hvis udstrækningen af koloniherredømmet, befolkningsmængden eller
mængden af penge kolonierne indbragte var den primære målestok for, hvornår noget var værd at
beskæftige sig med, ville dansk kolonihistorie hurtigt lide en stille død. Det har også i nogen
udstrækning været tilfældet, der har imidlertid altid været dem, der insisterede på at beskæftige sig
med området; fra Danmark, naturligt nok, men i stigende grad også fra udlandet, især fra USA og
fra øeme selv.2ü

Generelt kan man - i historiografisk henseende - hævde at bidragene til den kolonihistoriske
forskning omkring Dansk Vestindien frem til slutningen af 1970'ene falder indenfor rammerne af
hvad man kunne kalde traditionel historievidenskab. Det skal forstås således, at stort set alle bidrag
behandler kolonihistorien indenfor politisk begivenhedshistoriske og/eller økonomisk historiske
rammer - først efter at antropologeme i 1980'erne fik øjnene op for området er perspektivet egentlig
udvidet til i højere grad at forsøge at inddrage de koloniserede befolkningsgrupper.
Den økonomiske eller handelshistoriske vinkel blev tidligt taget op, allerede i 1917 udgav
amerikaneren Waldemar Westergaard en af de første videnskabelige monografier om Dansk
Vestindien. Her begrunder han sin beskæftigelse med Dansk Vestindien som repræsentativ for en
fælles europæisk økonomisk og politisk tankegang" there was enough of what might be called
economic solidarity in the Western commercial world to lend the Danish occupation a genuine
interest. Despite local di erences, the experiences of the Danes werefairly typical of those of the
Dutch, the French, the English, and even the Spanish merchants and administrators. The physical
Conditions with which all had to contend were nearly identical. The politt`cal and economic ideas
which the Europeans who sought to earn their livelihood in the West Indies brought with them had

'Q Her er det især Grønland der trækker tallet op. Med sine 2175600 Kmz udgør øen størstedelen af det danske
koloniherredønmtes samlede areal. Sin største udstrækning nåede Danmark og dets kolonier vel før Norge gik tabt 1814
318 de afrikanske og indiske besiddelser blev solgt til England i midten af 1800-tallet.

En del af problemet med kolonihistorien er netop mangel på internationalt forskningssamarbejde - udenlandsk
fürskning på området, især caribisk og amerikansk, er derfor svært tilgængeligt her i landet.
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manypoints ofsimilarity. "2' Westergaard planlagde oprindelig to bind om Dansk Vestindien, det
første omhandlede perioden under kompagnistyret 1671-1754. Det sidste bind skulle omfatte den
sidste periode fra 1755 frem til 1917. Westergaard nøjedes imidlertid med et supplerende kapitel
Om tiden 1755-1917. Westergaard er ikke interesseret i den sorte befolkning som sådan, han
behandler den ikke som meget andet end en passiv arbejdsmasse. De eneste undtagelser herfra er i
forbindelse med oprør og uroligheder. En anden amerikaner Zabriskie, der havde været amerikansk
vicekonsul på St. Thomas i en årrække inden salget, udgav året efter ligeledes en bog om Dansk
Vestindien. Her var det direkte fonnål en slags generel indføring i forholdene på øeme med
baggrund i den amerikanske overtagelse af øeme. Det afspejles tydeligt i bogens titel: The Virgin
Islands of the Virgin Islands of The United States ofAmerica: Historical and Descrtptive,
Commercial and Industrial. Facts, Figures and Resources. (Nevv York 8.: London 1918.) Her
beskrives de samtidige sociale forhold for den sorte befolkning i nogen grad med henblik på den
kommende amerikanske administration og nødvendige reformer.
Også fra dansk side har kolonihistorien traditionelt været betragtet udfra den politiske
begivenhedshistories optik. Først 1928 udkom en samlet dansk fremstilling af de vestindiske øers
historie ved Kay Larsen: Dansk Vestindien 1666-1917. Kay Larsens fremstilling udmærker sig
primært ved at være den første samlede danske fremstilling af øernes historie, ellers er den præget
af unøjagtigheder og en sporadisk behandling af økonomiske, sociale og politiske forhold. Til
'gengæld havde han god fomemmelse for de gode og spændende historier og personligheder. Den
sorte befolkning er ikke interessant- de opfattes som statister i det kolonialistiske teater.
En mere snæver økonomisk historisk vinkel har været anlagt af P. P Sveistrup i hans Bidrag til de
tidligere Dansk Vestindiske Øers økonomiske Historie fra 1942, der beskæftiger sig med
sukkerproduktionens og handelens historie i et økonomiske perspektiv. Den økonomiske udvikling
betragtes som synonym med sukkerproduktion og handel. Sveistrup identificerer to hovedperioder i
øemes historie; en opgangsperiode 1671-1815 og en nedgangsperiode 1815-1917. Det er formentlig
denne noget forenklede forestilling af den økonomiske udvikling, der har bidraget til den udbredte
forestilling om den lange og generelle nedgangsperiode i Dansk Vestindien efter Napoleonskrigene.
De økonomiske forhold er ifølge Sveistrup determineret af erhvervsgeografiske faktorer såsom
klima, jordbundsforhold, transport og menneskene, hvide såvel som sorte, reduceres til arbejdskraft.
En anden nyere økonomisk historisk tilgang har været den handelsorienterede kompagnihistorie
repræsenteret ved bl.a. Ole Feldbæk.22 Her kommer befolkningen til at stå endnu mere i baggrunden
for de økonomiske og handelsmæssige relationer med moderlandet og verdenssystemet.
I 1952-1953 udkom kæmpeværket Vore gamle tropekolonier redigeret af direktøren for
Nationalmuseet, arkæologen Johannes Brøndsted. 3 I redaktørens indledning genfinder man
Westergaards argumentation omkring de økonomiske og politiske tanker bag danskemes kolonidrift
igen. Kolonihistorie er i første omgang en handelshistorisk opgave, skriver Brøndsted, selvom
Danmarks deltagelse i kolonikapløbet efter vesteuropæiske mål var beskeden. Vigtigt er imidlertid
et andet aspekt - personhistorien, et "galleri afguvernørjj»siognomier, afembedsmandstyper, af
ævenzyrprofilerl" som giver et kulturhistorisk indblik i det fremmedartede samfund.24 Især det
sidste, som også ses i udtalt grad hos Kay Larsen, er karakteristisk for det noget ensidige,

2' WESTERGAARD, WALDEMAR: The Danish West Indies Under Company Rule (1671-1 754) with a supplementarjy
ghapter; 1755-1917. New York 1917. Preface s. 5.

Se f. eks. FELDBÆK, OLE: India under the Danish Flag, Odense 1969 og Den danske Asienshandel 1616-1807.
gærdi og volumen, Historisk Tidsskrift, 1990: 320-353.

Vore Gamle Tropekolonier udkom første gang i 1952-53 i to rigt illustrerede bind i folio format. 2. udgave, som er
den der er benyttet i forbindelse med dette speciale, udkom i 1967 i 8 bind. Heraf handler de første 4 bind om Dansk
Vestindien. 2. ugaven blev desuden forsynet med nyt illustratiormmateriale i form af fotos og affotograferinger af
älenstande mm.

VGT1, forord s. 5-8.
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eurocentriske, for ikke at sige racistiske, og romantiserede billede af- "de danske tropelande" som
kolonihistorien den dag i dag har svært ved at undslippe. Værket er dog stadig i dag at betragte som
centralt i kraft af det enorme kildemateriale i arkiverne der ligger til grund for fremstillingen og
henvisningeme hertil. De fremmede, den afrikanske eller indiske befolkning, bliver imidlertid først
inddraget når de rører på sig i forbindelse med f. eks. slaveoprør.
I 1980 udkom Kolonierne i Vestindien, som et tillægsbindet til Poltikens Danmarkshistorie.
Forfatteren var den københavnske historiker, fra Institut for Økonomisk historie, Ove Hornby.
Bogen er en overskuelig og samlet fremstilling af kolonihistorien i Dansk Vestindien i et bind. På
mange måder minder fremstillingsformen om den begivenhedshistorisk tilgang, som også kommer
til udtryk i Vore gamle tropekolonier. Homby har dog inddraget noget nyere materiale, især af
økonomisk art. Befolkningen træder også noget mere i forgrunden her end i Vore gamle
tropekolonier; selvom den stadig står i skyggen af gennemgangen af de politiske og økonomiske
forhold. Generelt kan bogen karakteriseres som en overskuelig og samlet fremstilling af
kolonihistorien i Dansk Vestindien, en lettere opdatering af Vore gamle tropekolonier, bind 1-4.
I 1978 dukkede Peter Hoxcer Jensen op med et speciale om arbejderforhold i Dansk Vestindien i
slutningen af 1800-tallet ved historisk institut på Århus Universitet. Sammen med Karen Fog-_
Oltvig, som jeg skal vende tilbage til nedenfor, var han en af de første, der forsøgte at inddrage den
almindelige vestindiske befolkning som specifikt forskningsobjekt i dansk kolonihistorie. Hoxcer
Jensen interesserede sig for arbejderforhold på især St. Croix og anvendte en arbejderhistorisk,
marxistisk inspireret tilgang, som kendes fra dansk historieforskning i 1970'eme. I den forbindelse
kan man naturligt stille spørgsmålstegn ved den forholdsvis ukritiske anvendelse af begreber og
retorik, som hører til i en helt' anden kulturel- og' historisk kontekst - nemlig et nordeuropæiske
industrisamfund i slutningen af 1800-tallet. Desværre nåede Hoxcer Jensen ikke at få produceret så
meget før sin tidlige død.25
I samme periode begyndte antropologerne at interessere sig for en mere historisk tilgang, og de
tidligere europæiske kolonier blev hurtigt genstand for historisk-antropologiske undersøgelser.
IDanmark var det antropologen Karen Fog Olvvig, der gjorde sig bemærket ved at understrege
nødvendigheden af at betragte kolonihistorien som et kulturmøde. Fog-Olsvig tog i sin Ph. D.
afhandling fat på den mindste af de tre tidligere Dansk-Vestindiske øer St. Jan. Karen Fog-Olvvig
fremlagde en analyse af St. Jan som et særligt afro-caribisk samfund karakteriseret af en
'ufuldstændig' familiestruktur og socioøkonomiske relationer i forbindelse med småbrug, der opstod
iden sidste del af den danske periode. En periode, der ifølge Fog-Olvvig, kan betragtes som en
central etableringsfase for det særlige afro-caribiske samfund.26

Den sorte befolkning tildeles generelt ikke megen opmærksomhed i den danske kolonihistoriske
forskning. De inddrages som eksteme elementer, som indfødte på trods af, at både hvide og sorte
har været en del af vestindiens befolkning siden koloniemes etablering.
De første forsøg på at inddrage den almindelige befolkningen som forskningsobjekt og modstand
mod den romantiserende og eurocentriske tilgang kommer egentlig først med Karen Fog-Olsvig og
Hoxcer-Jensen i slutningen af 1970'erne.

25 HOXCER JENSEN, PETER: Indførsel af fri arbejdskraft til St. Croix 1849-76, med særligt henblik på immigrations
Dg arbejdslovgivningen. Speciale i Historie, Århus Universitet 1978. Hoxcer Jensen var medvirkende redaktør af
Værket: Dansk kolonihistorie. Indføring og studier. Århus 1983. Desuden findes enkelte artikler som den førnævnte:
Den dansk vestindiske arbejderbevægelse og strejken i 1916. Meddelelser om Forskning i Arbejderbevægelsens
låhisto e. Nr. 16, maj 1981. s. 5-19.

Se bl.a. OLWIG, KAREN FOG: Cultural Adaptation and Resistance on St. John -three Centuries ofA 'o-Caribbean
Life. Uni. Presses of Florida 1985.
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Generelt lader interessen for Dansk Vestindiens kolonihistorie indenfor dansk historieforskning til
at være meget konjunkturpræget; man kan konstatere mindst to højdepunkter i interessen; i 50'erne
ng igen i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'eme.
Det vil nok ikke være helt forkert at tolke interessen i 50'erne med udgangspunkt i efterkrigstidens
krisetider. Kolonihistorien har været anvendelig som udtryk for Danmarks storhedstid, som et
nationalt samlingspunkt. Den næste bølgetop i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne har
grund i en kombination af flere faktorer. I løbet af 60'eme ser man en øget opmærksomhed om afro-
amerikanere og indianske befolkningsgrupper gennem bla. borgerrettighedsbevægelsens arbejde i
USA. I det hele taget er perioden præget af en politisering på alle niveauer. De intellektuelles
kritiske holdninger, i både den vestlige verden, i de post-koloniale samfund i Afrika, Asien og den
såkaldte 3. verden generelt, til stormagternes indgreb i suveræne stater som f. eks. kommer til
udtryk i demonstrationer imod Vietnamkrigen mm. afspejles også i forskningen - i de problemer
man synes er væsentlige, i de spørgsmål man ønsker svar på. I USA ser man, i denne periode, en
voldsom stigning i forskningen omkring slaveforhold og slavemes afrikanske oprindelse. En
periode som senere betegnes the revisiont'st turn. 27
IDanmark ser man samme udvikling - med øget opmærksomhed omkring oprindelige
befolkningsgrupper. Bemærkelsesværdigt er det imidlertid at kritikken mestendels vender udaf, det
er Vietnam, borgerrettigheder i USA mm., der er på dagsordenen. Det er ikke i samme grad f. eks.
grønlændernes, vestindemes situation, der er'til'debat. En undtagelse er forfatteren Thorkild
Hansens romantrilogi og bestseller om de Dansk Vestindiske øer der udkom, første gang 1967-
1970. Den har formentlig fungeret som inspirationskilde for mange unge forskere frem til den
seneste højkonjunktur indenfor kolonihistorisk forskning.28
Det internationale forskningsmiljø har naturligvis påvirket forskningen i Danmark. Karen Fog-
Olvvig er helt naturligt påvirket af bevægelseme i det amerikanske forskningsmiljø, idet hun læste i
USA - hun tog især udviklingen af nye teoretiske og videnskabelige begreber gennem
kombinationen af historiens- og antropologiens forskningsområder til sig.
På den caribiske scene har interessen i løbet af 70'erne også været for opadgående. I Dansk
Vestindisk sammenhæng er det navne som Isaac Dhookan, Neville T. Hall, Gregory Lamotta og
andre, der præger forskningen på området. Blandt de engelsksprogede brede fremstillinger af de
vestindiske øers historie, udover værkeme-nævnt indledningsvist, kan bla. Isaac Dookhans A
History of the Virgin Islands of the United States, St. Thomas 1974 fremhæves. Værket er en
fremstilling med hovedvægten på den danske tid, dog med en vis vægt på tiden før slaveriets
ophævelse. Vigtige bidrag til historien kan iøvrigt findes i to centrale tidsskrifter på området:
Journal of Caribbean History (udkommet siden 1970) og Caribbean Studies (udkommet siden
1961). Både Dhookan og Lamotta repræsenterer på mange måder den samme traditionelle
begivenhedshistoriske tilgang som ses på den danske scene, blot med omvendt fortegn - hvor den
danske forskning er eurocentrisk har den caribiske variant ofte hvad man kunne kalde et
afrocentrisk præg.
Generelt præges den danske kolonihistoriske forskning imidlertid af manglende international
Sammenhæng og samarbejde, som dog lader til at få bedre vilkår gennem bla. initiativerne omkring
arkivsamarbejde og digitalisering af arkivmateriale.29 Karen Fog-Olsvig adskiller sig desuden fra det
almindelige billede ved sin udprægede intemationale tilgang til området som bla. afspejles i

'21 Se f. eks Stephan Palmies Introduction i det af ham redigerede værk: Slave Cultures and the Cultures ofSlavery
USA, University of Tennessee Press 1995.
28 Hvad kom først, hønen eller ægget? Fra et metodisk synspunkt er det selvfølgelig svært at bedømme hvorvidt
Thorkild Hansens værker var medvirkende årsag til eller virkning af interessen for undertrykte og koloniserede
befolkningsgrupper.
29 Se f. eks. Erik Gøbels registratur: A Guide to Sourcesfor the History of the Danish West Indies (U. S. Virgin Islands),
1671-1917 (2002) og hjemmeside om dansk vestindien fra Rigsarkivet på: wvvvv.virgin-islands-history.dk
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publikationen Small islands, large questions : society, culture and resistance in thepost-
gmanctpation Caribbean fra 1995. Publikationen er et resultat af en konference afholdt her i landet
samme år - med deltagelse af et bredt, internationalt sammensat panel af forskere.
Publicerede forskningsresultater fra øerne og det internationale forskermiljø er generelt ikke nemme
at finde frem til i Danmark. Området er generelt sporadisk repræsenteret på bibliotekerne i
Danmark selvom enkelte institutter og biblioteker i perioder har haft ansatte der interesserede sig
for området.

6. Metodiske og teoretiske overvejelser:

Historikeren Niels Brimnes valgte i 1992 at opdele den kolonihistoriske litteratur i to overordnede
kategorier: historikernes kolonihistorie og antropologemes kolonihistorie.3" På baggrud af sin
gennemgang af litteraturen konkluderede han om historikernes kolonihistorie, at de i vid
udstrækning er udtryk for et eurocentrisk perspektiv. De fremmede, dvs. befolkningen af afrikansk
afstamning osv., har kun været inddraget i begrænset omfang som eksterne elementer.
Antropologerne som bl.a. Karen Fog-Olvvig tog derimod skridtet videre i opgøret med den
etnocentriske tilgang. Brimnes efterlyste imidlertid flere metodiske overvejelser, for hvordan kan
man få adgang til de fremmede gennem kilderne, når det er magthaveme, der skriver historien? Det
er til dette og relaterede problemer, jeg nu vender mig i det følgende afsnit om mine metodiske og
teoretiske overvejelser, som jeg har fundet væsentlige i forbindelse med specialets problemfelt.
Metodiske og teoretiske problemerne hænger i mange tilfælde sammen, de betinger hinanden -
derfor har jeg valgt at behandle problemerne i en række mindre afsnit, hvor teoretiske såvel som
metodiske overvejelser kædes sammen under en overskrift.

Eurocentrisme, kultur og repræsentativitet:

Det er et klassisk og kendt problem for historikere, etnologer eller antropologer, der ønsker at
beskæftige sig med almindelige menneskers historie - historien nede fra, historien fra "the native's
point ofview " - at almindelige mennesker sjældent er direkte repræsenteret gennem kildematerialet.
Det er blevet en kliché at sige, at det er sejrherren, der skriver historien, men faktum er, at vejen til
historien oftest går igennnem magthavemes diskurs. Problemet bliver således, hvordan man kan få
adgang til de almindelige mennesker? I kolonihistorien kan man nuancere det yderligere;
magthavemes syn på almindelige mennesker er også magthavemes syn på de fremmede.
Problemet med eurocentrisme udspringer i dette tilfælde af, at det er den overvejende hvide elites
synspunkt på den racemæssigt sammensatte middelklasse, der er bedst repræsenteret i det
tilgængelige kildemateriale. Problemet er fomientlig størst i den tidlige historie, hvor den ufrie
befolkning sjældent kommer til orde direkte. Men også indenfor den tidsmæssige afgrænsning,
1902-1917, der er gjort gældende i dette speciale, er det et væsentligt problem. -
Den kolonialistiske diskurs var i denne periode præget af biologiske racetænkning med dertil
hørende evolutionistiske forestillinger - det sætter sine tydelige spor i kildematerialet. På St. Croix
var pressen i vid udstrækning kontrolleret af styret, indtil 1915 krævede det kongelig godkendelse at
"udøve bogtrykkerkonsten" som det hed i forordningen fra 1799.3' Der var dog undtagelser, idet

3" BRIMNES, NIELS: Dansk kolonihistorie mellem historievidenskab og antropologi - et forslag til metode. Den jyske
1gt'stort'ker, nr. 60 - 1992. s. 101 -1 1 8 ..

SCHOU, JACOB HENRIK: Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve, samt andre
ltykte Anordninger. XII del. København 1800, s. 683. Den vestindiske lærer, journalist og politiker David Hamilton
Jackson var i sommeren 1915 i Danmark som repræsentant for en større gruppe af befolkningen på St. Croix. Han var
bemyndiget til at indlede drøftelser med finansministeren omkring en række reformer som befolkningen ønskede



'_

1-.

17

enkelte aviser på St. Croix f. eks. Westend News faktisk bragte kritiske indlæg forfattet af bl. a. folk
som Macfarlane og Hamilton Jackson.
Hjemme i Danmark var det ikke medlemmeme af den racemæssigt sammensatte middelklasse, der
kom til orde i debatten - det var politikere, erhvervsfolk, forhenværende og daværende vestindiske
embedsmænd, kirkefolk, journalister og andre, som havde en særlig interesse i vestindiske forhold.
Kun i sjældne tilfælde var det middelklassens medlemmer, der kom direkte til orde. F. eks.
fremkom i 1915 flere indlæg i de danske aviser fra den sorte vestindiske lærer, journalist og
politiker David Hamilton Jackson, der var på besøg i landet. I forbindelse med balladen omkring
salgsplanernes offentliggørelse i 1916 offentliggjorde højskolelærer Th. Adler-Lund også en række
breve fra den vestindiske skrædder og politiker Cornelius Crowe.
Historikeren Niels Brimnes har, som nævnt, beskæftiget sig med dette problem i dansk
kolonihistoriografisk kontekst generelt og konkluderer i sin artikel, at kolonihistorien i vid
udstrækning er behandlet i et eurocentrisk perspektiv.32 De fremmede har kun været inddraget i
begrænset omfang som eksteme elementer. Antropologerne har derimod, som bl.a. Karen Fog-
Olwig, taget et skridt videre i opgøret med den etnocentriske tilgang. Brimnes efterlyser imidlertid
flere grundlægende metodiske overvejelser. Eftersom stort set alt kildemateriale er blevet til via
kolonimagten bliver Brimnes' følgeslutning, at den historie der kan fortælles på baggrund af det
danske kolonihistoriske arkivmateriale nødvendigvis må være set fra kolonimagtens synsvinkel. Det
centrale problem bliver: "hvordan de danske koloniadrrunistratorer overfor sig selv, hinanden og
andre beskrev og begrundede det, de gjorde, når deforsøgte at opretholde deres autoritet i
kolonierne"
Selvom indgangen til befolkningen går gennem den kolonialistiske bureaukratiske diskurs er det
dog ikke ensbetydende med at disse indgår fuldstændig ukritisk i den koloniale rangordning og
køber hele pakken. De er selv udtryk for nogle interesser og kulturelle træk, som kommer til udtryk
i skrift og handling. Det kan ikke reduceres til et udspekuleret manipulationsredskab opfundet eller
påduttet dem af den koloniale overmagt - er det ikke muligt.at Brimnes snarere bidrager til det
eurocentristiske projekt ved at frakende befolkningen deres evner til at operere indenfor flere
kulturer? I sin yderste konsekvens vil man udfra dette synspunkt kunne stille spørgsmålstegn ved,
om man i det hele taget kan fortælle andre end magtens og magtmenneskenes historie, eftersom alle
menneskelige relationer indbefatter en ulige magtfordeling?

En mulig nøgle til dette problem kan ligge i en opfattelse af kulturel opfindsomhed, i selve det
grundlæggende kulturbegreb. Problemet, som skitseret ovenfor, hænger desuden sammen med et
andet; nemlig det at middelklassens medlemmer først bliver synlige i konflikter, eller når de på
anden vis skiller sig ud fra det almindelige. Medlemmerne af middelklassen, som jeg har udvalgt er
synlige og skiller sig ud - de er ikke almindelige netop i kraft af deres synlighed, og de er ikke
repræsentative i den forstand, at de er udtryk for et gennemsnitligt medlem af den racemæssigt
sammensatte middelklasse på_St. Croix. Hvert individ, hvert levet liv er unikt.
Den italienske mikrohistoriker Carlo Ginzburg sammenligner i sin bog om den italienske møller
Menocchio kultur med sprog: "As with language, culture o ers to the individual a horizon of latent
possibilities - a flexible and invisible cage in which he can exercise his own conditional liberty. "33
Kultur opfattes her som et betinget eller begrænset sæt af latente muligheder til rådighed for det

indført. Det mest håndgribelige resultat af møderne med finansministeren var imidlertid ophævelsen af ovennævnte
ggrordning og ved sin hjernkomst oprettede Jackson og kredsen omkring ham avisen The Heraid.

BRIMNES, NIELS: Dansk kolonihistorie mellem historievidenskab og antropologi - et forslag til metode. Den jyske
§istort'ker, nr. 60 - 1992. s.101-118.

Citat s. ix GINZBURG, CARLO: The Cheese and the Worrns: The Cosmos ofa Sixteenth Century Miiier. London
1981 .
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enkelte individ. En af konsekvenserne af at operere med dette kulturbegreb bliver at hvert enkelt
menneske, hvert individs historie, kan ses som udtryk for en livsbane ud af mange forskellige
mulige livsbaner indenfor en given kulturs ramme.
F. eks. kan den vestindiske lærer Frederik Macfarlane ses som repræsentativ ~ dels negativt i hans
modsætninger til flertallet og dels positivt i hans fællestræk med flertallet. Hvis man ser på måden,
hvorpå Macfarlane adskiller sig fra middelklassen, kan man slutte negativt til middelklassens fælles
træk. Omvendt kan Macfarlanes handlinger tolkes positivt som udtryk for nogle af kulturens latente
muligheder, der udfoldes i individet, som kilde til middelklassens fælles kultur, der normalt kun er
tilgængelig gennem magthavernes diskurs.
Det er med baggrund i disse overvejelser jeg har. valgt personer fra middelklassen ud til min
undersøgelse. Almindelige mennesker findes ikke. Folketællinger, kirkebøger og andet historisk
talmateriale er selfølgelig en indgang til en fonn for statistisk defineret "almindeligt" flertal - men
de fortæller ikke noget om holdninger, livssyn og drømme. Canegata, Jackson, Macfarlane og andre
vovede halsen, de stak hovederne frem. Det er deres historie og livssyn, der er bevaret i
kildemateriale som aviser, blade, bøger og breve. Men det er ikke ensbetydende med at de ikke
fortæller noget om de generelle forhold i den racemæssigt sammensatte middelklasse på St. Croix.

Klasse og status: Marx og Weber

Den racemæssigt sammensatte middelklasse kan grundlæggende siges at udgøre befolkningslaget
mellem den store masse af landarbejdere, småbrugere etc. på den ene side og den overvejende hvide
elite der ejede størstedelen af jorden på den anden. Det er selvfølgelig en noget grovmasket
definition - hvide soldater og lavere embedsmænd hørte ikke nødvendigvis til eliten. Faktorer såsom
hudfarve, beskæftigelse, indkomst, religion etc. er derfor centrale for en mere præcis og nuanceret
definition af klassedannelsen i kolonisamfundet. k
Formålet er at forsøge at se historien nedefra, at nå frem til den sorte befolknings opfattelse af sig
selv og det omgivende samfund. Derfor kan man overordnet set stille spørgsmål ved
anvendeligheden af traditionelle stratificerende samfundsmodeller.
Her tænkes_især på de to modeller som henholdsvis Karl Marx og Max Weber var ophavsmænd til.
lmarxismen kan klasse, noget forenklet, defineres som en social gruppe med en bestemt funktion i
produktionsprocessen. De tre store klasser, landejere, kapitalister og arbejdere, udfylder forskellige
funktioner i produktionsprocessen. Det medfører at klasseme_ har forskellige, modsatrettede
interesser og historien kan således reduceres til at være historien om klassekamp.
Hos Max Weber er den økonomiske forklaring ikke tilstrækkelig, han tilføjer i stedet status og
statusgrupper som centrale begreber. Weber sondrer mellem klasser og statusgrupper (sttinde).
Klasse defineres hos Weber som en social gruppe, hvis muligheder i livet (Lebenschancen) er
determineret af markedet. En statusgruppe (stand) udgøres af en gruppe mennesker hvis position i
samfundet afgøres af den status, eller ære den tillægges af andre. Man bliver normalt medlem af sin
statusgruppe ved fødslen. Statusgruppemes relative position i samfundet er desuden ofte juridisk
defineret - men karakteriseres især af gruppens livsstil (Lebensstil).
Hos Marx er det produktionsforholdene, der er afgørende for klassedannelsen, hvorimod Weber
nærmest definerer sociale grupper i forhold til deres forbrug.
De to modeller er designet til at svare på forskellige spørgsmål; Marx er interesseret i magt og
konflikt, hvorimod Weber havde øje for værdier og livsstile. Marx model er tilsyneladende bedst til
vesteuropæiske industrisamfund og Webers til førindustrielle europæiske samfund.34

34 Marx model er skræddersyet til engelske industrisamfund i 18U0-tallet som han selv var en engageret del af. Webers
model er en videreudvikling af den middelalderlige ide om en tredeling af samfundet i kirken, adelen og resten. En
tredeling som ikke er udtryk for et objektivt billede af det middelalderlige samfund men snarere en model af samfundet
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En model er af natur reduktionistisk og generaliserende og Marx' klassekamp reducerer samfund til
at være grundliggende konfliktfyldt. Omvendt er Webers statusmodel blevet set som udtryk for en
reduktion af samfundet til hovedsageligt, at være præget af harmoni og solidaritet.

Iforbindelse med dette speciales genstands- og problemfelt er der nogle indlysende problemer i
forhold til begge modeller. Væsentligst er det vel, at begge er skræddersyet til vesteuropæiske
samfund - de er ikke umiddelbart applicerbare på kolonisamfundet. Hvordan forklarer man f. eks i
en marxistisk klassemodel de modsætningsforhold og konflikter, der opstår internti middeklassen?
Raceforholdene, som er en så væsentlig del af det 20. århundredes kolonialisme, finder heller ikke
rigtigt plads indenfor den marxistiske model.
Det kræver under alle omstændigheder en kraftig udvidelse og nuancering af klassebegreberne i de
to modeller, som skitseret ovenfor - men ville en sådan udvidelse ikke åbne op for uendelige, og så
fine graderinger af lagene i befolkningen at det ikke giver mening at operere med det længere?
Grundbegrebeme i Webers model er tilsyneladende de mest brugbare i forbindelse med den her
anlagte vinkel på middelklassen, hvor begreber som status, strategier og livsstil kommer til at spille
en væsentlig rolle. Webers videreudvikling af ideen om det tre-delte middelaldersamfund er
imidlertid uløseligt knyttet til en europæiske historisk kontekst.
Når jeg alligevel 'har valgt at holde fast i betegnelsen middelklasse, er det heller ikke primært, som
'en nøjagtig videnskabelig beskrivelse af en homogen gruppe med fælles bevidsthed, interesser, mål
og håb, men snarere afspejler den et behov for en anvendelig fælles betegnelse for den store
sammensatte gruppe af mennesker mellem en fåtallig hvid elite på den ene side og den store masse
af befolkningen på den anden'. Desuden er det denne eller beslægtede betegnelser, der anvendes i
samtiden, af aktørerne selv og af iagttagere udefra. Den cruzanske handelsmand Coulter bruger f.
eks. udtrykket "the better classes of the coloredpopulation, " da han bliver a 1ørt i forbindelse med
1916-kommissionens vidneafhøringer. Begrebet middelklasse anvendes således primært
operationelt og ikke som en del af en strukturel eller funktionalistisk samfundsmodel.
Sidst men ikke mindst gælder her den overordnede filosofiske betragtning at en videnskabelig
behandling aldrig fuldt og helt kan afspejle virkelighedens kompleksitet - en videnskabelig model er
per definition en kvalitativ reduktion af virkeligheden.

Kreolisering

Kolonihistorien kan med udbytte, med den amerikanske antropolog Marshall Sahlins ord, betragtes
som et slags interkulturelt felt hvor "native ” and ”stranger”play out their working
niisunderstandings in creolized languages. Here are complex ”structures ofconjuncture ”__ such as
the alliances that cross ethnic boundaries and correlate oppositions within the colonial society to
political dijjferences among the localpeople."35 Citatet kan betragtes som udtryk for en kompleks og
nuanceret tilgang til kolonihistorien indenfor rammerne af, hvad man kunne kalde
kreoliseringsteori. Kreolisering forstås her som teorien om udviklingen, gennem en kombination af
afrikanske, europæiske, indianske og asiatiske kulturelle elementer, af de caribiske kolonisamfund
til særlige caribiske samfund. Et samfund der hverken var afrikansk eller dansk - men særligt
caribisk. Kreoliseringsteorien udvikledes i forbindelse med the revisionist turn, som nævnt ovenfor,

Set oppefra og ned. For begge modeller vil man således kunne hævde, at de dels er bundet til en konkret historisk
kontekst og dels er udtryk for hver sit subjektívt farvede sarnfundssyn. BURKE, PETER: History and Social Theory.
(1999) S. ss - 63.
35 S. 385, SAHLINS, MARSHALL: Goodbye to Tristes Tropes: Ethnography in the Context of Modern World History.
Cultural Anthropology 1993.

L.-_



20

na slutningen af 1960'erne eg nei-në Men allerede i 1955 udgav Phillip cnnin en banebrydende
værk Two Jamaicas, hvor han pointerede, at kolonihistorien kunne skrives fra to synspunkter; fra
det imperialistiske perspektiv eller som historien om forskellige adskilte samfund med deres egne
Særlige træk. Det sidste perspektiv drejede sig ikke om, hvor fremtrædende engelske eller
afrikanske kulturelle elementer var - men om udviklingen af en særlig Jamaicansk identitet. 37
Kreoliseringsteorien kan ses som udtryk for fokus på den sorte befolknings protest eller modstand
mod den overvejende hvide overmagt. Tankegangen har haft stor indflydelse på udviklingen af de
moderne caribiske samfund og deres selvopfattelse - et veritabelt pantheon af nationalhelte som
Marcus Garvey på Jamaica, José Martí på Cuba og David Hamilton Jackson på St. Croix er opstået
i dens kølvand.
William Green advarede i 1985 om, at kreoliseringsteori, som al historie, er udtryk for et subjektivt
perspektiv; i sin bedste form inspirerer den til en større forståelse for den interne udvikling af
caribiske kulturer uden at glemme vigtigheden af regionale og internationale sammenhænge. I sin
værste form repræsenterer den ikke stort andet end det omvendte billede af den traditionelle
globale, økonomisk dominerede version og ignorerer betydningen af større forhold til fordel for
lel<ale iel-linldës
Greens kritik er god at holde for øje - omvendt må det konstateres, at den er rettet mod den anglo-
amerikanske forskningstradition. Den historiografiske udvikling, Green tager sit udgangspunkt i,
har stort set ikke fundet sted i den danske kolonihistoriske forskning, K. Fog - Ohvigs phd.
afhandling om St. Jan undtaget. Pointen er vel, at det i første omgang er meget nyttigt overhovedet
at have historien præsenteret fra den anden side, fra den koloniseredes vinkel - før man kan
medinddrage de større perspektiver.
I dette speciale har jeg tilstræbt et nuanceret kreoliseringsteoretisk syn på kolonisamfundet på St.
Croix med inspiration i ovenstående citat fra Marshall Sahlins. Det vestindiske samfund opfattes
som bestående af en række selvstændige relative kulturelle enheder, som kan defineres udfra f..eks.
hudfarve, sprog, religion, nationalitet eller klassetilhørsforhold. De forskellige grupperinger
interagerer samtidigt i et slags interkulturelt kreoliseret rum, hvor alle kan mødes indenfor en
fungerende diskurs hvor bestemte spilleregler gælder. Her udkrystalliseres tilsyneladende
paradoksale forhold, der f. eks. kommer til udtryk i alliancer, der krydser etniske barrierer og
korrelerer modsætninger i kolonisamfundet som helhed med modsætninger i den lokale befolkning.
Det regionale og internationale perspektiv er selvfølgelig væsentligt og inddrages også i
fremstillingen. Imidlertid er vægten i første omgang lagt på middelklassen og dens medlemmer
internt på St. Croix og dernæst på regionale forhold.

Strategier og livsstile

Hvorfor vælger et bestemt individ at handle, som hanthun i en given historisk situation gør? Det er
det spørgsmål jeg har forsøgt at stille til udvalgte aktører i den racemæssigt sammensatte
middelklasse på St. Croix. I den sammenhæng har jeg fundet det nyttigt at operere med to centrale
begreber: livsstil og strategi'.
Jeg har valgt at benytte begrebet livsstil nogenlunde som defineret af historikeren og .etnologen
Palle O. Christiansen. Livsstil er her defineret kort som:"princippet i folks daglige gentagne

36 se f. eks. MINTZ, SYDNEY: Caribbean Nationhood in Anthropological Perspective in LEWIS & MATTHEWS
leds.): Caribbean Integration: Papers on Social, Political, and Economical Integration. (1967) og BRATHWAITE, E.
gta Development of Creole Society in Jamaica 1770-1820. (1971)
38 CURTIN, PHILLIP D.: Two Jamaicas: The Role ofIdeas in a Tropical Coiony 1830 - 1865. USA 1955

GREEN, WILLIAN A.: The Creolization of Caribbean History: The Emancipation Era and a Critique of Dialectical
Ånalysis."Journal oflmperial and Commonwealth History. 14 Issue, nr. 3. London 1985.
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handlinger og kulturelle udblikpd livet; artilculeret i relation til deres substantielle hverdag og i
kontrast til andre livsstile."39 Begrebet har, som nævnt, klar forbindelse til Max Webers Lebensstil -
i dette tilfælde med knap så meget fokus på materialistisk forbrug, men snarere den enkeltes forbrug
af f. eks. religion og politik.
Jeg har imidlertid valgt at arbejde med yderligere et begreb, nemlig strategi. Hvor livsstil til en vis
grad er karakteriseret af bestemte rammefaktorer såsom hudfarve, religion, materiel status,
uddannelse mm., er strategi udtryk for den enkeltes betingede frie valg af handlemulighed indenfor
rammerne af livsstilen. Begrebet skal forstås, med henvisning til diskussionen af Ginzburgs
kulturbegreb, som udtryk for, hvordan den enkelt gør brug af den begrænsede vifte af muligheder
han/hun har tilgængelig indenfor en bestemt kultur eller i dette tilfælde livsstil. Begrebet strategi
henviser ikke i første omgang til en bevidst og målrettet planlægning af den enkeltes handlinger.
Men snarere til det komplekse sæt af faktorer som udgør livsstilen for den enkelte og som den
enkelte foretager sine ubevidste valg udfra i forsøget på at klare sig bedst muligt i tilværelsen.

Resistance and accornodation - tilpasning og modstand i middelklassen

Imidten af 1970'erne fremlagde den amerikanske sociolog Sidney Minta resistance - response
modellen, en model til forståelse af dynamikken i de caribiske slavesamfund. Modellen er siden
udbygget og nuanceret væsentligtil"
Minta betragtede den ufri arbejderbefolkning som et "peasantry"41 I den sammenhæng hæftede han
sig ved modstand eller protest mod kolonimagten som et gennemgående træk ved den ufri
arbejderbefolkningen af afrikansk afstamning i Caribien og han byggede derfor sin model op
omkring to sammenhængende nøglebegreber: resistance og response. De to begreber er den
centrale drivkraft i konstruktionen af afro-caribisk kultur. Modstand og tilpasning indgår i et
dialektisk forhold, hvor handlinger der i udgangspunktet er en tilpasning ender med at være
lnodstand."2 Modstanden i arbejderbefolkningen kunne antage mange forskellige former, f. eks.:
voldelige oprør, ildspåsættelse af sukkerørsmarkerne, langsomt arbejde, vedligeholdelse af
traditioner med afrikanske rødder som f. eks. heksedoktoren - på St. Croix: Obiaen. Det centrale for
Minta bliver at afgøre, hvomår der er tale om modstand, og hvordan man afgør, om der er tale om
modstand. Han forsøger i sit bidrag til antologien Slave Cultures og Cultures ofSlavery fra 1995 at
definere dette nærmere. Figuren herunder (Fig. 1.) opstiller kategoriseringen af fire forskellige
Modes ofresistance og definitionen af dem som Mintz opererer med i sin artikel.
Modellen har haft stor indflydelse på forskningen i de caribiske slavesamfund, men indeholder også
nogle faldgruber. Mintz peger selv på at størstedelen af livet trods alt bruges på at leve - ikke på at
protestere aktivt. Ved at fokusere på modstand risikerer man således at forbigå dagliglivet, dvs.
størstedelen af livet. Karen Fog-Olwig har desuden påpeget at der er en tendens til cirkelslutninger,

39 Citat s. 478. Manuskript: CHRISTIANSEN, PALLE O.: Livsstile i 1700-tallets landsby, kultur og kontraster blandt
efstdanskefæstebønder. s. 478-513, Tekstkompendium til Arkiv og museum - teori og praksis, modul B: Lokalstudier og
æílooundersøgelser II, Institut for Historie, Københavns Universitet 2000.

F. eks. MINTZ, SIDNEY: Slave Life on Caribbean Sugar Plantations: Some Unanswered Questions. s.12 -22. In
PALMIE, STEPHAN (ed.): Slave Cultures and the Cultures ofSlaverfy. USA, University of Tennessee Press 1995.
'il Småbønder, etpeasant society kan i grove træk defineres som et mindre bondesamfund baseret på småbrug. For en
Hærrnere definition af begrebet peasantry henvises til den omfangsrige diskussion omkring definition af begreberne
gåeasant og peasantrjy der stadig pågår i kultur- og landbrugshistorisk sammenhæng.

En interessant parallel kan ses i E. Hobsbavrms begreb "invention of tradition." Hos Hugh Trevor-Roper tolkes den
Skotske kilt som en engelsk opfindelse der ved klædefabrikanternes snedige markedsføring indføres som traditionel
klædedragt i Skotland. Imidlertid er kilten over tid blevet et nationalt symbol for skotterne som netop definerer
Skotterne i forhold til englænderne. The Invention of Tradition: The Highland Tradition of Scotland, s. 15-41 in
HOBSBAWM, E(ed) og RANGER, T(ed.): The Invention of Tradition. (1983) UK 2000.
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når man kun kan identificere en handling som en modstandshandling på baggrund af handlingens
konsekvenser. Hun mener i stedet, det er centralt at begynde med slavernes afrikanske baggrund
som udgangspunkt, for hvordan de organiserer sig socialt og kulturelt og motiverer deres
l'landlinger."3
Modellen er designet til perioden før slaveriets ophævelse - dog fremhæver den nogle problemer i
forbindelse med en entydig rubricering af handlinger som udtryk for enten modstand eller
tilpasning. Modstand og tilpasning kan meget vel gå hen og være to sider af samme sag over tid,
bemærker Mintz afslutningsvis - en væsentlig konklusion som også i forbindelse med problemfeltet
i nærværende fremstilling er helt central. De forskellige grupperinger i den racemæssigt
sammensatte middelklasse på St. Croix forholder sig forskelligt til de samme problemer. Læreren
Frederik Macfarlane gør i 1913 Agathe Isaac gravid og nægter efterfølgende at gifte sig medhende.
Som konsekvens bliver han afskediget af skolekommissionen med den danske skoleinspektør O.
Rübner-Petersen i spidsen. Er det en protesthandling fra Macfarlanes side at han nægter at gifte sig?
og i givet fald rettet mod hvem?
Overgangen mellem modstand og tilpasning er flydende og i mange tilfælde kan begge dele
identificeres i en enkelt persons handlinger - det, der må være det afgørende, er som Karen Fog-
Olsvig bemærker, den enkeltes kulturelle og sociale udgangspunkt, den enkeltes livsstil.

Modstands-handlinger: De 'nition.'

Voldelig modstand Fortolkningen af voldelig modstand er
sikker. (Definitionen siger sig selv)

vilje, en villet handling. Desuden på evt.
I konsekvenser der indikerer at der er tale om

modstand
Ikke-voldelig ikke-modstand Handlinger som ikke umiddelbart kan

identificeres som modstand. Men over tid viser
de sig at være til ulempe for plantageejerne I
kolonistyret

Kulturel modstand et "folks"eller en gruppe protesterer ved at
insistere på egne værdier, traditioner, etnicitet
mm.

Figur 1.: Skematisk fremstilling af Mintz' definitioner af Modes ofResistance

Ikke-voldelig modstand Usikker fortolkning som baseres på antagelsen af

44 l

7. Baggrund: socialøkonomiske ogpoltisk/ ideologiske perspektiver:

Idet følgende afsnit vil jeg fremlægge en kort skitse af den politiske, ideologiske økonomiske og
sociale udvikling 1902-1917 og dens rødder i perioden fra emancipationen i 1848 og frem som

43 OLWIG, KAREN FOG: African Cultural Principles in Caribbean Slave Societies: A Vievv From The Danish West
idies. In PALMIE, S. (ed.): Slave Cultures and the Cultures ofSlavelgv. USA, University of Tennessee Press 1995.
Min skematíske fremstilling af Mintz definitioner af Modes ofResistance fra ovennævnte artikel i PALMIE, S.(ed.):

Slave Cultures and the Cultures ofSlavery. USA, University of Tennessee Press 1995.
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væsentlige perspektiver for forståelsen af forholdene i den racemæssigt sammensatte middelklasse
på St. Croix. Jeg har valgt at dele fremstillingen i tre underafsnit under overskrifterne: Den sociale
ng økonomiske baggrundpå St. Croix ca. 1848 - 1917, Vestindien i Danmark og Forestillinger om
race i den hvide overklasse.
Idet første afsnit skal jeg behandle de generelle økonomiske og sociale forhold på St. Croix ca.
1848 - _1917 som er væsentlige for forståelsen af forholdene for befolkningen på St. Croix. I andet
afsnit vil jeg ridse udviklingen på det statsretlige og politiske område i Danmark i forhold til
Vestindien op. Perioden er præget af store forandringer og ikke mindst tre forskellige salgsforsøg,
som har haft stor virkning og betydning både i moderlandet og på St. Croix.
Sidst men ikke mindst vil jeg, under overskriften Forestillinger om race i den hvide overklasse,
skildre, hvorledes forestillinger om race blandt den hvide overklasse i begyndelsen af det 20. årh.
kom til udtryk og dannede grundlaget for bl. a. den religiøse og uddannelsesmæssige virksomhed i
Vestindien. Forestillingerne om race i den hvide overklasse er væsentlige for forståelsen af
rammerne for middelklassens medlemmer. De blev dagligt konfronteret med den, og i slutningen af
den danske kolonitid ved begyndelsen af 1. Verdenskrig var det åbenlyst at racespørgsmålet ikke
længere kunne ignoreres.

St. Croix ca. 1848-1917

De lokale samfund i hele det Caribiske område var stillet overfor nye økonomiske forhold efter
slavernes frigivelse, arbejdskraften blev givet fri, og de frigivne skulle forsøge at tilegne og skabe
sig et nyt liv. Emancipationen i Dansk Vestindien i 1848 var en stor omvæltning for hele
befolkningen; det var en fundamental anderledes og ny situation, som befolkningen skulle tilpasse
sig. Men til trods for store forventninger i forbindelse med den nyvundne frihed forblev de sociale
og økonomiske forhold stort set uændrede. Der er endda tegn på, at de forværredes, godt nok
anerkendtes den tidligere slavebefolkning juridisk set som individer med visse rettigheder, men det
indebar også, at den enkelte var overladt til at sørge for sig selv - uformelle rettigheder, som
slaverne tidligere havde nydt som f. eks. retten til at dyrke små jordstykker tilknyttet boligerne,
gratis lægehjælp etc., skulle nu betales for eller indgå som en del af lønningerne. Undertrykkelsen
antog mere indirekte former: adgangen til landbrugsjord for den sorte og farvede befolkning var,
dels fra naturens hånd, men især som følge af en aktiv ført politik af den landejende overklasse,
alvorligt begrænset og tvang mange steder befolkningen til at tage arbejde på plantagerne og i
yderste konsekvens til at udvandre. De usædvanligt strenge arbejdslove, der gennemførtes flere
steder i Caribien førte også til en øget flugt fra land til by, øget emigration og som konsekvens heraf
import af arbejdskraft. Migration fremtræder også i denne periode som et centralt kulturtræk i den
caribiske befolkning - ikke nødvendigvis som en flugt, men som en midlertidig tilstand, en måde at
få opfyldt sine drømme og forventninger om livet på, man tager ud i forventning om at vende hjem
og skabe sig et bedre livfl" '
Oven i dette kom endelig de kulturelle barrierer i kolonisamfundene, der begrænsede social og
økonomisk mobilitet for den sorte befolkning.
Udviklingen efter emancipationen byggede naturligvis på tiden før - de uformelle rettigheder
udgjorde i slavetiden lommer i systemet som befolkningen kunne udnytte til at skabe deres egne

45 Elizabeth Thomas-Hope ser udvandringen som fortsættelsen af en langt ældre tradition for udvandring, nemlig
maroonage, det at slaverne stak af fra deres ejere og skabte egne små samfund i periferien af kolonimagternes
territorier. In OLWIG, KAREN FOG (red.): Small islands, large questions : society, culture and resistance in the post-
Hmanclpation Caribbean. 1995. Problemet er desuden belyst i en nutidig antropologisk kontekst på den engelske ø
Nevis af Karen Fog Olvvig: Cultural Sites: sustaining a home in a deterritorialized world. FOG OLWIG, KAREN(ed.)
og HASTRUP, KIRSTEN(ed.): Siting Culture. The shifting anthropological object. London og New York 1997. s. 17 -
38
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relative autonome sfærer indenfor kolonisamfundetll" Efter frigivelsen skulle de starte forfra, de var
tvunget til at navigere imellem og forsøge at udnytte de ressourcer, der var kontrolleret af
forskellige segmenter af kolonisamfundet; jorden var ejet af den overvejende hvide elite,
uddannelse og sidenhen den begrænsede adgang til offentlige stillinger var kontrolleret af
kolonistyret, og endelig var der de uformelle sociale og økonomiske relationer indenfor den sorte og
farvede befolkning at tage hensyn til. De frie sorte, de såkaldte tkulørte, havde mistet deres
tidligere priviligerede position som mellemled imellem slaverne på den ene side og den hvide elite
på den anden - de blev nu slået sammen med hele den racemæssigt sammensatte befolkning af
forhenværende slaver. Det er sandsynligt, at netop denne gruppe, de tidligere frikulørte, parallelt
med udviklingen i det øvrige Vestindien udgjorde kernen i middelklassenf” Samfundet var
komplekst og bestod af mange forskellige relative kulturelle enheder, der fungerede sammen på
kryds og tværs af sociale, økonomiske, kulturelle og racemæssige barrierer.
Plantagesystemet og sukkerdyrkningens umættelige behov for arbejdskraft betød som sagt, at man i
vid udstrækning søgte at holde befolkningen i en stram line - i Dansk Vestindien indførte
Genereralguvernør von Scholtens efterfølger, Peter Hansen, en række provisoriske
arbejdsregulativeri 1849. Regulativerne betød i praksis at arbejdskraften blev bundet til plantagerne
iet år ad gangen, lønnen var fastsat ved lov, og lønningssystemet byggede videre på slavesystemets
klassifikation af arbejder efter arbejdsevne og udholdenhed. Denne provisoriske ordning kom til at
fungere i næsten 30 år, indtil befolkningens stigende utilfredshed brød ud i lys lue ved et
arbejderoprør i 1878. Homby har vurderet anordningen som kraftigt inspireret af den danske
tyendelovgivning og især af udviklingen på de engelske øer i Caribien. Her var slaveriet blevet
ophævet i 1834 (Jamaica 1833) og siden fulgt af en overgangsordning, det såkaldte apprenticeship,
der skulle vare i 6-8 år - de tidligere slaver skulle i lære som frie, hvorefter de opnåede fuld
uafhængighed, flere steder ophævedes apprenticeshtp-ordningeme før tid, især som følge af pres på
den engelske regering fra hjemlige modstandere af slaveriet, de såkaldte abolutionists.4" I øvrigt
blev det på de engelske øer overladt plantageejere og arbejdere selv at træffe overenskomster.
Erfaringerne med dette system havde været dårlige, og de engelske øer var i stigende grad plaget af
mangel på arbejdskraft.
iDansk Vestindien sigtede anordningen af 1849 på baggrund af især disse erfaringer at fastholde
arbejderne på plantagerne gennem kontraktpligt og binding til plantagerne, gennem ret til udnyttelse
af et jordstykke samt bolig som en del af lønnen.

46 F. eks. i tråd med Peter Burkes analyse og funktionalistisk inspirerede læsning af de europæiske kamevalstraditioner
som en form for både folkelig protest og social kontrol vil man kunne udlede interessante paralleller ved at se på det
vestindiske karneval og andre lignende traditioner. F. eks. på St. Croix hvor julekarnevalet varier en central
tilbagevendende årlig begivenhed. BURKE, PETER: Popular Culture in Early Modern Europe. Cambridge 1996 (opr.
udg. 1978).
4" Samrne tendens er også identificeret på bl.a. Antigua og Trinidad af Bridget Brereton i The Black Middle Class of
Trinidad in the later 19th Century (opr. Paper presented to the Association of Caribbean Historiens Conference 1974)
BECKLES, HILARY & SHEPERD, VERENE (eds.): Caribbean Freedom. Economy and Societyjrom Emancipation to
the Present. USA 1996 og Susan Lovves i They Couldn't mash ants.' The Decline of the White and Non- White elites in
Antigua, 1834-1900. som er udgivet i det af Karen Fog Olvvig redigerede værk Small islands, large questions: society,
fåltlture and resistance in the post-emancipation Caribbean, 1995.

På enkelte engelske øer indførtes apprenticeship ordningen ikke bl.a. Antigua og Barbados. En lignende ordning var
Også planlagt for de danske øer, efter et grundigt forstudie af de engelske forhold udstedte Chr. 8. et reskript i 1847 hvor
det blev bestemt at slaveriet skulle ophæves efter en overgangsperiode på 12 år, desuden medførte reskriptet at alle børn
født efter reskriptets indførelse var født frie. Begivenhederne i Dansk Vestindien overhalede imidlertid disse planer
illdenom da Generalguvernør Peter von Scholten i 1848, under kraftigt pres fra arbejderbefolkningen på St. Croix, så sig
tvunget til at proklamere slavernes frihed med omgående virkning. s. 243-61. HORNBY, OVE.: Kolonierne i
Vestindien. Tillægsbind til ELLEHØJ, SVEND (red.) og GLAMANN, KRISTOF(red.) et al.: Politikens
Danmarkshistorie. København 1980.
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Den stigende mangel på arbejdskraft på plantagerne gav sig udslag i forskellige initiativer til import
af arbejdskraft i løbet af 1860'erne. I 1862 oprettedes et immigrationsfond
og mellem 1861-64 immigrerede ca. 1700 landarbejdere fra engelske Barbados og hollandske St.
Eustatius til St. Croix - en ret betragtelig andel af det samlede antal plantagearbejdere var
indvandrer fra det øvrige vestindien.49 I 1863 forsøgte man sig ligeledes med 318 indiske arbejdere
gennem et samarbejde med den engelske regering.
Flugten fra land til by var markant. Befolkningstallet på St. Croix faldt med 36 % fra 1841 til 1917,
fra 25.624 i 1841 til 14.901 i 1917 og som det fremgår af tabel 4 ( se bilag, s. 65 ) ændredes andelen
af befolkningen bosat i byerne på St. Croix fra 30% i 1841 til naesten 52% i 1917. I byerne var
forholdene friere end i landdistrikterne; man var ikke omfattet af det provisoriske arbejdsreglement,
og man kan forestille sig at forholdene har virket væsentlig mere tiltalende end udsigten til et liv,
der som plantagearbejder ikke adskilte sig væsentligt fra forholdende under slaveriet. I 1853
forsøgte myndighederne endda at forhindre flugten fra land til by med en tyendelov, desuden
indskærpedes det eksisterende forbud mod løsgængeri, men det havde tilsyneladende ikke nogen
effekt.
I økonomisk henseende gik det for alvor tilbage for landbruget på St. Croix efter århundredeskiftet,
forsøg med nye afgrøder slog fejl, manglende arbejdskraft og nærmest ubrudt tørkeperiode 1910-
1914. At de økonomiske forhold i Dansk Vestindien var konjunkturprægede turde være åbenlyst,
'men en nuanceret analyse af øernes økonomiske forhold er først fremkommet og belyst på
udmærket og traditionel vis af Peder Toft.5D
I byeme var sundheds- og fattigdomsproblemer udbredte og tydeligere end i landdistrikteme.
Spædbørnsdødeligheden på St. Croix var ekstremt høj, i perioden 1902-1916 er den blevet opgjort
til 38,62%51 Årsagerne hertil var mange: dårlig hygiejne, ensidig kost, dårlig drikkevandsforsyning
mm. Børnedødeligheden var et hedt diskussionsemne i den offentlige debat, men fra centralt hold
fremkom først forslag til bedring af forholdene i efteråret 1915, og da var det for sent,
salgsforhandlingerne var i gang og reformforslag blev syltede.
Landarbejde var det dominerede erhverv, i hele perioden fandt omkring 80% af den voksne
befolkning deres beskæftigelse i forbindelse med landbrugsproduktionen. Grundlaget for den
racemæssigt sammensatte middelklasse skal søges i byerne, det var her de selvstændige
erhvervsdrivende: håndværksmestre, købmænd, rombodsholdere, husejere, hotelejere mm. bosatte
sig. Det er imidlertid ikke så enkelt at gruppere middelklassens medlemmer efter erhverv som man
umiddelbart skulle tro - det var ikke ualmindeligt at man havde op til flere titler på visitkortet.52
Handelsmanden Coulter beskriver således under kommissionsafhøringen i 1916, sig selv som
købmand, rombodsholder og hotelejer. Han havde en stilling ved den offentlige telefon, fungerede
som vicebrandmajor og var desuden medlem af kolonialrådet på St. Croix.53 Læreren Frederik
Macfarlanes far, Charles F. Macfarlane, var både snedkermester og husejer dvs. han ejede en eller

49 Se f. eks. TYSON, GEORGE om irnmigranternes rolle i forbindelse med arbejderopstanden på St. Croix 1878 i : Our
Side: Caribbean Imrnigrant Labourers and the Transition to Free Labour on St. Croix, 1849-1879. In OLWIG, KAREN
EDG (red): Smail islands, large questions : socieg/, culture and resistance in the post-emancipation Cari'bbean. 1995

E' TOFT, PEDER.: Kriser og nedgang, Den Økonomiske udvikling i Dansk Vestindien 1875-1917. In Erhver'vshistori`sk
ârbog 1982. s. 147-191.

Birth and Mortality Statistics of the Virgin Istands ofthe United States 1901-19. Washington 1920. Tallene er
gengivet i Inge Ewald Hansens speciale Den sociale uro på St. Croix 1915-16... Upubliceret speciale i historie, nr. 294.
Institut for histories specialesamling, Århus Universitet. Århus 1981, s. 13.
Til sammenligning lå spædbørnsdødeligheden på Jamaica i perioden 1911-15 på 17,9%. 1900-1904 lå tallet for Nevis
på 19,7%, Dominica 18,5%, Trinidad 16,2%, Britisk Honduras 13,9%, St. Kitts 24,7%. Barbados er det eneste sted hvor
ällene ligner de dansk vestindiske, i 1906 var spædbørnsdødeligheden her på 42%. JAMES, WINSTON, s. 22, 32.

At det ikke er helt enkelt at gruppere befolkningen efter erhverv måtte også Skrubbeltrang sande da han arbejdede
ged statistikken på grundlag af folketællingerne i perioden 1848-1880. VGT, bind 3, s. 106-108.

1916 komrnission, Bilag B. s. 275-289
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flere ejendomme som han lejede ud bla. til Frederik og hans mor. Fra 1915 var Charles Macfarlane
desuden kongevalgt medlem af kolonialrådet på St. Croix.
Centralt for udviklingen af middelklassen efter slaveriets ophævelse blev desuden benyttelsen af
sorte lærere i de offentlige skoler. Skolen var et af de få steder, den sorte befolkning kunne opnå
højere offentlig ansættelse - mange havde en begrænset uddannelse, nogle få havde
seminarieuddannelser erhvervet enten fra de omkringliggende øer eller USA og i sjældne tilfælde
Danmark. Det var især den engelske ø, Antigua, der forsynede St. Croix med uddannede lærere.54
Der er meget, der taler for at skolelæreme udgør en særlig gruppe - de fandtes både i byerne og på
landet, i materiel henseende hørte de til i middelklassen. I de dårligst stillede lag i befolkningen var
skolelærerembedet det mest effektive middel til social mobilitet og avancement. En del skolelærere
kom fra lavstatus-familier som bøm af landarbejdere eller håndværkere, og skolelærerstillingen var
for mange unge, begavede sorte mænd og kvinder den eneste vej væk fra arbejdernes rækker til
middelklassen. På landet kom lærerne desuden til at fungere som mellemled , som en slags tolke,
mæglere eller advokater for medlemmerne af arbejderklassen i forhold til guvernementet og de
koloniale myndigheder.

Vestindien iDanmark:

På det statsretlige og politiske område var perioden frem til århundredeskiftet udtryk for en
distancering fra dansk side; ved koloniallovene af 1852 og især 1863 udvidedes øemes
selvbestemmelsesret - de offentlige budgetter blev udskilt fra statsbudgettet og St. Thomas
(indbefattet St. Jan) og St. Croix fik hver sit kolonialråd og lovgivningsmagt, kun' begrænset af
kongens vetoret. Ikke meget forskelligt fra forholdene i hjemlandet havde kun de velhavende
valgret og medindflydelse i den politiske process, hvilket i stigende grad øgede spændingen mellem
befolkningen og eliten. Efter afhændelsen af de danske besiddelser i Afrika og Indien i midten af
1800-tallet var spørgsmålet om at sælge, i første omgang St. Croix, også kommet på banen. I
1867/68 strandede det første salgsforsøg i det amerikanske senat. I andet forsøg i 1902 forkastedes
salget snævert i det danske landsting og først i tredje omgang lykkedes det i 1916 at få
salgstraktaten med USA godkendt i alle instanser og oven i købet afholde danmarkshistoriens første
folkeafstemning, hvor salget godkendtes med ca. 2/3 flertal.
IDanmark mistede man frem mod århundredeskiftet interessen for den vestindiske koloni, det
generelle billede af øemes økonomiske og finansielle forhold var dårligt, og man havde nok at tage
sig til på hjemmefronten med de poltitiske omvæltninger i Danmark med ministerialsystemets
indførelse, de slesvigske krige, tabet af Sønderjylland og provisorie-tiden.
Systemskiftet i 1901 kom til at markere begyndelsen på et opsving i moderlandets interesse for
koloniens forhold. Systemskiftet var kommet midt i salgsforhandlingerne med USA og det politiske
og offentlige landskab så pludselig markant anderledes ud - en opposition mod salget gjorde sig i
stigende grad gældende i den offentlige debat, bla. talte flere fremtrædende erhversfolk med H. N.
Andersen fra Østasiatisk Kompagni i spidsen varmt for St. Thomas fremtidsudsigter i forbindelse
med Panama-kanalens fremtidige åbning.
Flere ledende Højre-folk stillede sig også imod salget udfra nationalistiske forestillinger om
Danmarks ære og da traktaten kom til afstemning i det højredominerede landsting, forkastedes den
snævert pga. stemmelighed.

54 Af de i alt 47 lærere der var ansat på kommuneskoleme på St. Croix pr. 31t12 1907 var ingen af dem uddannede |
Danmark. 10 var serninarieuddannede fra USA og det øvrige Vestindien, 8 var uddannet privat eller i højere skoler i
Dansk Vestindien og 29 havde ingen uddannelse udover kommuneskolernes. s. 31. Bemærkninger tttforstag tit
Skoteanordningfor' St. Croix Kommune. St. Croix 1907. (et eksemplar findes i Rübner-Petersens privatarkiv)
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Umiddelbart efter nedsatte regeringen en kommission, der fik til opgave at komme med forslag til
reformer af de vestindiske forhold. Rapporten lå færdig året efter, men først i 1906 lå en revision af
kolonialloven klar - de foreslåede reformer var for dyre, og kun få af dem blev gennemført.
Til gengæld skortede det ikke på privat initiativ: oprettelsen af et plantageselskab til reformering af
øernes landbrug blev aktuelt med grosserer Holger Petersen i spidsen. Kongehuset blev også
involveret, bla. gennem oprettelsen af Dronning Louises Forening til Pleje afsyge Børn i Dansk
Vestindien i 1910. Foreningen opførte og drev børneplejestationer i Christianssted og Frederiksted.
Den dansk-lutherske kirke oprettede 1904 udvalgetfor den vestindiske kirkesag - en slags kirkelig
hjælpeorganisation, der havde til formål at fremme missionsarbejde og frivilligt kirkeligt
hjælpearbejde i Dansk Vestindien gennem indsamling af midler og oplysningsvirksomhed. Fra
1907 udgav udvalget desuden bladet Den Vestindiske kirkesag fra København - her kan det
omfattende arbejde følges måned for måned helt indtil 1918.
Generelt var perioden frem til 1. Verdenskrig præget af nye tanker og virkelyst. Koloniens -forhold
fylder mere i den offentlige debat end nogensinde før - udenfor centraladministrationen i private
kredse kom den største reformiver til udtryk. Interessen og diskussionerne om de danske tropeøer
kulminerede i forbindelse med offentliggørelsen af salgsplaneme i august 1916. Op til dette
tidspunkt havde salgsforhandlingerne været hemmelige.

Forestillinger om race' i den hvide overklasse:

Racetænkning var almindelig udbredt i Vesteuropa og USA ved slutningen af det 19. og
begyndelsen af det 20. århundrede. Etnocentrisme eller ideen om en gruppes naturgivne
overlegenhed over en anden var ikke ny. Mennesket har altid skulle forholde sig til de andre, de
fremmede. Siden slutningen af middelalderen havde man i Europa opfattet især afrikanere som
laverestående. Før slutningen af -det 18. årh. havde der ikke været fokus på de mulige biologiske
årsager til raceforskelle. Diskussionen foregik primært indenfor den kristne religions rammer.
Iforbindelse med opdagelsen af Amerika fulgte f. eks. en voldsom debat om indianemes natur og
ret til kristen omvendelse. Resultatet blev en anerkendelse af indianerne som frie mennesker til
gengæld måtte man så indføre ufri arbejdskraft fra Afrika. Diskussionen gik mellem tilhængere af
monogenese og tilhængerne af polygenese; nedstammede hele menneskeheden fra Adam eller var
den snarere skabt i flere omgange. De sidste mente, at det var den eneste mulige forklaring på
eksistensen af så vidt forskellige, uciviliserede og barbariske folkeslag, man stødte på i de
fremmede verdensdele.55
En ting var selvfølgelig teori og teologiske debatter. I praksis kom slaveriet og udnyttelsen af de
oprindelige befolkningsgrupper til at udgøre selve grundlaget for økonomien i kolonieme.
I løbet af 1800-tallet udviklede race sig til at være et af de mest ombej lede begreber overhovedet.
Race var et modebegreb på højde med civilisation, gennem reificeringen af videnskaben og
koblingen med evolutionsteorien og fremskridtstanken blev det et begreb, der fik uhyre stor
indflydelse og prægede mange aspekter af den historiske udvikling og især kolonihistorien.
Iforbindelse med administrationen af de oversøiske kolonier fungerede forestillinger om race og
evolution langt op i det 20. århundrede som magtbevarende og legitimiserende faktorer for
kolonimagten overfor koloniernes befolkning. Så sent som 1954 kunne man fra dansk side overfor
FN argumentere imod en folkeafstemning om total løsrivelse i Grønland, fordi befolkningen var
blevet blandet så meget med danskerne, at "man ikke længere kan betragte befolkningen som en del

55 Især når de ortodokse kristne mente at jordens måtte være 6000 år gammel. BOLT, CHRISTINE: Victorian Attitudes
to Race. Norfolk 1971.
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afden eskimoiske race. "56 Det var dog ikke kun 1 administrationen af de fjerne kolonier denne
tankegang slog igennem; også på hjemmefronten var megen lovgivning omkring uddannelse,
kriminalitet, sundhed og immigration baseret på raceteorier.57
Racetænkning var, som sagt, almindelig udbredt omkring slutningen af det 19. og begyndelsen af
det 20. århundrede også i den hvide overklasse på St. Croix. Det var noget, man ikke kunne stille
spørgsmålstegn ved ”. . .der erforskelpaa Negre og den hvide Mand... ”, som Guvernøren L.C.
Helvveg-Larsen udtrykte det under 1916-kommissionens vidneafhøringer. Dét var man enige om.
Slaget stod om måden, de skulle hjælpes på, og hvad de skulle hjælpes til.
Kommissionen, der blev udsendt efter det fejlslagne salgsforsøg i 1902, konkluderede om
arbejdernes kår og udsigten til deres forbedring bl.a.: " En hindringfor radikalt atforbedre
Arbejdernes Kaar ligger i, at de ikke selv som Regel ere tilbøjelige til atpaatage sig anstrengelser i
dette Ø emed, en Tendens, der antagelig slëjyldes saavel Racens Ejendommeligheder som Klimaet,
der. . .kun stillerfaa Fordringer til Livet. "5 Den eneste vej kommissionen så for at hjælpe
arbejderen i den henseende, var en forbedret skoleundervisning. Den samme udvej foreslås mod den
høje børnedødelighed, hvor usædeligheden havde et stort ansvar: "Utilbej'eligheden til at indgaa
Ægteskaber og Tilbøjeligheden til i Stedet herfor at indgaa løse Forbindelser vil væsentlig kunne
rnodvirkes ved en bedre intellektuel og moralsk Opdragelse gennem Skolen. _ . "59
Et reformprogram til at bakke kommissionens ord op fulgte ikke umiddelbart. Fra statens side var
man tilsoyneladende ikke meget for de omfattende investeringer, de foreslåede reformer ville
kræve.'5 I 1906 gennemførtes dog en ret omfattende revision af kolonialloven. Bemærkelsesværdigt
var dog, at der ikke blev gjort noget særligt for at forbedre arbejderforholdene eller
sundhedsvæsenet. Et af de steder, der udfoldedes initiativer i den retning, var imidlertid gennem
kirken.6' For kirkens stilling i Vestindien kom kolonialloven til at betyde, at kirken blev henlagt
under kirkeministeriet' ved en bekendtgørelse af 18 jan.1907 og ved samme lejlighed oprettes et
provsti for øerne. I modsætning til moderlandet var de vestindiske øer i høj grad et multireligiøst
samfund. Kun knap 12% af den samlede befolkning tilhørte det lutherske trossamf1_.rnd."'2 Samme år
begyndte Udvalgetfor Den vestindiske Kirkesag, som var dannet allerede 1904, udsendelsen af
"Den vestindiske kirkesag. " Bladet var tænkt som et bindeled imellem den vestindiske kirke og den
danske menighed og blev udgivet i København. H. Hoffmeyer beskrev kirkesagens mål som :"at
vække den danske Mentghed til levende Forstdelse afsin Pligt til at antage sig Søstermenigheden i
Vestindien. Det er etfrivilligt kirkeligt Arbejde, som den vil sætte i Gang, et Arbejde i Lighed med
det; som herhjemme til saa stor Velsignelse udføres under Navnene ”Indre Mission ” og
"Menighedspleje. "63 I årene frem til salget foregik der en del kirkeligt socialt arbejde i. Dansk

Citatet stamrner fra de danske myndigheders årlige indberetning til FN om grønlandske forhold. FN pagten
garanterede koloniernes oprindelige befolkninger denne ret hvorfor man fra dansk side søgte at overbevise FNs
repræsentanter om at Grønland slet ikke havde en oprindelig befolkning. Citeret fra Jyllands-posten, Indblik s. 12,
17i03i2002.
5? I Danmark indførtes på linie med andre lande i Europa en række racehygiejniske love i løbet af 20'erne og 30'erne der
skulle bevare den nordiske race sund. Lene Koch argumenterer for en klar forbindelse og inspiration fra England og
især USA omkring slutningen af det 19. århundrede som gjorde sig gældende i danske intellektuelle og videnskabelige
kredse. KOCH, LENE: Racehygiejne i Danmark 1920-56. 1996ss . _59 Kommission 1902, s. 93.
än Ibid. S. 118. -

VGT4, s. 94
6' For en grundigere gennemgang af alle gennemførte reformer i forbindelse med koloniallovrevisionen, se f. eks. ibid.
s. 76 - 106.
'52 3206 af den nernrene nefeikning på ene ne ner nem i 1911 epgier-den ni 27086. Stern: nreinrning nevne den engelsk-
Bpiskopale med 9050, dernæst 7369 romersk- katolske, og til brødremenigheden hørte 5543. Det mindste trossamfund
ätlgjordes af metodisteme med 1174 medlemmer. Statistisk drbog 1912. s. 191.

Den vestindiske kirkesag 1907, August, nr. 2. s. 19-20.
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Vestindien; kirke- og menighedshuse opførtes, grene af a ioldsforeningen Blå Kors og KFUM
oprettedes. I 1908 oprettedes et børnehjem og ligeledes et såkaldt Magdalenehjem til ældre,
utugtige piger. Menighedsplejersker og kvindelige missionsarbejdere udsendtes fra Danmark og det
lykkedes oven i købet for at få opført en ny kirke på Kingshill, St. Croix.
Endelig påtog udvalget sig, som jeg skal vende tilbage til, at uddanne "en ung Vestindianer
Macfarlane til lærer. " Han blev sendt på indremissionsk seminarium i Nørre Nissum. Der var i
begyndelsen tre danske præster på øerne, og udvalget arbejdede ihærdigt på at få i hvert fald
yderligere én til St. Croix, hvilket lykkedes allerede året efter. Det var et ihærdigt og ret omfattende
arbejde der blev udøvet gennem kirkesagen i denne periode.
Men hvilket syn på forholdene lå egentlig til grund for kirkesagens arbejde? Det var særligt blandt
den sorte befolkning, arbejdet skulle foregå. Den tidligere sognepræst i Christiansted H. Lawaetz
skriver i den forbindelse, at eftersom det var danskerne, der oprindelig indførte befolkningen som
slaver, så havde de også en særlig pligt til at "bringe Budskabet om den kristne Frigørelse." Den
sorte befolkning opfattes som præget af den evigecaribiske sommer som "lægger sin bestandigt
smilende Maske otter Livets Forteelser. " De tænker derfor lidt på dagen i morgen og endnu mindre
på livets krav, byrder og pligter. På grund af denne forbundenhed med naturen skal man derfor være
opmærksom på, at man ikke uden videre kan overføre kristendommen fra det kolde nord til
Vestindien: "dér egner Jorden sig tilfremmedartet Vækst; hver med sin Ejendommelighed, sine
Fortrin og sine Mangler i sammenligningen med det hjemlige. “'64 Den senere provst for øerne Povl
Helvveg-Larsen udtrykker sig sammesteds i en lignende retning og på en måde, der egentlig ikke
ligger fjemt fra moderne udviklingsorganisationers målsætninger ". _ _dette skulde jo kun være Hjælp
til Selvhjælp. _ _næppe noget Arbejde derude er vigtigere, end hvad der kan hjælpe til at dygtiggøre
Negerne til selv at arbejde blandt deres egne."
Kirkens folk definerede således den sorte befolkning som tilhørende en særlig race med særlige og
begrænsede udviklingsmuligheder. Doghavde de et optimistisk syn på, at man gennem opdragelse
kunne civilisere dem, så de stort set ville kunne leve et liv efter europæisk forbillede og lære at
påskønne arbejdets og kernefamiliens glæder. Den hvide race egnede sig nemlig ikke til det
vestindiske klima. Det var op til de sorte at gøre arbejdet.
Efter koloniallovens revision ansatte man som skoledirektør Olaf Severin Kristian Rübner-Petersen
i 1907. Familien var ikke helt ukendt i vestindisk sammenhæng, idet farbroderen T. S. Rübner-
Petersen gennem en længere periode havde været politimester på St. Croix, bl. a. under
arbejderoprøret i 1878. Skoledirektørens syn på den sorte befolkning var på mange måder beslægtet
med de synspunkter, der kom til udtryk blandt kirkens mænd. Han fæstnede sig ligeledes ved
usædeligheden og dovenskaben. Han gik dog et skridt videre og angav fattigdom som en af
hovedgrundene til befolkningens lave moralske standpunkter. For at overvinde fattigdommen skulle
befolkningen modnes gennem stringent pædagogisk opdragelse i skolerne: "_ _ .først ogfremmestpaa
Kristendommen maa den Opdragelse, som Negeren saa afgjort trænger til, grundes; de harjo
ellers intet, ikke et eget Sprog, egen Litteratur, egne Minder og egen Historie, de udgør intet Folk,
men kun en Race, ja, derfindes mellem dem næppe engang en "o entlig " Mening, som de frygter
for at sætte sig ud over. - Intetfor den særegent. intet nationalt ejer de ud over Levningerne afen
jammerlig og taabelig afrikansk Overtro, der sandelig ikke skal hjælpe dem til et højere
Standpunkt,'. _ . "65 _
Et springende punkt for Rübner-Petersen var oprettelsen af husmandsbrug. Tanken havde, som jeg
skal vende tilbage til, klare fællestræk med amerikaneren Booker T; Washingtons forestillinger og
var til dels georgistisk inspireret. Ideen var, at befolkningen gennem arbejdet med jorden ville være
med til at opdrage den opvoksende slægt til naturligt at blive "jflinke og interesserede

:'Den vestindiske kirkesag 1907, April, nr. 1 s. 1-7.
5 Religionsundervisning i skolerne i Dansk Vestindien. s. 365. IDen Vestindiske Kt'rkesag, Dec. Kbh. 1913
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Landarbejdere. "66 Befolkningen skulle desuden gennem skolen knyttes nærmere til Danmark.
Samfundet i Dansk Vestindien var multikulturelt, og danskerne var langtfra det dominerende
element i befolkningen.67 Undervisningen i fag som dansk sprog, litteratur og historie skulle derfor
forbedres.
Det er desuden tydeligt, at der sondredes imellem forskellige grupperinger i det vestindiske
samfund. Rübner-Petersen bemærker i en fodnote i sin artikel om religionsundervisning, at når han
taler om befolkningen, så hentyder han særligt til den sorte eller kulørte arbejderbefolkning. Lærere
har f. eks. nået et højere standpunkt, og de dårlige egenskaber, de måtte være i besiddelse af, er til
dels følger af slaveriet. Præsten Poul Helvveg-Larsen anfører ligeledes, at den dybeste modsætning i
befolkningen ikke er mellem de hvide og de sorte, men mellem de mørke og de lys-kulørte.68
Øernes næstsidste guvernør Lars Christian Helvveg-Larsen var oprindelig kommet til øeme i 1888
og avancerede gennem årene til stillingen som guvernementssekretæri 1900.-I 1912 overtog han
embedet som guvernør. Da han under 1916-kommisionens vidneafhøring blev udspurgt om
arbejderspørgsmålets udvikling, byggede det på efterhånden mange års erfaring 'i det vestindiske.
Han svarede bl. a.: " _ _ _der erforskelpaa Negre og den hvide Mand. og det kan ikke nytte at tro, at
Ideer; der kan gro herhjemme i Moderlandet. ogsaa skulde kunne trives paa de dansk vestindiske
Øer'. Ideerne kræver deres egen Jordbundfor at trives lige såvel som Planterne, ogfordi en Idé har
slaaet Rod ogfundet sin naturlige Plads her i Danmark. er detpå ingen Maade sikkert; at den
sammelde' lader sig bringe til Udførelse til Heldfor Samfundetpaa de dansk vestindiske Øer. Der
erforskelpaa Negre og den hvide mand.. "Ö" Hans kommentar havde klar adresse til de
sympatiserende kredse i moderlandet, som den sorte befolknings repræsentant David Hamilton
Jackson kom i kontakt med på sin rejse til Danmark i 1915, som jeg skal vende tilbage til nedenfor.
Det patriarkalske syn på kolonidrift og på koloniens sorte befolkning, som disse linier imidlertid
også er udtryk for, kan nok betragtes som et generelt synspunkt blandt den hvide landejende
overklasse. Helvveg-Larsen opsummerede andetsteds holdningen, som han så den under det danske
styre: " Vi betragtede i det hele taget Negerne som Mennesker; maaske lidt barnlige Mennesker; som
man i mangt og meget maatte tænke for og tage Bestemmelserfor, men hvis Velfærd dog altid laa
os paa Sinde fordi vi følte Ansvaretfor dem. "70
imodsætning til kirkens mænd og Rübner-Petersens ideologiske synspunkter synes guvernementet
og især de hvide plantageejere at have haft et mere pragmatisk syn på raceforholdene. Det var
præget af deres økonomiske interesser. I den forbindelse var det centrale mål for plantageejerne at
sikre tilstrækkelig og stabil arbejdskraft på plantagerne til den kriseramte sukkerindustri.
Industrimanden' G. A Hagemann havde som ingeniør vaeret involveret i opbygningen af A/S St.
Croixfællessukkerkogeri i et forsøg på at effektivisere sukkerproduktionen i slutningen af

66 Booker T. Washington (1856-1915) var amerikansk skoleleder og reformator. Hans kongstanke var at den sorte
befolkning gennem uddannelse indenfor håndværk og industri og fremelskning af dyder som driftighed, initiativ mm.
automatisk ville opnå fulde borgerrettigheden I første omgang måtte den sorte befolkning således acceptere racisme og
diskrimination. Han var den mest indflydelsesrige talsmand for den sorte befolkning i USA mellem 1895 og 1915. Den
amerikanske økonom Henry George mente bl. a. at fattigdom kunne afskaffes ved at indrette beskatningen således at
grundspekulation blev formålsløs og at ingen ville være interesseret i at besidde mere jord end han kumie udnytte. I
øvrigt citat fra RUBNER-PETERSEN, O. S. K.: Børnedødelighed og jordudstykning i Dansk Vestindien _ s. 26-36.
Dansk Vestindisk Samfunds Skri er IV. Kbh 1916.
"I Af øernes samlede befolkning i 1911-, var kun 373 født i Danmark. 21198 var født på de danske øer. 5515 var fødte
andetsteds (hvoraf Størstedelen, 5166, var født på andre vestindiske øer). Der har selvfølgelig været børn født på øerne
af danske forældre, det giver dog alligevel en ide om det meget begrænsede danske element i befolkningen. Statistisk
drbog1912. s_191_
"B HELWEG-LARSEN, POUL: Den vestindiske Krise og Menigheden i Danmark. s. 3-41 _ Kbh. 1916.
ar _ _ _m Kommission 1916. Bilag B. s. 132 E _ 1 ' _

Vore sorte brødre og søstre, Vore Damer; 1925, S. 8-13. Henvisninger er til en genoptrykt version i medlemsbladet
for Dansk Vestindisk Selskab, nov. 2000, 5. årg..
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1870'erne, og i 1895 opkøbte han La Grange plantagen og adskillige af naboplantagerne. Han
opførte en moderne sukkerfabrik og gennemførte flere forsøg med gødning, nye rørtyper og
kunstvanding. Hans forsøg havde betydelig indflydelse på sukkerproduktionens udvikling og hans
ord blev tillagt væsentlig vægt i forbindelse med vestindiske forhold. Aret før hans død i 1916
fremkom en kronik ved hans hånd i Politikeni' "St. Croix " som kronikken kort og godt hed, tog sit
udgangspunkt i Hamilton Jacksons besøg og Brandes forslag til forbedringer af forholdene for den
sorte befolkningen gennem bl_a_ udstykning af husmandslodder og forbedrede sundhedsforhold.
Hagemann fokuserer i den forbindelse på to, efter hans opfattelse, centrale problemer; manglen på
ordentlig arbejdskraft og mangel på vand. Befolkningen var nemlig uarbejdsdygtig, "Negeren er
gennem sin Sygdom uhjælpelig energiløs, " de led af blodmangel. Godt drikkevand og forbedrede
sanitære forhold, var efter hans mening, essentielle for at kurere befolkningen. Hvis dette i det hele
taget var muligt, ville det kræve yderligere vandforsyninger til kunstvanding, så -
husmandsudstykningen kunne lade sig gøre. Hagemann stillede sig pessimistisk overfor øernes
fremtid - især hvis finansministerens reformprogram blev ført ud i livet. Det, der skulle til, var
bedre forhold for stordriften_ Befolkningen led af en uproblematisk sygdom, som skulle kureres. De
skulle bare have vand og bedre sanitære forhold, så de kunne arbejde ordentligt.
Under kommissionens afhøringer i 1916 afhørtes også Hagemanns bestyrer på La Grange og
formand for Planterforeningen Carl J. G. Sørensen."2 Han mente, at befolkningen generelt havde
gode forhold i Dansk Vestindien, faktisk havde de det bedre end på f. eks. Puerto Rico med hensyn
til bl_a_ Iønniveau og skoleforhold. Hvis de imidlertid fik lov at fortsætte med deres krav gennem
arbejderbevægelsen, så ville det ende med "at de hvideforlader Øen, og de sorte sidder tilbage med
Jorden, som de absolut ikke kan dyrke uden de hvides ledelse. " Arbejderbevægelsen og de
indrømmelser, der var givet befolkningen, betragtedes som et symptom på en alt for blødsøden
koloniadministration. Der skulle en handlekraftig og stærk guvernør med vidtrækkende beføjelser
til. Det agså han ikke for sandsynligt under den danske stat, hvorfor han også støttede overdragelsen
til USA.
Race forestillingeme var nuancerede og komplekse og den offentlige diskurs var dengang som i dag
omgivet af hårfin grænse. Den politiske korrekthed virkede begge veje, hvis en hvid mand
overtrådte grænsen måtte også han falde. Det måtte f. eks. formand for kolonialrådet på St. Croix,
plantageejer Blackwood, ifølge D.C_ Canegata, sande da han i kolonialrådet skulle forsvare sig for
at have brugt udtrykket "rich negroes" i et interview til New York Times i forbindelse med
salgsforhandlingeme 1900-1902. Selv om kolonialrådet tilsyneladende accepterede hans
redegørelse, mistede han ved det efterfølgende bestyrelsesvalg i kolonialrådet formandsposten. Det,
der tilsyneladende faldt nogle kolonialrådsmedlemmer for brystet, var anvendelsen af betegnelsen
negroes om de velhavende vestindere af afrikansk afstamning, den acceptable betegnelse var
coloured.'"' Også den danske sekretær i kolonialrådet for St. Croix, Hans Colberg havde problemer
med racediskrimination. Han skriver i december 1913 til skoledirektøren Rübner-Petersen i
anledning af en række klager fremsat imod ham. Børnenes lærer, en vis hr. Jacobsen, har klaget
over, at børnene bliver misrøgtet, og mener desuden, at Colberg behandler de sorte uforskammet.
Klagerne har ikke noget på sig og bunder ifølge Colberg iden sort-gule bakterie og i
kreolfornemmelser, som florerer i den hvide overklasse i Dansk Vestindien. Colberg har nemlig

:å HAGEMANN, G. A.: St. Croix, særtryk af Politikens kronik. Kbh. 1915.
73 Kommission 1916. Bilag B, s. 27-36. Kbh. 1916.

En gruppe på 21 plaiitageejere på St. Croix indsender geniiem Plantageejer G. Fleming desuden et telegram til
làülmnissionen hvori de udtrykker deres støtte til salget, aritagelig udfra et lignende grundlag. ibid. Bilag A. s. 74.

Canegata bruger Blackwoods fald som eksempel på hvordan grænsen omkring 1900 var betydelig skarpere end í
1954 hvor den amerikanske Senator Butler i en rapport omkring kolonialloven udtalte sig nedsættende om St. Croix
befolkning uden at høre noget for det. s. 22-25 D. C. Canegata: St. Croix at the 20th Century. 1968
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giftet sig med sin sorte husholderske Sarah og de har fået et par bøm__75 Hvis pigen nu bare havde
haft lidt "gulfarve. " Hvis han havde nøjedes med at tage hende som elskerinde, som Colberg
skriver i sin sarkastiske fremstilling af kreoldommen, derefter smidt hende og ungeme på porten, så
ville han som hvid mand ikke være ringere af den grund. Men "Colberg har gi et sig med en
negerinde, og derfor er han under os." 6

8. Cases fra middelklassen på St. Croix: Frederik Macfarlane og David Hamilton
Jackson

Gennem kildemateriale som breve, kommissionsa iøringer, indlæg i den offentlige debat mm.
præsenteres i de følgende to afsnit cases som eksempel på de forskellige strategier og livsstile, der
kunne komme til udtryk i den racemæssigt sammensatte middelklasse på St. Croix.-
Den racemæssigt sainmensatte middelklasse på St. Croix talte i perioden 1902-1917 navne som
Skræddermester Cornelius Crowe, degnen i den dansk-lutherske kirke Alexander Creagh, lægen
DC. Canegata, skolelæreme David Hamilton Jackson og Frederik Macfarlane, handelsfolkene og
kolonialrådsmedlemmerne M. A. Pretto og F. Coulter m. _
leg har valgt at fokusere på de to skolelærere David Hamilton Jackson og Frederik Macfarlane. De
er udvalgt på baggrund af de tids og -emriemæssige afgrænsninger jeg har redegjort for
indledningsvis-t. Desuden udgjorde skolelæreme på St. Croix en særlig gruppe i middelklassen.
Nogle af dem kom fra lavere sociale kår, fra arbejdernes rækker - lærerstillingen repræsenterede en
af de mest effektive muligheder for social avancement til middelklassen. Jackson og Macfarlane
havde lærerstillingen tilfælles - men her hørte ligheden, som det vil vise sig, også op.
ieg har tilstræbt at betragte historien med den synsvinkel en rejsende i et fremmed land har, jeg har
forsøgt at fokusere på de handlingsforløb, og forhold jeg ikke umiddelbart kunne forstå eller
forklare. De personer, jeg har udvalgt afspejler, som nævnt ovenfor, derfor ikke neger statistisk
repræsentativt udsnit af den racemæssigt samrriensatte middelklasse pa St. Croix.

Lærer Frederik Macfarlane:

Frederik Macfarlane var af en god, sort, luthersk familie. Han var født
uden for ægteskabet i Frederiksted i 1889, hvor han boede hos sin mor i
et hus ejet af faderen. Hans far, snedkermester C. F. Macfarlane, havde i
mellemtiden giftet sig og levede med sin familie andetsteds i byen.
Frederiks storebror, Reginald, var snedker og desuden sekretær i
a ioldsforeningen Blå Kors og senere også i KFUM. Frederik må have
udmærket sig på skolebænken, fori 1907 meddeler Udvalgetfor den
vestindiske kirkesag, at de havde besluttet at nansiere hans uddannelse
på Nørre Nissum Serninarium i Danmark. " Uden al Tvivl vil en
Foranstaltning som denne kunne bidrage mere end noget andet til at
knytte den vestindiske Menighed til den danske, og der er derfor al
-grund til atfølge den unge Mand med Kærlighed og sin Bøn", skrev
præsten H. Hoffmeyer om den unge vestinderi kirkesagens blad samme

Billede 1.: Portræt af Frederik
Charles Macfarlane, ca, 19 10.
Foto fra Nissum-Staten,
Struer 1919, s. 139.

15 Ved "kreoler" 'forstås sædvanligvis en hvid person der er født i Vestindien af europæiske forældre.
it Bi-en ne Hans ceiberg ai Rübner-Petersen er 112.1913 r nens pfivennin-_f, pr. 1.
W Jf_ afsnittet om eurocentrisme imn. i Teoretiske og metodiske overvejelser. Desuden henvises til diskussionen om
üllakronisme i historieskrivning jf.: "To avoid anachronisms the cultural microhistorians begin with the assumption that
the past is utterly alien to the present. _." Introduction: Observing Tri es, s. xi in Muir, E. & Ruggiero, G (eds.):
Microhistorjv and the lost Peoples ofEurope. London 1991.
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år. Broderen Reginald kom ligeledes til Danmark for dels at gå på teknisk skole i et par måneder og
for at sætte sig ind i afholdsforeningernes arbejde i Danmarkfs
I 1910 bestod Macfarlane sin lærereksamen med mg+. Han rejste derefter rundt i Sverige, var på
gymnastikkursus på Vestbirk højskole, rejste en tur til Sønderjylland for siden at gøre et ophold i
London på vejen hjem til St. Croix.79
Året efter i august findes en kort notits om Frederik Macfarlanes hjemkomst og ansættelse i
skolevæsenet på St. Croix. I maj 1913 meddelte H. Hoffmeyer imidlertid i kirkesagen: "Provst
Petersen har sendt den sørgelige Efterretning at den ange Lærer Mac Farlane, som vi knyttede saa
store Forhaabninger til, efter at han var blevet addannet herhjemme og var blevet ansat i
Kommnneskolen i Frederiksted. er blevet afskedigetfra sin Stilling, fordi han havdeforbradt sig
overfor en Kvinde. Udvalget har med dyb Smerte erfaret dette og beder alle Venner afden '
vestindiske Kirkesag om ret inderlig og alvorlig at samles med os i Bønfor vor Sag" Frederik havde
idet meste af et års tid haft et forhold til Agathe Isaac, der havde en stilling som undersygeplejerske
på Frederiksted Hospital og nu var det kommet frem, at hun var gravid i 3. måned. Det hed videre i
Kirkesagen: "Et Ti'lftelde som dette taler stærkt til os om, at vi behøver stor Taalmodighed og
Udholdenhed iArbejdetfor vore sorte Brødre. Maatte blot vi herhjemme og vore Udsendinge
derovre være trofaste i Herrens Gerning, saa Sku felserne ikke skal gøre os modløse, men
iveeeiimea epfzaee ek til Sleeve It-er eg Nidkæeaed. "8°
Sagen havde verseret siden midten af januar. Frederiks præst, pastor J. H. Faber, meddelte
eiiueiienen iii Rübner-Petersen i et brev er a.15.1.1913.“Degen fer havde Frederik ikke veere: til
stede ved søndagsskolen. Broderen Reginald henvendte sig bagefter på hans vegne og bad om et
møde med pastoren. Samme aften talte Frederik og Faber sammen. Faber appellerede til Frederiks
samvittighed og var efter samtalen i den tro, at han havde overtalt ham til at gifte sig med pigen.
Morgenen efter havde Frederik imidlertid ændret mening. Faber var overbevist om, at nogen havde
haft tag i ham i mellemtiden. Frederik havde anført, at et ægteskab med Agathe var udelukket af tre
grunde; For det første var der var efter sigende spedalskhed i pigens familie. For det andet skulle
hun være løs på tråden, og for det tredje forbød hans moral ham det. Anklagerne kunne ikke
bevises, og Frederiks holdning var, efter Fabers opfattelse, et slag i ansigtet på tre centrale
institutioner - skolen, kirken og hospitalet. Skolekommissionen besluttede d. 27.1.1913 på grundlag
af skoledirektørens indstilling, at såfremt Frederik ikke ombestemte sig og indgik ægteskab med
pigen indenfor 14 dage, ville han blive afskedigetgz Handelsmanden Coulter, der var medlem af
skolekommissionen, søgte forgæves at overtale skoledirektøren til en mere lempelig straf.33
I slutningen af december 1914 henvendte Faber sig igen til skoledirektøren i et brev. Han ønskede,
støttet af bl. a. daværende stiftsprovst Hoffmeyer, at få Macfarlane ansat på den Højere skole i
Frederiksted, hvor en lærerstilling var ledig. Faber mente nu, at det var rigtigt af Frederik ikke at
have giftet sig med Agathe. Det havde været at "sjakre med moralen",. fordi det ville have været for
stillingens skyld. Han appellerede til skoledirektørens kristne næstekærlighed, "er hans brøde sd
stor?" Der var meget, der talte til hans forsvar. Hans opvækst og familieforhold havde ikke gjort det
let for ham. Faber antydede, at familiens pres bar et stort ansvar for, at ægteskabet ikke kom i stand.
Faber var ikke nervøs for, at Frederiks ansættelse ville sende forkerte signaler til de øvrige lærere.
Han havde fået sin straf ved to års udelukkelse fra offentligt arbejde. Han havde ikke længere
mulighed for at blive f. eks. viceskoledirektør, hvad han ellers var kvalificeret til. Desuden var

:Den vestindiske kirkesag, nr. 2. August 1907, s. 22.
En Ibid. nr. 12. september 1910, s. 192.
E1 Ibid. nr. 21. maj 1913, s. 331.
32 Brev i Rübner-Petersens privatarkiv, pk. 1.
E3 Ibid. Meddelelse no. -44 af 17.1.1913.

Ibid. Breve fra Coulter til Rübner-Petersen dat. 18.1.1913 og 28.1.1913.
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stillingen uden pension. Idet store hele ville man i den sorte befolkning ikke opfatte ansættelsen
som en forfremmelse. Faber understregede, at det var vigtigt at gøre brug af hans evner. De
forløbne år havde han brugt til at studere, og desuden var han et par gange gennem avisartikler
kommet med "respektløse (tit overordentlig velformede) avisangrebpå byens øvrighed". Det
understregede efter Fabers mening med al tydelighed, hvor uheldigt det var, at hans evner ikke
tøjledes indenfor systemet i stedet for imod.84
Skoledirektøren havde i forbindelse med Macfarlanes afskedigelse gjort kort proces. Han var stadig
uforsonlig på det punkt. Han mente, at Macfarlane var uansvarlig og umoralsk. Han havde forspildt
sin chance med fuldt overlæg og således udtrykt sin foragt for de mennesker, der havde hjulpet ham
frem. I skoledirektørens privatarkiv findes en kladde til et brev til guvemøren dateret d. 26.1.1915,
hvori han gør sin holdning klar, inden ansættelsesspørgsmålet skulle afgøres endeligt.--Han slår fast,
at Macfarlane blev afskediget, fordi en lærer ved sit eget liv skal fremstå som et eksempel for
eleverne og de andre lærere, "i hvertfald herade" tilføjer han. Af hensyn til befolkningen,
skolebørnene og lærerne vil det derfor være- uansvarligt at genansætte ham.
Iøvrigt kritiserer han Faber og skolebestyrelsen for at have henvendt sig til guvernøren bag hans
ryg. De havde benyttet sig af Rübner-Petersens fravær i forbindelse med hans orlov i Danmark.
Hvis Macfarlane blev genansat, mente han, at det ville være med til at underminere hele grundlaget
for kolonistyrets autoritet. Hvis det ikke det blev indskærpet overfor befolkningen gennem en
officiel erklæring, eventuelt i skolevæsenets årsberetning, at ansættelsen skete imod
skoledirektørens vilje, ville han se sig nødsaget til at tage sin afsked. Hvad denne henvendelse
konkret mundede ud i vides ikke, men i april 1915 blev Frederik Macfarlane ansat som lærer på St.
Croix Højere Skole, og skoledirektør Rübner-Petersen forblev i stillingen frem til salget af øerne.
Macfarlane flyttede senere til St. Thomas, 1916 var han med ved oprettelsen af Dansk Vestindiens
første laererforening.85 I 1929 tog han afgangseksamen fra University of Colombia, og indtil sin død
i 1949 fungerede han som lærer i bla. North Carolina og Indiana.86

E4 Vedlagt brevet fra Faber findes desuden en udateret erklæring underskrevet af ca. 43 forældre, aktionærer og andre
glteresserede der støtter ansættelsen af MacFarlane ved St. Croix højere skole.

Folkeskolen, årgang 33, Nr. 47, 23. nov. 1916, s. 598. Artikel af K. Fjeldsøe om lærerforeningens oprettelse.
E6Foikeskolen, årgang 66. nr. 1, 6. jan. 1949. Kort nekrolog s. 4.
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Lærer David Hamilton Jackson:

Fire år efter det store landarbejderoprør på St. Croix i 1878 blev
Wilfred Jackson ansat som lærer på skolen ved East Hill. Wilfred og
Eliza Jacksons yngste søn, David Hamilton Jackson, blev født i 1884.
Drengen k tilsyneladende en grundig skoling ved faderens hånd.
Politikeren og forfatteren Valdemar Hill skriver, at Jackson oprindeligt
ønskede at blive præst indenfor brødremenighedenå? I 1904 var David
efter eget udsagn imidlertid ansat som skriver på Barren Spot
plantagen. Omkring 1909 blev han lærer på Frederiksted friskole og
1911 ansat som lærer på Peters Rest landskolensg Et sted imellem 1904
og 1908 har Jackson muligvis studeret jura på det sorte Hovvard
University i Washington State, USA89 Jackson havde familie-
forbindelser i USA. Hans ældste bror lå i hvert fald syg i Nevv York i

_ 1910, hvor han ansøgte om at få forudbetalt en del af sin løn, så han
Billede 2-1 P mæf af D?-Vid kunne tage over og besøge ham.9U I det hele taget lader det til, at
Hamilton Jackson' Fütfa af J' Jackson havde nære forbindelser til grupper blandt det store antalMena ca. 1915. (Zabrtskie s. _ . . . 91 ~138) emigrerede sorte dansk vestindere 1 Nevv York.

At man i hverdagen blev konfronteret med racetænkningen, vidner en
klage, Jackson indsendte til skoledirektøren Rübner-Petersen efter sin ansættelse på Peters Rest
School, om. Jackson klagede over manglende kontrol med kvæget fra Sion Farm. Forholdene var
nlundet ud i et sammenstød nied plantagens hvide forvalter, Jørgensen. På skolen havde Jackson
rundt om agstangen plantet en række liljer og kredser dem ind med konkylieskaller, og desuden
havde han plantet en lille hæk og noget majs ved lærerboligen. Kvæget fra plantagen havde uhindret
fået lov til at æde og nedtrampe planteme. Desuden måtte skolebørnene og Jackson jævnligt starte
skoledagen med at fjerne dyrenes efterladenskaber.
Dagen før havde Jackson opdaget to hyrder drive kvæget ind på skolens område. Han havde råbt til
dem, at de skulle fortrække sig. Jørgensen var imidlertid kommet ridende og sagt, at de bare skulle
fortsætte. Jackson havde bedt forvalteren om at blande sig uden om, det var "school basiness."
Jørgensen havde derefter råbt til Jackson: "shat ap yoar stupid black month, yon goodfor nothing
na-gahl" Jackson havde svaret igen og kaldt ham for et fjols og "a goodfor nothing white pig."
Jørgensen havde truet Jackson med sin ridepisk og lovet ham en omgang tærsk næste, gang han
viste sig i nærheden. Jackson bad skoledirektøren om at intervenere, idet han skulle kunne møde på
skolen den følgende uge. Han anførte i øvrigt, at det ikke var for hans egen skyld. Det var hele
guvemementet, der var blevet antastet gennem ham som repræsentant. Hvad henvendelsen

så HILL, VALDEMAR A.(snr.): Rise to Recognition. St. Thomas 1973. s. 60-61. Jackson ligger begravet i
brødremenighedens afdeling på kirkegården i Christiansted.
33 Breve fra Jackson til Rübner-Petersen af l1i8i1909 og 21i5i1912 i Rübner-Petersens privatarkiv pk. 1.
Eg Robert Vaughn skriver, at Jackson skulle have læst på I-Iovvard omkring 1910 (s. 63. VAUGHN, ROBERT V.:
Biographical Dictionary of the Virgin Islands, Selected Living and Deceased Persons. Vol. 1. St. Croix 1993)
Det er imidlertid ikke sandsynligt da han samrne år optræder som sagfører i en sag mod guvernementet (if. note 99.)
Han har på det tidspunkt været ansat som konstitueret lærer på Frederiksted friskole siden i hvert fald 1909. 1911 bliver
han lærer på Peters Rest. Han må dog have læst jura, om ikke andet så efter overdragelsen i 1917 idet han senere bl. a.
giver ansat som dommer.
91 Brev af 13.4.1910 fra Jackson til Rübner-Petersen i hans privatarkiv, pk. 1.

s. 21 - 39, 52- 67, 113, 341-354 i LEWIS, GORDON K.: The Virgin islands. A Caribbean Liilipnt. Evanston 1972
vedrørende forholdet mellem bl.a. arbejderforeningen, Jackson og emigranterne. Levvis angiver antallet af de
vestindiske emigranter til at ligge omkring 20.000. Gennem avisen The Herald som oprettes af Jackson i 1915 fremgår
det at redaktionen har nære forbindelser til dansk vestindiske emigranter i USA. Bla. til en forening i Nevv York der
kalder sig The Danish West Indies Benevolent Society.
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mundede ud i, melder historien desværre ikke noget om. Det var da heller ikke første gang, Jackson
kom i konflikt med Jørgensen. I 1904 anlagde Jackson sag imod Jørgensen for manglende betaling
for arbejde udført for ham på plantagen Barren Spot.
Jackson blev afskediget fra sin stilling som lærer på Peters Rest i 1913 eller 1914. Angiveligt skete
afskedigelsen på grund af negative udtalelser om den katolske kirke, hvilket ikke kunne accepteres i
det multireligiøse samfund. Han fandt herefter ansættelse som kontorarbejder forskellige steder bl.a.
som bogholder hos handelsmanden James C. Canegata.92 The Matnal Improvement Society i
Christiansted, St. Croix som oprettedes af James Canegatas søn, David, i 1913 udgav en side om
foreningens aktiviteter under navnet The Observer, og Jackson, der var medlem af foreningen, blev
valgt som redaktør af bladet.93
Allerede i 1914 havde guvernementet fået øje på Jackson; i forbindelse med en artikel om det lokale
orkester i Christiansted i West End News (17.06.1915) bemærker han noget omkring europæisk
modarbejde_lse af "native talent". Denne bemærkning får guvernør Heltveg-Larsen til at indkalde
Jackson til drøftelser omkring forholdene for den farvede befolkning, idet guvemøren efter eget
udsagn var bekymret for udsigten til raceproblemer.94 Guvemøren og Jackson mødes i alt to gange i
løbet af juni / juli 1914 og blev tilsyneladende voldsomt uenige om befolkningens muligheder og
standpunkt.
I januar 1915 trådte Jackson for alvor frem i offentlighedens søgelys, da han påbegyndte en
læserbrevskampagne i ”Westend News. " Han kritiserede åbenlyst forholdene på især Peters Farm
Hospitalet og forlangte en grundig og uvildig undersøgelse af forholdene. Han holdt ligeledes en
række foredrag rundt omkring på øen med titler som eksempelvis "The Rights ofNatives.”
Efterhånden udviklede Jacksons agitation sig til en voldsommere og mere generel kritik af
forholdene på St. Croix, og han talte især for en forbedring af arbejdemes vilkår på øen. Desuden
fremkom han med skarpe udfald mod den hvide overklasse og især guvernøren, hvilket indbragte
ham flere sagsanlæg for injurier.
Imaj 1915 ankom Jackson til København som repræsentant for ca. 500 navngivne St. Croix
borgere, som i forbindelse med Jsoksohs foredragsvirksomhed havde donerer penge til fod-häieif
Alle-rede dagen efter sin ankomst til Danmark mødes han med finansminister Brandes, hvor han får
lejlighed til at fremlægge en række klager, som bla. omfattede indførslen af et gendarmkorps med
deltagelse af lokale, bedre højere uddannelsesmuligheder og understøttelse af unge vestindiske
mænd og kvinders uddannelse i Danmark, pressefrihed mm. De samme klager og reformforslag
fremføres en uge senere i et skriftligt memorial. Under disse i alt to møder med ministeren opnåede
han visse usikre løfter om gunstigere forhold.
Frem til hans afrejse d. 22. juli var skemaet fuldt besat med foredrag rundt omkring i landet på
højskoler og offentlige pladser. Jackson høstede under besøget stor sympati fra forskellige kredse i
Danmark, bl.a folketingsmedlem Hans Nielsen fra Socialdemokratiet ydede en stor indsats for at få
hans synspunkter viderebragt i Rigsdagen. Under sit ophold satte Jackson sig, ifølge Hans Nielsen,
grundigt ind i den danske arbejderbevægelses og husmandsbevægelses historie, ligeledes satte han
sig ind i strejke-, jord- og skattespørgsmål. Det mest håndgribelige resultat af Jacksons rejse og
møderne med ministeren var ophævelsen af påbudet om, at pressevirksomheden på øerne krævede

”Z uii1111973. s.o1.
93 s. 100, CANEGATA, D.C: St. Croix: at the 20th Centwy. (New York 1968.) Desuden omtaler Jaekson sig selv som
redaktør af bladet i den Memorial han overrakte finansminister E. Brandes ved et besøg i Danmark i sommeren 191 5.
Memorial af 20 maj. 1915 i læg omkring Jacksons møder og krav til finansministeren på RA: Vestindiske kontor,
Æoloniemes centralbestyrelse, Sager til vestindiske Journal ad VJ 1541i1916. Nr. 287-

Håndskrevet forklaring fra I-Ielweg-Larsen, dateret: København, oktober 1916. I læg omkring Jacksons møder og
krav til finansministeren på RA: Vestindiske kontor, koloniernes centralbestyrelse, Sager til vestindiske Journal ad VJ
å5541l1916. Nr. 287-

Kopi af navneliste med angivelse af navn og doneret beløb, ibid.
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kongeligt privilegium. Ved sin hjemkomst til øerne d. 11 sep. medbragte han en trykkemaskine fra
USA indkøbt for de indsamlede midler. Avisen "The Herald” oprettes, og et prøvenummer blev
sendt på gaden d. 29 okt. 1915.
I november samme år oprettedes Laboar Union med Jackson i spidsen, og ret hurtigt var stort set
alle sukkerarbejdere på St. Croix organiserede i fagforeningen. Jacksons foredrag og offentlige
møder fortsatte med uformindsket kraft og plantageej erne blev mere og mere nervøse. Høsten
regnede til at blive stor, og oprøret i 1878 var stadig frisk i hukommelsen. Den 2. november
afsendte bestyrer Sørensen på G.A Hagemanns plantage, La Grange, et telegram til Danmark med
en noget nær panisk ordlyd. Han skriver, at Jacksons agitation nu er så alvorlig, at militær
assistance er nødvendig. Den amerikanske vicekonsul på St. Thomas var blevet inddraget tidligere
og havde telegraferet efter amerikansk militær assistance.
Ministeriet får imidlertid et stærkt beroligende svar fra Guvernementet, som straks forespørges, ikke
desto mindre vælger man, under hensyntagen til de hemmelige salgsforhandlinger med USA, at
sende krydseren Valkyrien til Vestindien. Det er er svært at forestille' sig, at Jackson kunne opfatte
Valkyriens tilstedeværelse som --andet end en trussel imod Labour Union og ham selv, han vælger
imidlertid at udlægge Valkyriens tilstedeværelse som en beskyttelsesforanstaltning mod
administrationens og gendarmernes overgreb imod den indfødte befolkning. Denne udlægning er
sandsynligvis kraftigt medvirkende til, at arbejderne anført af Jackson får lov til at fortsætte
arbejdskampen, uden at det kommer til uroligheder og indgriben fra myndighederne og militæret.
I midten af januar fremsendte Labour Unions krav om lønforbedringer til guvernementet, som
sendte det videre til den nydannede Planters Association d. 20 jan. Kravene afvistes, og d. 24 jan.
var stort set alt arbejde på øen strejkeramt. Guvemøren nægtede på nogen måde at have med
Jackson at gøre og forhandlingerne gik i hårdknude. Først d. 26 feb. lykkedes det efter flere runder
forhandlinger og sammenbrud at nå til et forlig, og høsten blev bragt i hus i sidste øjeblik.
Arbejderne havde vundet en betydelig sejr og havde klaret ilddåben uden nævneværdige
uroligheder, hvilket Jackson og de øvrige fagforeningsledere bestræbte sig meget på at forhindre.
Da salgsforhandlingerne blev kendt, vendte Jackson sig fra at være modstander af et evt. salg til en
klar- tilhænger af overgangen til amerikansk styre. Han organiserede to uofficielle afstemninger i
midten af aug. 1916, som begge viste flertal for afståelsen af øerne til USA.
Efter salget af Dansk Vestindien blev Jackson som journalist, politiker og dommer et fremtrædende
medlem af det lokale samfund på St. Croix, og efter sin død i 1946 har han af brede dele af
befolkningen fået tildelt en helterolle.96

The better class: tilpasning og modstand i middelklassen

Hvordan kan man forstå Macfarlanes stædighed, hvorfor nægter han at gifte sig, når han ved ,det vil
koste ham stillingen? Er hans modstand den samme som Jacksons klage over forvalter Jørgensen
udtrykker? Er der i det hele taget forskel på de to unge mænds modstand mod systemet, eller er det
to sider af samme sag? I det følgende afsnit ønsker jeg med udgangspunkt i Jackson og Macfarlane
at diskutere hvilke mulige faktorer, der havde indflydelse på den enkeltes valg af strategi. Var det
racemæssige, kulturelle eller socialøkonomiske faktorer, der var afgørende for valget?

Jackson og Macfarlane var begge intelligente og ambitiøse unge medlemmer af den racemæssigt
Sammensatte middelklasse på St. Croix. Mulighederne for dem indenfor det officielle
kolonisamfund var imidlertid forholdsvis begrænsede. Selvom flere sorte havde siddet som
folkevalgte kolonialrådsmedlemmer efter 1863, var det først i 1915, i Guvernør L. C. Helweg-
96 Se i øvrigt D. H. Jacksons bibliografi udarbejdet af Rune Clausen på adressen:
l1ttp:iihami_1tonjackson.adr.gdklstart.html
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Larsens embedsperiode og da på foranledning af finansministerens indstilling, at St. Croix
kolonialråd fik sine første sorte kongevalgte medlemmer i M. A. Pretto og C. F. Macfarlane,
Frederiks fang? Desuden får man indtryk af, at det var som at balancere på en knivsæg. Man kunne
hurtigt miste fodfæstet og ryge ud i kulden. Hvorfor disse afskedigelser? Hvad var bevæggrunden
for at afskedige Macfarlane for usædelighed, medens Jackson blev fyret, fordi han langede ud efter
kirken? Hvordan forsøgte de to unge mænd at navigere og overleve i et kolonisamfund der var
præget af økonomisk stagnation og sociale og racemæssige barrierer?
Macfarlane var af en kendt, dansk orienteret, sort, luthersk familie, hvor både faderen og hans ældre
bror var engagerede i kirkeligt frivilligt arbejde. Faderen var ikke hvem som helst; i 1915
udpegedes han som en af de første sorte kongevalgte medlemmer af St. Croix kolonialråd. Familien
hørte til i det øvre lag af middelklassen. Macfarlane betragtedes nok af kirkens mænd som en af
deres "sorte brødre ”, men som det fremgår af billedet (Billede 1, s. 32.) var han ret lys i huden. Det
er tilsyneladende en ikke uvæsentlig detalje når man tager præsten Poul Helvveg-Larsens
bemærkninger om modsætningeme imellem de mørke og de lys-kulørte som større end
modsætningeme mellem sorte og hvide. ( jf. note 68.) Da Macfarlane nægtede at gifte sig med
Agathe, var det primært, fordi han opfattede hende som under hans stand. Familien støttede
Macfarlanes beslutning og har måske haft den afgørende hånd iMacfarlanes stillingtagen, i hvert
fald ifølge Faber. Pastor Faber var da heller- ikke uforstående, han støttede faktisk beslutningen,
selvom den på kort sigte måtte få konsekvenser for Macfarlanes stilling. To år efter var sagen glemt,
og Macfarlane kunne ansættes på St. Croix højere skole med støtte fra bl. a. den hvide overklasse til
trods for skoledirektørens protester. Fabers strategi lod til at have haft den ønskede effekt på
Macfarlane, som tilsyneladende genoptog sin gamle position indenfor kolonisamfundets hierarki.
Macfarlane var præget af familiens tætte forhold til den danske kirke i byen.
David Hamilton Jackson ( Billede 2, s. 35. ) var opvokset på landet hos sin far, der var lærer på
skolen ved plantagen East Hill. Jackson var tydeligvis socialt engageret, og til forskel fra
Macfarlanes tilknytning til den dansk lutherske kirke var han knyttet til Brødremenigheden.
Allerede på et tidligt tidspunkt fremstår han som kritisk indstillet overfor styret.
I 1909 verserede faktisk også en sædelighedssag imod Jackson, da han var ansat som konstitueret
lærer på Frederiksted friskole. Han skulle angiveligt have forulempet en 10-årige skoleelev,
Anabella Francis. Han skulle have opfordret pigen seksuelt og talt usømmeligt til hende i
klasseværelset. Desuden gik anklagen på, at han efterfølgende havde straffet pigen så voldsomt, at
hun havde fået en lang flænge under øjet. Jackson frikendtes imidlertid for alle anklager, og sagen
fik tilsyneladende heller ikke tjenstlige konsekvenser for Jackson.98 Dette står i kontrast til
Macfarlanes sag, hvor afskedigelsen faldt prompte, selvom der her var tale om et noget mere
uskyldigt forhold mellem tovoksne mennesker.
Macfarlane kan på mange måder ses som symbolet for kirken og skoledirektørens kristne og
humanistiske racetænkning. Han skulle fremstå som et ideal eksempel til beundringsværdig
efterlevelse i befolkningen - den ægte civiliserede sorte dansk vestinder. Han var en del af det
ideologiske uddannelsesprogram, som kirken og skoledirektøren søgte bredt gennemført.
Konsekvensen var bl. a. at man stillede fordringer til Macfarlane om en eksemplarisk livsførelse.
Det var en holdning, der tilsyneladende særligt kom til udtryk hos skoledirektøren, som nærmest
anså Macfarlane-sagen som et spørgsmål om hans egen troværdighed.

W jf. Brandes bemærkninger i folketinget under anden behandling af forslaget til lov om tillægsbevilling for finansåret
1914-15, Foiketingstidende sp. 3904-19. (de pågældende sider findes desuden indlagt i sagen omkring Jacksons
tålemorandum i Sager til vestindiske Journal ad VJ 1541/1916. Nr. 287-)

Skrivelse om henlæggelse af sagen af samt Jacksons personlige redegørelse til Rübner-Petersen af d. 30.8.1909 i
Rübner-Petersens privatarkiv, pk. 1.
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Usædeligheden betragtedes som et centralt problem i den sorte befolkning, og da Macfarlane
npfattedes som et symbol på kirken og skolevæsenets civiliseringsprogram, måtte han fjernes.
Hamilton Jackson befandt sig ikke på samme udsatte position, og hans livsførelse tillagdes åbenlyst
ikke samme symbolværdi. Han var opvokset på landet og var uddannet indenfor koloniens
skolesystem. Tilsyneladende var han også en udmærket lærer, og tvivlen kom ham åbenbart til
gode. Den 10-årige sorte pige boede i pleje i byen og kom fra fattige kår. Selvom
sædelighedsanklagen, som Jackson påstår, skulle være fabrikeret, var der stadig anklagen om den
voldsomme afstrafning af pigen. Det anså man imidlertid ikke som problematisk. Jackson var
tilsyneladende ansat i et område, hvor det ikke gav anledning til indgreb fra administrationen.
Denne tilsyneladende ambivalente administration tegner på den anden side et noget dystert billede
af skoleforholdene for de dårligt stillede sorte børn.
Man kan spørge sig, hvorfor Jackson først bliver afskediget såsent, og så på grundlag af at han
havde kritiseret den katolske kirke. Man kunne få indtryk af, at afskedigelsesgrunden primært var et
påskud for at komme af med ham. Jacksons navn dukker faktisk jævnligt op i forbindelse med
konflikter med kolonisystemet på den ene eller anden måde. I 1910 blev han f. eks. irettesat, fordi
han som sagfører havde optrådt overfor guvemementet i forlængelse af et afslag på en
låneansøgningåg
Faber argumenterede i forbindelse med muligheden for Macfarlanes genansættelse, at denne
gennem avisartikler havde angrebet øens øvrighed, oven i købet ”særdeles velformede ” angreb,
hvorfor det var vigtigt, at få ham tilbage i folden. Så kunne hans evner udnyttes positivt. Et lignende
argument blev fremført af bl. a. præsterne Lavvaetz og Poul Helvveg-Larsen, efter Hamilton Jackson
og den såkaldte negerbevægelse for alvor var trådt frem i rampelyset i forbindelse med oprettelsen
af arbejderforeningen, avisen The Herald og især strejken i 1916.10” Måske var det også årsagen til,
at skolekommissionen ventede så længe med at afskedige Jackson fra Peters Rest School?
Fra et tidligt tidspunkt fremgår det, at Jackson stillede sig kritisk overfor kolonistyret. Allerede som
19-årig stod Jackson som en blandt 100 medunderskrivere af en adresse indsendt til kommissionen
af 1902 med en lang række reformforslag. Adressen var indsendt af bestyrelsen for en
sammenslutning, der kaldte sig "The Native Insnlar Convention" En række af forslagene drejede sig
om ønskede forbedringer af uddannelsesmulighederne, dels gennem oprettelsen af højere
undervisningsinstitutioner på øerne og dels gennem understøttelse af ungdommens muligheder for
uddannelse i Danmark.m1 Jackson var sandsynligvis influeret af forholdene i Amerika, hvor han
som nævnt havde familie. Det var almindeligt, at sorte dansk-vestindere havde forbindelser til USA.
Det var netop den tendens, kirken og skolevæsenet søgte at modarbejde for i stedet at knytte
forbindelser til moderlandet. Jacksons rejser og uddannelse i USA har formentlig været
medvirkende til at skærpe hans kritiske holdning til raceproblematikken overfor kolonistyret. I USA
søgte man i vid udstrækning at holde de hvide og sorte befolkningselementer skarpt adskilt. Det
resulterede i dannelsen af sorte enklaver og oprettelsen af særlige uddannelsesinstitutioner
udelukkende for sorte, som blev amestedet for udviklingen af en agitation for de sortes rettigheder.
Islutningen af 1914 havde guvemøren, på grundlag af en kritisk artikel i West End Nevvs fra
Jacksons hånd, faktisk indkaldt Jackson til drøftelser om forbedringer af de sortes kår. Det førte
imidlertid ikke til noget videre. De reformforslag, guvernøren rent faktisk fremlagde, blev syltede
på grund af de fremskredne salgsforhandlinger. Jackson ansøgte, tilsyneladende tilskyndet af
guvemøren, samme år om en plads i guvernementet. Det fik han ikke noget ud af. Jackson må have
været frustreret over mangelen på udviklingsmuligheder som følge af racebarrieren i det danske

99 Rapport fra Stephan Hansen af 1.8.1910 til Rübner-Petersen i hans privatarkiv, pk. 1.
må I-IELWEG-LARSEN, P.: Den vestindiske Krise og Menigheden i Danmark. s. 3-41. Kbh. 1916. og 1916
liüommissionens vidneafhøring af Lawaetz. s. 93, Bilag B.

1 Kommission 1902, Femte afsnit, s. 133.
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kolonisamfund. På sin rejse til Danmark som repræsentant for befolkningen blev han yderligere
styrket i sin kritiske holdning overfor kolonistyret. Men særlig betydning fik formodentlig det
faktum, at han mødtes med finansminister Brandes og førte forhandlinger med ham. At han, som
var en sort mand, faktisk fik direkte indflydelse på beslutningsprocessen. Det mest håndgribelige
resultat af mødet med Brandes var ophævelsen af det påbud om, at pressevirksomheden på øerne
krævede kongeligt privilegium. Det lyder ikke af så meget, men for Jackson, hvis hudfarve og status
i det vestindiske kolonisamfund forhindrede ham i at få direkte indflydelse på beslutninger, har det
givetvis været overvældende. Den dag, Jacksons blad, The Herald, kom på gaden på St. Croix, d. 1.
november 1915, er siden blevet en central begivenhed i befolkningens historiske selvforståelse.

Den 23 april 1915, et par dage før Jackson drager mod København via New York, holdes et
afskedsmøde ibiografteateret i Frederiksted. Redaktør af -Westend Nevvs og ejer af biografen A.
Ovesen har stillet lokalet til rådighed. Ved mødet taler ud over Jackson, Frederik Macfarlane og
Francis Coultenm Jackson indleder mødet med at sige, at han ikke vil anbefale nogle af
kandidateme til det forestående kolonialrådsvalg, dog bemærker han, at den ene af de to der er på
valg (Ovesen) er udelukket " because he is a dane." Macfarlane får ordet og taler om
folkerepræsentation og stemmeret med eksempler fra historien - han anbefaler en udvidet valgret og
stemmeret til kvinder. F. Coulter, der også er på valg til kolonialrådet, får herefter ordet og redegør
for sit program for at " emme sit kandidatur til kolonialrådet." Ovesen afstår trods opfordring fra
Jackson fra at tale om sit kandidatur med den begrundelse, at han ikke var forberedt og desuden kun
havde åbnet biografteatret for mødet under forudsætning af at mødets indhold ikke var politisk.
Mødet er interessant som indgangsvinkel til forskellige politiske fløje i middelklassen; to af talerne
har vi stiftet bekendtskab med og handelsmand mm. Francis Coulter har desuden været nævnt flere
gange. Coulter var aktiv i St. Croix erhvervs og - politiske liv. Han var både købmand,
rombodsholder og hotelejer. Han havde en stilling ved den offentlige telefon, fungerede som
vicebrandmajor og var desuden medlem af kolonialrådet og sad også i skolekommissionen på St.
Croix (jf. note 83). Coulter hører ligesom Macfarlane til det øverste mere eller mindre
danskorienterede lag af middelklassen - hans politiske interesser går .i retningen af erhvervslivet,
han ønsker at beskytte sine økonomiske interesser. I forbindelse med afskedigelsen af Macfarlane
tillader han sig at protestere svagt, men føjer alligevel skoledirektøren Rübner-Petersen til sidst.
I forbindelse med sin vidneforklaring til kommissionen i 1916 fremlægger han følgende fortolkning
af middelklassens og sin egen holdning til den radikale Jackson:
Efter Jacksons hjemkomst fra København i september 1915 begyndte han at angribe både "the
better classes of the coloaredpopalation" og de hvide. De dele af middelklassen, der hidtil havde
sympatiseret med Jackson, trak herefter deres støtte, fordi "the agitation was now assaming the
aspect ofrace hatred. M3 Coulters udtalelser kan ses som udtryk for, at Jackson et stykke af vejen
forsøger at blive del af the better classes. Hans medlemskab af The Matnal Improvement Society
demonstrerer også et andet mere moderat sindelag, end han siden er blevet kendt for.
Foreningen blev oprettet i 1913 af lægen D. C. Canegata og en Anton Teytaud. 104 "The Matnal
lmprovement Society of Christiansted. St. Croix" havde til formål at højne befolkningens sociale
bevidsthed gennem foredragsvirksomhed. Dog var politiske og religiøse emner ikke på
dagsordenen. I foreningens fonrrålsparagraf hed det bl.a. om foreningens formal, at det var målet:
"to acqaaint oarselves with the rales ofparliamentarypractice; to obtain the benefits ofpractical

102 '_ '_ _En beskrivelse af mødets forløb findes i Vestindisk Journal i en indberetning fra Frederiksteds politikontor til
guvernementet dateret 23. april 1915. Vestindiske kontor, koloniernes centralbestyrelse, Sager til vestindiske Journal ad
}g1541i1916. Nr. 287-
ID4 Kommission 1916, s. 278 - 289.
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reasoning, and to mataally improve oarselves. "må Foreningen holdt diskussionsmøder ugentligt i
egne lokaler. Et lille bibliotek med opbyggelig litteratur til medlemmernes brug fandtes også.
Desuden havde foreningen en lille trykkemaskine, hvorfra en side under titlen The Observer med
information om mødemes indhold mm. udgik med D. Hamilton Jackson som redaktønmð I 1915
spurgte foreningens bestyrelse guvernøren, Helvveg-Larsen, om han ville fungere som protektor
(patron) for foreningen, hvilket han indvilligede ifm
David Comelius Canegata blev født i 1887 som søn af handelsmanden James C. og Jane Canegata.
Før David blev sendt på universitetet i Canada, gennemførte han sin grundskoleuddannelse på St.
Croix og fortsatte herefter på den nærliggende engelske ø, Antigua. Efter at have studeret medicin
på McGill University i Montreal Canada vendte han i 1911 tilbage til sin fødeø St. Croix og åbnede
praksis i Christiansted. 1915 blev han valgt ind i kolonialrådet for St. Croix som folkevalgt medlem
Familien var velkendt i lokalpolitik, faderen J _. C. Canegata sad ved flere lejligheder som folkevalgt
medlem af St. Croix kolonialråd bla. i 1900. _
Coulter og Canegata kan ses som udtryk for mulige positioner i' den øvre middelklasse. Deres
politiske engagement kan betegnes som en kritisk samarbejdslinie, præget af en vis pragmatisk
holdning; det er bedre at sidde med ved bordet end slet ikke at være med. De er interesseret i at
beskytte deres egen status, økonomiske og politiske interesser og samtidig opnå gunstigere forhold
for befolkningen generelt. I forbindelse med salgsforhandlingerne 1900-1902 forenes dele af den
hvide elite og middelklassen i debatten imod salget. Tilsyneladende uforenelige parter forenes i
deres fælles modstand mod salget til USA.1D3 Hvis man ser på den relativt store mængde af adresser
og andragender kommissionen i 1902 får overdraget, 'fer den racemæssigt sammensatte middelklasse
også velrepræsenteretwg '

Jackson og Macfarlanes cases kan ses som udtryk for bestemte positioner, bestemte livsstile i den
racemæssigt sammensatte middelklasse på St. Croix. Macfarlane kan betragtes som hørende til den
højere del af middelklassen, en gruppe, hvis livsstil er kendetegnet ved gode materielle forhold, et
nært forhold til den danske kirke og politisk engagement i det danske kolonistyre og en høj grad af
integration i koloniens kreolske overklasse. I denne gruppe er der en større grad af sammenblanding
med og familieforbindelser til den hvide overklasse, der er i høj grad tale om lvskulørte, som
præsten Poul Helvveg-Larsen udtrykte det. Jackson hører til en anden gruppe. Han er fra landet og
hører ikke til i middelklassens øvre lyskulørte lag. Han er mere kantet og aggressiv, mere radikal.
Han har ikke de samme familiære forbindelser og status som Macfarlane. Jackson er ambitiøs, han
kæmper sig frem med næb og klør og får skabt en masse fjender på vejen.
Jackson stræber tilsyneladende et stykke af vejen efter en plads i middelklassens øverste lag, og
Macfarlane bevæger sig omvendt på grænsen til mere radikal politisk modstand i perioden efter sin

mf' Citat fra foreningens vedtægter vedlagt guvernør Helvveg-Larsens forklaring i forbindelse med Jacksons klager.
Vestindiske kontor, koloniernes centralbestyrelse, Sager til vestindiske Journal ad VJ 1541l1916. Nr. 287-
m D. C Canegata om foreningen s. 100, St. Croix at the 20/th Century (1968)
må Guvernøren medbragte dokumenterne angående The Mutual lmprovernent Society, til støtte for sin sag, da han i
København 1915 skulle forsvare sig mod den kritik bla. Hamilton Jackson havde rejst overfor finansministeren.
lVestindiske kontor, koloniernes centralbestyrelse, Sager til vestindiske Journal ad VJ 1541l1916. Nr. 287-
üs Canegatas St. Croix at the 20th Century (1968) behandler den politiske og offentlige debat omkring

salgsforhandlingerne 1900-1902 indgående. I-Ian har ikke selv deltaget i debatten, på det tidspunkt var han i
begyndelsen af teenageårene, hans far J. C Canegata var imidlertid medlem af kolonialrådet på St. Croix og ivrig
S lgsmodstander. Canegata kan nok ikke frikendes helt for en vis glorificering af perioden som de gode gamle dage |
forhold til den efterfølgende periode, især under den amerikanske flådes administration indtil 1934, hvor forholdene var
betydeligt mere restriktive og the color line til at tage og føle på (jf. note 74 og D. C. Canegatas sammenligning af
Blackwood episoden med en amerikansk rapport i 1954.)
mg Kommission 1902, Adresser og andragender s. 133 - 171.
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afskedigelse. (jrænserne mellem tilpasning og modstand i middelklassen er tilsyneladende flydende
og til en vis grad ua 1ængig af den enkeltes udgangspunkt.

9. Regionale perspektiver: Caribien og USA

Er der paralleller mellem forholdene i middelklassen på St. Croix og det øvrige engelsksprogede
Caribien? Hvilken betydning har forbindelserne til USA haft på udviklingen i middelklassen?
Idet følgende afsnit vendes blikket udad mod det øvrige Caribien, og mod den store nabo mod
nordvest, USA. I det følgende afsnit redegøres, i store træk, for middelklassens udvikling og
forhold på de to engelske øer, Trinidad og Jamaica, med henblik på en sammenligning med
forholdene på St. Croix. Dernæst vender jeg mig mod forholdene i Amerika, der tiltrak store
mængder af caribiske emigranter fra slutningen af 1800-tallet og langt op i._.sidste århundrede, heraf
en del fra den danske koloni i Vestindien. Med udgangspunkti emigrationen til USA undersøges de
mulige forbindelser mellem den politiske udvikling i USA og de mulige forbindelser til den
racemæssigt sammensatte middelklassen på St. Croix.

Middelklassen på Trinidad og Jamaica:

Trinidad hører ligesom de dansk vestindiske øer til øgruppen de Små Antiller, der strækker sig som
perler på en snor fra Sydamerikas kyst i en svag bue mod vest, indtil de bliver afløst af de Store
Antiller Puerto Rico, Haiti / Den Dominikanske Republik, Jamaica og Cuba.
Da io aar, Trinidad ag Jamaica, iiaria han ii-am iii 1962 iii dai angaiaka impaiiam m 1 1s34 (1833
for Jamaicas vedkommende), 14 år før i Dansk Vestindien, blev slaverne på de engelske øer
frigivet. Efterfølgende fungerede en overgangsordning, der gik under betegnelsen Apprenticeship,
denne læretid skulle have varet 8 år, men blev efter politisk pres fra grupper i England nedsat til 6
år. Fælles for forholdene på begge øer var, at kernen i den racemæssigt sammensatte middelklasse
på de to øer udgjordes af de tidligere frikulørte familier - en slags middelklassens aristokrati. Den
følgende redegørelse for middelklassens forhold i henholdsvis Trinidad og Jamaica er baseret på
Bridget Brereton og Patrick Bryans bidrag gengivet i antologien Caribbean Freedorn.m

Trinidad: udviklingen afmiddelklassens identitet i slutningen afdet 19. århundrede

Brereton beskæftiger sig med middelklassens udvikling i Trinidad fra 1838 til ca. 1900. Hun
koncentrerer sig om udviklingen af middelklassens identitet. Hun vender sig mod den udbredte
forestilling om middelklassens totale akkulturation gennem forsøg på at efterligne koloniens hvide
elite.
Middelklassen i Trinidad kan, ifølge Brereton, betragtes som delt i to grupper; den ene gruppe
udgjordes af en lille eksklusiv fransk-orienteret gruppe af tidligere frikulørte familier. Denne gruppe
kan nærmest betegnes som et slags aristokrati indenfor middelklassen, hvor slægtsmæssige
relationer er det afgørende for medlemmernes status. I denne gruppe gik status i arv.

lm Trinidad ligger lige udfor Venezuelas kyst og er med sit areal på 5.128 kmz, over 14 gange større end de Dansk
Vestindiske øer. Jamaica ligger i det Caribiske hav mellem Cuba og det mellemamerikanske fastland. Øen hører til de
Store Antiller og har et areal på 10.991 kmz.
HI BRERETON, BRIDGET: The Biack Middle Class of Trinidad in the later 19th Century (opr. Paper presented to the
Association of Caribbean Historians Conference 1974) og BRYAN, PATRICK: The Biack Middle Class in 19th
Century Jamaica (uddrag fra The Jamaican People 1880-1902, London 1991 af samme forfatter.) s. 274 - 295, in
Caribbean Freedom.
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Den største gruppe udgjordes af børn og børnebørn af den tidligere ufri arbejderbefolkning, som
efter frigivelsen i store tal flygtede ind til byerne, og som i løbet af århundredet voksede sig stor nok
til at kunne udfordre middelklassens øverste frikulørte aristokrati.
Der er tilsyneladende to afgørende faktorer for medlemskab af middelklassen set indefra. For det
første er det væsentligt at have et erhverv, der ikke involverer manuelt arbej de, og for det andet er
det evnen til at begå sig efter europæiske/ britiske kulturelle normer - især er det beherskelsen af
engelsk, både mundtligt og skriftligt, der tæller. Begge faktorer lader her til at være vigtigere end
både distinktioner på baggrund af hudfarve og medlemmernes materielle velstand.
Iden største gruppe var uddannelse en central faktor for tildeling af status, og de sorte skolelærere
kan opfattes som "nucleus" for middelklassen.
Fra 1851 havde Trinidad en offentlig grundskole. Her kunne arbejderbømene erhverve basale læse-
og skrivefærdigheder. Det var desuden et af de få steder, arbejdernes børn som skolelærere kunne få
foden indenfor den offentlige sektor og få adgang til middelklassen. Uddannelsesinstitutioner over
grundskoleniveau var på private hænder og var stort set et lukket land for andre end den hvide elite.
Til gengæld eksisterede et system af fripladser og stipendier, som varetoges af
koloniadministrationen - selvom antallet af pladser var begrænset gav det dygtige elever mulighed
for at opnå en eftertragtet engelsk universitetsuddannelse og således automatisk øvre
middelklassestatus.
Kolonisamfundet i Trinidad var gennemsyret af tidens forestillinger om race. For engelske forhold
betød oprøret på Jamaica i 1865 en betydelig hårdere linie generelt overfor den sorte befolkning i de
caribiske kolonier. Officielt arbejdede styret for en afskaffelse af modsætningerne mellem racerne,
men uofficielt undlod man bla. konsekvent at ansætte kvalificerede sorte i offentlige stillinger.
Omkring århundredeskiftet ses imidlertid en større grad af raoebevidsthed i middelklassen, tilfælde
af diskrimination slås stort op i den frie presse, og den politiske debat antager en mere radikal
karakter, hvor den hvide elites racisme kontrasteres af en voksende racialpride, som Brereton
udtrykker det, i middelklassen. Et generationsskifte i middelklassen havde tilsyneladende fundet
sted - hvor den ældre generation havde en tendens til at ignorere diskrimination og
raceproblemerne, tegnede der sig en ny profil i middelklassen, der byggede sin identitet op omkring
øget racebevidsthed.

Jamaica: sammensætningen afdenjamaieanske middelklasse idet 19. århundrede.

Patrick Bryan beskæftiger sig med middelklassens sammensætning på Jamaica i 1800-tallet. Han
forsøger at opdele den Jamaicanske befolkning mellem arbejderbefolkningen på den ene side og
den hvide elite på den anden i relative grupperinger på baggrund af erhverv.
Han opererer med i alt tre grupper, der betegnes som 1. The Respectable Peasantiy, 2. The Teachers
og endelig 3. The Artisans. Han understreger dog, at det kan være svært at kategorisere
middelklassens medlemmer entydigt efter erhverv, idet mange beskæftigede sig med flere ting.
Den første gruppe, The Respectable'Peasantiy, består af landmænd. Deres position i middelklassen
blev afgjort af den mængde land de besad og antallet af ansatte, de havde under sig. En stor del af
denne gruppe udgjordes af tilbagevendte emigranter, der under deres arbejdseksil havde sparet
tilstrækkeligt sammen til at kunne købe en vis mængde landbrugsjord. Denne gruppe fik foden
indenfor i det sidste tiår af 1800-tallet, hvor koloniadministrationen frasolgte en del af kronens jord
(crown land).
The Teachers er den anden gruppe, Bryan fremhæver. I den voksende middelklasse blandt
Småbønder var uddannelsen af deres børn et springende punkt. Det gav prestige at være lærer -
mange af lærerne kom fra en baggrund som landarbejder, og lærerstillingen var for dem stort set
den eneste og mest effektive måde at opnå middelklassestatus og en "respectabel style oflife"_
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Den tredje gruppe, The Artisans, udgøres af håndværksmestrene. Denne gruppe er meget ustabil
idet mange håndværkere også ernærede sig gennem andre erhverv. Sukkerindustriens krise i
slutningen af 1800-tallet resulterede i arbejdsløshed blandt håndværkere, og mesterlærens autoritet
undergravedes af ufaglærte der udførte arbejde billigere.
På Jamaica var de væsentligste faktorer for det enkelte individs medlemskab af middelklassen
tilsyneladende dels erhvervsstatus (occupational status ) og besiddelse af europæiske kulturelle
attributter (European cultural attributes ), hvilket først og fremmest vil sige en god uddannelse og
en stilling der ikke involverede manuelt arbejde. I det jamaicanske samfund var begge faktorer
imidlertid underlagt "race and colour divisions, " der kunne være afgørende for social avancement.
Respectability var et nøglebegreb for status i den jamaicanske middelklasse, det hvilede på
uddannelse og professionelle kvalifikationer frem for på materiel velstand. Det var graden af
respectability, der definerede middelklassens medlemmer i forhold tilarbejderklassen.

Amerikanskeforbindelser:

David Hamilton Jackson rejser i april 1915 via New York til Danmark. I Harlem bliver han
modtaget af medlemmeraf foreningen The Danish West Indies Benevolent Society, her får han
overrakt en støtteerklæring med ca. 300 underskrifter og et økonomisk bidrag på 25$.“2 Andre
foreninger oprettet af dansk vestindiske emigranter som The Danish West Indian Ladies Aid
Society, og efter salget The Virgin Islands Protective Association og The Virgin Islands
Congressional Council så dagens lys i Harlem, New York i begyndelsen af det 20 århundrede.
Fælles for disse organisationer var ønsket om bedre forhold for henholdsvis emigranteme i USA og
befolkningen hjemme på øerne. De er samtidig udtryk for emigrantemes ønske om at fastholde
forbindelsen til deres hjemland.“3
Strømmen af emigranter fra Caribien havde i perioden 1904 - 1914 to mål; Panama og USA.
Panama-kanalens bygning tiltrak tusinder af Caribiske arbejdere, her kunne tjenes flere penge end
på de udpinte sukkerplantager. Efter kanalens færdiggørelse i 1914 overtog USA gradvist
positionen som hovedmål for den caribiske emigration.
Ifølge Bureau ofImmigration emigrerede 107.892 såkaldte African Blacks fra Caribien til USA
mellem 1899 - 1937.“4 Af disse var et ukendt antal fra de Dansk Vestindiske øer - det har ikke
været muligt at skaffe pålidelige oplysninger om dette tal.“5 Gordon K. Levvis angav i 1972 antallet
af dansk-vestindiske emigranter i New York omkring 1900 til at udgøre ca. 20.000, men angav ikke
nogen kilde til oplysningen.“6
Udvandringen til USA i denne periode er et relativt velkendt fænomen - også i den danske
kolonihistoriske forskning. Til gengæld er det fænomen, at et stort antal caribiske, herunder ikke så
få dansk vestindiske indvandrere spillede fremtrædende roller i opbygningen af de radikale
bevægelser, der opstod i USA's storbyer, fuldstændig ukendt i den danske forskning. Folk som

“Z liste med navne på bidragsydere til Jacksons rejse og separat støtteerklæring fra DWBS: Vestindiske kontor,
koloniernes centralbestyrelse, Sager til vestindiske Journal ad VJ 154li1916. Nr. 287-
113 En interessant perspektiv ses i Olivigs analyse af emigration fra den engelske ø Nevis som en midlertidig tilstand,
forbindelsen til hjemlandet opretholdes selv gennem mange års eksil. Olwig ser denne type emigration som en centralt
træk af den afro-caribiske kultur. OLWIG, KAREN FOG: Cultural Sites: sustaining a home in a deterritorialized world.
OLWIG, KAREN FOG(ed.) og HASTRUP, KIRSTEN(ed.): Siting Culture. The shifting anthropological object.
London og New York 1997. s. 17-38.
114 Table 1.2, s. 357, Winston James (1998)
“5 Det burde dog være muligt at få det. Oplysninger om emigranternes lastplace of residence er opført i Bureau of
Immigrations registreringer af indvandrere. Disse lister er tilgængelige på flere arkiver i USA. En stor del af listerne er
desuden affotograferede eller filmede idet slægtsforskere er ivrige brugere af materialet. -
nå s. 341-354, LEWIS, GORDON K.: He Virgin Islands. A Caribbean Liiiipat. Evanston 1972
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Hubert Harrison, Frank Crosswaith, Elizabeth Hendricksen, Caspar Holstein og Ashley Totten, der
opfattes som prominente figurer i det politiske liv i New York specielt i forbindelse med den
såkaldte Harlem Rennaissance, stammede alle fra St. Croix.m
Da Hamilton Jackson besøger Harlem, N. Y på vej til Danmark, får han, som nævnt, et dokument
overrakt fra foreningen The Danish West Indies Benevolent Society. Dokumentet består af en
støtteerklæring og en lang liste med ca. 300 navne - blandt disse navne findes bl.a. Ashley Totten.“8
Totten var på det tidspunkt 31 år gammel og lige ankommet til New York fra St. Croix samme år.
10 år senere oprettede Totten sammen med den sorte amerikanske arbejderpolitiker Philip A.
Randolph fagforeningen The Brotherhood ofSleeping Car Porters. Som hans underskrift på
støtteerklæringen indikerer, stod han også i tæt forbindelse med flere af de dansk-vestindiske
emigranter. Sammen med en af dem, Elizabeth Hendricksen, oprettede han i forbindelse med den
amerikanske flådeadministration af de Vestindiske Øer efter 1917 The Virgin Islands Protective
Association, hvis erklærede mål var at arbejde for borgernes rettigheder på de Vestindiske Øer. Ved
sin død i USA 1963 havde han et langt liv bag sig som politisk aktiv i arbejderforeninger,
interesseorganisationer, hvor han bla. ihærdigt arbejdede for bedre forhold på de Vestindiske Øer.
Historikeren Winston James udgav 1998 et værk om caribisk radikalisme i USA i begyndelsen af
det 20 årh hvor han tager fat om netop dette interessante fænomen, som han sætter sig for at
undersøge. 120 James forsøger at nå frem til en nærmere angivelse af antallet af caribiske
indvandrere til USA og den relative andel af 'den caribiske deltagelse i de radikale bevægelser. Hvad
er det, der radikaliserer de caribiske indvandrere i USA? Winston James søger svaret i en kompleks
kombination af den caribiske arv, tradition og kultur, som den enkelte havde med sig hjemmefra på
den ene side, og de aktuelle kulturelle, sociale og politiske omstændigheder han eller hun blev
konfronteret med i USA på den anden. James koncentrerer sig om radikalismen i USA, samme
radikalisering kan imidlertid spores flere steder i Caribien. Hvordan emigrationen og radikalismens
fremvækst i USA har virket tilbage på emigranternes hjemlande, som de ofte havde intensive
forbindelser med, er et område-der endnu ikke er undersøgt.

119

Hamilton Jacksons blad, The Herald. der kom på gaden fra november 1915, var fra starten meget
orienteret omkring amerikanske forhold. Bladet bragte dagligt avisreportager fra radikalt
orienterede aviser i USA, heriblandt artikler skrevet af amerikanske radikale som f. eks. W.
Burghardt Dubois, redaktøren af det amerikanske blad The Crisis, som jeg skal vende tilbage til

Harlem Renaissance også kaldet New Negro Movement var en periode præget af en intensiv kunstnerisk og politisk
engagement, produktivitet og kreativitet der nåede sit højdepunkt i 1920'erne. Bevægelsen var centreret omkring
Harlem i New York der næsten udelukkende var beboet af sorte. HR betragtes som perioden hvor de sorte
amerikaneres selvbevidsthed, gennem politiske bevægelser, litteratur og kunst tydeliggiorde og underbyggede
befolkningsgruppens selvtillid og racebevidsthed. Se f eks. Encyclopedia Britannica 's Guide to Black History. (1999)
Online på: httppgilsearch.eb,comlblacl<historyl . Winston James beskæftiger sig med flere af de nævnte personer i
Holding Alo the Banner ofEthiopia. Caribbean Radicalism in Early Twentieth-Cenuiify America. USA 1998. For en
nærmere, positiv tendentiøs præsentation af flere af de nævnte personligheder henvises til udgivelsen Pro les of
Outstanding Virgin Islanders 1972-1992 (undt. 1986) 2000 Digitization Award. Digitization for access and
preservation: The U.S. Virgin Islands - A Collaborative Project of the University of the Virgin Islands Libraries and the
Virgin Islands Division of Libraries, Archives, and Museums - http:llwebpac.uvi.eduliinls:iI211f;j,,ect2_002l2000.shtml Her
er udgivelsen Profiles of Outstanding Virgin Islanders tilgængelig digitalt i samtlige udgaver fra 1972-1992 (undtagen
1986) - se f. eks.: httpzl/webpac,uvi.edulimIslpi uvi/profileslrnasterindex.shtml
HB Støtteerklæring og navneliste, indleveret til finansministeriet i forbindelse med Jacksons to møder med Brandes, i
Sager til vestindiske Journal ad VJ 1541l1916. Nr. 287- -
119 Se artikel om Ashley Totten i Profiles of Outstanding Virgin Islanders 1992, online på adressen:
httpziiwebpac.uvi,gdulimlsi'pi uyiiprofiles1992l_Civil Rights LeadersiTotten Alindexshtml
nu JAMES, WINSTON: Holding Alo the Banner ofEthiopia. Caribbean Radicalism in Early Twentieth-Century
America. USA 1998.
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nedenfonm Dækningen af amerikanske forhold tog i sagens natur yderligere til det følgende år da
salgsforhandlingerne med USA blev offentliggjort. I den sorte amerikanske befolkning var det
politiske landskab på det tidspunkt opdelt i to blokke; den radikale og den konservative,
repræsenteret ved henholdsvis W. Burghardt Du Bois og Booker T. Washingtonm
Som det fremgår af The Herald sympatiserer Jackson klart med den radikale linie.

Booker T. Washington ( 1856 - 1915 ) regnes som den mest indflydelsesrige talsmand for sortes
rettigheder i USA mellem 1895 og 1915. Han var født som slave og voksede op i fattigdom. Han
kæmpede sig til en uddannelse og dimitteredes 1875 fra The Hampton Normal and Agricultural
Institute i Virginia hvor han efter studier på Wayland Seminaigv, i Washington, D.C. (1878-79) også
blev ansat som lærer.
I 1881 valgtes Washington som leder af den nyetablerede Tuskegee Normal and Industrial Institute
- en lille institution forbeholdt sorte. Denne bestod af to små bygninger, næsten intet
undervisningsmateriel og meget få midler. 'Ved Washingtons død i 1915 var skolen vokset
betydeligt under hans ledelse og bestod nu af mere end 100 veludstyrede bygninger, hvor 1500
elever blev undervist af en lærerstab på ca. 200 lærere.
Washington var af den holdning, at bedre forhold for den sorte amerikanske befolkning kunne
opnås gennem praktisk og teknisk uddannelse til et håndværk eller landbrug. Dyder som
tålmodighed , initiativ og driftighed skulle fremelskes, og han opfordrede, i en historisk berømt tale
i Atlanta 1895, sine racefæller til midlertidigt at opgive anstrengelseme for at opnå fulde
borgerrettigheder og politisk magt og i stedet koncentrere sig om, gennem opbygning af landbrug
og industri, at opnå et sikkertøkonomisk grundlag som platfonn for den videre udvikling. Sorte
skulle således i første omgang acceptere raceadskillelse og - diskrimination, til gengæld ville deres
stigende materielle og kulturelle velstand efterhånden give dem mulighed for at blive accepteret
blandt hvide som ligemænd.
Washington var en verdensberømt forfatter og foredragsholder. Hans selvbiografiske bog Up ^om
slavery (1900-1901) var en bestseller. Den blev oversat til utallige sprog - mindst to danske
oversættelser der udkom i flere oplag var i cirkulation i perioden 1904-1917123
Washington var på to rundrejser i Europa i 1899 og igen 1910, hvor han bla., i et par dage først i
oktober, satte den danske hovedstad på den anden ende, da han gæstede byen. Det var en komite
med dagbladet Politikens redaktør, Henrik Cavling, i spidsen, der havde arbejdet for at få
Washington til København. I Danmark var han til audiens hos regentparret, hvilket vakte betydelig
opsigt både på hjemmefronten, men i særdeleshed hjemme i USA. Washington skrev, at både
dronningen og kongen, til hans store overraskelse, var meget interesserede i hans arbejde og ideer
og var bekendte med både hans bøger og arbejdet i Tuskegee. Regentparret var især interesseret i
perspektiverne i at overføre hans ideer og erfaringer til Dansk Vestindienm

121 David Hamiiimi Jaakadns avia raa Hamid adimm maiiam 29. 10. 1915 10. e. 1925. Pa dat Kai. Bibiidiak fmdaa
avisen for perioden: 29.10.1915-31.12.1915, På film 3.1.1916-11.8.1916.
122 Min gemiemgang af Washington og DuBois er hovedsageligt baseret på de to værker: KELLOG FLINT,
CHARLES: NAACP - A Histor_§v of the National Associationfor the Advancement of Coloured People. Vol 1. 1909-
1920, USA 1968 og MEIER, AUGUST: Negro Thought in America 1880-1915. USA 1963.
1” Pa dai kdngaiiga bibiidiak i Kbh. fmdm id mmmaaiiaisar mm haar ai adimamiai i fram dpiag; 1. KNUDSEN,
JOHANNES: Booker T Washington, Folkeopdrager og Menneskeven .' Med Indledning om Negerslaveriet, Frigørelsen
Og Negeropdragelsen i de nordamerikanske Fristater/ Ved Udvalgetfor Folkeoplysnings Fremme. Indeholder også
store uddrag af Up From Slaverjy. København 1905 og 1917. 2. FREDERIKSEN, P: Opfra slavestand. Nykøbing F.
1904 og 1911.
'24 Wnsninoroiv, Booi<ER Ta smaaiafmm my iargai- adaaaaaa, 1911. a. 456.
(http:ilstills.nap.edu{bt.w/Vol,1jhtml/456.htn1l). The Booker T. Washington Papers:
http:l[yvww.historycooperati_ve.orgibtwl
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I mere konkrete dansk-vestindiske sammenhænge dukker Washington også jævnligt op - f. eks. da
den nyudnævnte skoledirektør O. S. K Rübner-Petersen i 1907 rejser til Vestindien og tager via
Tuskegee, -hvor han vil "bese den bekendte Negerprofessor Booker T. Washingtons
Uddannelsesanstaltfor Negere.. "125 Også præsten og den senere provst for Dansk Vestindien, Poul
Helweg-Larsen, var bekendt med fløj ene i amerikansk politik og var sympatisk indstillet overfor
Washingtons arbejde og ideer. I 1913 skriver Booker T. Washington til Helweg-Larsen. Brevet er et
svar på en henvendelse fra præsten angående informationer om landbrugsuddannelsen på Tuskegee
instituttet, idet en landbrugsskole efter Washingtons forbillede søges oprettet på St. Croix.12"
Booker T. Washingtons politiske synspunkter blev i det hele taget støttet af mange fremtrædende
hvide både i USA og udlandet. Washingtons ideer gik tilsyneladende godt i spænd med de udbredte
evolutionistisk inspirerede raceforestillinger og forestillingen om den gradvise dannelse fra praktisk
til intellektuelt arbejde frem mod selvforvaltning, i eksistentiel forstand, der prægede det vestlige
intellektuelle miljø.

William Burghardt Du Bois(1868-1963) var uddannet ved Fisk University, en
uddannelsesinstitution for sorte i Nashville, Tennesee og opnåede i 1895 en phd. grad på Harvard
University på en afhandling om slaveriets afskaffelse i USA. Du Bois var historiker, men arbejdede
med sociologiske_analyser af forholdene for den sorte amerikanske befolkning på Atlanta
University, hvor han var ansat af flere omgange. Du Bois håbede oprindeligt, at
samfundsvidenskabens fremskridt kunne løse raceproblememe i USA, men nåede efterhånden til
den konklusion at agitation og protest var den eneste vej mod sociale forandringer i det racistiske
USA. I sin skelsættende bog fra 1903, The Souls ofBlack Folk, angreb Du Bois Booker T.
Washingtons holdning - i stedet for at frigøreden sorte befolkning fra racediskrimination og
undertrykkelse mente Du Bois, at Washingtons strategi var medvirkede til at opretholde den. Det
var dette angreb, der mere end noget andet kom til at tegne modstanden mod Washingtons
tilpasningsline blandt sorte intellektuelle.
Du Bois var blandt initiativtagerne til The National Association for the Advancement of Colored
People i 1909 og fungerede frem til 1934 som redaktør af organisationens tidsskrift The Crisis.
Den sorte nationalisme, Du Bois' her gjorde sig til talsmand for, antog flere former - en af de
centrale aspekter var dog hans tro på, at alle mennesker af afrikansk racemæssig herkomst havde
fælles interesser og skulle arbejde sammen i kampen for bedre rettigheder, en forestilling der gik
under betegnelsenpan-africanism. Du Bois ledte den første Panafrikanske kongres i London i 1900
og var arkitekten bag fire efterfølgende kongresser mellem 1919 og 1927. Et andet centralt aspekt
var forestillingen om udviklingen af en separat "group economy" blandt Amerikas sorte befolkning,
som ville fungere udenom den officielle økonomi, der var domineret af hvide. I det hele taget
opfordrede han til at arbejde for "the Beauty in Black" gennem udviklingen af sort litteratur, kunst
og kultur. NAACP og Du Boisen plæderede for en ny selvopfattelse baseret på afrocentrisme, på
racestolthed. Du Bois og NAACP var ikke de eneste, der gennem radikal agitation plæderede for
sortes rettigheder, den jamaicanske'Marcus Garvey, der emigrerede til New York i 1916, og hans
Universal Negro Improvement Association (oprettet 1914 på Jamaica) havde ligeledes en betydelig
indflydelse på udviklingen af sort nationalisme i USA og Caribien. UNIA udviklede sig frem til
midten af 1920'erne til at blive den suverænt største af de panafrikanske og nationalistiske
bevægelser. Garvey plæderede ligesom DuBois for panafrikanisme, dog langt mere konkret -
Garvey ville have relokaliseret den amerikanske befolkning af afrikansk afstamning til Afrika. Til
det formål skulle oprettes en dampskibslinie, The Black Star Line som skulle varetage transporten af

1” 1=di1<aaim1an,Ni io, 1907. a. ss
1"" Brev fra Booker T. Washington til P. I-lelweg-Larsen dateret 04.09.1913. Poul Helweg-Larsens privatarkiv, nr. 5605,
pakke 7.
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sorte over Atlanten. I 1923 blev han dog dømt og fængslet for bedrageri i forbindelse med midler
indsamlet til dampskibslinien. 1927 blev han benådet og deporteret fra USA. Black Star Line fik
ikke flyttet en eneste tilbage til Afrika - til gengæld opnåede organisationen en enorm udbredelse
over hele USA og Caribien, i midten af 1920'eme havde organisationen 1120 afdelinger i over 40
forskellige lande, bla. på St. Croix hvor Hamilton Jackson og St. Croix Labour Union i 1920'erne
havde oprettet forbindelser til UNIA. 12"

10. Sammenfatning:

Den hvide elite sad tungt på den politiske og økonomiske magt i kolonien. Hvilke strategier kunne
medlemmerne af den racemæssigt sammensatte middelklasse benytte sig af i bestræbelserne på at
skabe sig en tilværelse indenfor disse rammer?
De strategier, der var tilgængelige for Jackson og Macfarlane, de valgmuligheder de havde, hang
sammen med deres livsstil, deres status og position indenfor middelklassen. Her var der
tilsyneladende en række sammenhængende faktorer, der var afgørende. Det drejede sig om familie
og slægtsrelationer, uddannelse og erhverv og under det hele, forestillinger om race.
Macfarlane havde kombinationen der gav adgang til det øverste lag i middelklassen, the better
classes - han havde de familiemæssige forhold i orden, hans fader tilhørte den øvre del af
middelklassen i byen. Tilknytningen til den dansk- lutherske kirke gav familien status i den danske
elite og gav muligvis også større albuerum og manøvreringsmuligheder indenfor kolonisamfundet.
Det var denne danske forbindelse der gav Macfarlane brødrene mulighed for at komme til
Danmark, hvor de fik deres uddannelse. Til gengæld fulgte nogle moralske forpligtigelser med, som
Frederik Macfarlane tilsyneladende ikke kunne eller ville leve op til - det var dog aldrig rigtig
farligt, han risikerede ikke at blive fuldkommen udstødt fra rækkerne i the better class. Konflikten i
forbindelse med Agathe Isaacs graviditet udkrystalliserer forskellen på normerne i den øverste del
af den racemæssigt sammensatte middelklasse og de normer og moralbegreber, skoledirektøren og
den dansk-lutherske kirke ønskede at indprente i befolkningen. Normer der vel at mærke ikke var
uforståelige i den kreolske overklasse, hvor adskillige støttede Macfarlanes genansættelse. Pastor
Faber udtrykte ligeledes sin forståelse for Macfarlanes beslutning, hvilket formentlig kan tolkes
som udtryk for familiens nære tilknytning til den dansk-lutherske menighed.
For Jackson så det anderledes ud, han havde ikke de nødvendige slægtsmæssige relationer, der
kunne sikre ham en plads.i den øvre del af middelklassen i byen. Hans far var som ham selv
skolelærer på en lille landskole. Uddannelsen og erhverv, der var adgangsgivende til middelklassen
måtte han kæmpe sig til, og da han blev afskediget, var hans status i middelklassen truet. Jackson
havde ellers foden indenfor, hans medlemskab af Canegatas Mutual Improvement Society indikerer
i hvert fald et forsøg på at nærme sig the better class. Men han havde ikke Macfarlanes
sikkerhedsnet i de familiære relationer.
Modgang, diskriminationen han blev udsat for var medvirkende til at radikalisere Jackson. Et træk
der også underbygges af, at Macfarlane, under sine to år uden for lærerembedet, stiller sig mere
kritisk overfor styret, som han angriber gennem artikler i West End News.
Forskellen var udgangspunktet. Jacksons position i middelklassen var ikke stabil og mindre solidt
funderet end Macfarlanes. Han tilhørte Brødremenigheden og havde derfor ikke den dansk-
lutherske kirkes engagerede reformkræfter bag sig. Han viste tidligt politisk engagement og var fra
en ung alder kritisk indstillet overfor styret og den hvide befolkning. Hans forbindelser til USA
havde sandsynligvis en væsentlig indflydelse på udviklingen af h-ans politiske holdninger. Efter sin
Danmarkstur, som endte i en relativ succes - var han definitivt slået ind på den radikale kurs.

1"" MARTIN, TONY: Marcus Garvey, the Caribbean and the Struggle for Black Jamaican Nationhood. s. 359-369 in
Caribbean Freedom
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Jacksons radikalitet er udtryk for en aktiv modstand ikke kun mod elitens ideologiske værdier og
normer, men også mod klassesamfundet og the better class' politiske monopol.
Men hvad med Macfarlane? Kan hans afskedigelse i forbindelse med Agathe Isaac-sagen tolkes
som en modstandshandling mod eliten? Sagen demonstrerer i hvert fald en tydelig klasseopdeling af
det vestindiske samfund. Macfarlane var nødt til at nægte at gifte sig med Agathe, hvis han ville
bevare sin status i the better class. Macfarlane og hans families position i the better classes var
vigtigere end hans stilling, vigtigere end at skulle leve op til den hvide elites normer - derfor måtte
han nægte at gifte sig. Det valg, han foretog i den situation, kan derfor tolkes som udtryk for en
form for kulturel modstand, modstand mod den hvide elites normer ved at insistere på sin egen
gruppes værdieixlzg

Jacksons radikale agitation og insisteren på at inddrage racespørgsmålet i debatten bringer ham
efterhånden også på kollisionskurs med the better class.12"
Den øverste del af middelklassens økonomiske og politiske interesser var til en vis grad tæt knyttet
til den hvide elites interesser - på den anden side var middelklassens politikere også afhængige af
arbejdernes støtte for at bevare pladserne i kolonialrådene. Efterhånden som antallet af uddannede
læger, jurister og erhvervsfolk i den racemæssigt sammensatte middelklasse voksede steg deres
politiske engagement. Men hudfarve og trange økonomiske kår udgjorde en uoverstigelig barriere
og forhindrede middelklassens medlemmer iat opnå højere stillinger i koloniadministrationen og i
erhvervslivets top. Canegata, Coulter og Jackson var derfor tvunget til at bejle om de samme
arbejderes støtte.
Canegata og Coulter repræsenterer en moderat linie - deres mål var mere langsigtede, de ønskede at
få udvidet valgretten, så flere af middelklassens medlemmer kunne få plads i kolonialrådet, hvilket
ville resultere i øget indflydelse på beslutningsprocessen. Den moderate fløjs programpunkter og
reformforslag var ellers på flere områder stor.t.__set identiske med Jacksons, det var metoden, de var
uenige om.13 '
Da Jacksons politiske udmeldinger bliver mere og mere radikale, begynder
kolonialrådsmedlemmeme fra middelklassen at frygte for deres politiske indflydelse.
Racediskriminationen varsom nævnt et ømtåleligt diskussions emne. I politisk sammenhæng
undgik man det helst, til gengæld havde the better classes plads ved forhandlingsbordet. Da
guvernør Helweg-Larsen indkalder Jackson til drøftelser i 1914, er det udfra samme taktik -
racespørgsmål skulle helst undgås, hvis systemet skulle fungere.131
Både guvemøren og the better classes frygtede, at fronteme mellem arbejdere og den hvide elite,
gennem Jacksons agitation, ville blive trukket for hårdt op og dermed sætte en effektiv stopper for
det fungerende samarbejde mellem the better class, som repræsentanter for den sorte befolkning og
den hvide elite.

Figuren herunder (Fig. 2.) er et forsøg på en simpel grafisk fremstilling af det stratificerede
kolonisamfund set oppefra og ned. Pilen til venstre indikerer retningen mod høj status. Figuren

12" Jf. Sydney Mintz' definitioner af Modes ofresistance, diskuteret i afsnittet om metodiske og teoretiske overvejelser.
12" Jf. F. Coulters vidneforklaring i forbindelse med kommissionsafhøringen i 1916.
13° cadiiaf aabaiaiar f. aim. imamaadaadaiykning, imamiaimiagar iii idmadiimg af atmdhadaim-imidmia mm. S. 274 ibid.
Begge forslag fremføres ligeledes af Jackson i det memorandum han overrakte finansministeren i maj 1915. Vestindiske
kontor, koloniernes centralbestyrelse, Sager til vestindiske Journal ad VJ 1541l1916. Nr. 287-
13' Jf. Helweg-Larsens argumentation i forbindelse med den redegørelse han gav til finansministeren i forbindelse med
Jacksons klager til sarnme. I-Iåndskrevet forklaring fra Helweg-Larsen, dateret: København, oktober 1916. I læg
omkring Jacksons møder og krav til finansministeren på RA: Vestindiske kontor, koloniernes centralbestyrelse, Sager
til vestindiske Journal ad VJ 1541 i1916. Nr. 287-
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fremhæver raceforestillinger, sociale grupperinger/ samfundsklasser, og erhvervsstatus som de
væsentligste rammefaktorer for forståelsen af kolonisamfundets opbygning på St. Croix 1902-1917.
Cirklerne indikerer relativt afgrænsede grupperinger. Overgangen mellem dem indikerer
gråzonerne, overgangen mellem grupperingerne - mobiliteten. Modellen er i sagens natur en
generalisering og dermed en forsimpling af kolonisamfundets komplekse sammensætning.
Mobiliteten i det vestindiske samfund gik begge veje. Som hvid kunne man også høre til i
samfundets nederste lag: de danske menige soldater kunne vel placeres et sted mellem
middelklassen og plantagearbej deren. Den danske kolonialrådssekretær Colberg hørte til i den
nederste del af middelklassen til trods for at han var hvid og havde erhvervsstatus tæt på gruppen
med højere embedsmænd mm. Den bitterhed hans brev til skoledirektøren udtrykker og hans
udstødte position har mange ligheder med Jackson situation. Colberg var bare ikke sort - de
strategier Jackson kunne benytte var ikke tilgængelige for Colberg, han var låst fast mellem
middelklassens - og den hvide elites normer. Det forholdt sig nærmest omvendt for den sorte
befolkning -- den hvide elite eller overklasse var lukket for dem.
Det er ikke lige til at reducere grupperingerne efter de anførte kategorier i figuren - nuancerne går
tabt. Macfarlane kan placeres .i grupperne: sort, the better class, lærere mm. Kolonialrådssekretær
Colberg i grupperne: hvid, middelklasse, overgangen mellem købmænd, lærere mm. og gruppen
med højere embedsmænd. Hvis man plottede disse punkter ind i guren og forbandt dem med en
linie ville man have en grafisk fremstilling af individets position i kolonisamfundet. Colbergs kurve
ville fremstå som modsat af Macfarlanes.

Race forestillinger: Social gruppe I samfundsklasse: Erhvervsstatus:

Den hvide elite Plantag -jer I Højere embed 1 ændr'
A Erhvervsfolk mm.

The better class 0

Middelklassen Købm ndI Lærere I I-låndv rkere
mm.

I
Arbejdere -

Arb 'dere I Tjenestefolk I m.

l- i;_=_ur *.: Model af statusbærende faktorer i kolonisamfundet på St. Croix 1902-1917. H

Rammefaktorerne i guren er ikke alene tilstrækkelige til at forklare det enkelte individs position i
samfundet. Til gengæld giver det mening at indføre en række variabler i forbindelse med den
enkeltes livsstil. Kolonisamfundet var en kompleks størrelse, der omfatter flere grupperinger og
statuslag, og dermed forbundne livsstile. For at blive medlem af den øvre del af middelklassen, the
better class, var det f. eks. ikke tilstrækkeligt med uddannelse, her var familien og slægtsmæssige
forhold væsentlige. Adgang til the better cl.c1sses afgjordes tilsyneladende af samspillet imellem en
række faktorer hvoraf familie- og slægtsrelationer ( social arv ) og uddannelse/ erhverv var centrale
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bestanddele. Hvor højt den enkelte kunne komme blev afgjort at kombinationen af disse og andre
varierende faktorer som f. eks. materiel velstand mm. Frem for alt satte racebarrieren i det
omgivende samfund en effektiv stopper for den racemæssigt sammensatte middelklasses adgang til
højere stillinger indenfor kolonistyrets og kolonisamfundets elite var et lukket land for kongerigets
sorte undersåtter.

Var der paralleller mellem dette billede af den racemæssigt sammensatte middelklasse på St. Croix
og det øvrige engelsksprogede Caribien?
Brereton og Bryans behandling af middelklassen på henholdsvis Trinidad og Jamaica i det 19 årh.
fremviser ligheder med forholdene i den racemæssigt sammensatte middelklasse på St. Croix.
Begge er enige om at fremhæve to afgørende statusbærende elementer i middelklassen:
1. Erhvervsstatus - jo mindre manuelt arbejde jo højere status.
2. Beherskelse/ besiddelse af europæiske og britiske kulturelle normer - dvs. en god uddannelse

' og beherskelse af sproget. ' '
Uddannelse tillægges stor betydning for middelklassens selvopfattelse på Trinidad og Jamaica og de
sorte skolelærere fremhæves af begge forfattere som en vigtig del af middelklassen. Brereton
betegner ligefrem lærerne som "the nucleus of the coloured and block middle class"132
Samme tendens kan identificeres på St. Croix, hvor de to medlemmer af den racemæssigt
sammensatte middelklasse, jeg har gjort til genstand for min undersøgelse, begge er lærere. Som
tilfældet var på Jamaica og Trinidad, var lærerembedet også her et af de få steder sorte kunne opnå
en højere offentlig stilling og opnå adgang til middelklassen.
Brereton opdeler middelklassen på Trinidad i to. Den ene gruppe udgøres af tidligere frikulørte
familier, de udgør et slags middelklassens aristokrati, hvor status er nedarvet gennem
familieforbindelser. Den største gruppe består af dlen tidligere ufri arbejderbefolkning og deres
efterkommere. En lignende distinktion kan tilsyneladende gennemføres for St. Croix' tilfælde, hvor
den frikulørte gruppe allerede før emancipationen udgjorde en slags middelklasse. Her er yderligere
den krølle, at slægt og familiemæssige relationer tilsyneladende bliver ved med at have en væsentlig
betydning for middelklassens selvopfattelse.
Sammensætningen af den jamaicanske middelklasse adskiller sig fra forholdene både på Trinidad
og St. Croix ved også at omfatte en stor gruppe af små bønder, The Respectoble Peosantry. Takket
være udstykning og frasalg af jordområder i 1890'erne fik den jamaicanske befolkning mulighed for
at købe sig til et jordområde og oprette en landbrugsproduktion. På St. Croix var udstykningen af
statsejede plantager et omdiskuteret emne som var blevet bragt på banen af Rigsdagskommissionen
i 1902. Enkelte forsøg med udstykning blev foretaget uden større succes - og da det endelig så ud
som om, der skulle til at ske noget på dette område omkring 1915, blev reformforslagene syltede på
grund af salgsforhandlingeme med USA.
Jacksons radikale udfald mod den hvide elite havde en parallel i udviklingen på Trinidad. Her
fokuserede den yngre generation i middelklassen ved århundredeskiftet på forestillinger om racial
pride - de definerede i stigende grad sig selv i modsætning til den hvide elite og de udbredte
raceforestillinger, der stillede effektive hindringer i vejen for middelklassens sociale avancement.
Ifølge Brereton var denne ændring udtryk for et generationsskifte, den ældre generation undgik
helst racespørgsmålet, hvorimod den yngre tog udgangspunkt i det.
Både spørgsmålet om jordudstykning og radikaliseringen af den politiske debat og Jacksons
fokusering på racespørgsmålet har træk, der minder om den politisk ideologiske udvikling i den
Sorte amerikanske befolkning indenfor samme periode.

132 Citat s. 275, BRERETON, BRIDGET: The Development of an Identity: The Black Middle Class of Trinidad in the
later 19th Century. s. 274-284. BECKLES, I-IILARY & SHEPERD, VERENE (eds.): Caribbean Freedom. Economy
and Sootety om Ernoncrjootton to the Present. USA 1996.
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Befolkningstilbagegangen på St. Croix mellem 1848 og 1917 afspejlede sukkerindustriens krise,
fattigdom og dårlige sundhedsforhold reducerede arbejdernes tilværelse til en overlevelseskamp -
det kan ikke overraske, at udvandring var et tillokkende alternativ. USA og Panama (indtil 1914)
tiltrak den største mængde caribiske indvandrere, og Harlem i New York var et af hoved målene for
emigranteme fra St. Croix.
Et bemærkelsesværdigt træk ved den caribiske udvandring var opretholdelsen af intensive
forbindelser med hjemlandet. Foreninger af vestindiske emigranter, som DWBS i Nevv York
oprettedes og sørgede for at fastholde forbindelsen med befolkningen hjemme på St. Croix. Mange
havde stadigvæk familie og venner tilbage på øen. Emigration var et centralt og generelt træk i
caribisk kultur - for middelklassen var det en nødvendighed. Hvis man skulle opnå en position i
middelklassen, var uddannelse en af de afgørende faktorer, og videregående udannelser fandtes ikke
på St. Croix. Både Macfarlane, Jackson og Canegata havde været ude i den anledning.
I religiøse og uddannelsesmæssige kredse på St. Croix var forbindelsen til den politiske udvikling i
USA også helt konkret, både skoledirektøren Rübner-Petersen og præsten P. Helvveg Larsen var
velorienterede om amerikanske forhold og var kraftigt inspirerede af Booker T. Washingtons
forestillinger. Ideerne gik godt i spænd med de europæiske evolutionistisk inspirerede
raceforestillinger - tanken var, at det både ville være gavnligt for den sorte befolknings civilisering
og for landbrugsindustriens udvikling hvis man kunne gennemføre en lignende model på St. Croix.
I en pjece udgivet i anledningen af kirkesagens 10 års jubilæum og de nyligt offentliggjorte
salgsplaner i 1916 beklagede Helvveg-Larsen, at Jackson ikke var mere som Booker T. Washington
- bevægelsen, som Jackson stod i spidsen for, burde have været støttet fra centralt hold og dirigeret
i retningen' af Washingtons forestillinger og arbejde i Tuskegeem
David Hamilton Jackson var til gengæld orienteret i retningen af den nationalistiske fløj i USA. Det
var her NAACP og Du Bois, Marcus Garvey m fl,.agiterede for en selvbevidsthed, der byggede på
race-stolthed, på opfattelsen af en panafrikansk identitet, der var fælles for alle af afrikansk
afstamning uanset nationale tilhørsforhold. Efter overgangen til amerikansk styre blev Jacksons
Labour Union i 1920'erne også knyttet til Marcus Garveys UNIA.
Sondringen imellem en moderat og en radikal linie, der udviser samme politiske og ideologiske
træk som i USA, er tilsyneladende også gældende i kolonisamfundet på St. Croix indenfor
rammerne af den racemæssigt sammensatte middelklasse. De politiske udmeldinger i the better
classes er moderate, de er udtryk for på den ene side at bevare, styrke og fremme middelklassens
egen position og interesse og samtidig arbejde for bedre forhold for arbejderklassen, vis støtte de er
afhængige af. Den nedtoning af racespørgsmålet medlemmerne af, the better classes praktiserer, er
ligesom hos Booker Washington, pragmatisk begrundet - de var bange for at politisk agitation på
baggrund af race bevidsthed mm. kunne sætte en stopper for deres deltagelse i koloniens politiske
liv.

11. Konklusion

Indledningsvist stillede jeg spørgsmålstegn ved hvilke strategier medlemmerne af den racemæssigt
sammensatte middelklasse kunne benytte sig af i bestræbelserne på at skabe sig en tilværelse
indenfor kolonisamfundets rammer, og i forlængelse heraf, hvilke mulige faktorer kunne ligge til
grund for den enkeltes valg af strategi?
På St. Croix udviste medlemmerne af den racemæssigt sammensatte middelklasse et bredt spektrum
af strategier i forsøget på at skabe en meningsfuld tilværelse indenfor rammerne af det patriarkalske
kolonisamfund. I tilfældene Jackson og Macfarlane viser familie, slægtsmæssige relationer og

133 I-IELWEG-LARSEN, P.: Den vesttndíslcc Krise og Menfgheden r' Danmark. København 1916. S 3-4.
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uddannelse sig at være afgørende faktorer for den enkeltes status i den racemæssigt sammensatte
middelklasse. De to cases tegner et billede af middelklassen, som en slags relativ helhed af
modsætninger, præget af en streng hierarkisk opbygning.
Macfarlane hørte til i middelklassens øverste lag, the better classes. The better classes var et urbant
fænomen, og indenfor denne gruppe tillagde man især slægtsmæssige relationer afgørende
betydning. Adgangen hertil var noget, man opnåede over generationer - det krævede en god
uddannelse, gode erhvervsevner og frem for alt gode farnilieforbindelser - gerne i den hvide
overklasse. Macfarlanes strategi i forbindelse med Agathe Isaacs graviditet kan tolkes som udtryk
for en form for kulturel modstand. Macfarlane træffer sit valg udfra normerne i the better classes -
han lader sig ikke presse af den hvide elite på trods af, at det i sidste ende koster ham stillingen som
skolelærer.
De få sorte kolonialrådsmedlemmer, der blev valgt eller udpegede af guvernøren, kom fra the better
class. Denne gruppe var tilsyneladende tæt knyttet til den hvide elites interesser - på den anden side
var de afhængige af arbejderklassens stemmer for at bevare pladserne i kolonialrådene. Hudfarve og
hårde økonomiske vilkår udgjorde en uoverstigelig barriere og forhindrede også middelklassens
better classes fra at opnå højere stillinger i koloniadministrationen og i erhvervslivets top. Det kan
være grunden til, at middelklassen var tvunget til at søge politisk støtte i arbejdernes rækker.
Politisk set var the better classes moderate - de arbejdede på den ene side for at fremme deres egen
position og interesse og på den anden side for bedre forhold for arbejderklassen, vis støtte de, som
sagt, var afhængige af. Af pragmatiske grunde blev racespørgsmålet i den politiske debat nedtonet -
de var bange for at politisk agitation på baggrund af racebevidsthed mm. kunne sætte en stopper for
deres deltagelse i koloniens politiske liv.
Hamilton Jackson udfordrede the better classes politiske monopol. Hans udgangspunkt var et
fundamentalt andet end Macfarlanes. Han var kulsort, kom fra landet, fra lavere sociale kår -
Jackson måtte kæmpe sig til en plads i middelklassen. Han var ikke selvskrevet medlem gennem
sine familiemæssige relationer. Da Jackson bliver afskediget, bliver hans middelklassestatus
alvorligt truet. Drevet af sine ambitioner og frustration over ikke at blive accepteret hverken af den
hvide elite eller the better classes - bliver hans politiske indstilling mere og mere radikaliseret.
Jacksons agitation og oprettelse arbejderbevægelse udløser et interessant fænomen. The better
classes og den hvide elite forenes i frygten: the better classes er bange for at miste indflydelse, og
den hvide elite er bange for at miste kontrollen med befolkningen. Her går den politiske alliance på
tværs af den etniske barriere, her tilsidesættes raceforestillingeme i den hvide elite kortvarigt til
fordel for et fælles måI.l34 Hamilton Jacksons modstand var først og fremmest rettet mod den hvide
elite, men også the better classes stod for skud.
Både Jackson og Macfarlanes cases kan således tolkes som udtryk for modstand mod den hvide
elite. Samtidig var Macfarlanes position i the better classes også udtryk for tilpasning til den hvide
elites normer, og Jacksons radikale udfald var rettet både mod den hvide elite og mod the better
classes.
Modsætningerne i kolonisamfundet' var mange, race forestillinger og modsætninger mellem sort og
hvid var centrale, men kan ikke alene udgøre rammen for forståelsen af udviklingen i den
racemæssigt sammensatte middelklasse eller af kolonisamfundet generelt.

Var der sammenhæng mellem udviklingen på dette område i Dansk Vestindien og det øvrige
engelsksprogede Caribien og forholdene i USA? Eksistensen af en racemæssigt sammensat
middelklasse var ikke kun et dansk vestindisk fænomen. Udviklingen på de to engelske øer Jamaica
og Trinidad fremviser klare fællestræk med forholdene i den racemæssigt sammensatte

134 Samme fænomen kan identificeres i forbindelse med salgsforhandlingerne 1900-1902, jf. s. 41.
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erhvervsstatus, uddannelse og til dels slægt. Middelklassens fokusering på uddannelse tildeler
skolelæreren en central plads i udviklingen af middelklassens identitet i post-
emancipationsperioden.
Emigration var et udbredt fænomen i Caribien - folk flyttede sig og befolkningerne på de caribiske
øer var ofte præget af stor udskiftning. På St. Croix kom emigrationen til USA til at betyde en fast
og stabil forbindelse til USA og især New York. Det fik indflydelse på middelklassens politiske og
ideologiske udvikling. Påvirkningerne gik begge veje, forholdene i USA optog mange i Vestindien,
og omvendt optog forholdene i Vestindien emigranteme i USA.
De vestindiske emigranter i Nevv York adskilte sig fra den sorte amerikanske befolkning på flere
punkter: De kom fra et samfund, hvor sorte var i flertal, de havde større organisatorisk erfaring
gennem kirkelige organisationer mm., større erfaring med udvandring og deres uddannelsesniveau
og erhvervsstatus, der generelt var højere end amerikanernes. Disse karakteristika var, ifølge
winsren James, med til et fedikelisefe deres pelitiske eg jideelegiske syn i UsA.“5
Denne radikalisering virkede tilsyneladende tilbage på deres hjemlande - mange emigranter
bevarede og dyrkede forbindelserne til deres hjemland bla. gennem oprettelsen af foreninger som
DWBS. Middelklassens medlemmer på St. Croix var tvunget til at rejse ud for at få en uddannelse
mange vendte hjem med en øget selvbevidsthed og øget bevidsthed om deres egen position i
kolonisamfundet. I Hamilton Jackson tilfælde forstærkede hans forbindelser til USA og hans rejse
til Danmark denne effekt. Hans for-handlinger med finansministeren og den interesse, han mødte i
Danmark, har formentlig bestyrket ham i sin strategi og politiske standpunkt.
De amerikanske forhold optog også reformkræfterne i Danmark og i Vestindien - Booker T.
Washingtons besøg i Danmark, den vestindiske skoledirektørs studietur til Tuskegee og præstens
henvendelse til Booker Washington er udtryk for en opmærksomhed og interesse i amerikanske
forhold specielt med henblik på deres applikation på den danske koloni.
De to fløje i sort amerikansk politik og ideologi kan også genfindes på St. Croix. Macfarlanes better
classes, og Jacksons radikale linie kan ses som udtryk for denne parallel til henholdsvis Booker
Washingtons moderate og DuBois' radikale linie.

David Hamilton Jackson og Frederik Macfarlane udgør ikke noget repræsentativt udsnit af
befolkningen, eller af middelklassen. Min undersøgelse har været af kvalitativ art, og
Carlo Ginzburgs opfattelse af kultur som et betinget eller begrænset sæt af latente muligheder til
rådighed for det enkelte individ har været det metodiske udgangspunkt for denne undersøgelse.
Undersøgelsen hviler på en accept af dette argument, en accept af, at ethvert individs historie, kan
ses som udtryk for en livsbane ud af mange forskellige mulige livsbaner indenfor en given kulturs
ramme.
Det har ikke været målet, at afgøre i hvilken grad holdninger og livsstile havde indflydelse på den
faktisk førte politik eller begivenhedernes gang som sådan.
Kolonihistorien opfattes her som et langt kulturmøde eller sammenstød, hvorunder samfundet var i
konstant forandring. Jeg betragter kolonihistorien som et interkulturelt felt, hvor fungerende
misforståelser mellem de forskellige grupperinger udleves i forskellige og kreoliserede sprog.
Kolonisamfundet var præget af tilsyneladende paradoksale forhold, hvor alliancer på tværs af
etniske og racemæssige barrierer hang sammen med modsætninger indenfor kolonisamfundet og
modsætninger i den lokale befolkning.
Dansk kolonihistorie kan ikke rummes indenfor rammerne af en snæver national Danmarkshistorie
For Dansk Vestindiens historie er U.S. Virgin Islands historie, den har del i Caribiens historie, i
USA's historie, i Afrikas historie, i Danmarks historie, i Europas historie og i verdenshistorien.
Dette er naturligvis ikke blot for at pege på historiens væsen, men hvis det skal give mening at

135 JAMES, WINSTON: Heteag Areft ae Beheer efsatepte, kep 2. s. so-91
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beskæftige sig med dansk kolonihistorie, og hvis den ikke skal ende som ren nostalgi og
troperomantik, som Karen Fog-Olvvig har bemærket, må den betragtes i et komparativt,
internationalt kolonihistorisk perspektiv.136 Man må med andre ord forsøge at tage højde for den
totale kolonisituation.

12. Anbefalinger ogperspektivering:

Den racemæssigt sammensatte middelklasse på St. Croix har været udgangspunktet for dette
speciale. Jeg har forsøgt at se historien fra middelklassemedlemmers synspunkt.
Den hvide befolknings sammensætning har stort set ikke været diskuteret. Men der er ikke nogen
grund til at forestille sig, at den hvide befolkning på St. Croix i samme periode ikke var lige så
komplekst organiseret og kulturelt sammensat. 'Dette segment af befolkningen omfattede en
mængde forskellige nationaliteter, hvoraf det danske element var meget begrænsetm Det hvide
samfund kunne f. eks. opdeles i grupper som den kreolske overklasse, danske embedsmænd og
administratorer, danske civilisatorer mm.
Den sidstnævnte gruppe omfatter bl.a. skoledirektøren og en mængde kirkefolk. Den aktivitet og det
engagement, der f, eks. kom til udtryk gennem den vestindiske kirkesags arbejde, har stort set ikke
været berørt i den kolonihistoriske forskning. P. Helvveg-Larsen, Hoffmeyer og andre i den dansk-
lutherske kirke på St. Croix og i Danmark var socialt engagerede - de arbejdede hårdt for at
forbedre forholdene for den sorte befolkning, de fulgte med i de nyeste debatter i USA og forholdt
sig kritisk til både koloniadministrationen og den sorte befolkning. Kirkesagens arbejde i de sidste
år af den danske kolonitid har haft afgørende indflydelse fdr overlevelsen af den dansk-lutherske
kirke på de Vestindiske Øer.
Et andet ligeså vigtigt emne' jeg ikke har berørt i denne sammenhæng er kvindernes position og rolle
i middelklassen. På St. Croix var mange skolelærere f. eks. kvinder, på hvilken måde kunne de
konstruere deres liv i kolonisamfundet?
Emigrationen til USA lader til at være et centralt aspekt for middelklassens udvikling. Hvor stor var
emigrationen fra St. Croix til USA? Hvem var det, der emigrerede? Forbindelserne mellem USA og
St. Croix har kun været berørt overfladisk. Emnet rummer nogle perspektiver for hele den caribiske
region og for forståelseniaf udviklingen i USA. Hvorfor var der så mange cruzanere involverede i
de radikale, sorte nationalistiske bevægelser i USA?
Emigration var en naturlig del af den caribiske kultur - folk flyttede sig, og befolkningerne på de
caribiske øer var ofte præget af stor udskiftning. Måske var det en af grundene til at slægt og familie
tillægges så stor betydning i befolkningens sociale organisation. Kan samme fænomen omvendt
være med til at kaste lys på de fri.kulørte familiers høje status - de er måske noget særligt, fordi de
altid har boet på samme sted, har en historisk tilknytning til stedet?
Det har ikke været mit ærinde at beskrive eller forklare fremkomsten af den sorte middelklasse, men
det er selvfølgelig et centralt spørgsmål. Forbindelserne med denne udvikling og udviklingen i
Caribien generelt mangler også at blive behandlet.
Jeg har anlagt en kvalitativ tilgangsvinkel inspireret af teoretiske vinkler udviklet indenfor historisk
antropologi og mikrohistorie, som jeg mener, er velegnet og frugtbar anvendt på dansk

136 OLWIG, KAREN FOG: Hvad skal vi med dansk kolonihistorie? Fortid og Nutid. bd. 32, 1985. s. 68-71.
13? Af øernes samlede befolkning i 1911, var kun 373 født i Danmark. 21198 var født på de danske øer. 5515 var fødte
andetsteds (hvoraf størstedelen, 5166, var født på andre vestindiske øer). Der har selvfølgelig været børn født på øerne
af danske forældre, det giver dog alligevel en ide om det meget begrænsede danske element i befolkningen. Statistisk
drbog1912. s. 191.
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kolonihistorie. Rigsarkivet gemmer på en utrolig rigdom af velegnet materiale til denne type
kulturhistorie - der er masser af materiale til rigtig mange spændende forskningsprojekter.
Sidst men ikke mindst mangler jeg kun at beklage mangelen på internationalt forskningssamarbejde
på området. Området lægger op til det, og igen kan Karen Fog Olwig fremhæves som den
undtagelse, der bekræfter reglen.

Dansk kolonihistorie er et overset emne. På trods af at kolonialismen og dens arv i de såkaldte post-
kolonialistiske samfund i dag har relativ stor bevågenhed i den internationale og, i den seneste tid,
også hjemlige offentlighed. Senest kan nævnes oprettelsen af det permanente råd for oprindelige
folk iFN-regi i 2002, en opgave som Grønland har stået i spidsen for. Desuden har de seneste år
budt på flere kolonirelaterede problemstillinger, der har været rejst i den offentlige debat; for dansk
kolonihistories vedkommende kan nævnes diskussionen om Grønlands egentlige folkeretlige status
indenfor det såkaldte rigsfællesskab, et spørgsmål rejst af professor Gudmundur Alfredsson,
direktør for Sveriges center for menneskerettigheder, Raoul Wallenberg Instituttet i Lund.133 Sagen
om Thule fangernes tvangsforflytning og deres og efterkommernes krav om erstatning og en officiel
undskyldning kan også nævnes som eksempel på det samme.139 I samme tråd har grupper på U.S.
Virgin Islands, for få år tilbage, rejst spørgsmålet om en officiel undskyldning for dansk deltagelse i
slavehandelen og udnyttelse af slavearbejdskraft på de vestindiske plantager. Også i USA, har en
lignende udvikling fundet sted. Senest er 3 store virksomheder blevet stævnet af juristen, forskeren
og aktivisten Deadria Farmer-Paelmann. På vegne af-amerikanske slavers efterkommere er det
hendes mål, udover at kræve en undskyldning fra de pågældende virksomheder, at føre en
erstatningssag for deres udnyttelse af slavearbejdskraft. På__,sigt er det desuden målet at få den
amerikanske stat til at undskylde og yde økonomisk erstatning til slavernes efterkommere - så langt
er det ikke kommet til i Danmark, endnu.14ü
Rimeligheden af disse krav, i historisk henseende, kan selvfølgelig diskuteres, men fælles for dem
alle er, at de, udover at væreudtryk for en tendens i tiden - man behøver blot at tænke på pavens
undskyldning for den undertfykkelse af mennesker, der er blevet udøvet gennem kirken igennem de
sidste 1000 år, er udtryk for, hvor psykologisk problematisk det tilsyneladende kan være at skulle
identificere sig med en fortid som slave, som medlem eller efterkommer af en undertrykt og
koloniseret befolkningsgruppe.
Det er nødvendigt at anerkende de tidligere danske kolonier som postkoloniale samfund hvor
Danmark på godt og ondt har haft og tilsyneladende stadig har en væsentlig rolle at spille.
Der savnes et opgør med Danmarks fortid som kolonistat - uanset hvor lille og ubetydelig den har
været set i forhold til engelsk, fransk og amerikansk imperialisme. Kolonitiden handler også om det
betragtelige antal mennesker, der levede og døde som danske undersåtter i mere eller mindre fjerne
egne af kloden. Journalisten Peter Tygesen satte i 2001 fokus på den lidet glorværdige rolle, danske
søfolk kom til at spille som uofficielle kolonisatorer i belgisk Congo - befolkningerne i de officielle
kolonier, i dette tilfælde Dansk Vestindien, skal ud af palmernes skygge. De fortjener også en plads
i solen, i den store fortælling om Danmarks historie.

Rune Clausen
november 2002

138 Spørgsmålet har bla. været diskuteret i e øllands Posten 17. marts 2002. s. 1, 12.
139 Jf. landsrettens afgørelseaf d. 20.08.1999 om tvangsfor ytningen af Thule stammen som retsstridig. Se også
fælleserklæring ml. statsminister Poul Nyrup Rasmussen og landstyreformand Jonathan Motzfeldt af 02.09.1999.
14" Pearaee 27.03.2002. s. 9. I



57

13. Litteratur & materiale

Arkivalier (alle i Ri`gsarkivet):

Privatarkiv: Poul Heliveg-Larsens privatarkiv, pakke 1-7
Arkivnummer: 5605.

Privatarkiv: O. S. K. Rübner-Petersens privatarkiv, pakke 1, 3 og 5.
Arkivnummer: 6264.

Vestindisk kontor, Koloniernes Centralbestyrelse
Sager til Vestindisk Journal ad VJ 1541/1916, Nummer: 287 -

Trykt materiale:

Betænkning overforholdene paa de dansk-vestindiske Øer afgiven afden ved allerhøjeste
resolution af18. November 1902 anordnede vestindiske Kommission. København 1903.

Betænkning afgiven afden i Henhold til Lov Nr. 294 af30. September 1916 nedsatte
Rigsdagskommission angaaende de dansk-vestindiske Øer. København 1916.

CANEGATA, D.C.: St. Croir at the 20th Century. A Chapter in its history. New York 1968.

CAVLING, HENRIK: Dansk Vestindien 1894.

CROWE, CORNELIUS.: Cornelius Croives Breve. Svendborg 1916

Dansk-vestindisk Samfunds Skrifter Nr. 1-4 + Pjece 5-8. København 1916.

Den Vestindiske Kirkesag. Nr. 1-37. København 1907-1918.
HELWEG-LARSEN, P.(red.)nr.1. April 1907- nr. 10. Februar 1910. & SKAK BARFOD, P (red.)
nr. 11. Maj 1910- nr. 37. April 1918.

Folkeskolen - fagbladfor Danmarks Lærerforening

HAGEMANN, G.A.: St. Croix. Politikens kronik. København 1915.

HELWEG-LARSEN, P.(red. frem til nr. 10. 1907) herefter SKAK BARFOD, P (red.) Den
vestindiske kirkesag. København 1907-1918.

The Herald. Christiansted, St. Croix (udgives 1915 - 1925)
The Herald er desværre begrænset tilgængeloig; på det Kgl. Bibliotek findes kun 29.10.1915-
31.12.1915. Desuden har Statsbiblioteket i Arhus hele 1915 og juli 1917-juni 19-25.

sieeses~kÄfaeg 1912.1<bh. 1912.
St. Croix Avis, Christiansted, St. Croix (udgives fra 1844 - )
Bestand på det Kgl. Bibliotek 01.01;1844-31.03.1917(dog mangler første halvår af 1872.)



58

The Saint Croix Bulletin, Christiansted, St. Croix (udgives 1885-1917)
Bestand på det Kgl. bibliotek 15.09.1885-31.01.1917.

Vore Damer 1925, s. 8-13. Vore sorte brødre og søstre. Transskriberet version i medlemsbladet for
Dansk Vestindisk Selskab, nov. 2000, 5 årg. København.

Westend News, Frederiksted, St. Croix (udgives 1912 - )
Bestand på det Kgl. Bibliotek 1912-31.03.1917.

Internettet:

The Booker T. Washington Papers - http://wwvinhistorycooperativeprgbtw

CLAUSEN, RUNE: Bibliografi over trykt materiale af og om David Hamilton Jackson.(0prindeligt
udarbejdet som bachelor-projekt på Institut for historie, Københavns Universitet 1999)
http;/lhparniltonjacskon.adr.dk/start.html

Profiles of Outstanding Virgin Islanders 1972-1992 (undt. 1986)
2000 Digitization Award. Digitization for acess and preservation: 'l`he U.S. Virgin Islands - A
Collaborative Project,of the University of the Virgin Islands Libraries and the Virgin Islands
Division of Libraries, Archives, and Museums - http://webpac_uvi.edu/imls/project20,Q2/2000.sh_tml
Her er udgivelsen Profíles ofOutstanding Virgin Islanders tilgængelig digitalt i samtlige udgaver
fra 1972-1992 (undtagen 1986) - http:llwebpaeuvi.edu/imls/profiles1972[index.shtml

Litteratur:

BECKLES, HILARY 8:. SHEPERD, VERENE (eds.): Carribbean Freedom. Economy and Society
from Emancipation to the Present. USA 1996.

BIDISS, MICHAEL D.: Introduction. BIDISS, MICHAEL D.(ed.): Images ofRace. Leicester Uni.
Press 1979. s.11-35.

BOLT, CHRISTINE: Victorian Attitudes to Race. Norfolk 1971.

BRERETON, BRIDGET: The Development of an Identity: The Black Middle Class of Trinidad in
the later 19th Century. s. 274-284. BECKLES, HILARY & SHEPERD, VERENE (eds.):
Carribbean Freedom. Economy and Societyfrom Emanctpation to the Present. USA 1996.

BRIMNES, NIELS.: Dansk kolonihistorie mellem historievidenskab og antropologi - et forslag til
metode. Den jyske Historiker, nr. 60 - 1992. s.101-118.

BRYAN, PATRICK: The Black Middle Class in Nineteenth Century Jamaica. s. 284-295.
BECKLES, HILARY & SHEPERD, VERENE (eds.): Caribbean Freedom. Economy and Society
from Emanctpation to the Present. USA 1996.

BRØNDSTED, JOHANNES: Af Forord til første udgave. BRØNDSTED, JOHANNES (red.): Vore
gamle tropekolonier. Bind 1-8. BRO-JØRGENSEN, J. O: Dansk Vestindien indtil 1755,
kolonisation og kompagnistyre. Bind 1, Danmark 1966. s. 5-7.



59

BURKE, PETER: History & Social Theoiy. Bodmin, Comwall 1999.

CHRISTIANSEN, PALLE O.: Livsstile i 1 700-tallets landsby. Kultur og kontraster blandt
østdanske fæstebønder. Dansk version af : Culture and Contrast in a Northern European Village,
Journal ofSocial History, vol. 29, 3/1995 (s. 231-246) fra tekstkompendium: Lokalstudier og
mikroundersøgelser II. ved P. O. Christiansen. Institut for historie, Københavns Universitet 2000.

CHRISTIANSEN, PALLE O. :Kulturhistorie som opposition. Træk afforskellige
fagtraditioner. Samleren 2000

CLAUSEN, RUNE: Sort og hvid i Dansk Vestindien. Lærerne Frederik Macfarlane og David
Hamilton Jackson. Skolen i Palmernes Skygge. (Upubliceret manuskript) Odense Universitetsforlag
2002?

GREEN, WILLIAM: The Creolization of Caribbean History: The Emancipation Era and a Critique
of Dialectical Analysis. s_. 28-41. BECKLES, l-IILARY 8:; SHEPERD, VERENE (eds.): Caribbean
Freedom. Economy and Societyfrom Emancipation to the Present. USA 1996.

JØRGENSEN, ANDREAS: Et Imperialistisk alternativ. Plantageselskabet "Dansk Vestindien."
Erhvervshistorisk drbog 1953. s. 52-99.

HANSEN, INGE EWALD.: Den sociale uro på St. Croix 1915-16, Specielt med henblik på den af
David Hamilton Jackson ledede strejke i j an.-feb. 1916, og udvalgte danske avisers behandling
heraf. upubliceret speciale i historie, nr. 294. Institut for histories specialesamling, Arhus
Universitet. Århus 1931.
HILL, VALDEMAR A.: Rise to Recognition. St. Thomas 1971.

HORNBY, OVE.: Kolonierne i Vestindien. Tillægsbind til ELLEHØJ, SVEND (red.) og
GLAMANN, KRISTOF(red.) et al.: Politikens Danmarkshistorie. København 1980.

HOXCER JENSEN, PETER.: Den dansk vestindiske arbejderbevægelse og strejken i 1916.
Meddelelser om Forskning i Arbejderbevægelsens Historie. Nr. 16, maj 1981. s. 5-19.

JAMES, WINSTON: Holding Aloft the Banner ofEthiopia. Caribbean Radicalism in Early
Twentieth-Century America. USA 1998.

JUUL, SØREN.: Reformer eller salg? En undersøgelse af relationerne mellem de social-
økonomiske forhold i Dansk Vestindien og beslutningen om salget til U.S.A. 1914-1916.
København 1978.

KELLOGG, CHARLES FLINT: NAACP - A History of the National Association for the
Advancement of Coloured People. Vol 1. 1909-1920. USA 1968.

LAMOTTA, GREGORY.: Working-People and the Transfer of the Danish West Indies to the
United States, 1916-1917. The Journal ofCaribbean History, Vol. 23: 2, 1989. s. 178-195.



60

LAWRENCE, JAMES: The Rise and Fall of the British Empire. New York 1995.

LOWES, SUSAN: They Couldn't mash ants: The Decline of the White and Non-White elites in
Antigua, 1834-1900. In OLWIG, KAREN FOG (red.): Small islands, large questions : society,
culture and resistance in the post-emancipation Caribbean. 1995

MEIER, AUGUST: Negro Thought in America 1880-1915 USA 1963.

MUIR, E. & RUGGIERO, G (eds.): llflicrohistory and the lost Peoples ofEurope. London 1991.

NØRREGAARD, GEORG: Dansk Vestindien 1880-1917, reforrnforsøg og salgsforhandlinger.
Bind 4. BRØNDSTED, JOHANNES (red.): Vore gamle tropekolonier. Bind 1-8. Danmark 1966.

OLWIG, KAREN FOG: Nye (og gamle) angrebsvinkler i kolonihistorie: Vestindien. Fortid og
Nutid. bd. 29, 1981-82. s. 242-254.

OLWIG, KAREN F-IOG: Hvad skal vi med dansk kolonihistorie? Fortid og Nutid. bd. 32, 1985. s.
68-71.

OLWIG, KAREN FOG: Cultural adaptation and resistance on St. John : three centuries ofA ^o-
Caribbean life. 1985

OLWIG, KAREN FOG (red.): Introduction In Small islands, large questions : society, culture and
resistance in thepost-emancipation Caribbean. 1995

PALMIE, STEPHAN (red.): Slave cultures and the cultures ofslavery. Knoxville 1995.

SAID, EDWARD, W.: Orientalism (opr. 1978). svensk version SJÖSTRÖM, HANS O.(trans.):
Orientalism. Stockholm 1995.

SAHLINS, MARSHALL: Goodbye to Tristes Tropes: Ethnography in the Context of Modern
World History. Cultural Anthropology 1993.

SKRUBBELTRANG, FRIDLEV: Dansk Vestindien 1848-1880, Politiske brydninger og social uro,
Bind 3. BRØNDSTED, JOHANNES (red.): Vore gamle tropekolonier. Bind 1-8. Danmark 1966.

TOFT, PEDER.: Kriser og nedgang, Den Økonomiske udvikling i Dansk Vestindien 1875-1917. In
Erhvervshistorisk drbog 1982. s. 147-191.

TYGESEN, PETER: Congo - formoderjeg. fortællinger 'a drømmeland. Danmark 2001.

VAUGHN, ROBERT V.: Biographical Dictionary of the Virgin Islands, Selected Living and
Deceased Persons. Vol. 1. St. Croix 1993

ZABRISKIE, LUTHER K.: The Virgin Islands of the Virgin Islands of The United States of
America: Historical and Descriptive, Commercial andlndustrial. Facts, Figures and Resources.
New York & London 1918.



61

14. Bilag:

Tabeller:

Tabel 1.: Dansk Vestindien 1841-1930: Befolkningsudviklingen på de vestindiske øer fordelt på
land og by. s. 62.

Tabel 2.: St. Croix 1841-1930: befolkningsudviklingen fordelt på land og by. s. 63.

Tabel 3.: St. Thomas 1841-1930: befolkningsudviklingen fordelt på land og by. s. 64.

Tabel 4.: St. Croix og St. Thomas 1841-1930: den procentuelle fordeling af befolkningen mellem
land og by. s. 65.

Figurer:

Figur 1.: Skematisk fremstilling af Minta' definitioner af Modes ofresistance, gengivet ovenfor, s.
22.

Figur 2.: Model af statusbeerende faktorer i kolonisamfundet på St. Croix 1902 - 1917, gengivet
ovenfor, s. 50.

Billeder:

Billede 1.: Portræt af Frederik Charles Macfarlane. ca. 1910.
Foto fra Nissum-Staten, Struer 1919, s. 139.

Billede 2.: Portræt af David Hamilton Jackson. Foto af J. Mena ca. 1915 fra Zabriskie, 1918. s. 138



_N©

2ö_NEW:QE2QwæOmwævOhm:Og:OWWP:Næ

_ö_m___mE:Q__ä®Cmñ___wma

änmö_Q___m___ä__®ECäC_$__pæn_E___%_____%_p_LE__w___“E02

_gF__WkwPåGOIH:_Ø“Nåmünåv_Wä__Ewän?

O

i%||100%

lVålV_l802

I

IIIIL Il“D82

_ÆO__|||g'j

CE,___w___%_EÆ%____m_|__

C2___w_än_u5_OII

äEO_`_|___H_w___Æv__%__U_uCm|_||í
æEDr___|_Hwd__mE<gO___m__r_o|I

E90gm_U_Æx_ä__U_U___w|_II”

vâö___w_mwC_m_>m_lI_

ñ_

II

__

IT

_

____ä____æ_ä__U____ä>v_Éä_:_gu_Uä_ä__m_____m__%_n__O_GO_w____v__>_u____w_w_____v__%m"___g_£

QQÖQN2ä®N252”ÖGOWNOOÖQQ

F illH80%



__F_w_____

_#O__w_?|__o>GoFm:_w_N__2_wOÖ___@v_w__w__m_w“__m_U__V_

Cam:N__m____;25210%:Og:O_æ_1O9:Om?:Næ

____T_m__L_______,__'G

__?_F IFMg”_Doom_%|M__W_

_'_

_

_Eo___||J

Ig _ W1802

äö__m_ wv____Hw__ë__m|_||MM

E90___w_wE_w>mI

“_____________________

I _I089

_íIOOOQN

“___J__”

I _ilIgomm

IGOOOW

_ä____æ_:_gu_U___W___â__m______m_u__O_____Oö___mma_“_m____v______“___g___F_v___“______h_____m_"_N_2__£

_



4%

år_w_?PågX:_w_Nëgåv_w_Em_m“%__V_

OW?tå?;252O®æ__OææONE!OØÉOm::Næ
___H_ T_|_l+ Illrllr

_Æo|_|_I_|g

ægoÉ____%_Ew__äC3||
æEO_t__ö_®__m__E<®:O_æ:O_||g

_+

_gm____ëEgu_“_____w_Em___m_E

H_%__O_____u_ E°F____gm“__äm____v__>“_ämC_$__°__æm”_”_g_m_____

F_

Ill|_||_I__ll`|_““_w|__,|illhlliullllIII_IL!|TilillíIlI| I

`iIl_||_IIIII

O

il\|1J SØN

Ví lDoo?

OOO©000%DOCG?©O©NrOQOW?O©O©_



_m@

_4ö___w_?|_|o>goF2_w_N__@__909%v__w___m_u_m__m“__æ_U__v_

OMU?N__®__:Q52QQWFOMWMWPgærQ©®__D^_æ__:Næ
fill'llllll|____|I'_'_'_|||_ IL|__|[lL|*g Äg g

:mÉ_EnåMWEHÉÆ_É__m|____|__gH
:ÆgEåwmgogm_>m_|gÉmëEåE05gm“BCS

ÉOHEåXEÖ_æÉ

gå_!I__ *1inH“iII!'___-14!'I_ll_1l|i|l!l__U|`|`|__l|I_§|_'I|`| I__?____.. `|`|._'_`IIP!|||||||IlL_||`"III''ni'._l

g2_;æ_____w_m__EOF____gmm0Uñ_O__oim3m0_U____w_Eü__0Eäm___5__OEn_E___ä____%__Ov_m___g_äOO__n_än:______“_g___

QDODXUG__$_äO__gmHgåwñäñn\uO©gå_wküöæQOOG

\_Py\\_hh|\y_\y\\ 


