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Abstract 

Racial assumptions in the Danish West Indies 1700-
1917  

A study of the notion of race and its variability 

 

MA Thesis, University of Copenhagen, 2017 

by Thomas Jakobsen 

 

When dealing with colonial history, it is difficult not to involve 

the concept of race. When it comes to international research, race 

has gained importance in the context of colonial historical 

studies, during the last thirty years in many different ways. The 

same does not seem to be the case regarding studies on the 

Danish colonial history, where race largely occurs out of a racist 

consideration if at all included as part of the study. 

 There are probably several reasons why this is so, and the 

main purpose of this thesis is to turn away from the neglect of 

race, by making that concept the center of a colony historical 

investigation. Racism has indisputably filled quite a lot in the well 

over 250 years Denmark was a colonial power, but by a closer 

examination of the concept of race, there was a big difference in 

the way race was been expressed in 1709, 1831 or 1916.  

 This difference appears most clearly if one admits that race is 

not just a social construct, but a historical social construction, by 

using the American historian Ira Berlin's words. By considering 

race as an ever-changing discursive concept, one achieves 

potentially a better understanding of the notions of race all 

colonial actors used. 

 By examining a relatively long time period of the Danish 

colonial era, from the early 1700s to the sale of the colony in 

1917, with special attention marked on three different time 

periods, this thesis follows in the same direction as Ira Berlin, 

Cathrine Hall, Christian Geulen and several other international 

researchers have mapped out, in terms of showing the great 

variability regarding the notion of race.  

 First, it will be demonstrated how Christianity in the first half 

of the 1700s, was considered to be the most important marker in 

relation to fill the race category, at a time when the concept of 

race was very flexible. In the late 18th century and well into the 

19th century, an awareness towards the body began to play an 

increasingly important role in relation to the race category, which 

after all was still relatively flexible.  

 But this changed from the mid-1800s onwards, as several race 

theories started to develop an evolutionary way of thinking. From 
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that point onwards the race category closed completely, with 

body and skin color being the decisive markers.  

 All attention was now directed towards the established racial 

hierarchy that placed the white Europeans at the top, and the 

focus was now entirely on the different races physical and 

psychological development potential. 

 The long-term consequences of this thesis will hopefully help 

to incorporate the concept of race, more in future Danish 

colonial historical studies than the hitherto tradition. 
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Indledning 

 

For hvorledes er den sorte Landarbejders Karakter? Det er det 

ufærdige Menneskes, hos hvem Reflektionsevnen mangler, hos 

hvem Handlingerne præges af Øjeblikkets Stemninger, hos 

hvem det godmodige kan slaa over i sin Modsætning: det dyrisk 

brutale, med en Pludselighed, der er forbløffende, og hos hvem 

hver Dag har nok i sin Plage. Dagen i Morgen eksisterer ikke.
1
 

 

For A. Paludan Müller var karakteristikken af ”den sorte 

Landarbejder” helt klar i artiklen ”Ethvert Land har de Negere, 

det fortjener” fra 1916.2 De var både uciviliserede, irrationelle og 

”dyrisk brutale”, hvilket var en opfattelse mange delte med 

Paludan Müller i begyndelsen af 1900-tallet. Men selvom Paludan 

Müllers ord umiddelbart lægger op til en opfattelse af alle 

mennesker med afrikansk baggrund, der kan tolkes som om de 

var radikalt anderledes end hvide europæere, var formålet med 

artiklen i lige så høj grad tænkt som en kritik af selve 

administrationen af den dansk vestindiske koloni.3 I begyndelsen 

af 1900-tallet betragtede Paludan Müller, og en række andre 

samfundsbeskuere, de koloniserede afrocaribiske menneskers 

tilstand og utilfredshed i det vestindiske samfund som resultat, 

dels af tidligere tiders slavesamfund, dels af manglende dansk 

evne til at forstå samme befolkningsgruppe ud fra en racemæssig 

forestilling, hvor ”den sorte” mand eller kvinde adskilte sig 

markant fra europæere: 

 

                                                 
 
 
1 A. Paludan Müller: Ethvert Land har de Negere, det fortjener. I Træk af 
Dansk Vestindiens Saga. København, 1916, s. 446-447 
2 Jeg har valgt fortrinsvis at bruge betegnelsen afrocaribere, som en samlende 
betegnelse for alle personer i Dansk Vestindien med afrikansk baggrund, samt 
betegnelsen eurocaribere, der gælder for personer med europæisk baggrund. 
Dette har jeg valgt at gøre for at skabe afstand mellem min beskrivelse af de 
respektive grupper, og tidligere tiders mere ladede beskrivelser såsom neger, 
negerinder og blank. Derudover er især afrocaribere og i mindre grad 
eurocaribere, personer der er født i Caribien, men af henholdsvis afrikansk og 
europæisk afstamning. Undertiden vil jeg desuden anvende betegnelserne sort 
og hvid, med reference til personer af henholdsvis afrikansk eller europæisk 
afstamning, idet begge ord accepteres bredt som betegnelser og kan anvendes 
ukontroversielt i nutiden. Når ord som neger alligevel optræder i dette speciale, 
vil det således indgå i en kontekst hvor tidligere tiders forfattere har valgt at 
bruge dem.  
3 Den dansk vestindiske koloni, er betegnelsen for de tre Caribiske øer St. 
Thomas, St. Jan og St. Croix, der i dag går under navnet U.S. Virgin Island. 
Inden Danmark solgte øerne til USA i 1917, havde de siden 1672 for St. 
Thomas vedkommen, 1718 for St. Jan og 1733 for St. Croix vedkommende, 
været underlagt dansk overherredømme. 
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Jeg [Paludan Müller] har set Negeren i hans værste Periode og 

hans bedste, hverken hans gode eller daarlige Sider er mig 

fremmede, og jeg maa desværre sige, at de daarligste Sider 

skyldes os, skyldes Slaveriet og senere Tiders Mangel paa 

Forstaaelse.4 

 

Fremstillingen af ”Negeren” som et anderledes menneske, og 

som et menneske europæerne betragtede med skepsis, går igen i 

hele A. Paludan Müllers artikel om den sorte vestindiske 

befolkning. Beskrivelser som denne har ofte og i en lang række 

nutidige historiske værker, været fremlagt som den mest 

udbredte, uforandrede og normale karakteristik, hvide europæere 

har haft anvendt når de har beskrevet afrikanere og afrocaribere 

under kolonitiden.  

 Spørgsmålet er blot om den raceforestilling, der lå til grund 

for Paludan Müllers artikel, alene var repræsentativ for den samtid 

han skrev i, i begyndelsen af 1900-tallet, eller om den i 

virkeligheden var repræsentativ for hele kolonitidens 

raceforestilling. Hvis man søger svar på det spørgsmål i tidligere 

tiders og nutidige danske historiske værker, fristes man let til at 

hælde til sidstnævnte opfattelse, ligesom det eksempelvis anes i et 

af de bedste værker om Dansk Vestindien, af den jamaicanske 

historiker Neville A. T. Halls Slave Society in the Danish West Indies 

fra 1992. Heri viste Hall ved for eksempel at sammenligne flere 

kilder, at den dansk vestindiske racediskurs forblev stort set 

enslydende under kolonitiden:  

 

Hans West differed from Haagensen in the refinement of his 

style but not in the crudity of his racial views. In his Bidrag of 

1793 West instanced a variety of circumstances to establish not 

only the physical difference but the moral inferiority of blacks.5 

  

Stilen hvormed de racemæssige opfattelser kom til udtryk kunne 

variere, men ikke selve indholdet ifølge Hall. Racebeskrivelser 

med udgangspunkt i kropslig forskellighed, som det der bestemte 

adfærden var ifølge Halls læsning af en række forskellige kilder de 

                                                 
 
 
4 A. Paludan Müller: s. 446 
5 Neville A. T. Hall: Slave Society in the Danish West Indies. Baltimore, 1992, s. 42. 
Her sammenligner Hall Skolelederen Hans Wests Bidrag til Beskrivelse over St. 
Croix med en kort Udsigt over St. Thomas, St. Jean, Tortola, Spanishtown og 
Crabeneiland fra 1793 med plantageejeren Reimert Haagensens Beskrivelse over 
Eylandet St. Croix i America i Vestindien. Se også side 45-50 hvor Hall analyserer 
H. H. Berg, Adrian Bentzon og Victor Proschs fremstillinger af sorte 
mennesker. 



Raceforestillinger i Dansk Vestindien 1700-1917 
 
 

9 

 

mest dominerende gennem hele kolonitiden.6 Men kom disse 

beskrivelser virkelig altid til udtryk på samme måde i en periode, 

der samlet set strakte sig over 200 år, og forandrede de sig virkelig 

aldrig? Det er ud fra spørgsmål som dette, jeg har valgt at 

nuancere Halls samlede konklusion, hvor han lader forstå, at en 

uforandret kropslig orienteret racemæssig diskurs gik igen i hele 

kolonitiden.   

 At fortidens europæiske fremstillinger af afrikanere og deres 

efterkommere, i langt de fleste tilfælde har været overvejende 

negative, og at der var langt imellem dem der udtrykte et positivt 

syn på afrikanere og afrocaribere, kan have sløret mange 

historikeres blik for, at race som begreb i virkeligheden konstant 

og vedvarende ændrede form, hvis det betragtes over længere 

tidsperioder. En erkendelse af, at racebegrebet i virkeligheden 

rummer en stor grad af foranderlighed, vil i sidste ende kunne 

bidrage med at dekonstruere begrebet race, hvilket illustreres ved 

at undersøge de forskellige betydningselementer, som gennem 

tiden har været anvendt for at fylde racebegrebet ud. 

 Selvom Neville Hall bør anerkendes for i det hele taget at 

bringe racebegrebet i spil, havde han dog primært blikket rettet 

mod de negative racemæssige fremstillinger, der prægede den 

dansk vestindiske koloni: ”a pervasive and continuing strain of 

racial pessimism”.7 Halls fokusering på denne specifikke type af  

racemæssige fremstillinger, gjorde ham delvist blind overfor at, 

raceforestillingerne i 1700-tallet var markant anderledes end de 

senere blev i 1800-tallets første halvdel, for slet ikke at tale om 

den udvikling racebegrebet gennemgik henimod slutningen af 

1800-tallet.   

 I dette speciale ønsker jeg at udfordre Neville Halls opfattelse 

af race som et uforanderligt begreb. Ved at modgå den opfattelse 

som Hall og mange andre især danske historikere har haft, hvor 

der har været en tendens til, at se race som ’det samme’, opnår 

man potentielt en bedre forståelse af racebegrebets kompleksitet, 

og den måde fortidens aktører har anvendt det på.  

 I stedet for en ensidig fokusering på de negative fremstillinger 

af den sorte befolkning, kunne Hall havde været opmærksom på, 

                                                 
 
 
6 Neville A. T. Hall: Eksempelvis: s. 42(Reimert Haagensen: Beskrivelse over 
Eylandet S. Croix i America i Vestindien, 1758) s. 44(advokat Ballings skrevne 
henstilling, 1784), s. 48(Vanderbourg rapporten, 1798), s. 48(Adrian Bentzon: 
Om Negerne paa de danske Øer i Vestindien, 1802), s. 39(U. N. Fugl: Om 
Negerslaveriet i Vestindien, 1834), s. 45(H. H. Berg: Akter vedkommende 
Slaveemancipationen 1834-1847, 1841), s. 50(Victor Prosch: Om Slaveemancipationen 
paa de dansk-vestindiske Øer, 1848)  
7 Neville A. T. Hall: s. 41 
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at fortidens aktører anvendte vidt forskellige kategorier til at 

udfylde racebegrebet, hvilket især tydeliggøres, hvis man 

undersøger raceforestillinger over en længere tidsperiode. Derfor 

vil en nærmere undersøgelse af racebegrebets udvikling, i løbet af 

en godt og vel 200-årig periode, være omdrejningspunktet på de 

følgende sider. Dette gøres med henblik på at bringe den danske 

kolonitids raceforestillinger helt frem i forreste geled af 

koloniforskningen, gennem følgende spørgsmål: Hvilke 

raceforestillinger udtrykte koloniembedsmænd og plantageejere i 

Dansk Vestindien, fra første halvdel af 1700-tallet og frem til 

1917. Dette spørgsmål skal gøre det muligt at vise racebegrebets 

foranderlighed og dermed bidrage med en nuancering af 

opfattelsen af race. 

 Størstedelen af den eksisterende historiografi om Dansk 

Vestindien, har gennem tidens løb i bedste fald anvendt 

racebegrebet som en sekundær del af analysen, og i værste fald 

helt undladt at bringe race i spil, hvilket er en tendens dette 

speciale vil gå stik imod.  

 Halls manglende blik for racebegrebets foranderlighed, som 

han ikke vægtede så højt i sin analyse af det dansk vestindiske 

kolonisamfund, bragte den amerikanske historiker Ira Berlin til 

gengæld i spil nogle år senere i Many Thousands Gone. The First Two 

Centuries of Slavery in North America fra 1998.  Det var i erkendelse 

af, at dekonstruktionen af racebegrebet har haft svært ved at opnå 

almen udbredelse i nutidens samfund, at Ira Berlin satte sig for at 

konkretisere selve konstruktionen af racebegrebet ved at gøre 

brug af en bred tidsmæssig ramme.8 Ifølge Berlin var den 

postkoloniale9 forskningstraditions definition af racebegrebet, som 

en social konstruktion10 ikke konkret nok, selvom han egentlig var 

enig i grundantagelsen. Derfor valgte Berlin at betragte 

racebegrebet som en historisk konstruktion, hvilket gør det lettere 

                                                 
 
 
8 Ira Berlin: Many Thousands Gone; The First Two Centuries of Slavery in North 
America. Harvard University Press, 1998, s. 1 
9 Den postkoloniale forskningstradition, der opstod i 1970’erne og 80’erne, 
vendte så at sige koloniforskningen på hovedet, ved at gøre helt andre 
kolonihistoriske temaer til genstand for analyse. Tidligere tiders 
kolonihistoriske undersøgelser havde primært fokuseret på de administrative, 
økonomiske, politiske og militære dele af kolonifortiden, udelukkende ud fra et 
europæiske synspunkt, hvilket postkolonialismen kom til at ændre på. Herefter 
kom de historiske undersøgelser i stigende grad til, at handle om eksempelvis 
slavernes liv, og dermed også race. 
10 Andre har sidenhen fulgt op på Berlins undersøgelse, hvor eksempelvis 
Jorge L. Giovannetti i Grounds of Race; Slavery, Racism and the Plantation in the 
Caribbean fra 2006, undersøger hvordan plantagerne var centrale for dannelsen 
af racebegrebet, hvilket han også betragter som en social konstruktion, der 
ændrede sig over tid. 
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at konkretisere begrebets foranderlighed og dermed dekonstruere 

det.11 

 Ira Berlins forståelse af racebegrebet, som et konstant 

skiftende diskursivt begreb, anvendte han selv i sin undersøgelse 

af de to første århundredes nordamerikanske slaveri. Her 

demonstrerede han netop racebegrebets foranderlighed, og det er 

dele af den forståelse af racebegrebet, der kan anvendes i forhold 

til undersøgelsen af dette speciales problemstilling. På samme 

måde som Berlins undersøgelse strækker sig over en forholdsvis 

lang tidsmæssig periode, vil dette speciale også gøre det, nærmere 

bestemt fra første halvdel af 1700-tallet og frem til salget af den 

dansk vestindiske koloni til USA i 1917. Dette er nødvendigt for 

på den tydeligste måde at vise, hvorledes den racemæssige diskurs 

skiftede af flere omgange, hvilket vil være vanskeligt at 

demonstrere hvis den undersøgte periode er mere kortvarig. 

 

Racebegrebet i et teoretisk og metodisk perspektiv  

Forestillinger om race har i forhold til historiske undersøgelser af 

Dansk Vestindien, indtil videre kun spillet en sekundær rolle. Det 

betyder imidlertid ikke, at race slet ikke er blevet berørt i dansk 

historiografisk sammenhæng, men blot at det ofte betragtes som 

et statisk og uforanderligt begreb. Neville Hall var en af 

eksponenterne for denne position, men det skal understreges at 

han faktisk behandlede racebegrebet langt bedre end de fleste 

danske historikere har gjort gennem tiden. 

 Indenfor de sidste godt og vel tyve år, har en række 

internationale forskere forsøgt at videreudvikle den erkendelse, 

som den postkoloniale forskningstradition allerede frembragte for 

mange årtier siden om, at race som begreb er en social 

konstruktion. Med det mener man, at race som begreb skal 

tillægges betydning for at give mening. Nogle af de markører, der 

gennem tiden har været anvendt for at give race betydning er 

eksempelvis krop, tro, tradition og udvikling, som skiftevis har 

været bestemmende for racebegrebet. Den omskiftelighed har 

medført en vis fleksibilitet i forhold til, at etablere forestillingen 

om eller selve ideen om race. Sagt med den biologiske antropolog 

Alan Goodmans ord i tv-dokumentaren Race: The Power of an 

Illusion fra 2003, “race is not based on biology but race is rather 

an idea that we ascribe to biology”.12 Ideen om, at race skulle 

                                                 
 
 
11 Berlin: s. 1-2 
12 Race: The Power of an Illusion. Produceret af California Newsreel, 2003. 
https://www.youtube.com/watch?v=B7_YHur3G9g 

https://www.youtube.com/watch?v=B7_YHur3G9g
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være biologisk bestemt var især aktuel i slutningen af det 19. 

århundrede og i begyndelsen af det 20. århundrede, men afvises i 

dag helt og aldeles af den etablerede videnskab, i dette tilfælde 

eksemplificeret ved Alan Goodsmans citat.  

 Et skridt på vejen til at opnå en erkendelse, hvor race 

betragtes som en social konstruktion i eksempelvis dansk 

vestindisk sammenhæng, er ved at tage udgangspunkt i Ira Berlins 

ide om, at race er en historisk og social konstruktion. Fordi denne 

konstruktion er historisk er den foranderlig over tid, og 

spørgsmålet om kronologi bliver derfor centralt. For at skabe en 

meningsfyldt kronologi for indeværende undersøgelse, må jeg 

trække på resultaterne fra en række internationale forskeres 

undersøgelser, som alle har det til fælles, at de arbejder med race 

som et foranderligt begreb. 

 Den internationale forskning kan opdeles kronologisk i to 

perioder, som kan kaldes tidlig periode der strækker sig fra omkring 

1500 til ca. 1790 og den sene periode som går fra midten af 1800-

tallet og forsætter et godt stykke ind i det 20. århundrede. 

Indeværende undersøgelse vil ligge indenfor denne tidsramme, 

men vil ikke afdække den til fulde. Til gengæld vil der i denne 

undersøgelse tilføjes en tredje periode, der kan kaldes 

mellemperioden, som strækker sig fra slutningen af 1700-tallet til 

midten af 1800-tallet. Vender vi os mod de tidligste race 

forestillinger viser forskningen, at en række betydningselementer 

har været i spil for at udfylde racebegrebet. Det drejer sig blandt 

andet om krop, tro, stand, sædvane og dannelse, og disse 

betydningselementer vil blive taget med over i analysekapitel 2 og 

3. Ser man på de senere forestillinger om race viser forskningen, 

at betydningselementerne reduceres, hvilket betyder, at den 

racemæssige forestilling begrænser sig til kroppen med særligt 

fokus på racernes potentiale for udvikling, hvilket vil blive bragt 

med i analysekapitel 4.   

Racebegrebet i den tidlige periode og mellemperioden 

I forhold til dette speciales problemstilling, har nogle 

internationale værker været mere relevante at inddrage dele af end 

andre. I forhold til den tidlige periode og mellemperioden har 

eksempelvis Catherine Halls Civilising Subjects; Metropole and Colony 

in the English Imagination 1830-1867 fra 2002, fungeret som 

inspirationskilde i forhold til hendes tidsmæssige opdeling af 

racebegrebet, samt forståelse af samme. For Cathrine Hall har 

race været dybt rodfæstet i engelsk kultur, hvilket betød, at 
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racemæssig tænkning tidligt blev del af den almene viden.13 

Cathrine Hall viser, hvordan de koloniale møder mellem hvide og 

sorte var med til at producere racekategorien, som konstant 

forandrede sig, men også hvordan især europæere skabte deres 

egen og de koloniserede menneskers kønslige og racemæssige 

identitet.14 Den metode Cathrine Hall anvender til at vise 

forandringerne er ved, at se på hvordan modsatrettede ord-par 

som god/ond eller civilisation/vildskab har været brugt til at 

beskrive den samme befolkningsgruppe, på forskellige måder i 

forskellige tidsperioder.15   

 Ifølge Catherine Hall var der allerede i begyndelsen af 1700-

tallet etableret en kristen raceopfattelse, som blev udfordret af 

oplysningstidens naturvidenskabelige idealer i slutningen af det 

18. århundrede. Hvide mennesker blev som samlet gruppe, anset 

for at være mere dannede end andre mennesker, som dog havde 

muligheden for at forbedre sig via eksempelvis kristendommen. 

Men kristendommens fokus på de kulturelle forskelle blev især i 

slutningen af 1700-tallet, afløst af øget fokusering på de fysiske 

forskelle mellem menneskegrupper. Den naturvidenskabelige 

evolutionære tænkning muliggjorde en racemæssig klassificering, der 

ordnede verden i et hierarki, som kategoriserede mennesker fra 

vilde til civiliserede med de hvide europæere i toppen af hierarkiet.16  

 En anden af de forskere, der har behandlet den tidlige periode 

er Kim Hall i Things of Darkness: Economies of Race and Gender in 

Early Modern England fra 1995. Heri viser Kim Hall hvordan flere 

forskellige genrer i den britiske renæssance litteratur, var med til 

at forme et diskursivt netværk hvor ’sorthed’ blev associeret med 

fremmedhed, kaos og kvindelighed ved at anvende kroppen som 

et vigtigt betydningselement.17 Den metode Kim Hall anvender til 

at vise etableringen af de diskursive netværk, er ved at analysere 

forskellige udtryksformer som rejsebeskrivelser, poesi og 

teaterkunstens betydning for dannelsen af raceforestillinger i 

England.18 

 Følgevirkningerne af den britiske og europæiske ekspansion, 

fik ifølge Kim Hall betydning for dannelsen af den racemæssige 

og kønslige identitet i 1500-tallets England. Den kulturelle uorden 

                                                 
 
 
13 Catherine Hall: Civilising Subjects; Metropole and Colony in the English Imagination 
1830-1867. The University of Chicago Press, 2002, s. 8 
14 Ibid.: s. 8. Se også 12-14 
15 Ibid.: s. 19-20 
16 Ibid.: s. 17 
17 Kim F. Hall: Things of Darkness: Ecomics of Race and Gender in Early Modern 
England. Cornell University Press, 1995, s. 22-23 
18 Ibid.: s. 10 
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europæerne oplevede ved mødet med de afrikanske samfund, 

blev i de tidligste renæssance tekster fremført i forhold til en 

allerede etableret forestilling om køn, hvor kvinder blev betragtet 

som uregerlige, hvilket var en opfattelse, der senere kom til at 

gælde afrikanere.19 Kim Hall viser hvordan den britiske litteratur 

fra et tidligt tidspunkt af, var samlet om en fælles diskurs hvor 

mørk/lys modsætningen blev bragt i spil for at etablere 

forestillingen om race.20 

 Den britiske litteratur udviklede sig imidlertid, og det samme 

gjorde de markører, der blev anvendt til at konstituere 

menneskelige forskelle og måden det blev fremført på. Dele af 

den proces har Roxann Wheeler behandlet i The Complexion of 

Race: Categories of Difference in Eighteenth-Century British Culture fra 

2000. Heri argumenterer Wheeler for, at hudfarve først blev en 

vigtig racemæssig kategori i slutningen af det 18. århundrede, 

efter at kristendom, civilisationsgrad og standskriterier ellers 

havde været de vigtigste bedømmelseskriterier, briterne havde 

anvendt til at bedømme sig selv og andre.21 Måden Wheeler viser 

dette på er blandt andet ved at analysere de koloniale møder 

mellem europæere og den øvrige verden, med det teoretiske 

begreb hun kalder ’mangfoldighedsbegrebet’. Det blev en stor 

udfordring for europæerne at stå overfor verdens mangfoldighed, 

som ikke passede ind i deres etablerede menneskelige 

forståelsesramme, hvilket til dels kom til at påvirke forestillingen 

om race. Standarterne for påklædning og manerer var naturligvis 

anderledes end europæernes i den øvrige verden, og den 

mangfoldighed de forskelle repræsenterede, gjorde det i visse 

tilfælde vanskeligt at skelne mellem mænd og kvinder, og ligeledes 

skelne mellem de respektive samfundslag i europæernes øjne.22 

 Wheeler advarer imod at begå den fejl flere historikere som 

eksempelvis Neville Hall har begået ved, at betragte ’antisort-

opfattelsen’ af afrikanere, som en konstant og vedvarende måde 

europæere betragtede dem på. Det er nemlig en forenkling af 

begrebet ifølge Wheeler, som på ingen måde bidrager til at øge 

forståelsen og dekonstruktionen af racebegrebet.23  

                                                 
 
 
19 Kim F. Hall: s. 25 
20 Ibid.: s. 177-178 
21 Roxann Wheeler: The Complexion of Race: Categories of Difference in Eighteenth-
Century British Culture. University of Pennsylvania Press, 2000, s. 6. Se også s. 
50. Se også s. 289 
22 Wheeler: s. 38 
23 Ibid.: s. 300-301. Se også Howard Winant: The Theoretical Status of the 
Concept of Race, i Les Back and John Solomos: Theories of Race and Racism. 
Routledge, 2000, s. 181-183 
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Raceforestillinger i den sene periode 

Hvis man vender opmærksomheden mod den sene periodes 

forestillinger om race viser forskningen, at betydningselementer 

som især krop og udvikling var helt afgørende for forståelsen af 

race. Dette har blandt andre Christian Geulen behandlet i ”The 

Common Grounds of Conflict: Racial Visions of World Order 

1880-1940” fra 2007, og han undersøger således en lidt senere 

tidsperiode end de tre ovennævnte forskere.  

 De betydningselementer, der var fremtrædende i den tidlige 

periode og mellemperioden, fastholdt deres betydning frem til 

anden halvdel af 1800-tallet, hvor den racemæssige diskurs ifølge 

Geulen ændrede sig endnu engang. Herefter var eksempelvis 

Charles Darwins udgivelse af On the Origin of Species fra 1859 med 

til, at udvikle den moderne evolutionistiske tankegang. Det bærende 

element ved den evolutionistiske tænkning var forestillingen om, 

at enhver race selv var ansvarlig for sin egen udvikling ud fra 

ideen om biologisk selv-ansvar. Racer og arter blev ikke i sig selv 

opfattet som universelle og stabile, men kunne derimod udvikle 

sig uafhængigt af hinanden i forskellige tempi.24 Geulen viser 

hvordan race var den mest centrale ide i relation til forholdet 

mellem mennesker, nationer, klasser, grupper og individer fra 

slutningen af 1800-tallet og indtil 1945.25 Geulens metode til at 

analysere racebegrebet minder om de øvrige forskeres, idet han 

også betragter det som et diskursivt foranderligt begreb, der er 

blevet fyldt ud med forskellige betydningselementer gennem 

tiden, hvor især racemæssig udvikling og kroppen spiller en vigtig 

rolle i analysen af den sene periode.26 

 Geulen er ikke alene om at have undersøgt den sene periodes 

overordnede opfattelse af race. Racetænkning i sin mest ekstreme 

form udviklede sig i slutningen af 1800-tallet, hvoraf også 

udryddelses diskursen voksede frem.27 De raceforestillinger, der lå 

bag den diskurs, har Patrick Brantlinger beskæftiget sig med i 

Dark Vanishings. Discourse on the Extinction of Primitive Races, 1800 – 

1930 fra 2003. Brantlinger demonstrerer her endnu en måde 

hvorpå race kan relateres, og konkretiseres i forhold til 

kolonitiden. I Dark Vanishings viser Brantlinger hvordan 

hierarkisering af mennesker med den hvide mand i toppen, var 

                                                 
 
 
24 Christian Geulen: The Common Grounds of Conflict: Racial Visions of 
World Order 1880-1940, i Competing Visions of World Order: Global Moments and 
Movements, 1880s-1930s. Palgrave Macmillan, 2007, s. 73 
25 Ibid.: s. 69 
26 Ibid.: s. 70 
27 Patrick Brantlinger: Dark Vanishings. Discourse on the Extinction of Primitive 
Races, 1800-1930, Cornell University Press. 2003, s. 1 
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med til at legitimere europæiske erobrings- og koloniserings 

fremstød, og de folkemordsmæssige konsekvenser den proces 

havde.28 Brantlinger analyserer hvordan tre forskellige diskursive 

videnskabsfelter som naturhistorie, økonomi og antropologi, 

dannede basis for forståelsen og udryddelsen af det europæerne 

opfattede som primitive racer.29   

  Overalt hvor europæerne mødte andre kulturer stod man ofte 

overfor de indfødtes vildskab, set med europæiske øjne, og mødet 

betød ofte, at de lokale efterfølgende døde i stort antal, som jf. 

udryddelsesdiskursen især blev forklaret ved vildskabens 

selvudryddende aspekt. Vildskab blev med andre ord betragtet 

som den sikre vej til en races udryddelse. Derfor blev 

raceblanding også betragtet som potentielt degenererende ifølge 

Brantlinger, og det skulle derfor begrænses i samme tempo som 

forbedringsinitiativer af den hvide race blev iværksat. Her blev 

forbedring af både fysiske og psykiske egenskaber bragt i spil, og 

dannede samtidigt grundlag for det der senere udviklede sig til 

eugenikbevægelsen, hvor intentionen var at begrænse 

spredningen af de svageste repræsentanter for den hvide race.30 

 Fælles for både Cathrine Hall, Kim Hall, Wheeler, Geulen og 

Brantlinger er, at de alle forstår race som et diskursivt foranderligt 

begreb, vis betydningselementer udskiftes igen og igen. Det er 

præcis samme målsætning, der ønskes fremmet på de følgende 

sider. Der er især tre ting ved den internationale forsknings 

arbejdsmetoder, der vil blive bragt videre med til denne 

undersøgelses analysekapitler. For det første vil racebegrebet 

blive analyseret i relation til flere forskellige genrer, som 

eksempelvis missionshistorier, rejsebeskrivelser og lovtekster, 

hvilket er med til at skabe et helhedsbillede af de skiftende 

opfattelser af racebegrebet. For det andet vil flere af den 

internationale forsknings bud på betydningselementer, såsom tro, 

krop, sædvane og udvikling, blive bragt med over i 

analysekapitlerne og på den måde gjort til omdrejningspunkter i 

de respektive kapitler. For det tredje har erkendelsen af, at 

analysen af racebegrebets foranderlig kræver en undersøgelse, der 

strækker sig over en lang tidsperiode, i et vist omfang bestemt 

tidsrammen for denne undersøgelse.     

 

                                                 
 
 
28 Brantlinger: s. 2-3 
29 Ibid.: s. 18-19 
30 Ibid.: s. 2. Se også 167, 194-195 
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Racebegrebets overordnede rolle i den danske 

historiografi 

Formålet med dette speciale er som skrevet ovenfor, at tilføre 

nutidens opfattelse af race nogle nuancer det hidtil kun har haft i 

begrænset omfang. Dette gøres ved at gøre racebegrebet til 

hovedtemaet i en historisk undersøgelse, hvilket den danske 

historiografi endnu mangler eksempler på.  

 Den danske, såvel som den internationale koloniforskning, 

har i de sidste godt og vel halvfjerds år undergået en markant 

forandring, i forhold til tilblivelsen af historiske undersøgelser. 

Fra omkring 1940’erne og frem begyndte danske faghistorikere 

mere indgående, at undersøge den danske kolonifortid, hvilket i 

første omgang kulminerede med udgivelsen af Vore gamle 

Tropekolonier i 1952/53, og en senere genudgivelse i 1966-68 i 

tilsammen otte bind. Det værk havde som samtidens øvrige 

undersøgelser, et overvejende administrativt/økonomisk fokus, 

hvor der udelukkende blev skelet til det dansk/europæiske 

perspektiv,31 og var således fuldstændig blottet for 

problematisering af racebegrebet. 

 Efter, at især antropologerne begyndte at interessere sig for 

kolonitiden i 1980’erne, blev både de sociale og kulturelle forhold 

bragt i spil i et omfang man ikke havde set tidligere, hvilket i 

særdeleshed fik betydning for den måde slavesamfundets 

menneskelige aktører nu blev betragtet. Den transformation som 

koloniforskningen undergik, hvor de snævre eurocentriske 

undersøgelser blev suppleret af analyser, der i langt højere grad 

muliggjorde studier af de nederste samfundslag, var del af det der 

i historiografisk forstand kaldes for postkolonialismen.32 Den 

postkoloniale position, kritiserede tidligere tiders undersøgelser, 

for netop at have et for ensidigt fokus på europæernes 

beskrivelser af slavesamfundene, og forsøgte derfor i stedet at 

bringe alle de koloniale befolkningsgrupper i spil, det vil sige 

eksempelvis også slaver og frifarvede,33 der i de tidligste historiske 

værker havde fået begrænset opmærksomhed.34 

                                                 
 
 
31 Niels Brimnes: Dansk Kolonihistorie mellem historievidenskab og 
antropologi – et forslag til metode. Jyske Historiker, 60, 1992, s. 102-103 
32 Ania Loomba: Colonialism/Postcolonialism. Routledge, 1998, s. 17 
33 Betegnelsen frifarvede anvendtes om personer vis afstamning var en 
blanding af både afrikansk og europæisk, og var som regel resultatet af seksuel 
samvær mellem hvide europæiske mænd og sorte afrikanske kvinder. 
Endvidere dækkede betegnelsen også over tidligere slaver, der enten havde 
købt sig til eller havde fået deres frihed. Fra slutningen af 1700-tallet og frem, 
var der flere og flere af de frifarvede, der tilhørte denne gruppe fordi deres 
forældre også havde gjort det, og de var dermed født som frifarvede.  
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 De nye perspektiver postkolonialismen muliggjorde, har 

gradvist ført til undersøgelser hvor fokus på temaer som køn, 

klasse og race, helt naturligt er en del af analysen.35 Men for 

sidstnævnte temas vedkommende, har den internationale 

forskning indtil nu stået for de mest markante fremskridt. For 

især britiske og amerikanske forskere har det især i løbet af de 

sidste godt og vel tyve år, været naturligt at inddrage race som et 

af de centrale temaer, blandt andet fordi både det britiske og 

amerikanske samfund rummer en minoritets befolkningsgruppe, 

der i større eller mindre omfang har afrikansk oprindelse. 

 En lignende demografisk profil kendetegner ikke det danske 

samfund i dag, og har ikke på noget tidspunkt gjort det, hvilket 

måske er noget af grunden til, at race hidtil ikke har spillet så 

vigtig en rolle inden for den danske historiografi. Det har haft 

den betydning for udarbejdelsen af dette speciale, at inspiration i 

forhold til de teoretiske og metodiske overvejelser, primært er 

kommet fra den eksisterende internationale forskning.   

Race som et uproblematisk vilkår 

At race ofte er blevet forbigået i de danske historiske 

undersøgelser, eller er blevet set på som værende et statisk 

begreb, kan have haft konsekvenser for forståelsen af den 

menneskelige interaktion, der foregik i kolonitiden. Mange 

nuancer i forholdet mellem kolonitidens forskellige 

befolkningsgrupper vil forsat gå tabt, hvis man helt undlader at 

forholde sig til den rolle race har spillet. Dermed ikke sagt, at race 

nødvendigvis behøver at være selve omdrejningspunktet i alle 

kolonihistoriske undersøgelser, men omvendt er det også 

underligt helt at undlade at inddrage race i et vist omfang, da det 

har spillet så vigtig en rolle i forhold til eksempelvis 

legitimeringen af slaveriet, og berettigelsen af adskillelsen mellem 

de involverede menneskegrupper. 

 Nogle af de tidligste danske udgivelser om kolonitiden udkom 

allerede i 1920’erne, men da de ikke er skrevet af faghistorikere 

bliver de normalt ikke medregnet som del af den 

                                                                                                        
 
 
34 Gunvor Simonsen: Nye og gamle perspektiver på dansk kolonihistorie. 
1066, Årg. 33, nr. 2, 2003, s. 4 
35 Eksempler på det ses med hensyn til køn i eksempelvis: Ann Laura Stoler: 
Carnal Knowledge and Imperial Power, University of California Press, 2002. Om 
hvide kvinder som social kategori i Caribien: Cecily Jones: Engendering whiteness; 
White women and colonialism in Barbados and North Carolina, 1627–1865. 
Manchester: Manchester University Press, 2007. Og med hensyn til race i: 
Robert J. C. Young: Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race, 
Routledge, 1995 
 



Raceforestillinger i Dansk Vestindien 1700-1917 
 
 

19 

 

forskningsmæssige historiografi. Ikke desto mindre kom disse 

værker til at fungere som udgangspunkt for en måde at behandle 

kolonitiden på, og som de senere faghistorikere forsøgte at 

kvalificere sig væk fra, idet de tidligste værker mest var optaget af 

eksotiske og anekdotiske elementer ved kolonifortiden.36   

 Imellem 1907 – 1940 udgav forfatteren Kay Larsen, på trods 

af hans faghistoriske begrænsninger, en række historiske værker 

om de danske tropekolonier i både Trankebar i Indien, Guinea i 

Afrika og Dansk Vestindien i Caribien, og hans værker 

repræsenterer således eksempler på de tidligste udgivelser om 

kolonitiden.37  

 Selvom Kay Larsens Dansk Vestindien 1666-1917 fra 1928 i 

eftertiden, med rette er blevet kritiseret af faghistorikere for 

udelukkende at være deskriptiv historiefortælling med blik for det 

anderledes, giver den et udmærket indblik i hvordan race blev 

opfattet og fremstillet i 1920’ernes Danmark. Værket er ikke 

bygget op omkring analysen af en problemstilling, og spørgsmålet 

om race bliver ikke opfattet som et problem, men som et 

ahistorisk faktum. Larsen reducerer race til udelukkende at vise 

koloniens eksotiske præg, ”Der var desuden Arrester i Forterne 

for Hvide og Sorte, hver for sig. Selv en dødsdømt Hvid blev 

ikke sat i Fangerum sammen med en Sort” i dette tilfælde 

eksemplificeret ved forskelsbehandling i fængselsophold.38 For 

Larsen var racernes forskellighed et faktum, hvilket der ikke blev 

stillet spørgsmålstegn ved. 

 Selvom det faghistoriske værk Vore gamle Tropekolonier, i mange 

henseende lykkedes med at kvalificere sig væk fra eksempelvis 

Larsens romantiserede og maleriske tilbageblik som eksempelvis 

”Under den straalende Sol formede Livet sig som 

Sommerfuglenes. Der levedes i Nu'et, og Sorgen blev sjældent 

gammel”39, bærer samtlige bind i Vore gamle Tropekolonier præg af 

at være skrevet ud fra et ensidigt europæisk perspektiv, selvom de 

var skrevet af forskellige faghistorikere. Det betød, at eksempelvis 

slaverne konstant optrådte som passive aktører, og hvor den 

danske tilstedeværelse stort set kun fremhævedes for det positive 

uden på noget tidspunkt at tematisere racebegrebet.40 

                                                 
 
 
36 Niels Brimnes: s. 102 
37http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur/Li
tteratur/Forfatter/Kay_Larsen. (Hentet den 30/11-2016) 
38 Eksempler herpå, se Kay Larsen: Dansk Vestindien 1666-1917, C. A. Reitzels 
Forlag, København, 1928, s. 99. se også s. 52  
39 Larsen: s. 200 
40 Fridlev Skrubbeltrang: Dansk Vestindien 1848-1880. Vore Gamle 
Tropekolonier. Bind 3. Redigeret af Johannes Brøndsted, 2 udgave København, 
1966 (1. udg. 1953), s. 160. Se også Brimnes: s. 103 

http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur/Litteratur/Forfatter/Kay_Larsen
http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur/Litteratur/Forfatter/Kay_Larsen
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Dermed ikke sagt, at race ikke nævnes i Vore gamle Tropekolonier, 

for det fremkommer faktisk i flere sammenhænge, men oftest 

fremstilles det indirekte eller som om det havde en ahistorisk 

betydning.41 Desuden er der en tendens til, at forfatterne af de 

enkelte bind, lader deres egen opfattelse af den sorte befolkning 

skinne igennem, hvor især 3. binds forfatter Fridlev 

Skrubbeltrang har vanskeligt ved at skjule sin egen racistiske42 

grundopfattelse, ”Det kunne føre til abekatteri, men også til 

nyttig stræben. Negerens selvfølelse gav sig ofte udslag i en 

barnagtig eller komisk forfængelighed”.43 Eksempler som dette 

findes i varierende antal i alle bindene, og siger mest af alt noget 

om den opfattelse af afrocaribere, der var blandt de 

fremherskende i 1950-60’ernes Danmark, og som Skrubbeltrang 

selv var heftig eksponent for. 

 Både Dansk Vestindien 1666-1917 og Vore gamle Tropekolonier 

var som udgangspunkt tænkt som brede oversigtsværker, med 

særlig fokus på den administrative, politiske og økonomiske 

historie ud fra et dansk synspunkt. Samtidig med det, var de 

produkter af en tid hvor race endnu ikke blev betragtet som en 

vigtig komponent i forhold til at skrive kolonihistorie, men blev 

betragtet som et faktum, der stod uden for historien. Den 

tradition varede ved i flere årtier, men blev for alvor vendt på 

hovedet i slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne.  

Race som et problematisk men uforanderligt vilkår 

Efter mange årtiers kolonihistoriske undersøgelser med fokus 

udelukkende på det politiske, økonomiske og administrative 

aspekt, opstod der langsomt en modreaktion i 1970’erne. 

Herefter begyndte forskere i stigende grad, at interessere sig for 

eksempelvis de kulturelle, sociale og menneskelige konsekvenser, 

indretningen af kolonisamfundene havde. Den postkoloniale 

forskningstradition tillod især i 1980’erne, at temaer som 

eksempelvis race blev del af de historiske undersøgelser, som 

tidligere nævnt. En forudsætning for, at det gav mening at 

inddrage og tematisere race var selvfølgelig, at det undersøgte 

emne handlede om forholdet mellem kolonitidens forskellige 

befolkningsgrupper. I en dansk vestindisk kontekst har både Erik 

                                                 
 
 
41 Skrubbeltrang: s. 150 
42 Med ordet racistisk menes der her stærk modvilje mod mennesker af det, der 
opfattes som en anden race eller etnisk oprindelse end én selv, hvilket var en 
opfattelse Skrubbeltrang lod til at dele. For definition af racisme, se George M. 
Fredrickson: Racism. A Short History. New Jersey: Princeton University Press, 
2002, s. 1, 4, 139-140 
43 Skrubbeltrang: s. 159 
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Gøbel i Det danske slavehandelsforbud 1792 fra 2008 og Niklas 

Thode Jensen i For the Health of the Enslaved: Slaves, Medicine and 

Power in the Danish West Indies, 1803 – 1848 fra 2012, beskæftiget 

sig med emner hvor race kunne være blevet tematiseret, men slet 

ikke blev det i det omfang der egentlig var potentiale til.  

 På trods af, at Niklas Thode Jensen beskæftiger sig med en 

tidsmæssig periode, hvor kroppen i stigende grad blev betragtet 

som en af de tydeligste markører for race, bringer han ikke for 

alvor dette tema i spil. Selvom Thode Jensen egentlig giver sig 

selv en åbning i forhold til at anvende racebegrebet på følgende 

måde ”At the time, many Eurocaribbeans were of the opinion 

that the decline in the enslaved population was brought about by 

low fertility caused by the promiscuity and resulting venereal 

diseases of the enslaved themselves”, benytter han den ikke i 

afsnittet om udbredelsen af kønssygdomme blandt slaverne, til 

yderligere at tematisere tidens racemæssige forestillinger i forhold 

til afrocaribiernes seksualitet.44 

 Hovedformålet med Thode Jensens bog er at vise, hvilke 

styringsstrategiske visioner og initiativer koloniadministrationen 

forsøgte at tage i brug, med hensyn til slavernes 

ernæringsmæssige og hygiejniske tilstand, den påvirkning det 

havde på den almene sundhedstilstand, og i sidste ende 

reproduktionsevnen. Men her undlader Thode Jensen også, at 

tematisere samtidens racemæssige diskurs i forhold til de 

reproduktionsvisioner45 koloniadministrationen havde, selvom det var 

oplagt at inddrage.46  

 At Thode Jensen undlader at analysere racebegrebet, skal ikke 

nødvendigvis betragtes som om, at han ikke finder det vigtigt 

men blot, at det ikke er vigtigt i forhold til hans undersøgelse. 

Samme problem lider Erik Gøbels Det danske slavehandelsforbud 

1792 også under, i hans undersøgelse af konsekvenserne ved 

afskaffelsen af den transatlantiske slavehandel i 1803.47  

                                                 
 
 
44 Niklas Thode Jensen: For the Health of the Enslaved: Slaves, Medicine and Power in 
the Danish West Indies, 1803 – 1848. København:  Museum Tusculanum Press, 
2012, s. 99-100 
45 Efter at det danske slavehandelsforbud blev effektueret i 1803, var det ikke 
længere lovligt at indføre nye slaver. For plantagedriften betød det, at man nu 
fremover var afhængig af, at slaverne reproducerede sig selv, hvilket fik 
koloniadministrationen til at indføre visse initiativer til at fremme dette, såsom 
udbredelse af vaccinationer og indførelse af jordemoder funktion. 
46 Thode Jensen: Om ernæringsforhold se side 166-174, om iværksættelse af 
vaccinationsprogrammet se side 200-202, om anvendelse af jordemodervæsen 
se side 220-229 
47 Tidligere har en række historikere beskæftiget sig med netop det emne, hvor 
der tidligere især blev lagt vægt på især de økonomiske og humanistiske 
motiver bag forbuddet. Eksempler herpå: C Alberti i Historisk tidsskrift, 1850. 
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Gøbel undlader ligesom Thode Jensen, at behandle betydningen 

af race i forbindelse med analysen af den nedsatte 

Negerhandelskommissions48 arbejde. Det endda på trods af, at 

kommissionens medlemmer anså det for at være en grundpræmis 

for, at handelsforbuddet skulle fungere i praksis, at misforholdet 

mellem mortalitet og fertilitetsraten blev justeret så slaveantallet 

kunne opretholdes, hvilket kun kunne ske ved at forbedre 

slavernes reproduktionsevne.49  

 Gøbels og Thode Jensens udeladelser skal her ses i lyset af, at 

der allerede i slutningen af 1700-tallet, faktisk fandt en stærk 

raceorienteret agitation sted i Europa, hvor der i stigende grad 

blev fokuseret på afrikanernes seksualitet, hvilket man 

eksempelvis kan se i den britiske embedsmand og plantageejer 

Edward Longs History of Jamaica fra 1774.50 Longs bidrag er i 

virkeligheden blot et blandt mange lignende europæiske 

beskrivelser fra 1700-tallet, som alle sammen indgik i en samlet 

racediskurs, hvor især afrikanske og indfødte amerikanske 

indianske kvinders seksualitet og reproduktive evner kom under 

lup. Formålet var overordnet set, at retfærdiggøre slaveriet, 

slavehandelen og dermed undertrykkelsen af især afrikanere, og i 

særdeleshed udnyttelsen af kvinderne, funderet i en europæisk 

defineret diskurs om race.51  

 Hverken Gøbel eller Thode Jensen foretager koblingen 

mellem race, krop og reproduktion. Men hvordan har den danske 

koloniforskning ellers forholdt sig til andre temaer, hvor det ville 

være naturligt også at inddrage race.  Med hensyn til et nyere bud 

                                                                                                        
 
 
Se også C. A. Trier i Det dansk-vestindiske Negerindførselsforbud af 1792, 1904. Se 
også Svend Erik Green-Pedersen: Danmarks ophævelse af negerslavehandelen. 
Omkring tilblivelsen af forordningen af 16. marts 1792, 1970. Se også Svend Erik 
Green-Pedersen: Slave Demography in the Danish West Indies and the Abolition of the 
Danish Slave Trade, 1981. Se også Hans Christian Johansen: The Reality behind the 
Demographic Arguments to Abolish the Danish Slave Trade, 1981 
48 Negerhandelskommissionen blev til under Christian 7 regeringstid, og blev 
dannet efter Kongelig resolution af 5. August 1791. Opgaven gik som 
udgangspunkt ud på at finde en metode til at afvikle den transatlantiske 
slavehandel. Løsningen blev, at der mellem 1793-1803 var ubegrænset 
mulighed for at importere slaver til Dansk Vestindien, hvorefter enhver form 
for import ville være forbudt, og slavestanden derefter skulle opretholdes via 
reproduktion. 
49 Erik Gøbel: Det danske slavehandelsforbud 1792: studier og kilder til forhistorien, 
forordningen og følgerne. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2008, s. 76-78 
50 Robert J. C. Young: Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race, 1995, 
s. 150-151  
51 Jennifrer L. Morgan: "Some Could Suckle over Their Shoulder": Male 
Travelers, Female Bodies, and the Gendering of Racial Ideology, 1500-1770. 
The William and Mary Quarterly, Vol. 54, No. 1 (Jan., 1997), s. 169. Se også 
Cathrine Hall: s. 17 
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på en kolonihistorisk undersøgelse af eksempelvis 1878-opstanden52 

og storstrejken i 1916 på St. Croix, har Peter Hoxcer Jensen forsøgt 

at give i From Serfdom to Fireburn and Strike fra 1998.53 Jensen 

anvender imidlertid ikke raceforestillinger eller racebegrebets 

foranderlighed, som et centralt spørgsmål i hans socialhistoriske 

undersøgelse af Dansk Vestindien. Overordnet set behandler han 

udelukkende de arbejdsforholdsmæssige ændringer, eller mangel 

på samme, de tidligere slaver oplevede efter 1848 emancipationen 

og frem til salget af kolonien.54  

 På sin vis ligger Hoxcer Jensen sig på linje med Skrubbeltrang, 

i forhold til at angive årsager til både opstanden og storstrejken, 

som ingen af dem mener kan relateres direkte til 

raceforestillinger, men der er alligevel markant forskel på Hoxcer 

Jensens og Skrubbeltrangs fremstillinger.55 Hoxcer Jensen er  

trods alt i stand til, at tematisere racismens tilstedeværelse i 1900-

tallet uden, at lade sin egen opfattelse skinne igennem i 

modsætning til Skrubbeltrang, men han anvender dog ikke 

racebegrebet analytisk i forhold til hans hovedproblemstilling, og 

har heller ikke blik for racebegrebets foranderlighed. 

 Til gengæld var der dog flere og flere, der begyndte at 

fremhæve kolonisamfundets negative fremstilling af 

afrocaribierne som et tegn på en udbredt racisme, og det er 

herefter kommet til at fremstå som det primære tema når 

racebegrebet er blevet berørt i den danske historiografi.  

Race og racisme i Dansk Vestindien 

En af de danske forskere, der var blandt de første til at bevæge sig 

væk fra de eurocentriske undersøgelser var antropologen Karen 

Fog Olwig, som vendte opmærksomheden mod slavernes liv med 

særlig fokus på St. Jan, i bogen Cultural Adaptation and Resistance on 

St. John fra 1985. 

 Det skiftende fokus væk fra eurocentrismen, kom til at 

medføre visse ændringer således, at netop race og racisme 

                                                 
 
 
52 I forbindelse med udvælgelsen af kilder til nærværende undersøgelses sene 
periode, var en analyse af Betænkning afgivet til Finansministeriet af den i Anledning af 
Oprøret paa St. Croix i Oktober 1878 udnævnte kongelige Commission, længe med i 
overvejelserne. I forhold til at betragte race som defineret alene via kroppen, 
var denne kilde velegnet, men i forhold til at udtrykke syn på de forestillede 
racers udviklingspotentiale, er den ikke så bevendt. 
53 Det oprindelige manuskript var egentlig klar til udgivelse allerede i midten af 
1980’erne men manglende finansiering, og derudover betød Peter Hoxcer 
Jensens død i 1989, at From Serfdom to Fireburn and Strike først blev udgivet i 
1998 efter færdiggørelse af Arnold R. Highfield. 
54 Peter Hoxcer Jensen: From Serfdom to Fireburn and Strike. Antilles Press, 
Christianssted, 1998, s. 15-16 
55 Hoxcer Jensen: s. 134, 148. Se også Skrubbeltrang: s. 150 
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begyndte, at få en langt større betydning i nogle undersøgelser 

end det hidtil havde været tilfældet. Olwig, som beskæftigede sig 

med nogle af de samme temaer som Erik Gøbel, tematiserede de 

underliggende racistiske elementer i datidens samfund, idet hun 

opfattede tingsliggørelsen og dehumaniseringen af slaverne som 

indikationer på netop det.56 

 Men selvom opfattelsen af slaverne ifølge Olwig ændrede sig, 

henholdsvis før og efter ikrafttrædelsen af slavehandelsforbuddet 

i 1803, var det for Olwig mest af alt en konsekvens af 

administrative dispositioner, og ikke som følge af en ændret 

racemæssig diskurs. På trods af, at Olwig lægger mærke til det 

hun kalder en forandret behandling af slaverne, inddrager hun 

alligevel ikke racebegrebets foranderlighed som en del af hendes 

analyse. Det er lidt den samme konklusion Rasmus Basse 

Sielemann lader til at være kommet til i en nyligt afleveret ph. d-

afhandling Natures of Conduct: Governmentality and the Danish West 

Indies fra 2015, som kronologisk set fortrinsvis behandler den 

sene periode. For Sielemann spiller især den negative attitude 

overfor den sorte befolkning en stor betydning, i forhold til 

udviklingen af kolonisamfundet efter emancipationen, som han 

overordnet set fremstiller som en utilsigtet nedgangshistorie.57 

Men for Sielemann er racebegrebet også et uforanderligt begreb, 

hvilket han illustrerer ved, at vise hvordan en vedvarende racistisk 

grundtanke præger både de koloniembedsmænd, der var positivt 

indstillet overfor afrocaribiernes udviklingspotentiale, såvel som 

dem der var direkte modstandere af, at det kunne lade sig gøre.58 

 Den forestilling af afrocaribierne som A. Paludan Müller 

fremførte, der tog udgangspunkt i ’negerens karakter’ som 

værende afgørende anderledes end hvide europæeres,59 fremstiller 

Sielemann som den dominerende diskurs, der går igen i hele 

perioden fra slaveemancipationen i 1848 og frem til salget af 

kolonien i 1917. Samtidig forstærkes denne tendens i takt med 

fremkomsten og udbredelsen af raceteoretiske ideer fra midten af 

1800-tallet og fremefter.60 

 Ideerne og teorierne om forskellige racers særpræg, på den 

måde de blev konstrueret i 1800-tallets sidste halvdel, er præcis 

det førnævnte Christian Geulen har beskæftiget sig med, men 

                                                 
 
 
56 Karen Fog Olwig: Cultural Adaptation and Resistance on St. John: Three Centuries 
og Afro-Carribean Life. Gainesville: University of Florida Press, 1985, s. 13 
57 Rasmus Basse Sielemann: Natures of Conduct: Governmentality and the Danish 
West Indies, Københavns Universitet, 2015 (Ph.d.-afhandling), s. 2-3 
58 Ibid.: s. 191 
59 Ibid.: s. 3-4 
60 Ibid.: s. 217, 186-187 
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Sielemann har ikke blik for racebegrebets foranderlighed på trods 

af, at han faktisk har undersøgt eksempelvis 

koloniembedsmændenes raceforestillinger over en længere 

tidsperiode. Race og dermed også racisme, fylder ifølge Sielemann 

en hel del under hele den danske kolonitid, men i hans analyse 

ændrer det sig ikke over tid.   

 Sielemann lægger sig således i samme spor som Neville Hall, 

idet de begge overvejende fremhæver de negative fremstillinger af 

den sorte befolkningsgruppe, og hvor de samtidig anser 

racebegrebet for at være statisk og uforanderligt.  

 

Disposition  

Dette speciale er bygget op omkring tre hovedkapitler, der er 

ordnet ud fra en kronologisk rækkefølge. Tilsammen dækker de 

tidsperioden fra det tidligste 1700-tal til 1917, hvilket stort set 

svarer til den tidsperiode hvor man fra dansk side havde 

koloniinteresser i Caribien. Det danske engagement i Caribien 

begyndte ganske vist allerede i 1672 efter erhvervelsen af St. 

Thomas, men da den tidligste kilde jeg har anvendt her er skrevet 

omkring 1709, er det mest naturligt at starte undersøgelsen i det 

tidlige 1700-tal. Undersøgelsen slutter i 1917 hvor USA overtog 

Dansk Vestindien efter salget af kolonien, og tiden herefter falder 

udenfor dette speciales undersøgelsesfelt.  

 Specialets tre underperioder behandles i hver deres kapitel, 

hvor kapitel 2 omhandler perioden fra begyndelsen af 1700-tallet 

til omkring 1780’erne. Den forestilling om race, der var den mest 

udbredte på denne tid, tog udgangspunkt i en verdensanskuelse 

hvor besiddelse af kristendommen, var en vigtig markør for 

opfattelsen af race. Racekategorien var på sin vis åben, idet det 

for nogle afrocaribere faktisk var muligt at opnå en høj 

samfundsposition, dels ved at lade sig kristne, og dels ved at 

udvise retmæssige adfærd ud fra europæiske normer.   

 Hen imod slutningen af 1700-tallet ændrede disse kriterier sig 

langsomt, hvorefter kroppen kom til at få mere betydning som 

racemarkør. Den proces der behandles i kapitel 3 fik især 

betydning for den frifarvede befolkningsgruppe, på et tidspunkt 

hvor racekategorien stadig var åben, og hvor nogle danske 

beslutningstagere anså det for muligt at overskride raceskellene i 

visse tilfælde. 

 I kapitel 4 undersøges hvordan de raceteorier, der langsomt 

voksede frem i anden halvdel af det 19. århundrede, kom til at 

påvirke opfattelsen af race i Dansk Vestindien. De enkelte racer 

blev nu betragtet som lukkede kategorier, som på ingen måde 
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kunne overskrides, men hvor der til gengæld blev lagt meget vægt 

på de respektive racers mulige udviklingspotentiale. 

 Tilsammen udgør kapitlerne 2-4 specialets analysedel, som 

hver især repræsenterer tre forskellige tidsperioder hvor 

forskellige opfattelser af racebegrebet var i spil.  

 

Kildemateriale 

De kilder jeg har anvendt for at undersøge ovenstående 

problemstilling, spænder over en bred vifte af udgivelser, der 

tilsammen udgør ca. 675 siders kildemateriale. Der er således tale 

om så forskellige genrer som lovtekster, rejsebeskrivelser, 

missionshistorier, kommissionsbetænkninger, plantageejeres egne 

beskrivelser og udkast til lovforslag. Alle kilder er i varierende 

omfang blev anvendt i forbindelse med andre historiske 

undersøgelser, men ikke som del af en undersøgelse af 

raceforestillinger i Dansk Vestindien. 

 Ingen af kilderne er fremkommet alene med det formål, at 

udtrykke egentlige raceforestillinger, men forestillinger om race 

indgår alligevel som et tema i de enkelte kilder i større eller 

mindre omfang, hvilket har gjort dem relevante for dette speciales 

problemstilling. De anvendte kilder kan alle inddeles i tre 

kategorier, som jeg har valgt at kalde plantageejere og ansatte, kirkens 

repræsentanter samt embedsmænd og lovtekster. 

Kilder i den tidlige periode 

I forhold til indeværende undersøgelses tidlige periode, har 

kategorien ‘plantageejere og ansatte’ indeholdt J. L. Carstens: En 

Almindelige Beskrivelse om alle de Danske, Americanske eller West-

Indiske Ey-Lande fra 1740'erne, og Reimert Haagensen: Beskrivelse 

over Eylandet St. Croix i America i Vestindien. 1758. Disse har været 

nærliggende at inddrage som kilder, idet de begge må formodes at 

have haft førstehånds oplevelser med de afrocaribiske slaver. Det 

betyder imidlertid ikke, at man skal tage alle udsagn om 

afrocaribierne for troende, hvis man vil vide hvordan de egentlig 

var, men det interessante her er også mere den opfattelse og 

fremstilling Carstens og Haagensen havde og valgte at udtrykke.  

 Et eksempel på ’kirkens repræsentanter’ er for den tidlige 

periodes vedkommende C. G. A. Oldendorp: A Caribbean Mission, 

history of the mission of the Evangelical Brethren on the Caribbean Islands 

of St. Thomas, St. Croix and St. John, 1777 og Johannes Rask: En 

kort og sandfærdig Reise-Beskrivelse til og fra Guinea, 1754. De er 

inddraget for at vise hvorledes kirkelige repræsentanter opfattede 

og portrætterede afrikanere og afrocaribere, og på grund af de 
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kirkelige repræsentanters position i samfundet havde de 

selvfølgelig et lidt andet fokus end plantagerepræsentanterne.  

 Det samme kan siges om kategorien ’embedsmænd og 

lovtekster’, der for den tidlige periodes vedkommende begrænser 

sig til Philip Gardelin: Slavereglement af 5. september 1733, som 

repræsenterer koloniadministrationens officielle syn på 

afrocaribiere.  

Mellemperiodens kilder 

Mellemperiodens kilder står lidt svagere end den tidlige periode i 

forhold til, at få alle kategorier repræsenteret, idet de anvendte 

kilder udelukkende hører under ’embedsmænd og lovtekster’. 

Som det senere vil fremgå, var denne tid en brydningstid, hvor 

der herskede en del forvirring omkring etableringen af 

racebegrebet, og det har således for overskuelighedens skyld 

været hensigtsmæssigt at begrænse kildematerialet til Peter von 

Scholtens afhandling om De dansk-vestindiske Øers forfatning, 1827, red. 

Poul Olsen, Danske Magazin, Bd 01, h. 2, 2006, I alle Maader i 

Lighed med den blanke slægt, red. Poul Olsen, Danske Magazin, Bd 

51, h. 1, 2010 og Peter von Scholten: Plan til Organisation for de 

Fricouleurte Undersaatter. Christiansted, 1831. I disse kilder 

udtrykkes der vidt forskellige forestillinger om den afrocaribiske 

befolkning, med henblik på organisering af kolonien ud fra en 

idealopfattelse af hvordan afrocaribierne burde være, og disse 

forestillinger var samtidig præget af stor uenighed. 

Den sene periodes kilder 

Den sene periode kilde er Rigsdagskommissionen angaaende de 

Dansk Vestindiske Øer. Betænkning afgiven af Den i Henhold til lov nr. 

294 af 30 september 1916 nedsatte Rigsdagskommission angaaende De 

Danske Vestindiske Øer. København: J. H. Schultz, 1916. Denne 

kilde adskiller sig lidt fra de øvrige kilder, idet den faktisk 

indeholder flere forskellige afhøringsreferater, som gør at alle tre 

ovenstående kildekategorier, ’plantageejere og ansatte’, ’kirkens 

repræsentanter’ samt ’embedsmænd og lovtekster’ er 

repræsenteret.  
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Kristendommens betydning for opfattelsen af 
race, 1733-1790’erne 

Slaven, lægen og plantageejeren Christian Sort der 

endte som fri 

Da slaven Christian Sort fra plantagen Carolina på St. Jan, blev 

registreret som frineger i 1762, havde han allerede levet et langt liv, 

hvor han ganske vist havde haft formel status af slave, men i 

praksis blev betragtet som en fri mand.61 Der kan anføres en lang 

række grunde til, at Christian Sort langt om længe opnåede det 

enhver slave sikkert håbede på, hvilket var frihed. Hans 

engagement i 1733 slaveoprøret på St. Jan, hvor han hjalp det 

eurocaribiske mindretal med at generobre magten, har uden tvivl 

været medvirkende til dette.62  

 Selvom han allerede inden oprøret, fungerede som assistent 

for Vestindisk-guineisk Kompagnis læge Cornelius Bødker på St. 

Jan,63 og som følge af det virke naturligvis besad visse privilegier, 

hjalp hans dobbeltrolle som henholdsvis hjælper for Cornelius 

Bødker, og informant for plantageejerne og Kompagniet helt 

sikkert på, at anseelsen fra de to sidstnævnte aktører steg 

betragteligt efter oprørets nedkæmpelse. Efter, at både Cornelius 

Bødker og Christian Sort, havde indvilget i at hjælpe oprørerne 

med at tilse og pleje deres sårede, opnåede især Christian Sort 

oprørernes tillid, og fik logisk nok adgang til information om 

oprørernes antal, kapacitet, organisation og kampvilje, hvilket han 

som slave selv kunne havde valgt ikke at give videre. Det gjorde 

han imidlertid, hvilket stillede ham i et godt lys i tiden efter 

oprøret i eurocaribiernes øjne, fordi Christian Sorts informationer 

formentlig var medvirkende til, at de kunne genvinde magten og 

kontrollen over St. Jan.64  

 Selvom Christian Sort satte sit eget liv og førlighed på spil via 

sin dobbeltrolle, skulle der imidlertid gå næsten 30 år før 

Christian Sort officielt fik sin frihed, hvilket måske siger lidt om 

hvor vanskeligt det var for en slave at opnå frihed i 1700-tallet, 

selvom det dog var muligt i visse sammenhænge.  

                                                 
 
 
61 http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/christian-sort-slave-
laege-og-plantageejer-2/    
62 John P. Knox: A historical account of St. Thomas, W. I.: with its rise and progress in 
commerce, missions and churches, climate and its adaptation to invalids, geological structure, 
natural history, and botany: and incidental notices of St. Croix and St. Johns, slave 
insurrections in these islands, emancipation and present condition of the laboring classes. 
New York: Charles Scribner, 1852, s. 75 
63 http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/christian-sort-slave-
laege-og-plantageejer-2/     
64 Knox: s. 75 

http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/christian-sort-slave-laege-og-plantageejer-2/
http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/christian-sort-slave-laege-og-plantageejer-2/
http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/christian-sort-slave-laege-og-plantageejer-2/
http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/christian-sort-slave-laege-og-plantageejer-2/
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At Christian Sort fra et tidligt tidspunkt af, levede et langt mere 

tåleligt liv end den almindelige plantageslave gjorde, hører 

selvfølgelig med til historien, idet han efter oprørets afslutning 

forsatte som assistent i mange år, indtil han i 1755 officielt blev 

udnævnt til Barbermester/læge efter, at den danske krone havde 

overtaget hele den vestindiske koloni. Ud over sit lægelige virke, 

ejede Christian Sort sågar selv en mindre plantage, hvor han 

ovenikøbet havde sine egne slaver, hvilket var meget usædvanligt 

i samtiden.65  

 At han i det hele taget var i 

stand til, at fungere som 

lægeassistent og senere læge, hang 

formentlig sammen med hans 

store viden om de lokale planters 

helende og medicinske 

muligheder.66 At han derudover 

må have været både begavet og 

dygtig, kan overdragelsen af den 

officielle lægeautorisation i 1764, 

måske tolkes som et bevis på, 

også selvom Christian Sorts 

historie hører til de mere sjældne 

af slagsen.67 Ikke desto mindre er 

Christian Sorts livsforløb dog 

alligevel et eksempel på, at nogle 

afrocaribiere i løbet af 1700-tallet, 

var i stand til at bryde det 

racemæssige skel mellem sorte og 

hvide, der ellers delte dem op i 

slaver og frie.  

 En af dem der tilsyneladende var indstillet på at gå imod 

strømmen, for i praksis selv at afprøve en slaves moralske 

karakter og arbejdsevne, var i Christian Sorts tilfælde lægen 

Cornelius Bødker, som øjensynligt havde brug for en hjælpende 

hånd til at varetage sin funktion, hvilket Christian Sort kom til at 

profitere på.  

 Tilbage står imidlertid spørgsmålet om, hvordan det i det hele 

taget var muligt for en person som slaven Christian Sort med 

hans afrikanske baggrund, at stige så markant på den sociale 

                                                 
 
 
65 http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/christian-sort-slave-
laege-og-plantageejer-2/  
66 Knox: s. 75 
67 http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/christian-sort-slave-
laege-og-plantageejer-2/  

Maleriet her fra 1784 forestiller ikke Christian 
Sort, men derimod slaven Cornelius der var 
ejet af familien Schimmelmann. Sort har 
formentlig haft nogenlunde samme 
fremtoning og har været klædt på omtrent 
samme måde, som Cornelius. Kilde: 
https://www.virgin-islands-
history.org/historien/skaebnehistorier/domin
go-gesoe-usaedvanligt-slaveliv/   

http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/christian-sort-slave-laege-og-plantageejer-2/
http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/christian-sort-slave-laege-og-plantageejer-2/
http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/christian-sort-slave-laege-og-plantageejer-2/
http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/christian-sort-slave-laege-og-plantageejer-2/
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rangstige, i et samfund hvor der ellers var så tydelig forskel på 

afrocaribere og eurocaribieres livsmønstre. Dette skete vel at 

mærke på et tidspunkt, hvor forestillingen om variationer mellem 

mennesker allerede var relativt udbredt, og ideen om forskellige 

menneskeracer så småt var ved at blive etableret.    

 For at undersøge dette spørgsmål, har jeg valgt at se nærmere 

på de fire tidligere nævnte kilder fra 1700-tallet, hvilket drejer sig 

om præsten Johannes Rask, plantageejerne J. L. Carstens og 

Reimert Haagensen og missionæren C. G. A. Oldendorp. Alle har 

de det til fælles, at de på forskellig vis har forholdt sig til 

forestillingen om variationer mellem mennesker, og dermed 

bidraget med at konstituere racebegrebet i dansk vestindisk 

sammenhæng.  

 I 1700-tallets første halvdel, anvendtes der en lang række 

kategorier til at beskrive afrikanere, samt alle øvrige mennesker 

med afrikansk baggrund, hvilket førte til udtryk som eksempelvis 

negre, frinegre, fri-mænd, slaver, fri-slaver osv. I løbet af 1700-

tallets sidste årtier kunne noget tyde på, at de forskellige 

kategorier opslugte hinanden således, at alle afrikanere og 

afrocaribere i grove træk, endte med udelukkende at blive 

betegnet som negre, og det er den proces jeg vil forsøge at vise, 

på de følgende sider. 

 For at gøre undersøgelsen mere overskuelig, har jeg valgt at 

fokusere på nogle specifikke betydningselementer, såsom tro, 

krop og moralsk karakter, som alle hver især har været brugt som 

markører, til netop at vise variationen mellem henholdsvis 

europæere og afrikanere, samt afrocaribere og eurocaribere. I den 

sammenhæng har både Kim F. Hall og Roxann Wheeler som 

tidligere nævnt, fungeret som inspirationskilder, hvor de begge i 

en britisk kolonial kontekst netop har vist, hvordan flere 

forskellige betydningselementer, såsom de ovennævnte, 

efterhånden blev bragt i spil i forsøget på at demonstrere 

menneskelige variationer.68 

 Men inden der tages fat på den del, vil det være 

hensigtsmæssigt, at forsøge at skabe et overblik over nogle af de 

kategoriseringer, der i hvert fald har været anvendt til at beskrive 

den afrocaribiske befolkningsgruppe i 1700-tallets første halvdel, 

og som derfor står i kontrast til den kategoriindsnævring, der 

senere skulle udvikle sig i forhold til at beskrive afrocaribere.  

                                                 
 
 
68 Kim F. Hall: Things of Darkness: Ecomics of Race and Gender in Early Modern 
England. Cornell University Press, 1995. s. 6-7. Se også Roxann Wheeler: The 
Complexion of Race: Categories of Difference in Eighteenth-Century British Culture. 
University of Pennsylvania Press, 2000. s. 289 
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Kategorier og klasser 

Alle de Sorte Westjndiske Indbyggere paa de Danske Eylande 

kaldes i almindelighed endten Negerer, Mohrer eller Slaver, 

Hvilke kand henføeris til 4re Classer.69 

 

Sådan indledes En Almindelige Beskrivelse om alle de Danske, 

Americanske eller West-Indiske Ey-Lande fra 1740'erne, vis tilblivelse 

almindeligvis tilskrives plantageejeren Johan Lorentz Carstens.70 

 Som det fremgår af ovennævnte citat, anvendtes der her tre 

overordnede betegnelser for koloniens afrocaribiske 

befolkningsgruppe, ”Negerer, Mohrer eller Slaver”. Alle tre 

betegnelser kunne henføres til personer af afrikansk afstamning, 

men hvor der med ordene ”Negerer” og ”Slaver” henvistes til 

personer, der var henholdsvis frie og ufri, og som stammede fra 

det sydvestlige Afrika, kom ”Mohrer” geografisk set fra 

Nordafrika. Selvom de ”Mohrer”, der befandt sig i Dansk 

Vestindien hovedsageligt også var slaver, blev de ikke i samme 

grad som vestafrikanere betragtet som vilde, fordi de fleste 

nordafrikanere trods alt havde kendskab til en af de andre 

monoteistiske religioner, i dette tilfælde islam. Selvom 

kristendommen set med europæiske øjne var at foretrække 

fremfor islam, var den nordafrikanske kendskab til en enkelt 

gudeskikkelse trods alt mere civiliseret end det flerguderi, der blev 

praktiseret af vestafrikanerne.71  

 De tre overordnede betegnelser, blev af Carstens yderligere 

inddelt i fire underordnede klasser, hvilket jeg vil starte med at 

knytte et par ord til.  

 Carstens 1. klasse er lidt kompliceret fordi den bestod af to 

underkategorier, som han kaldte for henholdsvis Fri-mænd (og 

kvinder), og Fri-slaver. Her er det vigtigt, at man ikke lader sig 

blænde af ordet fri, som i Carstens terminologi havde en dobbelt 

betydning, og som ikke helt svarer til det vi i dag ville forstå som 

fri. Om Fri-mændene, der i øvrigt var født i kolonien, skrev 

Carstens: 

 

                                                 
 
 
69 J. L. Carstens: En Almindelige Beskrivelse om alle de Danske, Americanske eller 
West-Indiske Ey-Lande fra 1740'erne, s. 76 
70 Hertil skal der dog knyttes visse forbehold. Den egentlige forfatter, vis 
identitet ikke er kendt, har formentlig været en person i Carstens netværk, men 
det vides ikke med sikkerhed, hvorimod dateringen af selve tilblivelsen synes 
mere sikker.  Se J. L. Carstens s. 13. Jeg vil i det følgende kapitel for 
overskuelighedens skyld, alligevel referere til denne kilde som om det var 
Carstens der var forfatteren, og uanset kildens ophav, repræsenterer den et bud 
på en idealopfattelse af hvordan det vestindiske samfund burde være ordnet. 
71 Wheeler: s. 58 
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Saa mange da af hvad Slags Folck de end og ere, der lader sig 

underviise, Vedtager og Lader sig Døbe at blive Christne, af 

slige Omvendte Hedninger ere der mange, der fører sig Vel op 

baade i Den Lutherske og Reformerte-Kirke. De bliver Frie-

Mænd, som saa Kaldes; thi ingen Christne er nogen Slave eller 

Træll; Det være sig Mand eller Qvinde-Kiøn. Men Dette vil 

Indvaanerne icke forstaae; thi endskiøndt der ere mange af 

Deris Slaver, som ere antagne i dend Christne Meenighed og 

Blevne Døbte, saa Dog Beholder de dennem som Livegene for 

Deris egen Persohn, som de ypperste Beop-agtere over alle 

Deris Slaver og forretninger Baade inden og uden Huuset, indtil 

saa længe de endten ved penge eller ved en anden gierning kand 

selv Forhverve sig sit Fri-Bref; Thi Deris Herre formeener sig 

at tabe alt sit gods og Ejen-Dom, dersom hand godvillig gav 

dem frie, saa og vil hand Beviise at have Selv samme Rettighed 

til Disse, som Iøderne hafde til Deris Liv-Egne, skiøndt de vare 

omvendte til Deris egen Religion.72 

 

Fri-mændene bestod altså af omvendte hedenske slaver, der var 

blevet kristent undervist og døbt, lige såvel som de var blevet 

introduceret for den lutherske eller reformerte kirkes kristne 

principper, og dette skulle betragtes som en opkvalificering af 

dem, hvilket medførte betegnelsen, mænd. Dette gjorde dem til 

kristne, men samtidig var de stadig slaver, hvilket skyldtes at 

”Indvaanerne icke forstaae”, som betød at deres tidligere ejere 

ikke sådan uden videre accepterede deres frie status, fordi ejerne 

så ville ”tabe alt sit gods og Ejen-Dom”.  

 Men her stødte ejerne imidlertid på et problem idet ”ingen 

Christne er nogen Slave eller Træll; Det være sig Mand eller 

Qvinde-Kiøn”. Man kunne ifølge Carstens idealopfattelse af det 

vestindiske samfund, altså ikke være både slave og kristen på 

samme tid, selvom det i virkeligheden var muligt. Carstens 

forsøgte at forklare denne spidsfindighed med, at slaver som var 

”antagne i dend Christne Meenighed”, ganske vist forblev slaver 

eller ”Livegene for Deris egen Persohn, som de ypperste Beop-

agtere over alle Deris Slaver”, hvilket betød at fri-mændene var 

kvalificerede gennem kristendommen til, at fungere som 

opsynsmænd overfor slaverne på vegne af ejerne, men at de ikke 

var indehavere af fribreve.73     

 Frem til slaven Christian Sorts officielle registrering som fri, 

har han formentlig tilhørt denne kategori, idet han jo netop også 

                                                 
 
 
72 Carstens: s. 76  
73 http://ordnet.dk/ods/ordbog?aselect=beopagte&query=beopagtere  

http://ordnet.dk/ods/ordbog?aselect=beopagte&query=beopagtere
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blev betragtet som Cornelius Bødkers forlængede arm.  

Slaveejerne havde dermed tillid til, at personer som Christian Sort 

og de øvrige Fri-mænd, kunne bruges som et ekstra sæt øjne, der 

holdt øje med de hedenske slaver og oven i købet bistod 

forvaltningen af plantagerne, i nogen sammenhænge.  

De U-omvendte 

I forsøget på at få Carstens egen kristne opfattelse til at passe 

sammen med den vestindiske virkelighed, valgte han at placere en 

anden gruppe i 1. klasse, nemlig Fri-slaverne, som formelt set var 

frie, men derimod ikke kristne og derfor stadig var slaver af 

hedenskaben:  

 

De andre U-Omvendte, som har Nafn af Fri-Slaver, ere de som 

for penge kand tilkiøbe sig Deris Herrer Frihed, men dette maa 

skee ved underhandling med andre Fremmede Blanke Christne, 

som der udj vil være Troe. Thi hvis Deris Herrer eller Mæstere 

faar et Nys derom, at de selv har penge, da Lader hand dem 

icke Løs, men tager Pengene fra dem og formeener sig at have 

dend selvsamme Rettighed til deris Gods og Midler, som hand 

har til deris Lægeme.74 

 

Carstens kaldte denne gruppe de ”U-Omvendte”, og det der 

adskilte dem yderligere fra Fri-mændene ud over at de ikke var 

kristne var, at de havde købt sig til deres frihed, hvilket 

udelukkende fandt sted med hjælp fra ”andre Fremmede Blanke 

Christne”, som måtte agere mellemmænd, hvis et frikøb skulle 

kunne materialisere sig.  

 Der fandtes imidlertid også en anden måde hvorpå en slave 

kunne overgå til Fri-slave standen, og det var når ”De regnes og 

for Fri Slaver, som med Deris Lange og Tro Tienniste kand 

tienne sig Fri og faa Friheds-Bref.”75 Her var ikke tale om købt 

frihed, men derimod frihed opnået via retmæssig adfærd eller tro 

tjeneste, som til gengæld udelukkende omfattede den kropslige 

frihed, og altså ikke den åndelige, idet Fri-slaverne jo ikke var 

kristne. Her kan vi igen vende tilbage til Christian Sort, som 

bestemt må anses for at have udvist retmæssig adfærd og tro 

tjeneste, og han endte som bekendt også med at opnå den 

maksimale grad af frihed, der var muligt for en afrocaribier.  

                                                 
 
 
74 Carstens: s. 77 
75 Ibid. 



Raceforestillinger i Dansk Vestindien 1700-1917 
 
 

35 

 

Husslaver og plantageslaver 

De resterende klasser som Carstens klassificerede var hverken 

åndeligt eller kropsligt frie, og var således at betragte som en 

handelsvare man som ejer kunne bruge efter behag, men der var 

samtidig stor forskel mellem de forskellige klasser: 

 

Resten, som icke saaledes ere komne til Christen-dommen og 

givne Fri, ere Slaver, Trælle og Livegne, hvis Lægemer mand til 

tieniste Baade Kiøber og Sælger som et andet Eje-Mon og 

Raader der for at bruge det, til hvad gavn og tienniste mand vil, 

og som enhver saa vel sin Samvittighed som sine penge vel i agt 

have; Og iblandt dem ere Huus-Slaverne de fornemste, af 

hvilcke der ere Baade Mands og Qvinde Slaver, som kaldes 

Slaver og Slavjnder, og skal forrette ald den gierning, som i 

Huuset skal bestillis.76 

 

Husslaverne som tilhørte 2. klasse havde som det fremgår, højere 

status end eksempelvis plantageslaverne som udgjorde 3. klasse. 

For selvom husslaverne ikke var kristne, var der dog alligevel den 

forskel på dem og plantageslaverne, at ”Disse Huus-Slaver eller 

Slavjnder ere af Landsens Indfødninger”77 hvilket betød, at de 

som regel var født i kolonien. Dette var ikke altid tilfældet med 

plantageslaverne, som i 1700-tallet for det meste var bragt til fra 

Afrika, ”der findes og saa mange Nationer og Religioner iblandt 

dem [plantageslaverne], som der ere Landskaber, Stæder og Orter 

Baade i America og allerhelst i Africa, hvorfra de fleeste 

kommer”.78 

 I Carstens optik højnede det også både husslavernes og Fri-

slavernes status, at flere af dem var i stand til at demonstrere en 

form for kendskab til den kristne forestilling om Gud på trods af, 

at de ikke selv var kristne: 

 

Disse Huus-Slaver saa vel som Fri-Slaverne i Synderlighed frem 

for Plantay Slaverne eller Land Trællene har andseende af et 

Kiæckt og Hyrtigt mood og beviisser sig af Edlere Gemyt, end 

de fra andre fremmede stæder kommende Slaver. De Troer, at 

Gud er i Himmelen, hvor fra de og siger, at alting kommer, de 

troer Siælens U-Dødelighed men icke kand giøre viidere reede 

og Regnskab derfore, hvorfra de har denne oplysning, uden at 

                                                 
 
 
76 Carstens: s. 79 
77 Ibid.: s. 80 
78 Ibid.: s. 83 
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de har hørt det tiid effter anden af vore Europæiske folck, som 

de har Lidelig Omgiengelse med.79      

 

Husslaverne blev altså påvirket og præget i en kristen retning, 

som direkte konsekvens af deres daglige omgang med de 

”Europæiske folck”, men var ifølge Carstens også i forvejen mere 

modtagelige end plantageslaverne for denne påvirkning som følge 

af deres ”Edlere Gemyt”. Det var altså muligt ifølge Carstens, at 

opnå en mere positiv evaluering af både husslaver og Fri-slaver 

på trods af formelt fravær af kristendom. 

 I den forbindelse var det et kvalitetsstempel for Carstens, at 

husslaverne ifølge ham, overvejende var født i Vestindien, 

hvorimod plantageslaverne der samtidig udførte den hårde 

praktiske del af plantagedriften, var importeret fra det der blev 

anset for at være det hedenske Afrika, og derfor udviste en noget 

anderledes adfærd. I virkeligheden var der også blandt 

husslaverne eksempler på slaver, der ikke var født i Vestindien, 

men for Carstens har koblingen mellem hedenskab og Afrika, 

Vestindien og kristendom passet ind ligningen: 

 

Plantay Slaverne er de, som til Sukker og Bomulds Plantning og 

alle andre slags Vexter Bliver Employerede; de viiser sig af 

Langt Grovere og vildere Væsen end som de forrige, som ere 

fødde og opdragne der paa Landet; der findes og saa mange 

Nationer og Religioner iblandt dem, som der ere Landskaber, 

Stæder og Orter Baade i America og allerhelst i Africa, hvorfra 

de fleeste kommer80 

 

Plantageslavernes adfærd, som var både ”Grovere og vildere” end 

husslavernes, havde for Carstens sikkert kunne forklares med 

henvisning til netop deres hedenske afrikanske ophav, som blandt 

andet omfattede afgudsdyrkelse i flere uhyggelige former:   

 

Med faae Ord sagt, der ere saa mange Afguder, som der er slags 

folck iblandt dem, og af deris Væsen og Idrætter de kiendes af, 

ere de Lige saa underskiedlige; At somme ere Vildere, Morder-

agtigere og Diævelagtigere en andre, Omgaaes med Troldom  

og Dievels-fantasie81 

 

                                                 
 
 
79 Carstens: s. 81 
80 Ibid.: s. 83 
81 Ibid.  
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Men som om denne afgudsdyrkelse i alle mulige afskygninger 

ikke var galt nok, fandtes der blandt visse plantageslaver et 

decideret fravær af religion, ”Der ere og de jblandt dem, som icke 

Egentlig kiendes af nogen Gud eller Afguds tienneste, og saaledes 

uden Religion.”82 

 I relation til mit hovedspørgsmål om racebegrebets 

foranderlighed, ser man i de ovenstående citater et tidligt forsøg i 

1700-tallets første halvdel på, at etablere en sammenhæng mellem 

kristendom og civilisation, som modpol til hedenskab og vildskab 

med henvisning til kulturelle og klimatiske variationer, hvilket 

ændredes hen mod slutningen af 1700-tallet. 

 I en tid hvor religion spillede en vigtig rolle i samfundslivet, 

med kongen som statskirkens overhoved,83 og hvor J. L. Carstens 

tilmed selv havde været stærkt medvirkende til, at herrnhuterne, 

også kaldet Brødremenigheden eller De mähriske Brødre, havde fået 

fodfæste i Dansk Vestindien,84 har afgudsdyrkelse eller et regulært 

fravær af religion formentlig været gruopvækkende for Carstens.  

 Et andet bekymrende scenarie var, hvis slaverne begyndte at 

kommunikere skriftligt med hinanden, hvor det frygtedes, at de i 

værste fald kunne anspore hinanden til oprør hvilket havde den 

konsekvens, at det var dem forment at lære skrivekunsten:  

 

En Slave maa lære alt, hvad hand har Lyst til, uden at Skrive, 

hvilcket ingen Christen eller Døbt iblandt dem maa Lære, Langt 

mindre en Slave, paa det hand icke skal have nogen 

Corespondence med nogen paa de fremmede Lande, som hand 

farer paa og er bekiendt med, hvilcket i sin tiid kunde være til 

Landets Skade Rouin og Ødelæggelse.85 

 

Passagen her er et eksempel på den store grad af fleksibilitet i 

forhold til racekategorierne, der var fremherskende på dette 

tidspunkt. For selvom det højst sandsynligt var mest 

hensigtsmæssigt, at ikke alle slaver lærte skrive- og læsekunsten 

var det i virkelighedens verden nødvendigt, at i det mindste nogle 

af slaverne gjorde det. Carstens var faktisk selv i besiddelse af en 

slave ved navn Domingo Gesoe, som kunne både læse, skrive og 

regne. Disse evner brugte Domingo Gesoe i hans virke som 

assisterende forvalter på Carstens to plantager, og han blev 

                                                 
 
 
82 Carstens: s. 83   
83http://denstoredanske.dk/Danmarkshistorien/Den_lange_fred/Det_gamle_
samfund/Kirkegang_og_skolegang/Statskirken  
84 http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/domingo-gesoe-et-
usaedvanligt-slaveliv/  
85 Carstens: s. 80 

http://denstoredanske.dk/Danmarkshistorien/Den_lange_fred/Det_gamle_samfund/Kirkegang_og_skolegang/Statskirken
http://denstoredanske.dk/Danmarkshistorien/Den_lange_fred/Det_gamle_samfund/Kirkegang_og_skolegang/Statskirken
http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/domingo-gesoe-et-usaedvanligt-slaveliv/
http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/domingo-gesoe-et-usaedvanligt-slaveliv/
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yderligere en af de første dansk vestindiske slaver, der blev døbt 

og medlem af den herrnhutiske menighed. Herefter optrådte 

Domingo Gesoe i mange år som mellemmand mellem slaver og 

missionærer, og han endte sågar med at rejse rundt på hele St. 

Thomas for at prædike og missionere. Arbejdet med at udbrede 

det kristne budskab blandt slaverne, forsatte Domingo Gesoe 

med at udføre helt frem til sin død.86 Domingo Gesoe er et andet 

eksempel på, at tidens fleksible racekategorier tillod slaver at 

varetage funktioner de ellers ikke skulle, og at der til tider blev set 

gennem fingre med de gældende principper, ligesom i tilfældet 

med Christian Sort. 

 De slaver som Domingo og de øvrige missionærer forsøgte at 

øve indflydelse på, var selvfølgelig begrænset til at omfatte dem, 

der forsat var del af det etablerede samfund, som udelukkende 

omfattede slaverne fra de tre første klasser. Medlemmerne af den 

4. klasse, der indeholdt flygtede slaver var naturligt nok sat 

udenfor denne samfundsorden, og var derfor umulige at påvirke. 

De bortløbne  

Som plantageejer udgjorde 4. klasse om muligt, en endnu større 

torn i øjet på Carstens end de gudløse og afgudsdyrkende Fri-

slaver og plantageslaver gjorde. Det er næppe tilfældigt, at 

Carstens har reserveret 4. klasse, som var den laveste af hans 

kategorier, til ”Maroen Negerne eller de bortløbne Slaver”.87 

Denne gruppe som bestod af ”en samling af alle Landets Slaver, 

som tyvagtigt Løber bort fra deris Herrer eller Mæstere og slaaer 

sig i adskillige Sælskaber sammen.”88, udgjorde indlysende nok et 

stort problem idet deres flugt og efterfølgende fravær, dels 

repræsenterede et økonomisk værditab for ejeren, og samtidig var 

der risiko for, at de ved deres perifere tilstedeværelse som frie 

kunne anspore andre til at følge trop.89 Det er formentlig på 

grund af dette, at Carstens valgte at kategorisere de bortløbne 

slaver som den laveste klasse. 

 At Carstens var i stand til, at etablere så mange forskellige 

slavekategorier, siger måske noget om den usikkerhed der var 

blandt nogle af koloniens beboere i forhold til, at beskrive 

variationerne mellem de mange mennesker af afrikansk 

afstamning på daværende tidspunkt. Samtidig siger det 

                                                 
 
 
86 http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/domingo-gesoe-et-
usaedvanligt-slaveliv/  
87 Carstens: s. 90 
88 Ibid.  
89 Neville A. T. Hall: Slave Society in the Danish West Indies. Baltimore 1992, s. 24-
25  

http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/domingo-gesoe-et-usaedvanligt-slaveliv/
http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/domingo-gesoe-et-usaedvanligt-slaveliv/
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selvfølgelig også noget om et samfund, der netop var 

klasseopdelt, men man skal på samme tid notere sig, at der fra 

koloniadministrationens side ikke var det samme behov for, at 

udspecificere de forskellige befolkningsgrupper. I guvernør Philip 

Gardelins slavereglement fra 1733, skelnes der således i grove 

træk udelukkende mellem ”negre” og ”blanke”, hvor førstnævnte 

var slaver og sidstnævnte var frie.90  

 Men hvordan forholdt Carstens sig egentlig til, at anvende 

negerbetegnelsen, som ikke umiddelbart fylder så meget i hans 

klasse beskrivelse. Som udgangspunkt kan man sige, at Carstens 

brugte ordet neger til bredt at beskrive den afrocaribiske 

befolkning som helhed, som regel i forhold til udseende og i 

mindre grad i forhold til adfærd. Derimod blev de forskellige 

slavekategorier brugt til at beskrive afrocaribiernes status eller 

standsmæssig position i samfundet, men det skal understreges at 

der i 1700-tallets første halvdel var relativt få frie afrocaribere.91 I 

visse sammenhænge brugte Carstens negerbetegnelsen som 

forklaring på, at der var tale om slaver som det ses i følgende 

passage, der handler om hudfarvernes forskellighed: 

 

Alle Negerne eller Slaverne er Sorte paa Huuden /: ihvorvel de 

alle bliver født hvide :/ og der er en stoer forskiel paa deris 

Sorte Colleur, somme af dem ere gandske glatte og Glissendes 

Sorte, andre ere grouve og mørcke Sorte, andre ere Soedede og 

Bruunagtige, Andre er igien fast Kaaber-Rødlige. Mens 

Grunden og Aarsagen til denne Sorthed samt dends adskillige 

forandringer i Colleuren har iej baade selv seet og erfahret af 

Barbererne paa Ste. Thomas, naar de har Annathomeret nogen 

Negers Legeme.92  

 

På trods af, at der her var tale om tydelige visuelle forskelle på de 

afrocaribiske kroppe er passagen et eksempel på, at Carstens 

netop brugte negerbetegnelsen til at understrege, at der var tale 

om slaver og ikke frie. 

 Som denne gennemgang af Carstens slavekategorisering gerne 

skulle vise, eksisterede der i første halvdel af 1700-tallet en lang 

række kategorier som blev anvendt til, at opdele den afrocaribiske 

befolkningsgruppe. Lidt forenklet kan man sige, at jo tættere man 

som slave var på Gud, des mere fri blev man betragtet af dele af 

den eurocaribiske befolkning. Det på trods af, at de ikke-kristne 

                                                 
 
 
90 Philip Gardelin: Slavereglement af 5. september 1733 
91 Neville A. T. Hall: s. 5 
92 Carstens: s. 92 
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fri-slaver set med nutidige øjne, i praksis var mere frie end de 

kristne fri-mænd. 

 Hvordan disse kategorier blev anvendt og udviklede sig i 

løbet af 1700-tallet, er det opmærksomheden nu skal rettes imod 

ved, at tage et kig på nogle af de parametre, som blev brugt til at 

vise variationen mellem mennesker på daværende tidspunkt. 

International forskning har tidligere vist, at afrikaneres og 

europæeres forskellige hudfarve ikke alene var det, der udgjorde 

det mest markante skel i forhold til samtidens beskrivelser af 

variationer mellem de to grupper. Derimod var kategorier som 

adfærd, påklædning og især religion typisk det, der frembragte 

den tydeligste forskellighed i første halvdel af det 18. 

århundrede.93 

         

Tro, karakter og krop 

Tro som civilisatorisk rettesnor 

En af de mest tydelige forskelle mellem afrikanere og europæere i 

1700-tallets første halvdel, var set med europæiske øjne fraværet 

af kristendom. Som tidligere nævnt har Roxann Wheeler vist, 

hvor stor betydning besiddelse eller fravær af kristendom havde i 

forhold til, at skelne mellem afrikanere og europæere i en britisk 

kolonial kontekst.94  Som vi skal se nu gjorde nøjagtig det samme 

sig også gældende i de danske kolonier.  

 I 1758 udkom Reimert Haagensens Beskrivelse over Eylandet St. 

Croix i America i Vestindien, og han var ligesom J. L. Carstens selv 

plantageejer i den danske koloni. Som plantageejer var Haagensen 

indlysende nok meget optaget af, hvordan slaverne gebærdede sig 

både i forhold til deres arbejdsevne og indsats, men også med 

hensyn til deres adfærd, levevis og i et vist omfang det religiøse 

udgangspunkt de havde med sig fra Afrika eller den religiøsitet, 

der var mest udbredt blandt de afrocaribiske slaver:  

 

de [sorte mennesker] ere mesten alle Hedninger, og veed ikke af 

nogen Christelig Troe at sige, ey heller blive oplært derudi, dog 

har mange uden Tvivl Naturens Lys hos sig, saaledes at de veed 

der er en Gud til,95 

 

                                                 
 
 
93 Wheeler: s. 91-92 
94 Ibid.: s. 3, 17, 21, 46, 61, 100, 146, 182. Se også Kim F. Hall: s. 69 
95 Reimert Haagensen: Beskrivelse over Eylandet St. Croix i America i Vestindien. 
1758, s. 51 
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Haagensen var tilsyneladende af samme opfattelse som Carstens, 

i forhold til slavernes begrænsede kristendomslære, der for dem 

begge havde afgørende betydning for den racemæssige forskel 

mellem europæere og afrikanere. Til gengæld bemærkede 

Haagensen, at en del af slaverne trods alt besad en eller anden 

form for kendskab til forestillingen om en gudeskikkelse, og at 

mange af slaverne derfor havde ”Naturens Lys” hos sig. Dette 

skal forstås som om, at de afrikanske hedninge på trods af deres 

åbenlyse teologiske mangler, alligevel var mennesker og besad et 

potentiale for rationalitet, hvilket især husslaverne var disponible 

for, blandt andet fordi de levede tæt op af eurocaribierne præcis 

som Carstens også havde beskrevet.  

 Der fandtes selvfølgelig også de slaver, der ude på plantagerne 

havde været under indflydelse fra eksempelvis herrnhuterne eller 

missionærer som Domingo Gesoe, selvom det tilsyneladende var 

et fåtal:  

 

men allermindst ere de, som bekiende sig til den Christelige 

Tro, og er døbt og oplært i samme, dog har jeg seet at nogle ere 

døbte, og andre at være gaaen, baade til Confirmation og Alters 

saavel hos den Danske som Hollandske Præst, men samme 

treffer sielden ind.96 

 

Ud fra denne betragtning af Haagensen lader det til, at der også 

på hans tid stadig var slaver, der lod sig undervise indenfor den 

kristne tro, hvilket betød, at de måtte betragtes som ægte kristne, 

og de måtte ydermere formodes at have været i stand til at kunne 

bekræfte deres tro ved ”at være gaaen, baade til Confirmation og 

Alters”, selvom det dog var mindretallet der var i stand til det. 

 Haagensens kædede på sin vis hedenskab sammen med sort 

hudfarve og en position som slave, men var samtidig bevidst om, 

at nogle af de afrocaribiske slaver, trods alt besad potentiale for at 

tilegne sig kristendom, hvilket nogle af dem også gjorde.   

 Omkring tyve år efter Haagensens beskrivelse, udkom C. G. 

A. Oldendorps store værk om Dansk Vestindien Geschichte der 

Mission der evangelischen Brüder auf den caraïbischen Inseln St. Thomas, 

St. Croix und St. Jan i 1777.97 Oldendorp repræsenterede i denne 

forbindelse en lidt ændret måde, at betragte den afrocaribiske 

                                                 
 
 
96 Haagensen: s. 51  
97 Jeg har anvendt den engelske oversættelse, A Caribbean Mission, history of the 
mission of the Evangelical Brethren on the Caribbean Islands of St. Thomas, St. Croix and 
St. John, 1987 hvorfor citater herfra er skrevet på engelsk. Om 1987 versionen 
skal det i øvrigt anføres, at det er en forkortet udgave på omkring 700 sider, i 
forhold til 1777 originalmanuskriptets ca. 3.000. 
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befolkning på, idet han ikke opererede med klassekategorier 

såsom Carstens forsøgte sig på, men derimod havde indsnævret 

sin beskrivelses terminologi til overvejende at begrænse sig til 

ordet neger, når han omtalte afrocaribere. Det er selvfølgelig 

værd at erindre, at Oldendorp i overvejende grad betragtede 

afrocaribierne med en missionærs øjne, hvilket især aflæses ved 

den forholdsvis store vægt han lagde på kristendommens 

betydning, samt det forbedrende potentiale en kristen livsførelse 

kunne have for afrocaribierne:  

 

And indeed several examples of such slaves are to be found - 

praise God! - among the Christian Negroes in the Danish 

islands. However, these are not fruits that grow of themselves 

out of the soil of the Negro's moral character. They are rather a 

consequence of divine grace and a proof of God's power in the 

gospel, whereby Negroes who believe in that power attain 

salvation by dedicating their hearts to God and by developing a 

disposition useful to human society.98 

 

Oldendorp talte her om de afrocaribiske slaver som Carstens ville 

have kaldt Fri-mænd, men Oldendorp lader samtidig læseren 

forstå, at disse slaver udelukkende havde opnået frelse, som følge 

af og et bevis på Guds altoverskyggende magt. Dette var sket på 

trods af en grundlæggende afrocaribisk moralsk karakter, der ville 

have haft svært ved at fremdyrke denne tilstand på egen hånd. 

Det der adskilte Oldendorps beskrivelse fra både Carstens og 

Haagensens er som nævnt, det intensiverede brug af ordet neger. 

Hverken Carstens eller Haagensen var på nogen måde immune 

overfor at bruge den betegnelse, men de gjorde i langt højere grad 

brug af et klassifikationssystem, der tog udgangspunkt i 

tilegnelsen af kristendom, når de skulle beskrive variationer 

mellem afrocaribere og eurocaribere. 

 Oldendorps tekst skal derfor ses som et eksempel på den 

ændring, der var ved at indfinde sig i forhold til at beskrive 

variationer mellem de vestindiske afrocaribiske 

befolkningsgrupper. Tro var imidlertid ikke det eneste parameter 

hvor den udvikling kunne spores, og som ovenstående citat 

antyder, blev der eksempelvis også lagt mærke til forskellen 

mellem eurocaribisk og afrocaribisk moralsk karakter, hvor 

sidstnævnte havde meget at indhente ud fra en europæiske 

målestok.  

                                                 
 
 
98 C. G. A. Oldendorp: A Caribbean Mission, history of the mission of the Evangelical 
Brethren on the Caribbean Islands of St. Thomas, St. Croix and St. John, 1987, s. 247 
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Varierende moralsk karakter 

At kristne europæere skulle være i besiddelse af et mere 

veludviklet moralsk kompas, der var med til at tydeliggøre 

forskellen mellem europæere og afrikanere, var en antagelse som 

mange delte i det 18. århundredes første halvdel, hvilket 

international forskning også har vist.99 

 Et dansk eksempel på kategorisering ud fra moralske, og 

afledt af det, standsmæssige kriterier, gav præsten Johannes Rask 

flere af i En kort og sandfærdig Reise-Beskrivelse til og fra Guinea efter, 

at han i begyndelsen af 1700-tallet var udsendt til den danske 

fæstning Christiansborg, som var beliggende ved Accra i det 

daværende Guinea100 og nuværende Ghana.  

 Rasks udsendelse, hvorunder han førte dagbog allerede fra 

udrejsen såvel som for selve opholdet endte med, at blive til en 

rejsebeskrivelse i samme genre som det forrige århundrede havde 

været så rig på, fra en lang række europæiske søfarers penne, men 

Rasks rejsebeskrivelse udkom dog først i 1754, mange år efter 

hans ophold i Guinea, der strakte sig fra 1709 og flere år 

fremefter.  

 Rask, der ganske vist ikke beskrev afrocaribere, men derimod 

udelukkende afrikanere, anvendte dog alligevel samme diskursive 

greb, og dermed stort set samme betegnelseskriterier som 

Carstens og Haagensen senere skulle gøre, hvor eventuelle 

variationer mellem de afrikanske folk henførtes til status- og 

standsmæssige forskelle, hvilket ses i følgende passage, hvor både 

frie og ufrie afrikanere optræder: 

 

Naar nogen Kabusæer eller en anden fri Neger døer paa Akra, 

da arver den ældste Søn Faderens Arve-Slaver og alt hvad han 

efterlader sig med saadan Vilkaar, at han forsørger sine 

Søskende, indtil de nogenledes kand hjelpe sig selv.101  

 

Som det fremgår her, eksisterede der ifølge Rask også en 

klasseopdeling mellem afrikanere i Afrika, hvor ”Kabusæer eller 

en anden fri Neger”, var i stand til at eje deres egne slaver som 

tilmed kunne gå i arv. Den arveberettigede ældste søn var herefter 

moralsk forpligtet til, at forsørge eventuelle søskende.  

 For førnævnte Reimert Haagensen, var det mere vanskeligt at 

få øje på det positive ved afrikanernes og afrocaribiernes 

moralske karakter. Følgende passage rummer både en generel 

                                                 
 
 
99 Wheeler: s. 103, 141-142, 149, 185-186 
100 Johannes Rask: En kort og sandfærdig Reise-Beskrivelse til og fra Guinea. s. 1 
101 Ibid.: s. 207 
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karakteristik af de vestindiske slaver med afrikansk baggrund, 

som Haagensen beskrev som ”Sorte”, men han anerkendte dog at 

det er ”en Umuelighed at give en accurat Beskrivelse over disse 

Mennesker i Henseende til deres Natur i Almindelighed”. 

 

Det er ellers hart ad for mig en Umuelighed at give en accurat 

Beskrivelse over disse Mennesker [sorte] i Henseende til deres 

Natur i Almindelighed, thi de ere saa adskillige, at dersom jeg 

ville melde om nogles Ondskab og Godhed i Særdeeleshed, 

ville dette mit Arbeyde ikke alleene blive af stor Vidtløftighed, 

men endog maaskee for læseren lidet ubehageligt, derfor vil jeg 

alleene sige min Meening om dem i Almindelighed, som jeg 

troer enhver Borger i Vestindien som kiender dem og, skal 

sande med mig, at de ere alle onde af Natur, og at lidet godt 

boer hos dem, ja om jeg tør sige der, troer jeg virkeligen at 

deres sorte Hud vidner om deres Ondskab og at de ere 

destinerede til Trældom saaledes de ingen Frihed bør have, og 

at i det Land, Hvor disse Sorte have deres Frihed kand ingen 

Christen begaae sig eller være liidt, Exempler paa mit Anførte 

feyler ikke, da disse Mennesker har viist Prøver derpaa, som 

aldrig i Vestindien gaaer af Glemme.102 

 

Derfor måtte Haagensen begrænse sig til, at ”sige min Meening 

om dem i Almindelighed”, hvilket førte til referencer til både den 

bibelske fortælling om Kams forbandelse103 ”ja om jeg tør sige 

der, troer jeg virkeligen at deres sorte Hud vidner om deres 

Ondskab og at de ere destinerede til Trældom saaledes de ingen 

Frihed bør have” og en påmindelse om 1733-slaveoprøret på St. 

Jan ”da disse Mennesker har viist Prøver derpaa, som aldrig i 

Vestindien gaaer af Glemme”.   

 Haagensen var ikke synderligt imponeret over afrocaribiernes 

moralske karakter i almindelighed, en opfattelse som 

tilsyneladende omfattede alle afrocaribere eftersom ”i det Land, 

                                                 
 
 
102 Haagensen: s. 51 
103 For nogle europæere, var afrikanernes påståede inferiøre position i forhold til 
europæere, resultatet af den bibelske fortælling om Kams forbandelse, som 
skildres i Det gamle testamente. Heri nedkaldte Noah en forbandelse over 
efterkommerne af hans egen yngste søn Kam, fordi Kam havde ydmyget 
Noah, ved at se ham afklædt. Straffen for denne ugerning, blev af Gud takseret 
til evig trældom for alle Kams efterkommere. Første efterkommer af Kam var 
hans søn Kana’ an, som ifølge tidlig jødisk religionshistorie, var stamfader til 
Kanaanæerne, der beboede Det Hellige Land indtil israelitterne fordrev dem 
derfra. Kana’ an blev af nogle i samtiden, også regnet for alle afrikaneres 
stamfader, og med tiden skulle fortællingen om Kams forbandelse også finde 
vej til kristne skribenters pergament, hvor den altså var med til at forklare 
afrikanernes inferiøre position i forhold til europæere.  
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Hvor disse Sorte have deres Frihed kand ingen Christen begaae 

sig eller være liidt”. Haagensen opererer i modsætning til Carstens 

ikke med så mange forskellige kategorier, men samlede derimod 

alle afrocaribiere i kategorien ”sort”, det være sig enten slaver 

eller frie.  

 Endnu mere tydelig var missionæren Oldendorp til gengæld, 

når han forholdt sig til afrocaribiernes moralske karakter, hvilket 

han oplevede som værende særdeles mangelfuld:  

 

It has already been remarked occasionally that the moral 

character of the heathen Negroes is for the most part quite bad. 

How could one expect it to be otherwise, since from their 

childhood on, they have been accustomed to follow only the 

impulses generated by their passions? As long as they lack the 

true knowledge and love of God, they remain under the 

mastery of their pernicious desires and are, in essence, not at all 

capable of true virtue, that is, behavior in accordance with the 

will of God in thought, word, and deed.104 

  

At ”the heathen Negroes” var i deres drifters vold, og dermed 

underlagt deres indre impulser, og at dette kun kunne afbødes 

ved retmæssig oplæring i kristne principper, var for missionæren 

Oldendorp naturligvis logisk. Det mest interessante her er 

imidlertid, at det er endnu et eksempel på Oldendorps snævre 

brug af negerbetegnelsen, som han anvendte til både at beskrive 

afrocaribiske hedninge, såvel som afrocaribiske kristne.  

 En ting var altså de umiddelbare variationer mellem afro- og 

eurocaribisk tro og moralsk karakter, noget andet som kunne 

synes langt mere målbart, var de visuelle forskelle i kroppens 

udseende, som var langt sværere at komme udenom. 

Kroppens betydning for race opfattelsen 

Et af de helt store spørgsmål som de tidligste møder med 

afrikanere medførte var, de forskellige hudfarvers opståen, hvilket 

europæerne forsøgte at forklare på en lang række måder. Det 

tema udgjorde således også en del af Kim F. Halls undersøgelse, 

hvori hun blandt andet behandlede 1600-1700-tallets opfattelse af 

hudfarvernes opståen og betydning i en britisk kolonial 

kontekst.105  

                                                 
 
 
104 Oldendorp: s. 243 
105 Kim F. Hall: Things of Darkness: Ecomics of Race and Gender in Early Modern 
England, s. 13, 93-95 
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Jeg vil med inspiration herfra vise, at dette tema også var aktuelt 

indenfor de danske koloniinteresser, hvor præsten Johannes 

Rasks rejsebeskrivelser under hans tur til, og ophold ved Guinea i 

begyndelsen af 1700-tallet lige netop indeholder observationer, 

der vedrørte hudfarvernes forskellighed:  

 

Qvinderne føder der i Landet meget smaa Børn, merkelig 

mindre, end nyfødde Børn i Europa, og naar de ere nys fødde, 

ere de nesten halv blanke, dog mest brun-røde, men derefter 

besmører de dem saa med Palm Olie, eller med Talg mænget 

med Kul eller Sod, og legger dem i Solen, saa at de paa 14. 

Dages Tid bliver Ravn sorte. Som vel skede uden Smøren. 

Negere eller de Sorte kand ike af Naturen afle hvide Børn, 

ihvor de og leve i Verden, saa at deres Huds Sorthed komer ike 

af den store Solens Hede.106 

 

Øget eksponering for sollys var helt tilbage i Antikken, blevet set 

som den afgørende årsag til en mørkere hudfarves opståen,107 

men Rask lod ikke til at være helt overbevist om det nu også 

holdt stik. At de nyfødte afrikanske børn blev smurt med ”Palm 

Olie, eller med Talg mænget med Kul eller Sod”, lod han heller 

ikke til at være overbevist om skulle have nogen effekt og noget 

tydede på, at han langt mere hældte til biologiske forklaringer som 

resultatet af seksuel samvær mellem afrikanere og europæere, når 

hudfarvernes forskellighed skulle forklares, idet han umiddelbart 

forsatte sin betragtning på denne måde:  

 

Naturkyndiges Aarsager vil jeg ike her indlade mig med at 

undersøge, som undertiden sælsome nok anføres. Men dersom 

en Castitz, det er en, hvis Fader er blank og Moderen er Malat, 

som og kaldes Mistitz, eller af en Blank og en Sort, afler et Barn 

Med en Blank, da bliver det saa smugt, som noget Europæesk 

Barn. Exempel herpaa saae jeg paa Capo Corso i October 

Maaned 1712. paa 2. smaa Pige-Børn, hvilke Under-Agenten 

havde afled med en Castitz, den eene af dese smaa Piger kunde 

være 11. Aar, den anden hen ved 8. Aar gamel, hvilke vare saa 

smuke, hvide og velskabte, endskønt de efter Negernes Vis 

aldrig havde været enten i Svøb eller Vugge, som de kunde 

været fødde i London af den ældste Engelske Herkomst, da dog 

                                                 
 
 
106 Rask: s. 130 
107 Winthrop D. Jordan: First Impressions, i Theories of Race and Racism. 
Routledge, 2000, s. 36-37 
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deres Mor-Moders Moder, som enda levede og var en ældgamel 

Negerinde, var aldeles Ravn-sort.108 

 

At de to små piger han mødte på handelsstationen Cabo Corso i 

Guinea var ”saa smuke, hvide og velskabte, endskønt de efter 

Negernes vis aldrig havde været enten i Svøb eller Vugge”, og at 

deres oldemor tilmed ”var aldeles Ravn-sort”, må for Rask have 

betydet, at det var de biologiske faktorer mere end gamle skikke 

og smørelse af kroppene, der bestemte hudfarven, men også at 

der allerede her eksisterede et æstetisk hierarki, hvor hvidt var lig 

med smuk. Rasks beskrivelser begrænsede sig imidlertid til at 

omhandle visuelle forskelle, og ikke i så stor en grad om 

adfærdsmæssige, karaktermæssige og intelligensmæssige 

variationer, hvilket kom til at ændre sig så småt i løbet af 1700-

tallet. 

 En mere racistisk forestilling om race, hvor synlige biologiske 

forskelle i eksempelvis hudfarve blev koblet sammen med status i 

et hierarki, var langsomt ved at blive etableret i især 1700-tallets 

sidste halvdel. Det skal dog fremhæves, at der allerede i guvernør 

Philip Gardelins slavereglement fra 1733 faktisk kan anes en 

udvikling, der langsomt går i den retning. Racekategorierne blev 

dog mere og mere fremtrædende med tiden, og yderligere 

udspecificering af de forskellige menneskegruppers karakteristika, 

med vægten lagt på det biologiske, kan man se i C. G. A. 

Oldendorps Geschichte der Mission, hvor han faktisk gør brug af 

ordet race:  

 

There are probably several categories of Blacks, for those who 

write or travel maintain that they have observed the same 

diversity among this race as among Whites. However, it is 

sufficient for my purpose to point out their main division into 

Moors and Negroes.109 

 

De forskellige “categories of Blacks” Oldendorp her henviste til, 

hang som tidligere nævnt sammen med forskellige afrocaribiske 

gruppers geografiske ophav, som gav sig udslag i de 

intelligensmæssige og adfærdsmæssige forskelle man kunne spore 

mellem ”Moors and Negroes”. At Oldendorp ikke lod nogen 

tvivl stå tilbage i forhold til synspunkt viste han ved yderligere, at 
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kategorisere ”The Moors are also superior to the Negroes in 

intelligence and dexterity”.110  

 At ”The Moors”, der geografisk set hørte hjemme i 

Nordafrika, og tilhørte deres egen underkategori indenfor den 

sorte race var ”the Negroes” overlegne, både intelligensmæssigt og i 

forhold til håndelag, var ikke lige så interessant som det faktum, 

at Oldendorp betragtede sorte som en anden race end hvide, og at 

der for ham var sammenhæng mellem det enkelte menneskes 

evner og den biologiske markør, hudfarve. 

 De godt og vel 60-65 år, der var mellem tilblivelsen af Rasks 

og Oldendorps tekster, vidner på sin vis om en udvikling, der gik 

i retning af en mere fastlåst ide om egentlige racer. Men hvor 

Oldendorp, der repræsenterede den tidlige periodes sene 

opfattelse, i langt højere grad fællesbetegnede alle afrikanere og 

efterkommere derfra som negre, og dermed foretog et skel ud fra 

biologisk og geografiske forskelle, anvendte Rask, Carstens og 

Haagensen også nogle skel, der beroede på samfundsmæssig 

status eller standsmæssige kriterier.  

 

Delkonklusion 

En stor del af 1700-tallets opfattelse af variationer mellem 

mennesker var præget af kristendommen. At der eksisterede 

tydelige visuelle forskelle mellem afrikanere og europæere, stod 

ret klart for alle, men var i 1700-tallets første halvdel ikke alene 

om at blive koblet til ideen om forskellige racer, der først 

begyndte at manifestere sig i 1700-tallets anden halvdel. Det 18. 

århundrede indeholdt en lang række andre forskelsmarkører end 

kroppen, såsom tro og standsmæssig position, der blev påvirket 

af den enkeltes moralske karakter, og dette var i lige så høj grad 

med til at etablere racebegrebet som kroppen var det.   

 De variationer, der eventuelt måtte være blev i begyndelsen 

hæftet til de status- og standsmæssige positioner, den 

afrocaribiske befolkning var underlagt, som igen blev påhægtet 

forskellige adfærdsmæssige udtryk, der samtidig passede til de fast 

definerede klasser og kategorier, som især 1700-tallets første 

halvdel var påvirket af.  

 At der fandtes slaver som Christian Sort og Domingo Gesoe, 

der på hver sin måde brød normen for hvad en del europæere 

mente afrocaribere var i stand til, siger måske noget om hvor 

vanskeligt det var at placere mennesker i fastlåste kasser, som ikke 

nødvendigvis tog udgangspunkt i det enkelte individ. Men 
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samtidig siger det også noget om, at de tidligste forsøg på at 

etablere et racemæssigt hierarki rummede en stor grad af 

fleksibilitet, der trods alt tillod overskridelse i visse tilfælde.  

 Men som tiden skred frem skulle det vise sig, at behovet for 

at kategorisere mennesker kun lige var i sin spæde opstart, og at 

kriterier der alene byggede på tro, status og standsmæssige skel, 

langsomt måtte vige pladsen for en kategorisering, der samlede 

både kropsligt bestemte forskelle og statusmæssige i en hierarkisk 

ordning, hvor afrikanere og deres afrocaribiske efterkommere, 

befandt sig på den absolutte bund.   
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Fleksibel raceopfattelse og potentiel 
overskridelse af raceskellene 1790-1848 

’Husholdersken’ Maria Elisabeth Yard 

Da slavepigen Maria Elisabeth Yard købte sig til sin frigivelse i 

1800, var hun omkring 17 år gammel, og hun modtog i samme 

ombæring sit fribrev som bevis på sin nye status.111 Som datter, 

formentlig af en afrocaribisk slavekvinde og en eurocaribisk far,112 

tilhørte hun den befolkningsgruppe af frigivne slaver, som i 

samtiden overvejende kaldtes frikulørte,113 og som samtidig 

voksede støt i antal fra slutningen af 1700-tallet og frem.114 

Allerede i 1789 var hun blevet døbt og konfirmeret indenfor den 

dansk lutheranske menighed, i hvilken hun senere i sit liv skulle 

komme til at blive en aktiv deltager.115 

 Samtidig var hendes liv et eksempel på, hvordan nogle af 

disse frifarvede kvinder, i et vist omfang havde mulighed for selv 

at forme deres egen tilværelse. Det var en tilværelse, som i nogle 

tilfælde indbefattede ejerskab af ejendom og sågar af egne slaver, 

præcis som det var tilfældet med førnævnte Christian Sort. Dette 

lod sig dog sjældent gøre i de frifarvede kvinders tilfælde, uden en 

vis grad af indblanding fra eurocaribiske mænd. 

 I den sammenhæng adskilte Maria Elisabeth Yards historie sig 

ikke synderligt fra andre frifarvede kvinder, der befandt sig i en 

lignende situation, idet også hun modtog støtte udefra. I Maria 

Elisabeths tilfælde kom hjælpen fra den danske 

koloniembedsmand Johannes Woldbye Mouritzen, der havde sit 

virke på St. Croix, hvor han gennem en årrække bestred flere 

administrative poster. Derudover ejede han indtil flere 

ejendomme, og i en af dem tog Maria Elisabeth ophold sammen 

med sine egne fem slaver i 1804. Ad flere omgange flyttede hun 

til andre adresser, og hver gang var Mouritzen ejeren af den 

bygning hun flyttede til, men i 1816 var hun selv i stand til at 

købe sig til en ejendom i 5 Hill Street i Christiansted på St. Croix, 

                                                 
 
 
111 Elizabeth Rezende: Cultural Identity of the Free Colored in Christiansted, St. Croix, 
Danish West Indies 1800-1848. PhD thesis, University of the Virgin Islands, 
1997, s. 411 
112 http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/maria-elizabeth-
yard-en-frifarvet-forretningskvinde/  
113 Jeg vil efterfølgende anvende den nutidige beskrivelse frifarvede, i stedet for 
fortidens betegnelse, frikulørte. 
114 Poul Erik Olsen: I alle Maader i Lighed med den blanke slægt. Danske Magazin, 
Bd 51, h. 1, 2010, s. 194 
115 Rezende: s. 411 

http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/maria-elizabeth-yard-en-frifarvet-forretningskvinde/
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hvori hun installerede en frifarvet familie, som lejede boligen af 

hende.116  

 Maria Elisabeths ejendomme, som efterhånden steg i antal, 

husede både frifarvede og slaver, hvoraf en del af dem var hendes 

egne, og nogle af disse var eksempelvis beskæftiget som 

gadesælgere på markedspladserne. Andre af hendes slaver lejede 

hun lejlighedsvist ud, i mændenes tilfælde som enten murere eller 

staldkarle, og i kvindernes tilfælde som husslaver, vaskekoner eller 

kogekoner, hvilket var en praksis hun i øvrigt delte med den del 

af de eurocaribiske slaveejere, der ligesom hende selv kun ejede et 

beskedent antal slaver.117  

 Maria Elisabeths forretninger omhandlede altså både 

udlejning af mennesker og ejendomme samt gadesalg, men hun 

havde formentlig ikke været i stand til at starte sin forretning op, 

uden vedvarende hjælp fra J. W. Mouritzen, som ved sin død i 

1839 testamenterede flere ejendomme til hende, samt en 

betragtelig årlig pension. Selvom Maria Elisabeth stod opført som 

husholderske i Mouritzens testamente,118 har deres forhold højst 

sandsynligt været mere omfattende end det, hvor de formentlig 

har levet sammen som ugifte samlevere i noget, der har mindet 

om et ægteskabslignende forhold. Det var en praksis, der i nogle 

tilfælde blev gjort brug af fra slutningen af 1700-tallet og frem, og 

som den ugifte Mouritzen også valgte at benytte sig af, hvilket 

Maria Elisabeth kom til at profitere på.119 

 Ud over at forbedre sin egen position og tilværelse, var Maria 

Elisabeth også en ivrig donator af penge til kirkelige formål, 

såsom renoveringen af den tidligere hollandsk reformerte kirke, 

som var blevet købt af den lutherske menighed i 1822.120 Men 

derudover var hun faktisk også meget aktiv i forhold til 

eksempelvis at få døbt sine egne slaver, ligesom hun gjorde meget 

for at fastholde dem indenfor den lutherske kirkemenighed.121 

Dette gjorde hende til en højst respekteret og værdsat person 

blandt både afro- og eurocaribere, sammenholdt med hendes 

rolle som gudmor ved en lang række dåb, der tilmed omfattede 

samfundsmæssigt højtstående forældres børn. Maria Elisabeths 

                                                 
 
 
116 Rezende: s. 412 
117 Ibid.: s. 413-414. Se også: Neville A. T Hall: Slave Society in the Danish West 
Indies. Baltimore 1992, s. 91 
118 http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/maria-elizabeth-
yard-en-frifarvet-forretningskvinde/  
119 Olsen: s. 194. Se også: http://www.virgin-islands-
history.org/skaebnehistorier/maria-elizabeth-yard-en-frifarvet-
forretningskvinde/  
120 Rezende: s. 418-419 
121 Ibid.: s. 416-417 
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ekstraordinære status blev således anerkendt af det 

omkringliggende samfund, men på trods af hendes position blev 

hun alligevel aldrig gift med Mouritzen.122      

 Maria Elisabeth Yards historie repræsenterer mindst to brud 

på normerne i Dansk Vestindien, i første halvdel af 1800-tallet. 

Dels var hun som afrocaribisk frifarvet person, indehaver af ikke 

blot menneskelig og fast ejendom, men besad også en grad af 

status, der langt fra var alle afrocaribere forundt, frie som ufri. 

Derudover var hun som kvinde, også med til at rykke ved de 

forholdsvis fastlåste kønsrollemønstre, der prægede den 

vestindiske koloni og samtiden i det hele taget. Denne 

undersøgelse vil imidlertid begrænse sig til at behandle 

førstnævnte problematik, som del af et overordnet forsøg på at 

vise racebegrebets foranderlighed.  

 For hvordan passede skæbnefortællinger som Maria Elisabeth 

Yards, egentlig ind i opfattelsen af race i det 19. århundredes 

første halvdel, som nu i stigende grad blev orienteret mod visuelle 

og kropslige forskelligheder, men hvor kategorier som sædvane 

og tradition, samtidig var medvirkende faktorer? 

Krop, sædvane og tradition som racemarkører 

Som en mulig vej til at undersøge det spørgsmål, har jeg valgt at 

se nærmere på behandlingen af en petition fra 1816, som var 

fremsat af en større gruppe frifarvede mænd i Dansk Vestindien, 

der ønskede en revideret lovgivning i forhold til dem som gruppe, 

med henblik på forbedrede eller i det mindste ændrede vilkår. 

Fremsættelsen af denne petition, resulterede i første omgang i 

nedsættelsen af en kommission, der skulle undersøge forholdene i 

den dansk vestindiske koloni.  

 Godt og vel femten år efter kommissionsundersøgelsen, tog 

den daværende generalguvernør Peter von Scholten fat på samme 

problemstilling, men hans udgangspunkt var lidt anderledes end 

kommissionsmedlemmerne. Det hang sammen med, at Peter von 

Scholten besad et noget større lokalkendskab i forhold til den 

vestindiske koloni, end hans embedsmandskollegaer tidligere 

havde gjort, på grund af hans mangeårige ophold og virke i 

administrationssystemet i netop Dansk Vestindien.123 

 Jeg har derfor valgt at undersøge Generaltoldkammer- og 

Kommercekollegiets forestilling af 15. april 1817, der repræsenterer det 

første tidsmæssige nedslagspunkt, samt Peter von Scholtens Plan til 
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123 Poul Erik Olsen: Peter von Scholtens afhandling om De dansk-vestindiske Øers 
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Organisation for de Fricouleurte Undersaatter, 1831, der repræsenterer 

det andet nedslagspunkt, fordi man i disse kilder samlet set bliver 

introduceret for hele tre forskellige måder hvorpå samtidens 

racebegreb blev givet indhold. Fælles for de tre retninger var den 

rolle det kropslige aspekt spillede, i forhold til at overskride, ikke 

overskride eller potentielt overskride de skel, der hidtil havde eksisteret 

mellem frifarvede og eurocaribere. Men derudover var kategorier 

som sædvane og tradition, også medvirkende til at muliggøre eller 

umuliggøre denne potentielle overskridelse.  

 Det samlede forløb som kommissionsarbejdet i 1817 kom til 

at omfatte, giver et indblik i hvordan de involverede danske 

embedsmænd var uenige om hvilke parametre, der skulle 

anvendes som gældende retningslinjer for at bestemme de 

frifarvedes status.  Her var især forholdet mellem frifarvede, de 

eurocaribiske plantageejere og den danske koloniadministration, 

samt forholdet til slaverne på dagsordenen, hvilket i sidste instans 

havde indflydelse på hvordan kolonien overordnet set, skulle 

styres fremadrettet. 

 Under den efterfølgende embedsmandsundersøgelse af de 

frifarvedes petition, får man et indblik i hvorledes variationer 

mellem mennesker, blev opfattet i begyndelsen af 1800-tallet af 

de personer, der var blevet udpeget til af repræsentere den 

officielle dansk linje. I den forbindelse er det interessant, at selve 

omdrejningspunktet for deres undersøgelse, de frifarvede, i 

overvejende grad blev opfattet som hørende til gruppen af 

afrocaribere på trods af, at de i flere henseender levede efter de 

samme normer som eurocaribierne, hvilket Maria Elisabeth Yard 

var et eksempel på. I den sammenhæng spillede forestillingen om 

kropsligt bestemte racevariationer tilsyneladende en større rolle 

som ekskluderende faktor, end standsmæssig lighed virkede 

inkluderende på forholdet mellem frifarvede og eurocaribere.  

 I forrige kapitel så vi hvordan man i 1700-tallet, især havde 

anvendt tilegnelse af kristendom som en af de mest 

betydningsfulde markører for civilisation, hvor racekategorierne 

samtidig var forholdsvis fleksible, men det havde ændret sig i 

1800-tallets første halvdel, hvor det blev endnu mere afgørende at 

besidde den rette portion borgerlig dannelse og gode opførsel. 

Men som det vil fremgå, var selv tilstedeværelsen af disse dyder, 

alligevel ikke helt nok til at blive opfattet som en del af den frie 

eurocaribiske gruppe. Dels fordi kropsligt bestemte 

raceforestillinger, sammenholdt med ideen om sædvaners og 

traditioners betydning, blev ved med at ligge hindringer i vejen 

for det.   

  Sideløbende med alt dette havde den naturvidenskabelige 

evolutionære tænkning muliggjort, at der efterhånden var opstået 
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Edward Longs skema fra History of Jamaica. 
Bog II, Kap. XIII, S. 260 

en veldefineret videnskabelig hierarkisk ordning af alle planter, 

dyr og sågar mennesker. Sidstnævnte kategori tilhørte ifølge den 

tyske antropolog og professor i medicin, Johann Friedrich 

Blumenbach, ganske vist samme art, der til gengæld kunne 

inddeles i fem specifikke menneskeracer, hvilket han argumenterede 

for i Handbuch der 

Naturgeschichte fra 

1779.124 Den 

grundantagelse der lå 

bag Blumenbachs 

værk, var på samme 

måde som den 

britiske plantageejer 

og 

koloniembedsmand 

Edward Longs værk History 

of Jamaica fra 1774 med til, at etablere en diskurs, der tillod at 

denne hierarkiske ordning også gjaldt mennesker. I History of 

Jamaica, fremførte Long tilmed et skema hvor man kunne aflæse, 

at der efter seksuel samkvem mellem en hvid mand og en sort 

kvinde, mindst skulle fem generationer til i direkte linje, før en 

person blev betragtet som hvid.125    

 

Frifarvet med forpligtelser 

Frifarvede kvinder som Maria Elisabeth, kunne via deres 

engagement inden for eksempelvis den kirkelige sfære, tage et 

socialt ansvar og på den måde bidrage til kolonisamfundets 

trivsel, uden dog at være formelt forpligtet til det. For de 

frifarvede mænd, blev der derimod stillet mere veldefinerede krav 

til deres deltagelse, med hensyn til opretholdelsen af koloniens 

sikkerhed, både i forhold til ydre såvel som indre trusler. Efter at 

briternes besættelse af den danske koloni fra 1807-1815 var blevet 

hævet, så man gerne fra den danske administrations side af, at den 

frifarvede befolkningsgruppe igen tog del i de sikkerhedsmæssige 

opgaver på øerne, som ellers havde været suspenderet under 

besættelsen.126   

                                                 
 
 
124 Johann Friedrich Blumenbach: Haanbog i Naturhistorien, 1793, s. 45-46 (Jeg 
har her anvendt en senere dansk oversættelse end originalen fra 1779) 
125 Edward Long: History of Jamaica. Or, General Survey of the Antient and Modern 
State of that Island, with Reflections on its Situation, Settlements, Inhabitants, Climate, 
Products, Commerce, Laws, and Government, 1774, s. 260-261 
126 Olsen: I alle Maader i Lighed med den blanke slægt: s. 193 
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 I praksis betød det, at alle frifarvede mænd mellem 16-60 år, 

var forpligtigede til at udføre militstjeneste, som organisatorisk 

foregik indenfor rammerne af frinegerkorpsene. Frinegerkorpsene 

var dog ikke den eneste civile enhed, der tog del i 

sikringsopgaver, idet der også fandtes en borgermilits, som dog 

udelukkende var forbeholdt eurocaribierne. Racemæssigt ophav 

udgjorde dermed det umiddelbare skel, der adskilte de to 

enheder127 på trods af, at både de frifarvede og eurocaribierne, 

formelt set var frie undersåtter, om end de frifarvede ikke besad 

helt de samme rettigheder eftersom de ikke var borgere.128  

 Ud over at være organiseret i to separate enheder, var der 

ligeledes stor forskel på antallet, omfanget og graden af de pålagte  

opgaver, som henholdsvis frinegerkorpsene og borgermilitsen fik 

udstukket. Den forskelsbehandling var der nogle frifarvede, der  

efter besættelsens ophævelse ønskede at ændre på, og der blev 

derfor iværksat forsøg på netop det allerede i løbet af foråret 

1815. Herefter indløb der indrapporteringer om flere eksempler 

på lydighedsnægtelse og decideret udeblivelser fra vagttjeneste, på 

både St. Croix og St. Thomas.129 

 Den proces der startede med de frifarvedes opsætsighed, førte 

i sidste ende til, at to repræsentanter for denne gruppe rejste til 

København i begyndelsen af 1816, hvortil de medbragte en 

petition, som var underskrevet af ikke færre end 331 frifarvede 

mænd. Det overordnede formål med deres rejse var et forsøg på, 

at opnå fuld ligestilling mellem dem selv og eurocaribierne, 

hvilket i praksis skulle realiseres gennem udstedelse af 

borgerbreve i stedet for de hidtidige fribreve.130  

Under alle Gradationer i Farven 

Den kommission, der blev udvalgt til at behandle de frifarvedes 

petition, bestod af seks mænd, hvoraf tre af disse, Frederik Stoud, 

Ernst Kirstein og Peter Thonning repræsenterede 

Generaltoldkammeret, der var en underafdeling af datidens 

Skatteministerium. 131  

 De tre øvrige kommissionsmedlemmer, C. M. T. Cold, 

Frederik Berner og Anders Sandøe Ørsted kom fra Danske 

                                                 
 
 
127 Olsen: I alle Maader i Lighed med den blanke slægt: s. 196 
128 Ibid.: s. 194-195 
129 Ibid.: s. 197-198 
130 Ibid.: s. 199 
131 Ibid.: I alle Maader i Lighed med den blanke slægt: s. 200, se også: 
http://www.virgin-islands-history.org/tema/kolonimagt/ 
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Kancelli, der på dette tidspunkt fungerede som 

Udenrigsministerium. 132 

 Efter mange måneders behandlingstid, var kommissionen 

endelig klar med en betænkning den 5. april 1817, som dog kun 

fik tilslutning af Cold, Stoud, Kirstein og Thonning, hvorimod 

Ørsted og Berner formulerede deres egen mindretalsudtalelse, 

idet de blandt andet var uenige med de fire øvrige om, hvordan 

de frifarvedes stilling skulle betragtes i forhold til eurocaribierne, 

som det vil fremgå. 

 Ingen af de seks kommissionsmedlemmer var dog uenige om, 

at befolkningssammensætningen i den vestindiske koloni, var 

blevet noget mere broget siden de første europæere begyndte 

koloniseringen i Caribien, som man kan ane sporene af i denne 

passage i betænkningen:  

 

Indvaanerne af Negerherkomst i Hans Maiestæts og alle andre 

vestindiske Colonier, forekomme, under alle Gradationer i 

Farven, deels som Frie deels som Slaver; de Frie af 

Negerherkomst anføres under den almindelige Benævnelse af 

Frineger og Fricouleurt eller med Hensyn paa Graderne i 

Farven som Friesambo, Friemulat, Friemustice eller Friecastice. 

Frinegernes nærværende borgerlige Stilling i alle de vestindiske 

Colonier har sin naturlige Oprindelse fra Coloniernes første 

Population; denne begyndte nemlig med Europæere, som Herrer 

af Landet og alle Eiendomme, og af Slaver, som vare 

Europæernes Eiendom. Af Slavestanden fremkom 

efterhaanden en 3die Klasse i Populationen, nemlig: friegivne 

Slaver og deres Afkom.133 

 

Som det fremgår var den samlede afrocaribiske 

befolkningsgruppe, der her betegnedes som ”Indvaanerne af 

Negerherkomst”, yderligere opdelt i to grupper ”deels som Frie 

deels som Slaver”. De frifarvedes position i samfundet, det vil 

sige ”Frinegernes nærværende borgerlige Stilling”, var bestemt af 

deres ”Oprindelse fra Coloniernes første Population”, der var 

henholdsvis ”Europæere, som Herrer af Landet og alle 

Eiendomme” og ”Slaver”, som var blevet sat fri. Dette havde 

frembragt ”en 3die Klasse i Populationen”, der således stammede 

fra ”frigivne Slaver og deres Afkom”, hvilket Christian Sort og 

Domingo Gesoe, var eksempler på.  
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Til gengæld var der gennem tiden øjensynligt sket et skift med 

hensyn til, hvorfra den frifarvede befolkningsgruppe fremkom. 

 At den afrocaribiske befolkningsgruppe ”forekomme, under 

alle Gradationer i Farven”, var eksempelvis resultatet af seksuel 

samkvem mellem eurocaribere og afrocaribere, men også mellem 

frigivne slaver indbyrdes, selvom det ikke skrives eksplicit. 

Historien om Maria Elisabeth Yard var netop et eksempel på 

seksuel samkvem mellem en hvid europæisk mand, og en sort 

kvinde. 

 Således var situationen i begyndelsen af 1800-tallet, og den 

udvikling var ingen af de seks kommissionsmedlemmer som 

udgangspunkt uenige i. Det var de til gengæld når det drejede sig 

om hvorvidt den nuværende gruppe af frifarvede, burde ligestilles 

med de frie eurocaribiske borgere eller ikke, og om hvad der 

henholdsvis adskilte eller potentielt kunne samle de to grupper. 

En særegen Menneske-Classe 

I forhold til spørgsmålet om separation mellem frifarvede og 

eurocaribere var Ørsted og Berner af den overbevisning, at de 

frifarvede var og stadig blev, holdt udenfor det frie eurocaribiske 

samfundslag netop på grund af deres hudfarve, hvilket de fandt 

forkert:  

 

ligesom her heller ikke er tale om Slaver, men om aldeles frie 

Mennesker, over hvem ingen privat Person har noget at sige; 

disses Forhold til Staten er det man paastaaer at skulle være et 

andet end de andre kongelige Undersaatteres, fordi de ikke er 

fuldkommen blanke, og fordi den under det forrige Compagnis 

Regiering blev behandlede som en særegen Menneske-Classe, 

der blot nød saameget af de almindelige Menneskerettigheder, 

som deres Herre vilde unde dem134 

 

De frifarvede var altså uretmæssigt blevet fastholdt ”som en 

særegen Menneske-Classe” helt tilbage fra den tid hvor 

Vestindisk-Guineisk Kompagni besad den administrative magt, 

fordi de ikke var ”fuldkommen blanke”. Det havde end ikke 

ændret sig efter den danske krones overtagelse af kolonien i 1755, 

noget som Ørsted og Berner så som en indikation på, at kropsligt 

bestemte racemæssige forskelle var det, der separerede de 

frifarvede fra eurocaribierne.  

 Denne fiksering af de frifarvede, var de fire øvrige 

kommissionsmedlemmer på ingen måde uenige i, men så den til 
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gengæld, som en acceptabel konsekvens af den måde de 

frifarvede var opstået på som gruppe:  

 

Denne 3die Classe maatte formedelst sin Oprindelse udgiøre i 

alle borgerlige Forhold en Mellemklasse mellem Slaverne og 

den europæiske Slægt, og dens Vilkaar maatte afhænge af de 

Frieheder og Rettigheder, hvormed dens Lemmer bleve løste af 

Slavestanden og begavede af deres og Landets Herrer. En 

saadan Forfatning og det deraf udspringende Forhold findes 

ganske rodfæstet i alle vestindiske Coloniers naturlige 

Constitution og vil upaatvivlelig under forskiellige Gradationer 

saaledes vedblive, i det Mindste saalænge, indtil Pluraliteten af 

Frienegerne i Cultur og Formue kan sættes i Ligning med 

Europæernes Slægt, og har erhvervet sig sammes Agtelse i den 

Grad, at ægteskabelige Forbindelser kunne uden Anstød finde 

Sted mellem begge Slægter. Den nærværende Frinegerslægt paa 

Hans Majestæts vestindiske Øer nedstammer, saaledes som 

anført er, fra de Livegne, og forsaavidt den er indfødt paa 

Øerne, er med dem endnu tildeels i Slægtskabs, Venskabs og 

Omgangs Forbindelse.135 

 

De frifarvede var ”formedelst sin Oprindelse”, det vil sige 

frigivne slaver eller deres efterkommere, bundet til en skæbne 

som ”Mellemklasse mellem Slaverne og den europæiske Slægt”. 

De privilegier de trods alt var blevet givet, var blevet skænket af 

”Landets Herrer”, i dette tilfælde europæerne og eurocaribierne, 

men eftersom de frifarvede oprindeligt var ”løste af 

Slavestanden”, var det naturligt for de fire 

kommissionsmedlemmer, at der ikke blev rykket ved den balance. 

Men samtidig spillede det også ind for de fire 

kommissionsmedlemmer, at ”Pluraliteten af Frinegerne i Cultur 

og Formue”, det vil sige flertallet, stadig manglede en del før de 

kunne ”sættes i Ligning med Europæernes Slægt”. Det betød, at 

de fleste af de frifarvedes adfærd endnu ikke var som 

eurocaribierne, og at de frifarvedes mere beskedne økonomiske 

kapacitet også var en begrænsende faktor, ud fra 

kommissionsflertallets synspunkt.  

 For Stoud, Kirstein, Thonning og Cold var det helt afgørende 

at de frifarvede som gruppe, oprindeligt var slaver eller afrikanere, 

hvilket tilsyneladende bandt de frifarvede som 

befolkningsgruppe, mere til netop slaverne end til eurocaribierne 
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ud fra kriterierne, der ud over de kropslige også var bestemt af 

sædvane og tradition.  

 Disse forhold kan ses som en indikation på den tidsmæssige 

mellemperiode man befandt sig i, i første halvdel af det 19. 

århundrede, i forhold til etablering af racebegrebet. Her blev 

fokus alene på de kropslige forskelle som Ørsted og Berner 

påpegede, gennem de frifarvedes ”Oprindelse”, suppleret eller 

tilført sædvane og traditioners betydning ifølge Stoud, Kirstein, 

Thonning og Cold. Dette skete gennem eksisterende sociale 

netværk for især de indfødte frifarvedes vedkommende gennem 

”Slægtskabs, Venskabs og Omgangs Forbindelse”. 

Forskelsbehandling af et Folkeslag af ringere Herkomst 

At den eksisterende separation og forskelsbehandling mellem 

frifarvede og eurocaribere, legitimeredes ved at pege på, at den 

var rodfæstet i tradition og sædvane, fornemmer man ligeledes i 

følgende passage, hvor Stoud, Kirstein, Thonning og Cold 

tillægger den praksis en række indlysende forhold:  

 

denne Slægt [eurocaribierne] besidder derhos den høiere Cultur 

og al Embeds Authoritet, og det ligger saaledes i 

Omstændighedernes Natur, at Vedtægt og Sædvane har tildeels 

vedligeholdt Slægternes almindelige Forhold, saaledes at 

Frinegerne endnu omgaaes i alle private Forhold som et 

særskildt Folkeslag af ringere Herkomst… det conventionelle 

tillader end ikke at en ugift Blank i sit eget Huus indlader sine 

farvede Børn til Bords med Blanke. Ingen Blank ægter en 

Farved, end ikke efter Samavl af flere Børn. Ingen Blank tager i 

almindelighed Tieneste hos en Farved, og den Blanke, der 

indlod sig i Ægteskab med, Selskab med, eller Tieneste hos en 

Farved136 

 

De eurocaribiske borgere besad ikke blot ”den høiere Cultur og al 

Embeds Autoritet”, det vil sige dannelse og magt i forhold til de 

frifarvede, hvilket i sig selv kunne virke separerende. 

Eurocaribiernes position var tilmed forankret i både skrevne og 

uskrevne regler, ”Vedtægt og Sædvane”, hvilket bidrog til, at de 

frifarvede ”endnu omgaaes i alle private Forhold som et særskildt 

Folkeslag af ringere Herkomst”. Den ringere herkomst, der her 

refereredes til, var i sagens natur den afrikanske, som altså 

opfattedes som inferiør i forhold til europæernes, men i dette 

tilfælde ikke alene ud fra kropslige kriterier, men derimod ud fra 
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”Omstændighedernes Natur”, hvilket ville sige sædvane og 

tradition.  

 Forskelsbehandlingen omfattede tilmed de ”farvede Børn” vis 

ene forælder var ”en ugift Blank”, det vil sige en eurocaribier, 

som heller ikke ”indlod sig i Ægteskab med, Selskab med, eller i 

Tieneste hos en Farved”. Der fandt altså seksuelt samkvem sted 

mellem frifarvede og eurocaribere, men på grund af ”det 

conventionelle” vedblev uligheden med at eksistere. hvilket ville 

sige, at tradition igen var med til at bibeholde et ulige 

udgangspunkt.  

 Historien om Maria Elisabeth Yard vidner dog om, at i hvert 

fald nogle frifarvede kvinder kunne opnå offentlig status, hvilket 

strider imod Stoud, Kirstein, Thonning og Colds opfattelse af at 

”Den Farvede indlades ikke til den Blankes Selskaber”, hvilket 

formentlig skyldes deres begrænsede lokalkendskab, men som til 

gengæld siger noget om deres idealopfattelse af de frifarvedes 

position, som i deres optik ikke var klar til at blive ændret.  

 For Ørsted og Berner var den udtalte forskelsbehandling, 

tydeligt fæstnet til de frifarvedes afrikanske herkomst, ud fra 

kropslig forskel, hvilket sås i forbindelse med især straffesager, 

hvor både strafudmåling og skyldsspørgsmål bestemt ikke var ens 

for henholdsvis frifarvede og eurocaribere:  

 

Det maa vist nok være yderst oprørende for de Frikouleurte, at 

de, blot paa Grund af deres Farve, skulde straffes med Pidsk, 

Stokkeprygl, eller anden saadan ydmygende corporlig Revselse 

for Forseelser, hvor en Blank slipper med en Mulkt, eller i det 

Højeste med en kort Arrest. Det maa derhos tillige bemærkes, 

at de Fricouleurte blandt anden i Lovene uhiemlet Behandling 

og maae taale den, at de skjøndt indfødte og boesatte 

Undersaatter, efter Politiordres forvises, naar de sigtes for 

Misgierninger, man af Mangel paa Beviis ikke kunne fælde ved 

Retten. At de Fricouleurte som Almuepersoner, kunne i de 

Tilfælde, hvor Lovene hiemle, at Straffen læmpes efter Stand og 

Vilkaar, være anden Straf undergivne end anseete Blanke, er en 

anden Sag; her handles om uden for Lovenes Forskrifter og 

Grundsætninger at ansee dem med andre Straffe end deres 

hvide Medborgere.137   

 

Et af de klagepunkter de frifarvedes petition indeholdt, gik faktisk 

på modstand mod anvendelsen af korporlig afstraffelse,138 som de 
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fandt nedværdigende, og upassende for dem som frie personer, 

idet det blev anset som et af symbolerne på europæisk dominans 

og afrikansk underlegenhed i relation til slaveriet.139 For Ørsted 

og Berner havde denne praksis intet med standsmæssig position 

at gøre, men var alene bestemt af ”blot paa Grund af deres 

Farve”. I forhold til forskelsbehandlingen mellem frifarvede og 

eurocaribere, identificerede Ørsted og Berner den racemæssige 

opdeling i Dansk Vestindien, som værende et spørgsmål om 

hudfarve og dermed kropsligt bestemt, hvilket de mente var et 

forkert ekskluderings grundlag. De fire øvrige 

kommissionsmedlemmer anså derimod denne opdeling, som en 

konsekvens af både sædvane og tradition og hudfarve, og var 

samtidig ikke imod den ordning af samfundet. 

Standsforskel og tilknytning 

Men en ting var den umiddelbart synlige forskelsbehandling, der 

sås i straffesager, noget andet og langt mere alvorligt for Ørsted 

og Berner var den kløft, der på trods af lovpåbud om det 

modsatte, var blevet skabt mellem frifarvede og eurocaribere på 

baggrund af samme kropsliggjorte raceopfattelse, hvilket kunne 

aflæses via den generelle stemning, der var overfor de frifarvede:  

 

At de, skjønt Loven gav dem Adgang til samme Rettigheder 

som de Blanke, af Mangel paa Formue og Dannelse, ikke alle 

kom i virkelig Besiddelse af alle borgerlige Fordele, var en langt 

mindre Fiernelse fra de Blanke, mellem hvilke indbyrdes 

desuden det samme gjelder, end at de og deres Afkom in secula 

secularum ere formedelst deres Farve, udelukkede fra den 

personlige Værdighed, som selv tillægges det raaeste og mest 

fordærvede Menneske af den Blanke Slægt, og det uden at der 

er nogen Muelighed for dem, ved Dannelse, Duelighed og 

Retskaffenhed at raade Bod paa Farvens ufordelagtige 

Indflydelse.140 

 

At de frifarvede ikke havde opnået samme rettigheder som 

eurocaribierne, var for Ørsted og Berner et mindre problem end, 

at de frifarvede alene var ”formedelst deres Farve, udelukkede fra 

den personlige Værdighed”, og var tilmed mere ringeagtede og 

dårligt stillet, end selv ”det raaeste og mest fordærvede Menneske 

af den Blanke Slægt”. Det betød i praksis, at selv de mest moralsk 
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anløbne eurocaribere, var bedre stillet end selv dannede og 

ordentlige frifarvede, hvilket igen kunne tilskrives ”Farvens 

ufordelagtige Indflydelse” for de frifarvedes vedkommende, og 

end ikke ”Dannelse, Duelighed og Retskaffenhed” fra deres side 

kunne ændre på det forhold. Dette var en indikation på, at Ørsted 

og Berner som sådan ikke havde noget imod uligheden i sig selv, 

men at de var modstandere af ulighed der var bestemt af  

kropsliggjort raceopdeling. 

 For de fire andre kommissionsmedlemmer, havde denne 

indgroede forskelsbehandling, mere noget at gøre med 

henholdsvis de frifarvedes og eurocaribiernes selvopfattelse, 

opfattelse af modparten samt tilknytning til kolonien, hvilket igen 

kunne relateres til tradition og sædvane: 

 

Saa overordentlig Forskiel mellem den Blanke og Frineger-

Slægten i alle private Forhold, giør dem til to virkeligen 

forskiellige Klasser af Statsborgere, hvoraf den eene betragter 

sig som Landets Herre og Eier, samt af ædlere Herkomst; den 

anden derimod betragter den første tildeels som Fremmede og 

sig selv som Landets Børn, og stoeler maaskee tillige paa sin 

Mængde og i paakommende Tilfælde at kunne enrollere de 

Livegne og følge St. Domingo Eksempel.141 

 

At eurocaribierne betragtede sig selv som ”Landets Herre og 

Eier, samt af ædlere Herkomst”, var således udtryk for en 

selvopfattelse, der bundede i både magtmæssige, økonomiske og 

kropsligt bestemte årsager, og havde for Stoud, Kirstein, 

Thonning og Cold helt sikkert bidraget til, at frifarvede og 

eurocaribere var ”to virkeligen forskjellige Klasser af 

Statsborgere”. Men samtidig indeholder den sidste del af 

passagen måske også årsagen til, at de fire repræsentanter for 

kommissionsflertallet, generelt udtrykte et skeptisk syn overfor de 

frifarvede som befolkningsgruppe, der på daværende tidspunkt 

havde oversteget antallet af eurocaribere, hvilket kan aflæses i 

følgende tabel:  
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Kilde: Neville A. T. Hall: Slave Society in the Danish West Indies. Baltimore, 1992. s. 180 

 

Denne numeriske fordel sandsynliggjorde risikoen for, at de 

frifarvede ”stoeler maaskee tillige paa sin Mængde” til at ændre 

markant på forholdene. 

 At der i begyndelsen af 1800-tallet var en udpræget frygt 

blandt danske koloniembedsmænd og flere af 

kommissionsmedlemmerne for, at de frifarvede skulle ”enrollere 

de Livegne og følge St. Domingo Eksempel.”, havde sin 

oprindelse i den revolution, der havde udspillet sig mellem 1791-

1804 i det nuværende Haiti og den daværende franske koloni St. 

Domingue, hvor slaver og frifarvede havde dannet fælles front, 

og hvor det til sidst var lykkedes at få fjernet det franske 

kolonistyre, og derefter danne deres egen stat.142 Der var 

selvfølgelig ingen danske embedsmænd, som var interesserede i, 

at et lignende scenarie skulle gentage sig i de danske kolonier, og 

overvejelser om dette har formentlig spillet ind, i relation til især 

Stoud, Kirstein, Thonning og Colds syn på de frifarvede og deres 

position i samfundet.  

 Både kommissionens betænkning og mindretalsudtalelsen, 

skal læses i en kontekst, der vedrørte koloniens indre sikkerhed, 

og styringsstrategiske fremtidsvisioner, på et tidspunkt hvor de 

frifarvede som gruppe, samtidig var blevet mere talrige end 

eurocaribierne.143 Ørsted og Berner tilhørte den gruppe af 

embedsmænd, der ville knytte de frifarvede nærmere til 

eurocaribierne som en slags sikkerhedsventil144 på trods af deres 

klasse og race ud fra en opfattelse af, at hudfarve ikke var et 

legitimt redskab for forskelsbehandling.  

 Omvendt repræsenterede kommissionsflertallet dem, der ville 

fastholde de frifarvede i deres nuværende mellemposition, idet de 

så dem som en kilde til uro, både moralsk, økonomisk og 

kulturelt145, på grund af deres klasse og race ud fra en 

raceopfattelse, der ganske vist også rummede kategorien krop, 

                                                 
 
 
142 Olsen: I alle Maader i Lighed med den blanke slægt: s. 202  
143 Neville A. T. Hall: s. 157 
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Hvide og frifarvede i Danske Vestindien, 1797, 1815, 1835 

                                    1797                                             1815                                             1835 

Øer  Hvide Fri-
farvede 

Fri-
farvedes 
% af frie 

Hvide Fri-
farvede 

Fri-
farvedes 
% af frie 

Hvide Fri-
farvede 

Fri-
farvedes 
% af frie 

St. 
Thomas 

726 239 24,8 2.122 2.284 51,8 1.977 5.204 72,5 

St. 
Croix 

2.223 1.164 34,4 1.840 2.480 57,4 1.892 4.913 72,2 

St. John 113 15 11,7 157 271 63,3 208 202 49,3 

Total 3.062 1.418 31,7 4.119 5.035 55,0 4.077 10.319 71,7 
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men som samtidig tillagde både sædvane og tradition stor 

betydning.  

 Race handlede derfor på dette tidspunkt i langt højere grad 

om kroppen end tidligere, men var stadigvæk præget af markører, 

som vedrørte både sædvane og tradition og man kan derfor 

samlet set tale om, at denne tidsmæssige periode var en slags 

mellemfase mellem den raceopfattelse, der havde været udbredt i 

1700-tallet og den der senere skulle udvikle sig i anden halvdel af 

1800-tallet. Således var situationen i 1817, og efter kongens 

resolution samme år, forblev situationen stort set uændret i 

forhold til det klagepunkter de frifarvede havde anført i deres 

petition.146 

 Godt og vel femten år senere, blev de frifarvedes position 

igen taget op til vurdering, men denne gang var det daværende 

Generalguvernør Peter von Scholten, der var initiativtageren til 

det, og resultatet af det arbejde kunne herefter læses i hans Plan til 

Organisation for de Fricouleurte Undersaatter fra 1831. 

 

Reform villighed og reorganisering af de frifarvede 

Fremsættelsen af de frifarvedes petition i 1817 havde ikke ændret 

afgørende på deres position i samfundet, men da Peter von 

Scholten blev udnævnt til Generalguvernør i 1827, tiltrådte der nu 

en embedsmand der havde nye visioner i forhold til de frifarvedes 

muligheder. Derudover havde han mange års erfaring med livet i 

Dansk Vestindien med som ballast, idet han havde tilbragt 

størstedelen af sit liv i kolonien som embedsmand.147 Peter von 

Scholtens Plan til Organisation for de Fricouleurte Undersaatter, 

repræsenterer i denne sammenhæng en tredje måde hvorpå 

racebegrebet blev etableret, som dog bærer visse ligheder med de 

forestillinger både Ørsted og Berner, og kommissionsflertallet 

havde udtrykt tidligere. For von Scholten indeholdt racebegrebet 

ligeledes kategorierne krop, sædvane og tradition, men hvor den 

samlede kommission femten år tidligere, ikke havde anset det for 

muligt at overskride de skel disse kategorier frembragte, var von 

Scholten af den opfattelse, at de potentielt kunne overskrides, 

hvilket hans plan handlede om. 

 I sin egenskab af generalguvernør blev von Scholten efter eget 

initiativ, pålagt af kong Frederik VI at udfærdige den plan, der 

havde til formål at præcisere de frifarvedes position, dels i relation 

                                                 
 
 
146 Olsen: I alle Maader i Lighed med den blanke slægt: s. 238-239 
147 Poul Erik Olsen: Peter von Scholtens afhandling om De dansk-vestindiske Øers 
forfatning, 1827, s. 391-392 
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til deres interne forhold som befolkningsgruppe, men endnu 

mere vigtigt i forhold til eurocaribierne, som det fremgår af 

planens indledning:  

 

HANS Majestæt Kongen har, ifölge allerhöiste Befaling paa mit 

allerunderdanigste Forslag af 9de Januari 1830, allernaadigst 

behaget, at bestemme i Allerhöistsammes vestindiske Colonier, 

de Fri Couleurtes Stilling, saavel med Hensyn til deres 

indbyrdes Forhold, som til de Forhold, de skulle og bör staae i 

til det Offentlige, og til Administrationen.148 

 

Denne proces var hængt op på de krav og forventninger til de 

frifarvede, som den samlede kommission havde stillet og haft, 

godt og vel femten år tidligere, og skal egentlig ses som det 

endelige forsøg på en hierarkisk ordning af de frifarvede, og 

endnu et eksempel på racebegrebets foranderlighed: 

 

Hans Majestæt holder Sig fuldkommen overbeviist om, at det 

Tidspunkt er - i Allerhöistsammes Colonier her - indtruffen, 

hvor de vrange Anskuelser, Fordomme og Hindringer, ere 

ryddede af Veien, som havde trukken en skarp og adskillende 

Grændse-Linie mellem tvende Borger Classer, som begge ere 

Hans Majestæts Undersaattere - begge dyrebare for Hans 

landsfaderlige Naade og Omhue, som derhos vil, at 

Retskaffenhed og roesværdig Opförsel hos den fricouleurte 

Classe, skal finde fuldkommen Anerkiendelse hos Enhver.149 

 

Mange af de ”vrange Anskuelser, Fordomme og Hindringer”, 

som femten år tidligere havde ligget til hinder for en ændret 

lovgivning, kunne henføres til racemæssige forestillinger, hvis 

grundlag var legitimeret af krop, sædvane og tradition. At den 

tilstand nu skulle være ændret således, at en ”skarp og adskillende 

Grændse-Linie mellem tvende Borger Classer” kunne ophøre, 

hang sandsynligvis sammen med den nyligt ændrede situation for 

den frifarvede befolkning i de britiske vestindiske kolonier. I 1829 

havde de britiske frifarvede, fået forbedret både deres civile og 

juridiske rettigheder, og det er måske værd at notere sig det ydre 

pres, denne beslutning kunne have affødt i den caribiske regions 

øvrige kolonier.150 

                                                 
 
 
148 Peter von Scholten: Plan til Organisation for de Fricouleurte Undersaatter. 
Christiansted, 1831. Under afsnittet Bekiendtgiörelse! 
149 Ibid. 
150 Neville A. T. Hall: s. 175 
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Selvom tiden var inde til forandring for de frifarvede var det dog 

forbeholdt de individer, der kunne fremvise ”Retskaffenhed og 

roesværdig Opförsel”, det vil sige en adfærd, som mindede om 

idealet for eurocaribere. 

 Men hvilke visioner for de frifarvede havde von Scholten 

egentlig, og hvordan betragtede han deres nuværende position i 

samfundet, samt fremtidige muligheder for at bryde de 

eksisterende skel. Svarene på de spørgsmål gav han delvist i hans 

plan, som indeholdt to forskellige løsningsmodeller til hvordan 

man som frifarvet, kunne blive assimileret med den eurocaribiske 

befolkningsgruppe, og dermed opnå nogenlunde samme 

rettigheder som disse, ved at blive borgere. 

 Man kan på sin vis sige, at von Scholtens tilgang var både 

kropsligt bestemt, men samtidig præget af en lidt ældre kulturel 

raceopfattelse. Første model omhandlede udelukkende de 

optagelseskriterier, der lå til grund for et klassificeringssystem, 

som var baseret på adfærdsmæssige og anciennitets bestemte 

kriterier, lidt på samme måde som J. L. Carstens havde gjort godt 

hundrede år tidligere. Anden model indeholdt ydermere de 

kriterier, som var afgørende for at opnå racemæssig assimilering, 

ud fra kropslige markører, som det ses under afsnittet om ”Naar 

forskjellen Imellem Blanke og Fricouleurte ophörer”.  

  

Naar Fricouleurte af begge Kiön, i Farve nærme sig de Blanke, 

og derhos ved Aandsdannelse og god Opförsel gjöre sig værdig, 

til at staae paa en, efter Rang og Stand, lige Fod med disse, bør 

al denne Forskjel som Farven nu giör, ophöre. Bestemmelsen 

heraf maa overlades til Generalgouverneuren, som foranstalter 

Saadanne udförte af Protokollerne over de Frie Indvaanere og 

Fricouleurte, og derimod indförte som Blanke, under den 

Menighed, hvortil de höre.151  

 

Forskel i hudfarve og dermed åbenlyse visuelle variationer, havde 

altså hidtil været en hindring for, at frifarvede skulle kunne ”staae 

paa en, efter Rang og Stand, lige Fod med” eurocaribierne. Hvis 

von Scholtens foreslåede praksis skulle føres ud i livet ville det 

betyde, at alle frifarvede der ”i Farve nærme sig de Blanke”, det 

vil sige personer vis hudfarve i mindre grad bar synligt præg af 

afrikanske træk, men som stadig blev behandlet som frifarvede, 

skulle stryges fra de frifarvedes protokoller, og indføres i den 

                                                 
 
 
151 Peter von Scholten: Plan til Organisation for de Fricouleurte Undersaatter. 
Christiansted, 1831. Under afsnittet Naar forskjellen Imellem Blanke og Fricouleurte 
ophörer 
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eurocaribiske protokol, hvis de kunne udvise retmæssig opførsel 

og dannelse. Peter von Scholten var med andre ord parat til, i 

bogstaveligt forstand, helt at udviske de kropsligt set racemæssige 

hindringer, der hidtil havde været i vejen for denne specifikke 

gruppe af frifarvede, og de skulle fremover betragtes som hvide 

eurocaribere, hvis den visuelle forskel ikke længere var til stede. 

Ideen om, at man kunne udviske racemæssigt ophav var som 

nævnt tidligere, allerede etableret i blandt andre Edward Longs 

History of Jamaica, og von Scholtens forslag var således funderet i 

en allerede eksisterende tankegang.152   

 Men hvad så med den øvrige del af de frifarvede, dem der 

stadig havde mørk hudfarve, og altså ikke lignede eurocaribierne 

af udseende, hvordan skulle deres position ordnes i forhold til de 

frifarvede? Denne gruppe skulle klassificeres ud fra nogle helt 

fastlagte kriterier, som først og fremmest afhang af, om den 

enkelte frifarvede person var militsmedlem, eller på anden måde 

bestred en militær funktion, men det gjorde dem imidlertid ikke 

til hvide, ligesom ovennævnte gruppe blev. Alle de individer, der 

bestred en militær funktion, eurocaribere såvel som frifarvede, var 

allerede i 1827 blevet pålagt at bære en rangbestemt kokarde i 

deres hovedbeklædning, og for de frifarvedes vedkommende 

udgjorde disse individer Første afdeling i von Scholtens 

klassificeringssystem.153  

 Første Afdeling var yderligere inddelt i tre klasser, der var 

adskilt efter den militære rang den enkelte frifarvede besad. 

Første klasse var det højest opnåelige, og for medlemmerne af 

denne klasse var der faktisk tale om regulær ligestilling med 

eurocaribierne, i forhold til borgerskabsrettigheder, og de blev 

derfor forflyttet fra de frifarvedes protokol til den 

eurocaribiske.154  

 

I stedet for Fribreve, bör Medlemmerne af den 1ste Klasse, 

tildeels gives Borgerbreve, hvorved de, efter Rang og Stand, 

sættes paa lige fod med Deres Majestæts blanke Indvaanere i 

Colonierne, som have Borgerbreve; dog saaledes at, med 

Undtagelse af Generalgouverneurens og Gouverneurens 

                                                 
 
 
152 Edward Long: History of Jamaica. Or, General Survey of the Antient and Modern 
State of that Island, with Reflections on its Situation, Settlements, Inhabitants, Climate, 
Products, Commerce, Laws, and Government, 1774, s. 260-261 
153 Peter von Scholten: Plan til Organisation for de Fricouleurte Undersaatter. 
Christiansted, 1831. Under afsnittet Mændenes Classification, se også: Poul Erik 
Olsen: Peter von Scholtens afhandling om De dansk-vestindiske Øers forfatning, 1827. s. 
395 
154 Ibid.: Under afsnittet Første Afdeling 
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Adjudanter, Enhver af de, under denne Klasse specificerede 

Personer bör have tjent som Officerer i 15 Aar, forinden de af 

deres Chefer kunne indstilles - og hvilket dog ikkun maa skes, 

naar Intet i den Tid, har været at udsætte paa deres Opförsel - 

til at meddeles Borgerbreve. Imidlertid forbeholdes det 

Generalgouverneuren, saavel strax at kunne meddele 

Borgerbreve til de, i denne Classe Oprykkende, som og at 

forkorte Tidsrummet af 15 Aar; alt som han finder, at Nogen 

fortrinligen maatte være berettiget dertil. Ligesaa kan 

Generalgouverneuren avancere Officerer til Secondcapitainer 

og Premierlieutenanter, uden Hensyn til Anciennetet.155 

 

Retmæssig adfærd og anciennitet var som udgangspunkt det, der 

lå til grund for indlemmelsen i Første klasse og dermed 

muligheden for, at ”sættes paa lige fod med Deres Majestæts 

blanke Indvaanere i Colonierne” hvilket reelt betød, at den 

pågældende person skulle betragtes som eurocaribier.  

 De mandlige medlemmer af Første klasse, var i forvejen enten 

koloniembedsmænds adjudanter, eller officerer med den højest 

opnåelige rang for frifarvede i de forskellige brand- og frikorps. 

Vejen til udstedelse af borgerbrevet kunne derfor synes lang og 

uoverskuelig for personer i Anden og især i Tredje klasse, men 

som passagens sidste del røber, rummede systemet faktisk 

muligheden for, at nyudnævnte Første klasses medlemmer på 

Generalguvernørens nåde, kunne avancere på trods af manglende 

anciennitet, hvis ”han finder, at Nogen fortrinligen maatte være 

berettiget dertil”. 

 For de frifarvede, der ikke lignede eurocaribierne i udseende, 

blev det deres adfærdsmæssige lighedspunkter, der hjalp dem til 

avancement i et system, der teoretisk set, muliggjorde for alle 

frifarvede at blive sat på lige fod med eurocaribierne, selvom det i 

praksis næppe ville være muligt for alle.156  

 For personerne i Anden afdeling gjaldt det, at de ikke bestred 

nogen militære poster, hvilket placerede dem nederst i hierarkiet, 

men selv for nogle af medlemmerne her, var der en dør på klem 

for opstigning, som også her var det bestemt af opførsel og 

adfærd:  

 

                                                 
 
 
155 Peter von Scholten: Plan til Organisation for de Fricouleurte Undersaatter. 
Christiansted, 1831. Under afsnittet Borgerbreve 
156 Peter von Scholten: Plan til Organisation for de Fricouleurte Undersaatter. 
Christiansted, 1831. Under afsnittet Personers Indlemmelse i förste Afdeling 
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Generalgouverneuren bør være bemyndiget til, foruden de, som 

ifölge deres borgerlige militaire Stilling henhöre til 1ste 

Afdeling, ogsaa at kunne indlemme Saadanne deri, som enten 

formedelst Alder, Skröbelighed eller andre Aarsager, ikke ere 

Borgerlige Militaire, men som 

for resten ved Dannelse, god Opförsel, Stand, eller paa anden 

maade, i höiere eller mindre Grad fortjene Udmærkelse.157 

 

Alt i alt var der to måder, hvorpå man som frifarvet kunne sættes 

i lighed med eurocaribierne. Enten via kropslig assimilering eller 

via adfærdsmæssig assimilering, hvor det tilstræbte ideal var 

europæisk, som ud fra datidens racemæssige opfattelse adskilte sig 

markant fra den afrikanske. Lidt forenklet kan man sige, at von 

Scholten opererede med et forholdsvist fleksibelt racebegreb, 

hvor han tillod de frifarvede individer, der lignede eurocaribierne 

både i adfærd og udseende, fuldstændig ligestilling. De øvrige 

frifarvede forblev uanset adfærd og standsmæssig position ved 

med at tilhøre en kropsligt set anden race, men kunne dog opnå 

samme borgerlige rettigheder.  

 

Delkonklusion 

Fra slutningen af 1700-tallet og et godt stykke ind i 1800-tallet, 

ændredes den demografiske situation i Dansk Vestindien sig 

markant. Gruppen af frifarvede var støt stigende fra 1.113 

personer i 1789, og allerede i 1815 overgik de i antal gruppen af 

eurocaribere idet der nu var 5.035 frifarvede og 4.119 

eurocaribere.158 Det forhold, sammenholdt med en reel frygt for 

et potentielt slaveoprør hvor risikoen for, at frifarvede og slaver 

skulle danne fælles front gjorde, at man var nødt til at redefinere 

deres position i kolonisamfundet. Sideløbende med dette, 

ændrede racebegrebet sig fra at være overvejende kulturelt 

defineret gennem kristendommen, til i stigende grad at være 

kropsligt bestemt, men kategorier som sædvane og tradition, var 

stadig også med til at give racebegrebet mening. Derfor måtte 

man forholde sig til spørgsmålet om, hvad de frifarvede egentlig 

var mest? Hvide eller sorte. Det spørgsmål fik en central 

placering i 1800-tallets første årtier, fordi det havde indvirkning 

                                                 
 
 
157 Peter von Scholten: Plan til Organisation for de Fricouleurte Undersaatter. 
Christiansted, 1831. Under afsnittet Personers Indlemmelse i förste Afdeling (som ikke 
ere borgerlige militaire) 
158 Neville A. T. Hall: s. 5 
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på koloniens indre sikkerhedsmæssige udfordringer, og fremtidige 

organisation.  

 Men samtidig gav de frifarvede som samlet gruppe, også 

anledning til en debat om hvorvidt deres racemæssige herkomst, 

der oprindeligt var afrikansk, eller om deres nutidige 

samfundsmæssige stand og status i relation til sædvane og 

tradition, skulle være det der afgjorde deres fremtidige position. 

 Uanset om man delte kommissionsflertallets, Ørsted og 

Berners eller Peter von Scholtens synspunkter, ændrede det ikke 

ved, at de alle som udgangspunkt betragtede de frifarvede som en 

anderledes befolkningsgruppe end eurocaribere. Men samtidig 

opstod der også en ide om, at man i tråd med tidens idealer om 

hierarkisk ordning og differentieret behandling af de frifarvede, i 

et begrænset omfang kunne udviske de racemæssige 

forskelligheder, for de adfærdsmæssigt bedst egnede og mest 

dannedes vedkommende, hvis deres udseende vel at mærke, 

samtidig havde udviklet sig i en retning, så de lignede 

eurocaribere mere end afrocaribere.    

 Denne mellemperiode kan nemt opfattes som værende præget 

af manglende konsistens fra embedsmændenes side af, hvilket 

måske hang sammen med, at man befandt sig i en brydningstid. 

En række storpolitiske begivenheder ude omkring i verden, som 

eksempelvis den franske revolution i 1789, og førnævnte 

slaveoprør på St. Domingue i 1791 og den engelske besættelse af 

Dansk Vestindien, for blot at nævne nogle få begivenheder, var 

medvirkende til at ændre den måde verden blev betragtet på, og 

herunder også racebegrebet.   

 At de valgte kilder i nærværende undersøgelse, generelt 

udtrykker denne manglende form for konsistens, og samtidig 

virker både rodet og forvirrende vedrørende spørgsmålet om de 

frifarvedes position, skyldes måske netop de store forandringer, 

der prægede samtiden. Derfor er det også muligt at se tre 

forskellige definitioner af de frifarvedes racemæssige position, 

som samtidig indeholder visse overlappende elementer. 

 Ørsted og Berner repræsenterede et synspunkt hvor de 

hævdede, at racebegrebet i Dansk Vestindien alene blev defineret 

ud fra et kropsligt skel, hvilket de mente var forkert. Den 

definition havde den konsekvens, at raceskellene ikke kunne 

overskrides, hvilket de ifølge Ørsted og Berner burde kunne i de 

frifarvedes tilfælde.  

 Stoud, Kirstein, Thonning og Cold var enige i, at racebegrebet 

handlede om kropslig forskellighed, men i lige så høj grad om 

sædvane og tradition. De var ligeledes enige i, at raceskellene ikke 

kunne overskrides, men mente til gengæld ikke, at de burde 

kunne det på daværende tidspunkt eller i fremtiden.  
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Endelig var der Peter von Scholten der ligeledes betragtede 

racebegrebet ud fra kategorierne krop, sædvane, tradition, men 

han var af den overbevisning, at skellet potentielt set godt kunne 

overskrides, og samtidig burde gøre det, for især den gruppe af 

frifarvede der ikke længere havde synlige afrikanske træk.  

 Hvor synlige afrikanske træk den frifarvede kvinde Maria 

Elisabeth Yard havde, står hen i det uvisse, men hvis man ser 

bort fra den del, var hun formentlig en person, der kunne 

kandidere til at overskride raceskellene ud fra von Scholtens 

kriterier. Ud over at være aktiv i den kristne menighed, var hun 

selvforsørgende og udviste i det hele taget retmæssige adfærd, 

hvilket også var afgørende for vurderingen af den enkelte 

frifarvede. 

 I takt med,+ at 1800-tallet udviklede sig på mange områder, 

gjorde opfattelsen af race det også. Som vi skal se i næste kapitel, 

snævrede racebegrebet sig ind til udelukkende, at blive defineret 

af kroppen i slutningen af det 19. århundrede, hvor den samme 

forestilling om race endvidere var bredt accepteret af alle.  
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Raceteori, evolutionister og afrocaribisk 
udviklingspotentiale. Midt 1800-tallet – 1917 

David Hamilton Jackson – en undtagelse fra reglen?  

Da David Hamilton Jackson blev født i 1884 havde slaveriet 

været ophævet i mere end tredive år, men leveforholdene og 

arbejdsvilkårene for flertallet af koloniens afrocaribiske 

befolkning, havde til gengæld ikke forandret sig mærkbart i den 

mellemliggende periode.159  

 Hamilton Jackson, der var søn af den afrocaribiske skolelærer 

Wilfred Jackson, voksede op på St. Croix og havde qua faderens 

stilling, lidt bedre muligheder end de 

fleste andre afrocaribiere for at skabe 

sig en tilværelse væk fra markarbejdet 

i plantagerne. Han nåede da også selv 

at være både skriver på en plantage, 

skolelærer på en friskole, og læste en 

overgang jura på Howard University i 

USA.160 Mest kendt blev han dog for 

sit mangeårige engagement i den 

afrocaribiske arbejderbevægelse, hvor 

han påtog sig lederskabet og blev 

bevægelsens mest fremtrædende 

skikkelse.161 

 Det dansk vestindiske samfund var i begyndelsen af det 20. 

århundrede, organiseret med en fastlåst klassestruktur hvor de nu 

frie afrocaribiske arbejdere udgjorde en stor underklasse, der 

gennem streng lovgivning blev holdt nede både socialt, 

økonomisk og kulturelt.162 Arbejderne havde samtidig særdeles 

begrænsede muligheder for at stige op i samfundet, hvilket var 

medvirkende til at danne grobund for den afrocaribiske 

                                                 
 
 
159 Peter Hoxcer Jensen: From Serfdom to Fireburn and Strike, Antilles Press, 
Christiansted, 1998, s. 232 
160 Howard University har siden 1867 været USA’s vel nok mest fremtrædende 
universitet, i forhold til at tilbyde universitetsuddannelser til USA’s 
afroamerikanske befolkning. Det var derfor ikke tilfældigt at Hamilton Jackson 
var tilknyttet lige nøjagtig dette universitet i begyndelsen af 1900-tallet. Se også 
https://www2.howard.edu/about/history   
161 Rune Clausen: Sort og hvid i Dansk Vestindien – Lærerne Frederik 
MacFarlane og David Hamilton Jackson. Skoler i palmernes skygge. Red. Vagn 
Skovgaard-Petersen. Dansk Skolemuseum, 2008, s. 131-132 
162 Hoxcer Jensen: s. 60. Se også s. 67, 100, 102 

Fotografi af David Hamilton Jackson 
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arbejderbevægelse på St. Croix, som Hamilton Jackson senere 

kom til at stå i spidsen for fra 1915 og fremefter.163 

 Men hvordan kunne et livsforløb som Hamilton Jacksons i 

det hele taget lade sig gøre, set med samtidens øjne? Fra midten 

af 1800-tallet og fremefter, udviklede der sig gradvist en række 

teorier om forskellige menneskeracer, hvor der især blev lagt vægt 

på kortlæggelsen af de enkelte racers civilisatoriske og 

udviklingsmæssige potentiale, eller mangel på samme.164  

 Dette førte til udviklingen af den moderne evolutionistiske 

tankegang, der byggede på grundideen om at hele 

menneskeheden tilhørte den samme art. Menneskearten bestod af 

forskellige racer, som alle havde haft det samme udgangspunkt, 

men som havde udviklet sig på meget forskellig vis.165  

 Ifølge evolutionisterne var den race, der havde udviklet sig 

allermest og derfor repræsenterede den højeste grad af 

civilisation, de hvide europæere, og omvendt var den race, som 

havde udviklet sig allermindst, de sorte afrikanere og deres 

efterkommere, der i yderste instans repræsenterede det rene 

vildskab og manglende civilisation.166  

 I det perspektiv må man spørge, hvordan Hamilton Jackson – 

og alle de andre succesfulde sorte mennesker, som markerede sig 

i den periode, blev set på af de danske politikere, embedsmænd 

og eurocaribiske indbyggere? Var han et eksempel på en 

undtagelse fra reglen, eller var mænd som ham en regulær 

umulighed? De to sidste spørgsmål havde den moderne 

videnskab faktisk allerede forsøgt at give svar på, i forsøget på at 

etablere en fælles opfattelse af race. 

 I begyndelsen af 1900-tallet eksisterede der en udbredt 

forestilling om race, som tog udgangspunkt i den enkelte races 

modtagelighed for udvikling, hvilket blandt andet blev legitimeret 

i 1911 under afholdelsen af First Universal Races Congress i London. 

Her mødtes over et tusind videnskabsfolk fra både Europa, 

Nord- og Sydamerika, Afrika, Asien og Australien, der fagligt 

repræsenterede blandt andre historikere, økonomer, sociologer, 

evolutionister og raceteoretikere. På kongressen blev de 

fremtidige relationer mellem racerne diskuteret, i en atmosfære 

hvor ingen anfægtede racernes eksistens. Dette skyldtes, at alle 

                                                 
 
 
163 Hoxcer Jensen: s. 225-226. Se også 
http://webpac.uvi.edu/imls/pi_uvi/profiles1972/Judges_Attorneys/Jackson_
DH/text.shtml  
164 Patrick Brantlinger: Dark Vanishings. Discourse on the Extinction of Primitive 
Races, 1800-1930, Cornell University Press. 2003, s. 174 
165 Ibid.: s. 164 
166 Ibid.: s. 167-168 

http://webpac.uvi.edu/imls/pi_uvi/profiles1972/Judges_Attorneys/Jackson_DH/text.shtml
http://webpac.uvi.edu/imls/pi_uvi/profiles1972/Judges_Attorneys/Jackson_DH/text.shtml


Raceforestillinger i Dansk Vestindien 1700-1917 
 
 

76 

 

deltagerne delte den samme opfattelse af den moderne 

videnskabs legitimitet, hvilket havde stor betydning for 

udviklingen af en fælles forestilling om race.167  

 I relation til racekongressen i London, og i forhold til 

personen David Hamilton Jackson og afrocaribiere generelt, får 

man et grundigt indblik i det tidlige 20. århundredes forestillinger 

om race i Dansk Vestindien ved, at se nærmere på nogle af de 

afhøringsreferater, af blandt andre danske embedsfolk og øvrige 

personer med private interesser i kolonien, der blev foretaget i 

efteråret 1916 i København. Afhøringerne fandt sted i 

forbindelse med den rigsdagskommission, som havde fået til 

opgave at afdække optakten til, og omstændighederne omkring, 

den storstrejke blandt de afrocaribiske arbejdere, der var startet 

på St. Croix 21. januar 1916 og havde varet indtil 26. februar 

samme år.168 Listen over de personer, der blev afhørt af 

rigsdagskommissionen, spændte over en bred skare af personer, 

som omfattede eksempelvis en fiskerikonsulent, flere præster, en 

professor i medicin og den forhenværende guvernør Lars C. 

Helweg-Larsen, samt en lang række andre aktører. 

 Efter en nærmere undersøgelse af Betænkning afgiven af Den i 

Henhold til lov nr. 294 af 30 september 1916 nedsatte Rigsdagskommission 

angaaende De Danske Vestindiske Øer, røber nogle af 

afhøringsreferaterne hvordan hudfarve og dermed kroppen, nu 

blev betragtet som den tydeligste racemarkør. Derudover støder 

man gentagende gange på udtryk som udvikling, når den enkelte 

afhørtes opfattelse af afrocaribiere blev beskrevet. Spørgsmålet 

som kommissionen og de afhørte søgte at besvare var, hvor 

omfattende eller begrænset et potentiale den afrocaribiske 

befolkning havde for at udvikle sig. Det er således ved at 

undersøge hvordan dette spørgsmål blev besvaret, at det bliver 

muligt at tegne et billede af raceopfattelsen på daværende 

tidspunkt.  

 Modsat diskussionerne i begyndelsen af 1800-tallet, 

diskuteredes der ikke længere om raceskellene kunne overskrides, 

for racekategorierne havde nu lukket sig om sig selv og 

overskridelse var på ingen måde muligt. Til gengæld blev der 

ivrigt diskuteret om de enkelte racers karakter og natur, og med 

særlig interesse for det afrocaribiske udviklingspotentiales 

omfang. Rigsdagskommissionens betænkning skal derfor 

                                                 
 
 
167 Christian Geulen: The Common Grounds of Conflict: Racial Visions of 
World Order 1880-1940, i Competing Visions of World Order: Global Moments and 
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betragtes som en mulig vej til at forstå, hvilke tanker og 

forestillinger om race, der var fremherskende blandt eurocaribere 

og europæere i begyndelsen af 1900-tallet, og som Hamilton 

Jackson i nogen grad kom til at personificere.  

 Men hvordan så folk med afrikansk baggrund egentlig på 

spørgsmålet om race i begyndelsen af 1900-tallet? Delte de 

evolutionisternes og London kongressens antagelser, eller 

betragtede de race ud fra nogle andre parametre? En af dem der 

havde forsøgt at give svar på de spørgsmål, var en af det 20.  

århundredes mest fremtrædende 

intellektuelle afroamerikanere Booker 

T. Washington, der ud over en lang 

række udgivelser om livet som 

afroamerikaner blandt andet udgav 

værket The Story of the Negro i 1909, 

skal i denne sammenhæng betragtes 

som et referencepunkt for hvordan 

mange personer, der selv havde 

afrikansk baggrund opfattede race. 

Samtidig repræsenterer hans 

skæbnefortælling, også et eksempel på 

det mange hvide mennesker i samtiden, 

opfattede som en undtagelse fra det man kunne forvente af 

personer med afrikansk baggrund, fordi han havde tilbragt de 

første ni år af sit liv som slave, men endte blandt andet med at 

rådgive flere amerikanske præsidenter.169 Så markant en skæbne 

transformation måtte være en undtagelse, ifølge mange af 

samtidens hvide amerikanere og europæere. 

 Allerførst skal opmærksomheden dog rettes mod det der er 

omdrejningspunktet for dette kapitel, Hamilton Jacksons 

arbejderbevægelse og rigsdagskommissionens betænkning og den 

forestilling om race, som blev udtrykt der.   

Skolelæreren der blev arbejderleder 

Allerede i løbet af efteråret 1914, var David Hamilton-Jackson 

begyndt at tage aktiv del i kritikken af samfundsforholdene for 

den afrocaribiske befolkning, som den nyligt opståede dansk 

vestindiske arbejderbevægelse havde påbegyndt i løbet af 1912-

1913. Baggrunden for denne bevægelses opståen, hang nøje 

sammen med den øgede utilfredshed med de afrocaribiske 

                                                 
 
 
169http://www.tuskegee.edu/about_us/legacy_of_leadership/booker_t_washi
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Fotografi af Booker T. Washington 
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arbejderes økonomiske og sociale forhold, og fik desuden 

opbakning fra den danske arbejderbevægelse.170  

 Hamilton Jacksons deltagelse i arbejdskampen, omfattede 

både en serie samfundskritiske læserbreve til redaktøren på avisen 

The West End News, såvel som afholdelse af offentlige møder, der 

var tiltænkt oplysning af især den afrocaribiske befolkning, hvor 

han argumenterede for forbedrede vilkår på både bolig og 

lønområdet, hvilket gjorde ham afholdt blandt mange 

afrocaribiere.171  

 Samme popularitet nød han dog langt fra blandt plantageejere 

og myndighedspersoner, der anså ham for at være en decideret 

rebel, som udelukkende var ude på at anspore til ulydighed og 

arbejdsnedlæggelser hvilket gjorde, at de forsøgte at forhindre 

ham i at afholde sine møder og kritiske taler rundt omkring på 

plantagerne. Til gengæld kunne de ikke forhindre ham i at rejse til 

København i foråret 1915, som repræsentant for den 

afrocaribiske arbejderbefolkning, der i fællesskab havde indsamlet 

penge til rejsen. På samme måde som tilfældet havde været godt 

og vel hundrede år tidligere, hvor de 

to repræsentanter for de frifarvede 

ligeledes var rejst til København, 

medbringende en petition i forsøget 

på at ændre på deres forhold, 

medbragte Hamilton Jackson også en 

række krav til de danske politikere. 

Kravene blev dog ikke indfriet, og det 

eneste mærkbare resultat af rejsen var 

ophævelsen af en ældre lov, der 

forhindrede den frie presse uden 

kongelig godkendelse. Ophævelsen af 

denne lov gjorde det nu muligt for 

Hamilton Jackson, efter sin 

hjemkomst, at starte sin egen avis The Herald på lovlig vis, hvilket 

gav ham et organ hvori han kunne forsætte med at kritisere 

forholdene for de afrocaribiske arbejdere. Desuden mødte 

Hamilton Jackson i Danmark, en del repræsentanter for den 

danske arbejderbevægelse og ledende socialdemokrater, der 

lovede ham både økonomisk og politisk støtte.172   

 Arbejderbevægelsen var imidlertid ikke ene om at rette kritik. 

Den blev også selv kritiseret af både koloniembedsmændene og 
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de danske politikere, men deres fokus var paradoksalt nok, ikke 

rettet mod arbejderbevægelsens overordnede mål om forbedrede 

sociale og lønmæssige vilkår, hvilket mange faktisk godt kunne se 

en vis rimelighed i. Kritikken var derimod rettet mod det, der fra 

eurocaribisk side af, blev opfattet som arbejderbevægelsens 

racemæssige sammensætning, fordi bevægelsen udelukkende 

bestod af afrocaribiere. Mange danske embedsmænd og 

eurocaribiere opfattede denne sammensætning, som et 

bekymrende racemæssigt aspekt ved arbejderbevægelsen, og flere 

af dem så selve arbejderbevægelsen som et forsøg på at anspore 

til racekonflikt fra afrocaribiernes side af.173  

 For de afrocaribiske arbejdere og Hamilton Jackson, var 

stridens kerne imidlertid først og fremmest de sociale og 

arbejdsmæssige urimeligheder, som prægede øerne. Hamilton 

Jackson og arbejderbevægelsen ønskede at benytte den formelle 

ligestilling og deres frihed til at ændre på en række 

samfundsforhold, men blev i stedet mødt med modstand, der 

ofte blev begrundet med, at Hamilton Jackson opfordrede til 

racehad.174 Eksempler på det ses flere steder i betænkningen, hvor 

blandt andre købmand Francis Coulter, folketingsmand Laust J. 

Moltesen, kaptajn Carl F. S. Schouboe og prokurator Jens P. 

Jørgensen gav eksempler på netop det, her gengivet med 

Jørgensens ord:  

 

Jeg er overbevist om, at det Racehad, han [Hamilton Jackson] 

har prædiket, har ødelagt Forholdet mellem Arbejdsgivere og 

Arbejdere og ogsaa mellem hvide og sorte… Jeg har foreslaaet, 

at man skulde sætte Straf for Ophidselse til Racehad; der var i 

sin tid noget lignende fremme her. Det er ikke paa Grund af 

Strejker, men paa Grund af Racehad, naar de [afrocaribiere] 

aabent taler om at slaa ihjel.175 

 

                                                 
 
 
173 Hoxcer Jensen: s. 153-154 
174 En af den der kritiserede Hamilton Jacksons for at anspore til racehad, var 
præsten i Christiansted, Povl Helweg-Larsen i Den Vestindiske Krise og 
Menigheden i Danmark fra 1916. Heri argumenterede han for, at øget udbredelse 
af kristendommen kunne tøjle den voksende racefølelse og racebevidsthed 
blandt afrocaribierne, og på den måde udvikle dem som race i positiv forstand, 
men at Hamilton Jacksons metoder kun var med til at fastholde dem i en 
inferiør position.  
175 Betænkning afgiven af Den i Henhold til lov nr. 294 af 30 september 1916 nedsatte 
Rigsdagskommission angaaende De Danske Vestindiske Øer, Bilag B, s. 303. Se også 
s. 81(Struckmann) s. 169(Schouboe), s. 222(Moltesen), s. 278(Coulter), Første 
Mindretals Indstilling: s. 51 
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Dem der delte Jørgensens kritik af Hamilton Jackson var alle 

enige i, at han agiterede for racehad. I et forsøg på at eliminere 

mistanken om opfordring til racekonflikt fra arbejderbevægelsens 

side, etableredes der derfor også en egentlig fagforening i 

begyndelsen af november 1915, med det formål at forme den 

bevægelse, der var godt i gang med at vokse frem blandt den 

afrocaribiske befolkning. Intentionen var at få 

arbejderbevægelsen til at positionere sig entydigt mod 

arbejdsgiverne, det vil sige plantageejerne, og ikke mod den 

eurocaribiske befolkning som helhed, så arbejderbevægelsen ikke 

kunne beskyldes for at opfordre til racehad.176 

 Naturligvis var forudsætningen for kritikernes argument om, 

at arbejderbevægelsen opfordrede til racehad kunne vinde gehør, 

at der var en fælles forståelse af hvad race var, men hvordan kom 

det egentlig til udtryk i betænkningens afhøringsreferater.  

 

Øget fokusering på kroppen og afrocaribisk udvikling  

I forrige kapitel blev det tydeligt, at de danske embedsmænd i 

begyndelsen af 1800-tallet udfyldte racebegrebet med kategorier 

som især krop, sædvane og traditioner, men dette ændrede sig i 

løbet af 1800-tallets anden halvdel. Herefter blev racebegrebet i 

stigende grad knyttet til kroppen, som blev anset som 

bestemmende for de enkelte racers adfærdsmæssige træk i 

overensstemmelse med tidens evolutionistiske tanker.  

 Et interessant aspekt ved rigsdagskommissionens 

afhøringsreferater, var den udtalte og indgroede evolutionistisk 

inspirerede racistiske diskurs, der prægede stort set alle 

vidneafhøringer, både fra de personer der overvejende betragtede 

de afrocaribiske arbejdere negativt og med skepsis, men i lige så 

høj fra dem, der som udgangspunkt havde et mere positivt syn på 

afrocaribierne.  

 De mange afhøringer, der blev foretaget under 

rigsdagskommissionens undersøgelse, havde til hensigt at skabe et 

overblik over hvordan den afrocaribiske befolknings generelle og 

overordnede tilstand var, dels for bedre at forstå det forløb, som 

havde ført til storstrejken, dels som led i den mangeårige debat 

om hvorvidt kolonien skulle sælges eller beholdes.177 En del af 
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spørgsmålene kom derfor til at handle om afrocaribiernes fysiske 

tilstand. 

Kroppen som racemarkør 

At kroppen i stigende grad blev set på som den determinerende 

faktor med hensyn til, at konstituere racebegrebet, kan man finde 

flere eksempler på i både rigsdagskommissionens betænkning og 

førnævnte The Story of the Negro. I sidstnævnte skrev Washington 

derfor også følgende i forhold til de racemæssige bånd, der efter 

hans opfattelse eksisterede mellem sorte mennesker verden over:  

 

There is, however, a tie which few white men can understand, 

which binds the American Negro to the African Negro; which 

unites the black man of Brazil and the black man of Liberia; 

which is constantly drawing into closer relations all the 

scattered African peoples whether they are in the old world or 

the new. There is not only the tie of race, which is strong in any 

case, but there is the bond of colour, which is specially 

important in the case of the black man. It is this common 

badge of colour, for instance, which is responsible for the fact 

that whatever contributes, in any degree to the progress of the 

American Negro, contributes to the progress of the African 

Negro, and to the Negro in South America and the West 

Indies. When the African Negro succeeds, it helps the 

American Negro. When the African Negro fails, it hurts the 

reputation and the standing of the Negro in every other part of 

the world.178 

 

For afroamerikaneren Washington var race bestemt af hudfarven 

og dermed forankret i kroppen, og man var tilmed forbundet til 

sine racefæller på tværs af landegrænser og regioner, ”There is not 

only the tie of race, which is strong in any case, but there is the 

bond of colour, which is specially important in the case of the 

black man”. Et synspunkt hvor man var tættere knyttet til sine 

racefæller, var på daværende tidspunkt fuldt ud accepteret, og fik 

tilmed et videnskabeligt stempel to år senere ved kongressen i 

London.179 Ved denne kongres deltog i øvrigt en anden af det 

tidlige 20. århundredes store afroamerikanske intellektuelle, W. E. 

B Du Bois, der skildrede dobbeltheden ved at være sort i USA i 

The Souls of Black Folk fra 1903: 
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One ever feels his twoness, -- an American, a Negro; two souls, 

two thoughts, two unreconciled strivings; two warring ideals in 

one dark body, whose strength alone keeps it from being torn 

asunder.180 

 

Du Bois definerede også race via kroppen, og dette citat viser 

hvordan han og mange andre afroamerikanere kæmpede for at 

blive set som først og fremmest amerikanere, og ikke gennem den 

hvide mands øjne som ”a Negro”.  

 Danske embedsmænd betragtede ligeledes den afrocaribiske 

befolkning, først og fremmest som en anden race, og derfor var 

der heller ikke noget mærkeligt i, at flere af afhøringsreferaterne 

indeholdt spørgsmål og synspunkter, der netop fyldte 

racebegrebet ud med den biologiske krop. Flere af de afhørte 

repræsenterede den medicinske verden, som eksempelvis 

professor Dr. Med Edvard L. Ehlers og lægen Mikkel Hinhede. 

Sidstnævnte, der havde støttet Hamilton Jackson på flere måder 

røbede ubevidst under afhøringen, at også han forstod race som 

værende knyttet snævert til kroppen: 

 

Pastor Olsen og Guvernøren [Helweg-Larsen] har begge sagt, 

at de sortes Hjerne staar Maal med de hvides, og jeg tror, at det 

er dette, Hamilton Jackson bringer til Negrenes Bevidsthed, at 

de sortes Hjerner er lige saa gode som de hvides. Jeg tror ikke, 

at man med haard Haand kan holde en Race nede, der saaledes 

er kommet til Selvbevidsthed.181 

 

Den hårde hånd Hinhede refererede til, var formentlig den 

administration af kolonien, som Hamilton Jackson og 

arbejderbevægelsen var imod og forsøgte at ændre. Men ud fra en 

kropslig racemæssige betragtning, skelnede lægen Hinhede 

alligevel mellem to racer ”de sortes Hjerner” og ”de hvides”, 

selvom de ifølge ham dybest set havde potentiale til at blive ens 

idet ”de sortes Hjerne staar Maal med de hvides”. Hinhede 

legitimere derfor også race ud fra et kropsligt skel i relation til 

hudfarve ligesom Washington havde gjort det, og Hinhede var 

langt fra den eneste afhørte, der brugte kroppen som racemarkør.  

  Blandt de øvrige afhørte blev præsten Ejnar Olsen decideret 

bedt om at forholde sig til ”Øernes Negerbefolknings fysiske, 
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intellektuelle og moralske Standpunkt.182 Ejnar Olsen, der som 

udgangspunkt var særdeles positivt stemt overfor afrocaribierne, 

havde ifølge ham selv været meget aktiv for at forbedre især den 

afrocaribiske ungdoms muligheder for fysisk træning, ”I de Aar, 

jeg har været paa St. Croix, har jeg gjort et overordentligt stort 

Arbejde i Retning af at indføre Idræt blandt Negerungdommen”. 

At der i forhold til fysisk træning af kroppen, skulle være 

racemæssig forskel mellem afro- og eurocaribiere, bekræftede 

Olsen ved at skelne mellem ”Negrenes Anlæg for Idræt” og ”de 

hvide”. At afrocaribierne var på samme niveau som ”de hvide”, 

havde Ejnar Olsen ved selvsyn set:   

 

Jeg har dér haft Lejlighed til at se Negrenes Anlæg for Idræt, og 

jeg maa sige, at de er i Besiddelse af ganske betydelige Evner i 

den Retning, og lige saa gode Evner som de hvide.183 

 

At ”Negrenes Anlæg for Idræt” befandt sig på så højt et niveau 

som det tilsyneladende gjorde, og at afrocaribierne havde ”lige saa 

gode Evner som de hvide” i forhold til idræt, var funderet i en 

gammel antagelse, der byggede på forestillingen om, at afrikanere 

og deres efterkommeres mest fremtrædende karaktertræk var 

deres fysiske kapacitet.184 De ideer var stadigvæk udbredte og 

accepterede i 1916, og for Ejnar Olsen var der ikke nogen tvivl 

om, at sorte og hvide mennesker tilhørte hver sin race, og netop 

derfor kunne sammenlignes, men altså ikke blive ens. Mens Peter 

von Scholten i 1831 kunne forestille sig at rykke særligt udvalgte 

afrocaribiere fra listen over frisorte og -farvede, til listen over 

hvide borgere, var en sådan mobilitet ikke en del af Olsens 

univers. Her stod racerne snarere i et komparativt forhold til 

hinanden, hvilket kom til udtryk i forbindelse med udøvelsen af 

idræt. 

 Den tidligere guvernør Helweg-Larsen, der havde gjort 

tjeneste mellem 1911-1916, og derfor havde været dybt involveret 

i den konflikt, som endte med at udløse storstrejken på St. Croix, 

delte den overbevisning om, at afrocaribierne som samlet 

befolkningsgruppe var en anden race.185 Helweg-Larsens tanker 

om afrocaribierne kom tydeligt til udtryk da han blev bedt om at 

forholde sig til et spørgsmål om ”Hvorledes bedømmes 

Tilstanden paa Øerne af vore Naboer paa de amerikanske og 
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engelske Øer? Har de i saa Henseende bestemte skriftlige eller 

mundtlige Udtalelser at holde Dem til?”, til hvilket Helweg-

Larsen svarede: 

 

Jeg havde saaledes i Sommer en Samtale med Ekspræsident 

Roosevelt, der var paa Besøg paa St. Croix. Samtalen mellem os 

drejede sig om Bedømmelsen af Negrenes Forhold, et 

Spørgsmaal, som naturligvis interesserede ham i allerhøjeste 

Grad, og lejlighedsvis kom han ogsaa med Udtalelser om andre 

Forhold paa de dansk vestindiske Øer, særlig St. Croix. Hans 

Udtalelser faldt i det væsentligste i Traad med, hvad jeg her har 

sagt, at der kunde være en Forklaring paa Forholdene paa de 

dansk vestindiske Øer, nemlig den - som man hyppigt fandt -, 

at man i Moderlandet var ukendt med Forholdene indenfor 

Negerracen og derfor ikke var klar over, at denne maatte styres 

og regeres efter andre Regler, end en hvid Race styres efter i 

Europa. Jeg har endvidere talt med den fungerende Guvernør 

paa de engelske Besiddelser derovre. Hans Udtalelser om dette 

Punkt til mig gik i samme Retning, at det naturligvis var 

beklageligt, at man i Danmark ikke havde Øje for, at en 

Negerbefolkning skulde styres efter andre Regler end en Nation 

bestaaende af hvide.186 

 

For Helweg-Larsen var der tydeligvis ingen tvivl om, at 

afrocaribiere og europæere, eller som han ville have anført, 

”Negerracen” og ”en hvid Race”, var to vidt forskellige 

menneskegrupper, der ikke kunne styres på samme måde fordi de 

ikke tilhørte samme race. Den antagelse fik han ovenikøbet 

bekræftet af både den amerikanske ekspræsident Roosevelt og 

guvernøren for de engelske kolonier i Caribien, der begge havde 

erfaring på samme område, og som delte Helweg-Larsens 

overbevisning om at, ”en Negerbefolkning skulde styres efter 

andre Regler end en Nation bestaaende af hvide”.  

 Helweg-Larsen blev ganske vist ikke specifik omkring hvilke 

racemæssige variationer, der afkrævede denne forskelsbehandling, 

men konstaterede blot nødvendigheden af den. Ræsonnementet 

synes her at være, at der efter næsten 250 års kolonidrift og 

dermed vedvarende sameksistens mellem afrocaribiere og 

eurocaribiere, stadigvæk var så stor forskel på de to grupper, som 

ifølge Helweg-Larsen måtte skyldes racernes grundlæggende 

forskellighed.  
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Man kan i den forbindelse tale om, at der i Helweg-Larsens og 

flere andres bevidsthed sker en tautologi, hvilket vil sige at 

afrocaribiere i deres øjne var negere fordi de var negere. Tidligere var 

de negere fordi de enten var hedninge eller ikke besad den rette 

mængde borgerlig dannelse, men på dette tidspunkt blev den 

synlige kropslige forskel det, der afgjorde den racemæssige 

forskel.  

 Tanker og ideer om en racemæssig forskel havde man haft i 

årevis, og var blevet bekræftet mange gange i forhold til det 

europæerne opfattede som eurocaribiernes og afrocaribiernes, 

meget forskellige evne til at tilpasse sig det tropiske klima i 

Caribien. Her var grundantagelsen den, at europæere som 

udgangspunkt ikke egnede sig til fysisk arbejde i troperne i 

modsætning til afrikanere, der var langt mere velegnede til det 

idet de stammede fra et lignende klima. Et argument, som 

oprindeligt havde medvirket til slavebindingen af afrikanerne til at 

begynde med.187 

 At kroppen blev set på som den afgørende markør for 

racernes eksistens, var dog ikke det hovedvægten af afhøringerne 

drejede sig om. Eftersom formålet med hele undersøgelsen var at 

finde årsagen til strejken i 1916, men i lige så høj grad vurdere 

befolkningens tilstand med henblik på enten et fremtidigt salg 

eller investering i kolonien, var det mest afgørende at vurdere 

afrocaribiernes udviklingspotentiale. 

Afrocaribisk udviklingspotentiale 

At forestillinger om de enkelte racers udviklingspotentiale fyldte 

en del, i forbindelse med rigsdagskommissionens afhøringer i 

efteråret 1916, var der på ingen måde noget underligt ved. Man 

kan endda sige, at det havde været mere underligt hvis ideen om 

udvikling af racerne ikke havde fyldt en del, hvis man betragter 

den opfattelse af race, der efterhånden var tidens mest 

dominerende.  

 Allerede fra omkring midten af det 19. århundrede, var især 

britiske intellektuelle begyndt at forholde sig mere kritisk til de 

respektive racers udviklingspotentiale, hvor eksempelvis Thomas 

Carlyle i Occasional discourse on the negro question fra 1849, udtrykte 

sig i meget skeptiske racestereotype vendinger om den sorte 

                                                 
 
 
187 Oliver C. Cox: Race Relations, its meaning, beginning, and progress, i 
Theories of Race and Racism. Routledge, 2000, s. 72. Se også: Walter Rodney: How 
Europe Became the Dominant Section of a World-wide Trade System, i 
Caribbean Slavery in the Atlantic World, Kingston, 2000, s. 3-4 
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befolknings potentiale, i de britiske vestindiske kolonier.188 Carlyle 

var dog langt fra ene om at bidrage til etableringen af en diskurs, 

der handlede om de forestillede racers udviklingspotentiale. Året 

efter i 1850 skrev John Stuart Mill i On the negro question, et 

modsvar til Carlyle og hans ligesindede. Selvom Mill ikke udtrykte 

den samme skepsis overfor den sorte befolkning som Carlyle, 

bidrog han alligevel med at give yderligere næring til ideen om 

racernes forskellige udviklingsmønstre.189 Dette var medvirkende 

til at starte en bevægelse, der inspirerede andre som eksempelvis 

Thomas Henry Huxley med Man’s Place in Nature fra 1863 og 

Edward Burnett Tyler i Early History of Mankind fra 1865 til at 

udvikle den evolutionistiske tankegang yderligere. I de følgende 

årtier udkom der derfor en lang række værker, hvor 

grundantagelsen som regel var, at der fandtes overlegne og 

underlegne racer, og at den race med den mest lyse hudfarve var 

den dominerende. Desuden anså man mennesker, såsom 

afrikanere og deres efterkommere, for at være mindre udviklede 

end den almindelige europæer, og at disse såkaldte primitive folk 

oftest manglede evnen til at tænke rationelt og fremadrettet.190 

 Mange delte denne opfattelse, men samtidig var der også 

mange, der var overbevist om, at udvikling af især den sorte race, 

kunne fremmes via påvirkning fra moderne videnskab og i endnu 

højere grad fra de hvides civilisation, ligesom afroamerikaneren 

Booker T. Washington var overbevist om: 

 

I never realised before the wonderful opportunities which our 

race has had in being thrown into contact with the science and 

civilisation of this modern world. Here we can see our people, 

practically under our own eyes, making their way, in a few 

years, or, at most, a few generations, from the age of stone to 

the age of electricity. Few people, black or white, realise that in 

the Negro race, as it exists to-day in America, we have 

representatives of nearly every stage of civilisation, from that of 

the primitive African to the highest modern life and science 

have achieved. This fact is at once a result and an indication of 

the rapidity with which he has risen.191  

  

                                                 
 
 
188 Thomas Carlyle: Occasional discourse on the negro question. Fraser’s 
Magazine for Town and Country, p. 670-678, 1849, s. 671-672  
189 John Stuart Mill: On the negro question. I J. M. Robson (Ed.), The collected 
works of john stuart mill, volume XXI – essays on equality, law and education. Toronto: 
University of Toronto Press, 1984, s. 93 
190 Brantlinger: s. 178 
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For Washington lå der et enormt udviklingspotentiale gemt i “the 

Negro race”, der som race indeholdt “every stage of civilisation”, 

men som kunne udvikles via kontakten med moderne verden, der 

var etableret af den hvide mand. Washington betragtede derfor 

også udvikling som det helt centrale tema i relation til race, på 

samme måde som flere af rigsdagskommissionens afhørte gjorde, 

såvel som evolutionisterne, men han adskilte sig samtidig fra de 

fleste ved at argumentere for, at sorte mennesker faktisk kunne 

nå op på samme niveau som hvide mennesker.192  

 For tilhængere af evolutionisme, foregik der en konstant 

udvikling af racerne i forskellige tempi, men hvor den hvide 

europæer havde opbygget et kæmpe forspring i forhold til de 

øvrige racer, og hvor de store forskelle mellem de respektive 

racers intellektuelle og civilisatoriske tilstand, især kædedes 

sammen med vidt forskellige udviklingsforløb.193 Et eksempel på 

denne position så man også i Edward Burnet Tylors Early History 

hvor han blandt andet skrev at ”the wide differences in the 

civilization and mental state of the various races of mankind are 

rather differences of development than of origin, rather of degree 

than of kind”.194 Udgangspunktet havde altså oprindeligt været 

det samme, men racerne havde udviklet sig vidt forskelligt ifølge 

Tylor.  

  Det er inden for denne diskursive tradition og kontekst, man 

skal betragte de følgende afhøringsreferater, som netop handlede 

om de dansk vestindiske afrocaribieres potentiale for udvikling. 

For fiskerikonsulenten Johan C. L. L. Løfting, der overvejende 

havde et meget kritisk syn på afrocaribiernes daværende tilstand, 

men som samtidig var en svoren modstander af at sælge øerne, lå 

der en stor opgave forude for at udvikle den afrocaribiske 

befolkning:  

 

Vi har opgaver at løse med Hensyn til den indfødte Befolknings 

Udvikling, Opgaver, hvis Løsning kun i ringe Omfang er 

begyndt, ja, knapt nok er godt begyndt, men som netop vi maa 

antages at have Forudsætninger for at kunne løse paa en for 

                                                 
 
 
192 En anden fortaler for et positivt udviklingspotentiale blandt afrocaribierne i 
dansk vestindisk kontekst, var den tidligere Departementschef i 
Finansministeriet F. P. Hiort-Lorenzen, som også havde haft en administrativ 
post i Dansk Vestindien 1903-1905. I et foredrag i Nationaløkonomisk 
Forening i 1907 under titlen Den økonomiske krise i Dansk Vestindien, 
argumenterede han for at den afrocaribiske befolkning, godt kunne udvikle sig 
i positiv retning og tilmed komme på niveau med de hvide, hvis de blev mødt 
med tillid og udsigt til et bedre liv. Se s. 133-134 
193 Washington: s. 192. se også s. 178 
194 Edward Burnett Tylor: Early History. 1865, s. 232 
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begge Parter tilfredsstillende og værdig Maade. Svigter vi denne 

pligt ved at sælge Øerne, vil det for Befolkningen derude 

rimeligvis være ensbetydende med, at den maaske aldrig 

kommer videre i Udvikling, end den er, men i økonomisk 

Henseende bliver staaende paa Eksistensminimumet.195 

 

På trods af, at der ifølge Løfting var meget at tage fat på i forhold 

til ”den indfødte Befolknings Udvikling”, og det arbejde ”kun i 

ringe Omfang er begyndt, ja, knapt nok er godt begyndt”, var det 

dog på ingen måder en umulig opgave. Selvom afhøringen af 

Løfting gav flere eksempler på en meget negativ opfattelse af 

afrocaribierne, var han dog overbevist om, at de trods alt besad 

potentiale for udvikling i et vist omfang. Løfting var faktisk 

overbevist om, at den opgave, ”som netop vi maa antages at have 

Forudsætninger for at kunne løse paa en for begge Parter 

tilfredsstillende og værdig Maade”, desuden også var de danske 

politikere og koloniembedsmænds pligt at løse. En af årsagerne 

til, at Løfting anså udviklingen af den afrocaribiske befolkning 

som en dansk pligt, hang efter hans opfattelse sammen med 

Danmarks tidligere rolle som slaveførende nation, og som følge 

af det havde man et ansvar for bistå udviklingen. Slaveriet havde 

dog på ingen måde fremmet udviklingen af afrocaribierne, ”i visse 

Henseender præges Negeren hos os den Dag i Dag af det 

tidligere Slaveliv. Herren var Slavens naturlige Forsørger, som 

klædte og fødte ham”, og Løfting forklarede i samme passage at, 

”Ejeren tænkte og handlede for ham, og hans Initiativ blev ikke 

vakt. Det er Resultatet af dette System, der endnu hænger ved 

næsten alle vore sorte Landsmænd paa vore tropiske Øer”.196  

 Slaveriet havde altså blottet afrocaribierne for incitament til 

selv at udvikle sig, og for Løfting var der ikke tvivl om at et salg 

af øerne til USA ville betyde, at befolkningen ”maaske aldrig 

kommer videre i Udvikling, end den er, men i økonomisk 

Henseende bliver staaende paa Eksistensminimumet”, hvilket 

også ville påvirke den racemæssige udvikling.  

 Der var gennem tidens løb gjort flere forsøg på at sælge den 

vestindiske koloni, med især USA som den mest sandsynlige 

køber, og der havde ovenikøbet fundet deciderede forhandlinger 

sted ved flere lejligheder. I efteråret 1916 var salgsplanerne igen et 

stort tema blandt danske politikere og andre med interesse i 

kolonien, men Løfting tilhørte det segment, der var overbevist 
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om, at man burde beholde øerne.197Årsagen til, at Løfting var 

skeptisk overfor et salg til netop USA, hang også sammen med de 

metoder de hvide amerikanere anvendte for at forbedre de 

afroamerikanske borgere, som ifølge Løfting ikke kunne 

appliceres på de dansk vestindiske afrocaribiere, selvom man i 

USA havde haft succes med det:    

 

Der henvises saa meget til det store og gode Arbejde, som 

rundt omkring gøres for at hæve Negeren op til et højere 

Niveau, saa at det kan blive ham muligt at staa paa egne Ben og 

selv lægge Kursen for sit Liv. Og til Trods for, at der neppe 

noget Sted findes Mage til den Antipati mod Negerracen, som 

findes i Nordamerika, er det særligt det dér foretagende 

Opdragelsesarbejde, der almindelig fremhæves. Det synes nu 

ogsaa at maatte være ypperligt; men for de gode Resultater, der 

kan fremhæves, er man tilbøjelig til at glemme den meget 

vigtige Medhjælper, Nordamerika har i den store naturlige 

Tvangsarbejdsanstalt, som ligger i det tempererede 

Fastlandsklima med dets stærke Vekslen fra næsten tropisk 

Hede til stærk Kulde. Dér tvinges Negeren til at slide i det for 

at kunde faa varme Klæder, kraftig Kost og lune Boliger til at 

staa Kuldetiden igennem med, og de for hans Udvikling næsten 

uheldigste Tilbøjeligheder fra Slavetiden: Ulyst til Arbejde og 

Mangel paa Fremsyn luges saa at sige op af sig selv.198 

 

Ud fra en tidstypisk forestilling om, at racerne kunne udvikle sig 

anerkendte Løfting, at man i USA havde haft succes med ”at 

hæve Negeren op til et højere Niveau”. Men en af de vigtigste 

årsager til denne succes, skulle ifølge Løfting findes ved ”det 

tempererede Fastlandsklima med dets stærke Vekslen fra næsten 

tropisk Hede til stærk Kulde”. Men da der i Caribien udelukkende 

var et tropisk klima, manglede der ifølge Løfting den vigtige 

komponent han kaldte ”den store naturlige 

Tvangsarbejdsanstalt”, som var helt afgørende for afviklingen af 

”de for hans [afrocaribier] Udvikling næsten uheldigste 

Tilbøjeligheder fra Slavetiden: Ulyst til Arbejde og Mangel paa 

Fremsyn”. Man skulle altså ikke forvente, at en amerikansk 

overtagelse ville medføre samme fremskridt blandt den 

afrocaribiske befolkning, på grund af den klimatiske forskel 

mellem USA og Dansk Vestindien. For Løfting var det dermed et 

spørgsmål om, at nogle bestemte forhold skulle gøre sig gældende 
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for, at udviklingen af den ’afrocaribiske race’ kunne lade sig gøre, 

hvilket potentielt set kunne gå forholdsvis stærkt. Racebegrebet 

var ud fra denne opfattelse temmelig fleksibelt og foranderligt 

under de rette omstændigheder. 

 Men derudover var der i USA på daværende tidspunkt også 

en udbredt ”Antipati mod Negerracen”, som medvirkede til at 

motivere det eksisterende ”Opdragelsesarbejde”, hvor både 

raceopdeling og raceekskludering var normal praksis i det 

amerikanske samfund, hvilket man efter Løftings idealopfattelse 

ikke havde været vandt til på samme måde i Dansk Vestindien.199 

 Blandt andet derfor var et salg af kolonien ikke den rette 

løsning ifølge Løfting, og udviklingen af befolkningen måtte 

derfor varetages på anden vis end den amerikanske model i 

fremtiden. 

 Uanset om man var for eller imod salget af den vestindiske 

koloni, var der dog hele tiden den grundlæggende problemstilling, 

der handlede om racernes forskellighed. En forskellighed der 

ifølge tidens evolutionister havde været generationer om at 

udvikle sig, og som havde tilvejebragt vidt forskellige 

udviklingsmønstre mellem racerne, hvilket man kunne se helt 

tydelige spor efter i 1916.  

 En af de afhørte, der var helt overbevist om en markant 

udviklingsmæssig forskel mellem hvide og sorte, var Kaptajn i 

Ingeniørkorpset Carl F. S. Schouboe, der havde været 

udstationeret i Dansk Vestindien i fem år fra 1900, og som 

betragtede udviklingen af racerne som en århundrede lang proces: 

 

Man er herhjemme tilbøjelig til at drive en Slags Afgudsdyrkelse 

med Negrene, vore saakaldte sorte Brødre. De skal behandles 

som vore Ligemænd, som Intelligenspersoner, som Folk, der i 

enhver Henseende staar lige med den hvide Race. Det er et 

overmaade smukt og humant Syn, men det haves i Regelen kun 

af dem, der kun har set en Neger staa i sin pragtfulde Uniform 

foran et Biografteater, som har faret til Vejrs med en 

'niggerboy' i en Elevator i et Hotel. Negeren, særlig 

Marknegeren, er i sin Hjemstavn en ganske anden Person -- jeg 

kunde fristes til at sige selvfølgelig. Den hvide Race har været 

mange Aarhundreder om at arbejde sig op fra Middelalderens 

Mørke og aandelige Trældom til Nutidens Standpunkt. Sætter 

hvide Folk da virkelig deres Race saa lavt i Forhold til den 
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sorte, at de tror, et denne i Løbet af 50 -- 100 Aar efter 

Slaveriets Ophør kan gennemløbe den samme Udvikling i 

kulturel og civilisatorisk Henseende, som den hvide Race har 

været Aarhundreder om at tilendebringe? Jeg tror, de hvide, der 

sætter de sorte paa Højde med sig selv, aldrig har tænkt over 

dette Forhold. Der findes selvfølgelig en Del Negre, som i 

hvert Fald til en vis Grad har tilegnet sig Nutidens Civilisation 

og Kultur. Men det er kun faa, det er Undtagelser, som der 

findes Undtagelser overalt.200 

 

For Schouboe var der ingen tvivl om, at ”Udvikling i kulturel og 

civilisatorisk Henseende” var noget der tog lang tid, hvilket i 

praksis havde betydet, at ”Den hvide Race har været mange 

Aarhundreder om at arbejde sig op fra Middelalderens Mørke og 

aandelige Trældom til Nutidens Standpunkt”. Derudover anså 

Schouboe udviklingen som noget, der mest af alt var betinget af 

de omgivelser den enkelte person befandt sig i, hvilket sås ved 

forskelligheden mellem ”en ’niggerboy’ i en elevator” og 

”Marknegeren” i ”sin Hjemstavn”. 

 Den flere hundrede år lange transformation af ”Den hvide 

race”, var i øvrigt identisk med et forløb som afrocaribiere og 

afrikanere ikke havde gennemlevet, og for Schouboe var det 

derfor utænkeligt, at de skulle ”behandles som vore Ligemænd, 

som Intelligenspersoner, som Folk, der i enhver Henseende staar 

lige med den hvide Race”, hvilket de bestemt ikke var set med 

hans øjne. Her adskilte Schouboe sig radikalt fra den opfattelse 

eksempelvis Booker T. Washington, Ejnar Olsen og F. P. Hiort-

Lorenzen delte, idet de netop anså det for muligt for den sorte 

befolkningsgruppe, at udvikle sig ”from the age of stone to the 

age of electricity” på meget få år.201  

 For Schouboe var det helt tydeligt, at de personer der satte 

lighedstegn mellem racerne aldrig havde oplevet ”Negeren” som 

de egentlig var, men derimod kun havde ”set en Neger staa i sin 

pragtfulde Uniform foran et Biografteater, som har faret til Vejrs 

med en 'niggerboy' i en Elevator i et Hotel”, hvilket ifølge 

Schouboe ikke var repræsentativt for dem som race. At Schouboe 

trods alt anerkendte, at der var ”en Del Negre, som i hvert Fald 

til en vis Grad har tilegnet sig Nutidens Civilisation og Kultur”, 

skulle de udelukkende betragtes som værende ”Undtagelser, som 

der findes Undtagelser overalt”.  
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Schouboe tilhørte dermed den gruppe af hvide europæere, der ud 

fra en evolutionistisk raceopfattelse anså udviklingen af den 

afrocaribiske befolkning, som en længerevarende, omfangsrig og 

næsten umulig opgave. I Schouboe og hans ligesindedes øjne var 

personer som Booker T. Washington og Hamilton Jackson, at 

betragte som undtagelser snarere end reglen. At der fandtes 

enkelte afrocaribiere og afroamerikanere, der udmærkede sig 

intellektuelt eller via organisatorisk talent ændrede ikke på, at folk 

som Schouboe anså udviklingen af afrocaribierne som en 

nærmest umulig proces.  

 Den kritiske holdning Schouboe og andre, der delte hans 

overbevisning, havde overfor afrocaribiernes 

udviklingspotentiale, var blot en blandt mange andre holdninger. 

Som jeg viste i kapitel 2, havde der stort set siden koloniseringens 

begyndelse været missioneret i vidt omfang blandt øernes 

afrocaribiere, og den praksis var stadig omfattende i begyndelsen 

af 1900-tallet. Mange af de personer, der repræsenterede de 

forskellige kirkemenigheder var i daglig berøring med den 

afrocaribiske befolkning, og derfor var der indtil flere præster 

blandt rigsdagskommissionens afhørte. En af dem der tidligere 

havde fungeret som præst i Christianssted på St. Croix, var 

Herman C. J. Lawaetz og han havde efter eget udsagn i løbet af 

en årrække, opbygget et ret indgående kendskab til den 

afrocaribiske befolkning.202  

 Derfor blev Lawaetz naturligt nok, bedt om at forholde sig til 

følgende spørgsmål: ”Er Negerbefolkningen i de senere Aar gaaet 

frem eller tilbage i de nævnte Retninger?” I et meget langt svar på 

det spørgsmål, sagde Lawaetz blandt andet: 

 

Der er ingen, der skal fortælle mig, at Negerracen som saadan 

er umedgørlig eller i det hele taget vanskelig at komme ud af det 

med, eller at den ikke har Fremtidsmuligheder. At Negerracen 

har Udviklingsmuligheder, derfor taler ikke blot de velkendte 

historiske Navne Toussaint l'Ouverture og Booker Washington, 

men ogsaa mindre velkendte Navne fra vore Øer som Blyden, 

og derom fortæller en lang Historie, som jeg kender, om, 

hvordan den sorte Mand har været den hvide Mands mest 

trofaste Medhjælper i den vanskelige og ofte forfulgte 

Missionsgerning, hvorledes der opvoksede et Sæt af udmærkede 

indfødte Medhjælpere.203 

 

                                                 
 
 
202 Betænkning 1916: s. 90 
203 Ibid.: s. 92 
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Selvom Lawaetz samlede svar, hvoraf der kun et gengivet en 

brøkdel her ikke efterlod nogen tvivl om, at han så endog meget 

positivt på den afrocaribiske befolkning, gav visse dele af svaret 

dog alligevel eksempler på, at en racistisk grundtanke prægede alle 

de afhørte i begyndelsen af det 20. århundrede. På trods af, at 

Lawaetz fremhævede ”At Negerracen har Udviklingsmuligheder”, 

og han dermed erklærede sig uenig med eksempelvis Schouboe, 

bekræftede dette synspunkt blot at ideen om forskellige 

menneskeracer, der befandt sig på forskellige udviklingsstadier, 

var en udbredt opfattelse på denne tid. Og når Lawaetz samtidig 

fremførte eksemplet om, at ”den sorte Mand har været den hvide 

Mands mest trofaste Medhjælper”, understregede han måske 

ubevidst sorte menneskers vedblivende inferiøre position overfor 

hvide i hans verdensbillede, idet de stadig blev set på som 

medhjælpere og ikke ligeværdige allierede på daværende 

tidspunkt, som man i øvrigt havde gjort de forgangne ca. 300 

år.204  

 Det skal dog understreges, at Lawaetz overordnet set var 

overbevist om, at den afrocaribiske befolkning ville udvikle sig i 

positiv retning, vis man iværksatte visse initiativer. Her gjaldt det 

for Lawaetz især om at begrænse adgangen til spiritus, men også 

forbedring af løn- og boligvilkår, ud fra en grundopfattelse hvor 

”Tillid avler Tillid, og at det kommer an paa at hjælpe 

Menneskene til at blive bedre og at gøre det bedre for dem”.205 

Hvis der kunne ændres på de forhold var der for Lawaetz ikke 

noget, der lå til hinder for, at afrocaribierne kunne komme på 

niveau med de hvide, og han betragtede derfor ikke personer som 

Booker T. Washington og David Hamilton Jackson som 

undtagelser.  

 

Delkonklusion 

De sidste år op til salget af den vestindiske koloni i 1917 var en 

tid, der prægedes af en række konflikter. De afrocaribiske 

arbejdere, der ikke havde oplevet den helt store sociale, 

økonomiske eller arbejdsmæssige fremgang siden emancipationen 

i 1848, forsøgte at bruge deres formelle ligestilling og frihed til at 

ændre på forholdene, især igennem etableringen af den dansk 

vestindiske arbejderbevægelse.  

                                                 
 
 
204 Kim F. Hall: Things of Darkness: Ecomics of Race and Gender in Early Modern 
England. Cornell University Press, 1995, s. 6 
205 Betænkning 1916: s. 95 
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 Den reaktion bevægelsen og dens leder David Hamilton 

Jackson, først og fremmest blev mødt af var beskyldninger om, at 

arbejderbevægelsen var ude på at sprede racehad på trods af, at 

bevægelsen gjorde sit til, at konflikten udelukkende var orienteret 

mod forbedringen af arbejds- og lønvilkår.  

 Fra anden halvdel af det 19. århundrede og fremefter, skete 

der en gradvis ændring af den måde racebegrebet blev udfyldt på. 

Den evolutionistiske bevægelse, der i de følgende årtier udviklede 

sig, umuliggjorde en forsat forståelse af racebegrebet som åben 

kategori hvor overskridelse af de raciale grænser forsat var mulig. 

Som de to tidligere kapitler har vist, var det indtil et godt stykke 

op i 1800-tallet endnu muligt at overskride de racemæssige 

grænser, hvis man som afrocaribier tilegnede sig enten kristen 

dannelse eller udviste adfærdsmæssige forbedringer. Den 

racefleksibilitet, der i nogle sammenhænge var flette sammen med 

slaveriets strukturelle organisation, hvor et numerisk underlegent 

antal europæiske kolonister havde magten og kontrollen over et 

langt større antal afrikanske slaver, mistede noget af sin betydning 

i takt med ophævelsen af slaveriet. En forudsætning for, at 

slaveriet kunne opretholdes skete blandt andet ved, at lade nogle 

frifarvede få del i de hvides privilegier, hvilket medførte denne 

racefleksibilitet. 

 Det øgede fokus på kroppen som den tydeligste og eneste 

markør, der definerede racerne betød, at racebegrebet lukkede sig 

om sig selv og at enhver form for overskridelse ikke længere var 

mulig. Alle aktører lod på daværende tidspunkt til at acceptere 

denne racedefinition, både afro- og eurocaribiere, de intellektuelle 

afroamerikanere Booker T. Washington og W. E. B. Du Bois og 

tilmed de afhørte repræsentanter for den medicinske verden. At 

racekategorien nu var bestemt af kroppen betød imidlertid ikke, 

at de forestillede racer var statiske kategorier, der ikke kunne 

ændre sig. Den evolutionistiske tankegang lagde tværtimod op til, 

at der indenfor den enkelte race var mulighed for, at en vis 

udvikling kunne forekomme. Det betød også, at tidens 

raceforestillinger i nogen grad kunne indoptage og forklare 

personer som Hamilton Jackson og Washington. De kunne enten 

forstås som del af en forholdsvis hurtig udviklingsproces, der 

havde muliggjort, at afrikanere kunne realisere deres 

civilisatoriske potentiale – en fortolkning som kunne indpasses 

med den udlægning, som præsten Ejnar Olsen, Booker T. 

Washington og F. P. Hiort-Lorenzen kom med. Den anden 

mulighed var, at de blev bortforklaret som undtagelser fra en 

mere generel regel om afrikaneres tilbagestående udvikling og 

ringe potentiale, som eksempelvis Schouboe mente. Tidens 

raceforestillinger gav således mulighed for en række diskussioner 
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og fortolkninger, der ikke længere handlede om hvad der 

definerede race, men derimod om de forskelle, der var i mellem 

racerne, i forhold til både udseende og udviklingsmæssigt 

potentiale. 
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Konklusion 

 

Under Skitseringen af Forholdene paa vore vestindiske Øer vil 

det tillige, for at forstaa den nuværende Situations Opstaaen, 

være nødvendigt at berøre Befolkningsforholdene; disse er ret 

indviklede. For det første findes der to rene udprægede Racer, 

den hvide og den sorte, og, om man vil, en tredje, en 

Blandingsrace, den kulørte, der vel som et Blandingsprodukt af 

de to førstnævnte ikke i egentlig Forstand kan gøre Krav paa at 

kaldes en Race.206 

 

Forestillingen om forskellige menneskeracer hvor sorte 

mennesker var radikalt anderledes end hvide, som Johan C. L. L. 

Løfting udtrykte det i dette citat fra 1916, er stort set identisk 

med den forestilling A. Paludan Müller udtrykte i indeværende 

undersøgelses indledningscitat. Fælles for dem begge er, at de 

anså race for at være bestemt ud fra nogle helt synlige kropslige 

markører, især hudfarve. 

 Den opfattelse både Løfting og Paludan Müller delte, er i 

mange kolonihistoriske undersøgelser endt med at blive 

repræsenteret som den typiske forestilling hvide europæere havde, 

når de skulle forholde sig til opfattelsen af afrikanere under hele 

kolonitiden. Selvom en historiker som Neville Hall bør 

anerkendes for at forsøge at give et mere nuanceret billede af 

fortidens raceforestillinger, end mange andre historikere har 

formået, var selv han tilbøjelig til at hæfte sig ved den 

racemæssige pessimisme, som ifølge Hall prægede hele 

kolonitiden.207  

 Men ved at insistere på at forklare fortidens aktørers 

forestilling om race, alene ud fra citater som det ovenstående af 

Løfting, afskærer man sig selv muligheden for at betragte race 

som et foranderligt begreb og dermed en social konstruktion, 

hvorpå skiftende betydningselementer er blevet påhæftet på 

forskellige tidspunkter. Inspireret af Ira Berlins ide om, at race er 

en historisk social konstruktion, har indeværende undersøgelse 

forsøgt at tydeliggøre nogle af de forskellige markører, der har 

været anvendt til at konstituere racebegrebet under kolonitiden. 

Derudover har det været intentionen her, at nuancere den 

hidtidige danske koloniforsknings opfattelse af race ved, at 

analysere tre forskellige tidsperioder, den tidlige periode, 

                                                 
 
 
206 Johan C. L. L. Løfting: Træk af Dansk Vestindiens Saga. Nielsen & Lydiche, 
København. 1916, s. 416 
207 Neville A. T. Hall: s. 41 
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mellemperioden og den sene periodes diskursive fremstilling af 

racebegrebet, i forsøget på at vise racebegrebets foranderlighed 

over tid. 

I indeværende undersøgelses behandling af kolonitidens 

tidlige periode, blev det tydeligt hvordan den kristne 

verdensanskuelse var stærkt medvirkende for hvorledes 

forestillingen om race kom til udtryk. Internationale forskere som 

Cathrine Hall, Kim Hall og Roxann Wheeler har alle indenfor de 

senest tyve år foretaget lignende undersøgelser, hvor den tidligste 

kolonitids raceopfattelse er blevet analyseret. Fælles for dem alle 

er, at de var i stand til at påvise hvordan centrale dele af 

raceopfattelsen, kom til at handle om modsætningsparret 

civilisation/vildskab, der var baseret på en udbredt fælles 

europæisk diskurs om race, hvilket også synes at være 

konklusionen her. At der fandtes tydelige visuelle forskelle 

mellem afrikanere og europæere var ret indlysende for enhver, 

men det var især afrikanernes hedenskab og mangel på kristen 

dannelse den europæiske litteratur kom til at handle om, i forhold 

til at vurdere de civilisatoriske træk blandt de fremmede folkeslag, 

som den europæiske opdagelse af den øvrige verden medførte. 

Det der afgjorde civilisationsgraden hos den enkelte person, 

var ifølge europæisk målestok blandt andet tilegnelse af kristen 

livsførelse, hvilket indeværende undersøgelse ligeledes har 

demonstreret også gjorde sig gældende i den tidlige danske 

kolonitid. Men i det 18. århundrede anvendtes der også andre 

forskelsmarkører end tro, idet både stand og også kroppen var 

med til at etablere racebegrebet på daværende tidspunkt.  Dette 

kan illustreres på følgende måde:                                

Den store grad af 

racemæssig fleksibilitet der 

prægede 1700-tallets første 

halvdel, var mulig så længe 

antallet af frifarvede var 

forholdsvis begrænset. 

Men i takt med at den 

demografiske 

sammensætning ændrede 

sig i Dansk Vestindien fra 

slutningen af det 18. 

århundrede og frem, som 

blandt andet betød at 

antallet af frifarvede endte 

med at overgå antallet af eurocaribere i 1815, opstod der et behov 

for at redefinere de frifarvedes position, hvilket medførte en 

konsistensløs linje i forhold til opfattelsen af racebegrebet, fra de 
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danske embedsmænds side. Derudover var denne periode i 

verdenshistorien præget af en række begivenheder, som 

eksempelvis den amerikanske uafhængighedskrig fra 1775-1783, 

den franske revolution i 1789, slaveoprøret i det nuværende Haiti 

og daværende franske koloni St. Domingue 1791-1804, samt 

engelsk besættelse af Dansk Vestindien af to omgange fra 1801-

1802 og 1807-1815, hvilket alt sammen var med til at gøre tiden 

til en brydningstid, som satte nye tanker i gang, der kom til at 

påvirke opfattelsen af race. 

 Forestillingen om race, ændrede sig således fra at være 

overvejende kulturelt bestemt, via markører som tro, adfærd og 

stand til i stigende grad at være kropsligt bestemt. Dette 

begrænsede den racemæssige fleksibilitet, men udelukkede dog 

ikke brugen af den tidlige periodes markører helt og aldeles. 

 Indeværende undersøgelse har vist, at der blandt de danske 

embedsmænd i mellemperioden i begyndelsen af 1800-tallet, 

eksisterede mindst tre forskellige opfattelser i forhold til at 

definere de frifarvedes racemæssige position i samfundet. Det 

havde betydning for koloniens indre sikkerhed, om hvorvidt de 

frifarvede hørte til den hvide eller den sorte del af befolkningen, 

eller om de skulle forblive med at være en ”særegen Menneske-

Classe”.  

 En gruppe af embedsmænd mente, at racebegrebet alt for ofte 

blev defineret ud fra kropslige markører, hvilket de betragtede 

som et forkert grundlag. Fordi raceopfattelsen blev defineret af 

kroppen, var det derfor umuligt at overskride de racemæssige 

skel, selvom det i de frifarvedes tilfælde burde være muligt, ifølge 

disse embedsmænd. 

 Overfor denne position stod en anden gruppe embedsmænd, 

der i forhold til forestillingen om race var uenige på to punkter og 

enige på andre to. Enighed var der med hensyn til at betragte race 

ud fra kropslig forskellighed, og også i forhold til at raceskellene 

ikke kunne overskrides. Denne gruppe embedsmænd var derimod 

uenige om, at der i de frifarvedes tilfælde burde være mulighed 

for racemæssig overskridelse, ligesom de var uenige om hvorvidt 

racebegrebet kun blev defineret ud fra kropslige skel. Denne 

gruppe embedsmænd anså nemlig også betydningselementer som 

sædvane og tradition, som værende bestemmende for de 

racemæssige tilhørsforhold.    

 Den tredje position stod eksempelvis Peter von Scholten for. 

Han betragtede ligeledes race ud fra kategorierne tradition, 

sædvane og krop, og han mente på samme tid at de racemæssige 

skel potentielt set kunne overskrides. Det var dog ikke alle 

afrocaribiere, der uden videre skulle kunne overskride 

raceskellene, som ifølge von Scholten alene burde forbeholdes de 
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frifarvede personer, der i forvejen besad en vis portion dannelse 

og indtog den højeste standsmæssige position, det vestindiske 

kolonisamfund tillod. Samtidig havde det også betydning i 

forhold til den enkelte frifarvede, at han eller hun ikke længere 

havde synlige afrikanske træk. Illustration af mellemperiodens 

raceopfattelse kunne se ud på følgende måde, hvor kroppen 

betyder mere end i den tidlige periode:                          
De forestillinger om 

race der prægede 

slutningen af 1700-tallet og 

første halvdel af 1800-

tallet, havde således visse 

ligheder, men var samtidig 

præget at manglende 

konsistens, der gjorde det 

hele meget forvirrende, 

som illustrationen viser. 

Derudover var der 

forskellige opfattelser af 

om raceskellene kunne 

overskrides eller ej, hvilket 

skyldtes at racekategorien 

ikke havde lukket sig 

endegyldigt endnu.  

 Den uenighed og rest af racemæssige fleksibilitet der 

kendetegnede mellemperioden mistede sin betydning i takt med, 

at den evolutionistiske tænkning begyndte at vinde indpas i det 

19. århundredes anden halvdel. I den sene periode blev en forsat 

forståelse af racebegrebet som en åben kategori, der var defineret 

af flere forskellige betydningselementer, og hvor overskridelse af 

de racemæssige skel ifølge nogles opfattelse endnu kunne lade sig 

gøre, en umulighed. Kroppen var nu den eneste markør der blev 

anvendt til at definere race, hvilket betød at racebegrebet lukkede 

sig definitivt om sig selv. 

 Internationale forskere som eksempelvis Christian Geulen, 

har analyseret hvordan den racemæssige diskurs foranderlighed 

på daværende tidspunkt, især kom til at handle om de enkelte 

racers potentiale for udvikling. Selvom racekategorien nu var 

lukket og alle i samtiden lod til at acceptere at racebegrebet blev 

defineret udelukkende af kroppen, var det ikke ensbetydende med 

at den forblev statisk uden mulighed for at ændre sig. I 

overensstemmelse med slutningen af 1800-tallets og begyndelsen 

af 1900-tallets evolutionistiske tænkning, har denne undersøgelse 

vist, at der også i dansk vestindisk kontekst blev debatteret heftigt 

om racernes potentiale for udvikling. 
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 De mange afhøringsreferater fra rigsdagskommissionens 

undersøgelse afslører, at uanset om den enkelte afhørte i sin 

grundopfattelse var positivt eller negativt stemt overfor 

afrocaribierne, eller var for eller imod salget af kolonien, var der 

ingen der anfægtede racernes eksistens og at race defineredes af 

kroppen. Det man diskuterede på den tid var, om den sorte race 

kunne udvikle sig til at nærme sig samme niveau som den hvide, 

og i så fald i hvilket tempo. Den sene periodes raceopfattelse ser 

således ud på følgende måde, hvor kroppen er den eneste 

racemarkør:  

Denne undersøgelse har således 

vist, at tiden er moden til, at også 

danske historikere inddrager 

racebegrebet langt mere i deres 

historiske undersøgelser end der 

hidtil har været tradition for, og at 

opfattelsen af race som ’det samme’ 

uafhængigt af tid, bør nuanceres. 

Historikere, der inddrager 

racebegrebet som del af deres 

kolonihistoriske analyser bør derfor 

holde sig for øje, at race ikke blev 

betragtet på samme måde i eksempelvis 1740, 1833 og 1916 af 

fortidens aktører, netop på grund af racebegrebets 

foranderlighed. Alle uanset tidsperiode, var naturligvis 

opmærksomme på de tydelige visuelle forskelle mellem afrikanere 

og europæere, men som den internationale forskning, såvel som 

indeværende undersøgelse har vist, var en række andre 

betydningselementer ud over kropslig forskellighed med til at 

definere racebegrebet i en lang årrække.  
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