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Abstract 
This thesis unfolds a new perspective of the enslaved Africans and Afro-

Caribbeans life on St. Croix, Danish West Indies, from 1798 to 1846, by 

questioning their internal space of actions. Through examination of the 

hypothesis, that the group of enslaved people was more socially 

differentiated in-between, this thesis argues that there existed different 

strategies for obtaining and emphasizing social positions within the group 

of slaves and that the slaves made social distinctions with ascribed values, 

that exposed different ways of interactions within the social space. These 

social distinctions made the space of actions to a complex space, where the 

slaves positioned themselves towards the structures of the slave society, 

and especially positioned themselves towards the group of slave’s itself. In 

the end this lead to more nuanced understanding of the slave group and 

their space of actions in the Danish West Indies. 

To examine this more clearly the thesis uses an analytical strategy, 

inspired by Bourdieu’s thoughts on social distinction, to approach the 

examination of the internal space and discusses how the current research 

has described the enslaved Africans and Afro-Caribbeans as a 

homogenous group with a consistent perception of the slave society. This 

sets out to discuss some of the theoretical and methodological strategies 

that are used in this thesis, and more broadly, in the research context of 

Afro-Caribbean studies in the Caribbean sphere. Furthermore the 

empirical foundation is based on the Head of Police Chiefs day-to-day 

records in Christiansted. In these records, the thesis demonstrates that it’s 

possible to examine the internal positioning in the group of slaves, through 

the slaves numerous testimonies and complaints directed to the Head of 

Police Chief. The slaves’ testimonies and complaints varied greatly in 

form, practice and purpose, but breach the opportunity for studying the 

slave’s internal positioning more extensively.  

In conclusion, this thesis reveals different social distinctions that can 

relate to the internal space of the slaves and how the positions was used by 

the slaves in their everyday life in the Danish West Indian slave society. 
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This assumption highlights the thesis’ hypothetic statement, which 

underlines the whole thesis; that the group of enslaved Africans and Afro-

Caribbeans was non-homogen and subdivided into many different social 

positions.  
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Indledning 
I februar 1808 kom de tre afrocaribiske slaver, August, Dick og Secipio op 

at slås i Madame Booths bod i byen Christiansted på St. Croix, i Dansk 

Vestindien. De tre afrocaribiske slaver havde mødt hinanden i boden en 

søndag eftermiddag, efter August havde solgt brænde på markedet i 

Christiansted og var på vej hjem til sin plantage. Slagsmålet forblev dog 

ikke en sag mellem de tre, da politimesteren i Christiansted, Mouritzen, fik 

underretning om slagsmålet gennem J. M. Magens, Augusts ejer, to dage 

efter. Politimester Mouritzen havde givet ordre til, at der skulle foretages 

en videre undersøgelse af omstændighederne omkring slagsmålet, og havde 

udsendt D. W. Jemmaly til plantagen Marienhøy for at afhøre August 

angående slagsmålet. Politimesteren havde pligt til at føre journal over de 

daglige hændelser der skete i Christiansteds jurisdiktion, og sagen om 

slagsmålet mellem August, Dick og Secipio blev derfor optegnet således: 

”I Eftermiddag kl. 6 slet indfandt undertegnede [D.W. Jemmaly] sig på hr. 
politimester Mouritzens Vegne på Plantagen Marienhøy for der ifølge 
skriftlig anmeldelse af bemeldte Plantages Ejer hr. J. M. Magens, af Gaars 
dato, men som først nu i Dag kommer Politimesteren tilhænde	  at foretage 
en [sic]	   Undersøgelsesforhør angående at en Neger ved Navn August 
tilhørende besagte Plantage den 7. dennes var bleven overfaldet på en 
morderisk Måde af en Neger tilhørende John Richardson.”1 

August fortalte D. W. Jemmaly, at han var født i Afrika og døbt i den 

engelske kirke på St. Croix. Overfaldet havde ifølge August været skyld i, 

at han ikke havde været i stand til at arbejde i plantagens sukkerrørsmark, 

og derfor havde han meldt sig syg. Det var ejeren af Marienhøy plantage, J. 

M. Magens, der havde underrettet politimester Mouritzen om slagsmålet, 

eftersom han manglede August til at arbejde, og derfor ville have 

erstatning af John Richardson for den manglende arbejdskraft. August 

forklarede til D. W. Jemmaly, at på vejen hjem til Marienhøy havde han 

stoppet i Madame Booths bod for at købe noget brød. I Madame Booths 

bod mødte han Dick og Secipio, og mødet udviklede sig hurtigt til et 

                                                 

1 CB 38. 31. 2.: 9. februar 1808.  
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slagsmål mellem de tre. August forklarede sin egen opfattelse af 

situationen i boden til D. W. Jemmaly således: 

”[at] en halv voxen Dreng hvis Navn han ei ved [der er tale om Dick] 
stødte til Deponenten adskillige Gange og sagde at han skulde gå bort. 
Deponenten svarede at der var Plads nok til dem begge, og at han skulde 
lade være at støde til ham. Den anden Neger, hvis navn er Secipio toeg 
[sic] da strax Ordet [og] Udskældte Deponenten og bad den anden Dreng 
[Dick] at bringe ham sin Stok. Denne gik efter Stokken og bragte den, 
imidlertid var Deponenten Deponenten [sic] kommen udenfor og vilde gå 
til Plantagen, Secipio forfulgte ham og med en svær Stok slog ham over 
Ryggen. Deponenten ventede sig for at se hvem det var og i det samme 
slog Secipio igen og traf Deponenten på Øjet, hvorved han blev tilføjet 
Saaret hvoraf han nu er syg. […]	  Deponenten deklarere aldrig at have haft 
Disput med Negeren Secipio ej heller at have givet det ringeste Anledning 
til dette Overfald og Mishandling.”2 

August var, efter at blive slået på øjet med Secipios stok, flygtet fra 

Madame Booths bod og hjem til Marienhøy. August fremhævede over for 

D. W. Jemmaly, at han ikke havde nogen anelse om, hvorfor Secipio havde 

overfaldet ham og desuden aldrig havde været i disput med Secipio eller 

Dick. Men August havde ikke været alene i Madame Booths bod, da han 

blev overfaldet. De tre afrocaribiske slaver Quashy, James og John, der 

ligeledes tilhørte plantagen Marienhøy, havde også været der og havde alle 

overværet slagsmålet ude på gaden. Derfor blev undersøgelsen opholdt, 

indtil politimester Mouritzen kunne indkalde de tre til videre forhør i 

sagen. Quashy, James og John befandt sig hos Mouritzen to dage senere, 

og de fortalte til politimesteren, at de arbejdede sammen med August i 

sukkerrørsmarken, mens James fortalte, at han arbejdede som bødker på 

plantagen. Det var altså klart, at de alle havde en social relation til August 

og om muligt kunne give et dyberegående indblik i sagen til politimester 

Mouritzen. 

Quashy forklarede til politimester Mouritzen, at han også havde været 

i Madame Booths bod for at købe brød samme dag som August og havde 

observeret, at Dick ikke ville ”tillade August at komme til Disken for at 

købe Brød”3 og at Secipio ”tog Parti med Drengen Dick, og efter at have 

                                                 

2 CB 38. 31. 2.: 9. februar 1808. 
3 CB 38. 31. 2.: 11. februar 1808. 
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Udskældt August beordrede han Dick at hente hans Stok”4. Quashy havde 

selv forsøgt at forhindre overfaldet, men ”da denne [Secipio] og 2 a 3 [sic] 

andre negere gav Deponenten adskillige Slag i Hovedet”5 på gaden uden 

for Madame Booths bod, havde Quashy løbet væk. Quashy tilføjede 

derudover, at August var ”en meget Fredsommelig Neger og aldrig har 

haft Klammeri eller Uenighed med nogen af Plantagens Negere”6. Både 

James’ og Johns forklaring til politimester Mouritzen stemte mere eller 

mindre overens med Quashys forklaring, men de havde dog ikke deltaget i 

slagsmålet på gaden, men havde været til stede og set slagsmålet. Den 

videre undersøgelse af overfaldet på August stopper for så vidt her, da 

politimesterens politijournaler fra Christiansted ikke har flere 

anmærkninger i sagen.7 Selvom forløbet ender her, så giver det overordnet 

et interessant indblik i de retslige forhold for de afrocaribiske slaver på St. 

Croix samt et indblik i den interne positionering mellem de afrocaribiske 

slaver.  

Episoden var nedskrevet af politimesteren og altså set ud fra en 

dansk embedsmands øjne, men slagsmålet fortæller ikke meget om de 

afrocaribiske slavers relation til eurocaribierne eller koloniadministrationen 

på St. Croix, men hovedsageligt om det indbyrdes relationer mellem de 

afrocaribiske slaver. Især er det værd at fremhæve, at de betegnede 

hinanden med forskellige sociale handlinger og kendetegn; nogle var 

fredsommelige, nogle var morderiske, nogle havde en stok, nogle tog parti 

og nogle udskældte. Optrinnet var hverken ”modstand” eller 

”forhandling” om magtforholdet mellem afrocaribierne og eurocaribierne, 

og handlede for så vidt heller ikke om eurocaribiernes undertrykkelse af 

afrocaribierne (se s. 11 for en nærmere forklaring af disse termer), men er 

                                                 

4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Der er ingen afslutning på sagen i politijournalen. Sagen er muligvis 
blevet afsluttet i en anden retsinstans uden at være ført videre i 
politijournalen. Det var ofte den forekommende juridiske proces for den 
laveste retsinstans i de caribiske slavesamfund. Se Turner 1999 s. 254; 
Simonsen 2014 s. 53-55 og 87-92. 
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altså et vidnesbyrd om en intern social positionering blandt de 

afrocaribiske slaver i Madame Booths bod. 

Vi får nok aldrig besvaret alle spørgsmålene om, hvad der skete den 

søndag eftermiddag i februar 1808 i Madame Booths bod, og vi finder nok 

aldrig ud af, hvad uenigheden i virkeligheden drejede sig om. Men 

episoden fortæller os, at der muligvis eksisterede en social forskel mellem 

de afrocaribiske slaver, en forskel, der ikke nødvendigvis havde noget at 

gøre med de sociale beskrivelser, koloniadministrationen opdelte dem 

efter. De sociale forhold internt blandt slaver i Dansk Vestindien er ikke 

tidligere blevet belyst indgående, og dette speciale tager netop 

udgangspunkt i de afrocaribiske slavers interne sociale positionering på St. 

Croix. I det følgende præsenteres specialets problemformulering, hypotese 

og struktur samt terminologi.  

Problemformulering og struktur 

På baggrund af ovennævnte episode og andre eksempler af slavernes 

interne positionering, behandler specialet de indbyrdes sociale relationer 

mellem de afrocaribiske slaver på St. Croix, og hvordan disse udspillede sig 

mellem slaverne. Specialet arbejder derfor med følgende problemstilling:   

Med udgangspunkt i politijournalerne fra Christiansted St. Croix 1798-
1846 undersøges de afrocaribiske slavers strategier og praksisser for social 
positionering i Dansk Vestindien. Dette baserer sig på en hypotese om, at 
magtstrukturen i Dansk Vestindien ikke fuldstændig bestemte de sociale 
positioner, slaverne kunne etablere. Ambitionen er dermed at vise, at 
gruppen af afrocaribiske slaver var mere indbyrdes differentieret end hidtil 
antaget. 

Det er specialets mål at nuancere de kategorier og mærkater, der i den 

nuværende forskning beskriver gruppen af afrocaribiske slaver. 

Kategoriseringen bliver ofte deskriptiv, da slavernes interaktion med 

eurocaribierne alene bliver et spørgsmål om en ”modstand” mod eller en 

”forhandling” af et magtforhold. Hermed bliver der etableret et billede af 

slaverne som en homogen gruppe med de samme forestillinger om deres 

muligheder for at handle og agere i det caribiske slavesamfund. Et af 

specialets mål er således at bryde med dette billede og vise de afrocaribiske 

slavers mulighed for at positionere sig indbyrdes, for at vise hvordan 
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gruppen af slaver ikke havde ens forestillinger om den verden, der omgav 

dem, og var mere socialt differentieret end hidtil antaget.  

Specialets første afsnit placerer det i en forskningsmæssig kontekst, 

derefter gives et kort oprids af den historiske kontekst for de afrocaribiske 

slaver på St. Croix og en placering af den historiske ramme i Caribien. 

Herefter følger specialets kilde- og metodemæssige overvejelser, med vægt 

på det enkeltstående kildeeksempel og det sociale rum hos politimesteren. 

Før analysen vil den valgte analytiske tilgang udfoldes og diskuteres. 

Analysen udforsker slavernes strategier og praksisser for social 

positionering, med udgangspunkt i politimesterens politijournaler fra 

Christiansted. Tematikken er overordnet delt op i de sociale positioner, 

politijournalerne har åbenbaret under arbejdet med kilderne. 

Afslutningsvis diskuteres analysens resultater ud fra den valgte tilgang og 

sammenholdes med perspektiverne fra forskningsoversigten.  

Terminologi 

Gruppen af afrocaribiske slaver er historisk blevet beskrevet og fremstillet 

på flere forskellige måder, som i de fleste tilfælde refererede til datidens 

raceforståelse. Den danske koloniadministration i Dansk Vestindien brugte 

primært betegnelsen neger eller negerinde om de afrocaribiske slaver, mens 

udtryk som kystneger(-inde), maronneger(-inde), mulat(-inde), eller mulatneger(-inde) 

også forekom som betegnelse for afrocaribiske slaver, der var løbet bort 

(maron), havde en afrikansk oprindelse (kystneger eller født på kysten) eller 

havde en afrocaribisk mor og en eurocaribisk far (mulat). Udtrykket neger 

blev brugt i den tidlige danske forskning om de afrocaribiske slaver, men 

er senere blevet erstattet med slave.8 I den nyere danske forskning er 

betegnelsen afrocaribisk slave blevet brugt for at betone kulturmødet 

mellem det afrikanske, det europæiske og det caribiske i den danske 

koloni.9 Disse nye kategoriseringer har søgt netop at undgå at tillægge 

positive eller negative konnotationer og kategoriseringer af de 

afrocaribiske slaver.  

                                                 

8 Se Schack 1995 s. 2-3 om belastede ord i den danske offentlighed. 
9 Sebro 25-28 
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I den engelsksprogede litteratur ses desuden en tilbagevendende 

tendens til at brug begrebet enslaved i stedet for begrebet slave. Dette gøres 

for at påpege den ufrivillige accept af slaveriet blandt de afrocaribiske 

slaver og for at undgå en racenedsættende konnotation.10 Den 

terminologiske tankegang i specialet forholder sig til de afrocaribiske slaver 

som aktive aktører i det sociale rum på St. Croix og hævder, at ”Naming is a 

crucial aspect of converting ’anybodies’ into ’somebodies’”11. For at forfølge den 

nyere danske og internationale forskningstradition om Dansk Vestindien 

bruges derfor betegnelsen afrocaribiske slaver om gruppen af de 

afrocaribiere, der ikke var frie og befandt sig på St. Croix i perioden 1798-

1846. Eurocaribierne var gruppen af frie europæere, der dels kom fra 

Danmark, men også fra mange andre lande. 

De skrevne sprog i det empiriske materiale har ikke en fælles 

accepteret stavemåde, hvilket betyder, at eksempelvis navne blev stavet på 

flere forskellige måder. I disse tilfælde har jeg vurderet navnet i forlængelse 

af sagens fulde forløb og/eller efter den hyppigst forekommende 

stavemåde. Empirien er sprogligt meget varieret, og der skrives således 

både på dansk og engelsk. Det er dog bevidst, at citaterne fra empirien står 

i deres originale ordlyd (min transskribering), da dette giver et bedre 

indtryk af selve omstændighederne omkring selve forhørene, og samtidig 

kommer min eventuelle oversættelse til nutidsdansk heller ikke til at spille 

en rolle for forståelsen.  

                                                 

10 Campbell 2004 s. 42. 
11 Citeret i Bruck 2006 s. 3. 
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Den historiske kontekst 
For at danne en ramme om undersøgelsen af det sociale rum for slaverne 

på St. Croix, lægger dette kapitel vægt på den historiske kontekst, der 

omgav de afrocaribiske slaver, heriblandt på slaveriet som institution i 

Dansk Vestindien, øens befolkning og de forhold, der berørte de 

afrocaribiske slavers liv i det vestindiske slavesamfund. Dette gøres for at 

placere slaverne i en historisk dansk-vestindisk kontekst, der ikke kun 

fokuserer på den afrocaribiske del af St. Croix, men også inddrager de 

aspekter, der generelt påvirkede slavernes levevilkår.  

Danmark-Norges12 etableringer af kolonier i Tranquebar, Serampore 

og Nicobarerne i Indien, på Guldkysten af Afrika i det nuværende Ghana 

samt Grønland, Island og Færøerne i Nordatlanten understreger, at 

Danmark var en kolonimagt på lige fod med de andre europæiske 

kolonimagter i denne periode.13 Kolonierne i Dansk Vestindien bestod af 

tre øer; St. Thomas, St. Jan og St. Croix, som alle var i dansk besiddelse 

frem til 1917. Anskaffelsen af øerne var økonomisk motiveret fra den 

danske stats side, og man var hovedsageligt interesseret i at starte en 

produktion af sukker og bomuld til eksport til Danmark. Dyrkningen og 

produktionen af sukker krævede hårdt fysisk arbejde, og det var derfor 

nødvendigt at anskaffe en stor arbejdsstyrke af mennesker. Ligesom i 

andre caribiske kolonier købte plantageejerne i Dansk Vestindien slaver fra 

Afrikas vestkyst for at opretholde arbejdsstyrken til det intense og 

krævende arbejde med at dyrke jorden. De danske besiddelser i Vestindien 

                                                 

12 Norge var en del af den danske krone (rigsfællesskabet) indtil Norge blev 
afstået til Sverige i 1814. Dermed tog Norge også del i kolonibesiddelserne 
i Dansk Vestindien. Dette afspejles blandt andet i øget forskningsinteresse 
om den fælles koloniale fortid. Se blandt andet Per O. Hernæs, Slaves, 
Danes, and African Coast Society. The Danish Slave Trade from West Africa and 
Afro-danish Relations on the Eighteenth-Century Gold Coast. 1998; Leif Svalesen, 
Slaveskibet Fredensborg og dansk-norsk slavehandel i 1700-tallet. 1996; Øyvind 
Tomter, Frie fargede på St. Croix 1755-1800. 2007. I en skandinavisk 
kontekst se Magdalena Naum & Jonas M. Nordin (red.), Scandinavian 
Colonialism and the Rise of Modernity: Small Time Agents in a Global Arena., 
2013. 
13 Nordin 2013 s. 4-9. 
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var i slutningen af 1700-tallet et fuldt etableret caribisk plantagesamfund, 

hvor slaveri og slavehandel var en normal del af hverdagen for både 

befolkningen og administrationen.  

St. Croix og Christiansted 

St. Croix var en af Danmarks tre øer i Vestindien og blev købt den 15. juni 

1733 fra Frankrig. Formålet med købet af øen var at udvide den dansk-

vestindiske handel og forøge produktionen og eksporten af sukker til 

Danmark. Det var Vestindisk-guinesisk Kompagni, der købte øen i 1733, 

og de ønskede udelukkende at sælge øens plantagegrunde til danske 

kolonister. Det var imidlertid vanskeligt for kompagniet at tiltrække nok 

kolonister fra Danmark, og salget af plantagegrunde forløb ikke med den 

ønskede hastighed. Derfor åbnede kompagniet op for salg af 

plantagegrunde til andre europæere og eurocaribiere fra andre nationer. 

Det betød imidlertid, at befolkningen på St. Croix ikke udelukkende 

bestod af danskere og afrocaribiske slaver, men også af udenlandske 

kolonister og indvandrere fra de nærliggende britiske og franske øer.14 

Selvom der var en stor indvandring og dermed en alsidig befolkning, var 

embedsposterne i koloniadministrationen og de højere poster inden for 

militæret primært beklædt af personer fra Danmark.15 

Christiansted var fra begyndelsen centrum for den danske 

koloniadministration på St. Croix, og havnen i Christiansted fungerede 

som udskibningshavn for den producerede sukker. Christiansted er 

lokaliseret på nordsiden af St. Croix, og sammen med Frederiksted, der 

ligger på øens vestlige side, udgjorde den St. Croix’ urbane liv. Begge var, i 

sammenligning med danske forhold på samme tid, store købstæder. I takt 

med, at byen voksede efter overtagelsen i 1733, og fortet Christiansværn 

blev udvidet, blev der bygget kirker, vejerboder, lægeboliger, apoteker og 

                                                 

14 Hornby 1980 s. 103-104. 
15 Ibid. s. 190. 



Den historiske kontekst 

 16 

pakhuse. Byen blev hurtigt det nye administrative center for kolonien i 

Vestindien, da den danske krone overtog Kompagniets aktiver i 1755.16 

Befolkningen på St. Croix 

Befolkningen på St. Croix var, ligesom i de andre kolonier i Caribien, en 

broget gruppe og bestod overordnet af eurocaribiere, afrocaribiske slaver 

og frie afrocaribiere. Disse tre befolkningsgrupper forsøgte 

koloniadministrationen at holde adskilt primært via deres hudfarve. Øens 

afrocaribiske slaver havde enten en afrikansk, afrikansk-caribisk eller en 

afrikansk-europæisk oprindelse og udgjorde den største befolkningsgruppe 

på alle tre øer. Herefter var gruppen af eurocaribiere, der havde en 

europæisk oprindelse. Gruppen af eurocaribiere var den mest velstillede 

befolkningsgruppe, men der eksisterede også en eurocaribisk underklasse, 

der hovedsageligt holdt til i byerne.17 Den sidste befolkningsgruppe var frie 

afrocaribiere, som i starten af koloniseringen ikke talte mange indbyggere. 

I løbet af 1700-tallet voksede befolkningsgruppen af frie afrocaribiere sig 

dog større, og i 1815 var der flere frie afrocaribiere end eurocaribiere på St. 

Croix.18 De frie afrocaribiere fandt primært arbejde og bosættelse i byerne 

efter de havde opnået frihed fra slaveriet.19 De frie afrocaribiere havde ikke 

de samme rettigheder som eurocaribierne, selvom de var frie, da den lokale 

lovgivning og de sociale konventioner på øerne lagde en kraftig 

begrænsning på deres rettigheder og deres formelle handlerum.20 Derfor 

var gruppen af frie afrocaribiere adskilt fra afrocaribiere og eurocaribiere, 

og de boede overvejende i et bestemt kvarter i byen kaldet Frigottet.21 Der 

var stor forskel på de forskellige befolkningsgruppers sociale og 

økonomiske muligheder, og magtforholdet mellem befolkningsgrupperne 

begrænsede både slaverne på plantagerne og i byerne. 

                                                 

16 Ibid. s. 115; Larsen 1928 s. 108. 
17 Flygare 2012 s. 9. 
18 Se ibid. s. 9 og note 26. 
19 For en gennemgang af forskellige muligheder for at opnå frihed for 
afrocaribierne i Dansk Vestindien se Hall 1992 s. 139-156; Rezende 2009 s. 
145-149. 
20 Se Olsen 2010 s.18; Rezende 2009 s. 147; Simonsen 2000 s. 67-68. 
21 Flygare 2012 s. 41. 
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De afrocaribiske slaver levede enten på plantagerne eller i byerne og 

varetog mange forskellige erhverv. Slaverne var i mange henseender 

rygraden i plantagesamfundet på St. Croix, og produktionen af sukker 

afhang udelukkende af deres tilstedeværelse.22 På plantagerne drejede det 

sig oftest om arbejde i sukkermarken eller som håndværkere, mens 

slaverne i byerne både arbejdede som matroser, havnearbejdere, husslaver, 

håndværkere, musikanter eller solgte varer på markederne.23 Det 

demografiske overblik over slavernes antal i forhold til eurocaribierne og 

de frie afrocaribiere kan ses i nedenstående figur 1, der klart viser den 

demografiske udvikling med færre afrocaribiske slaver, modsat det 

stigende antal frie afrocaribiere.24 

Figur 1 - Tabel over indbyggerne på St. Croix 1798-1846  

Årstal Afrocaribiske 
slaver 

Eurocaribiere Frie 
afrocaribiere 

1798 26.643 1.852 513 

1803 27.161 1.972  1.656 

1815 24.723 1.840 2.480 

1835 19.876 1.892 4.913 

1846 16.706 7.359 *  

*inkluderer både eurocaribiske og frie afrocaribiske indbyggere. 

Tabellen viser samtidig den interessante politiske udvikling i 1700-/1800-

tallet, hvor slavehandelen så småt blev afviklet. Dette hænger sammen med 

de humanistiske strømninger i Europa i slutningen af 1700-tallet, der 

opponerede mod slavehandlens inhumane behandling af slaverne. Man 

ønskede importen af afrikanske slaver til kolonierne i Caribien stoppet, 

hvilket for Danmark skete i 1803 efter en tiårig varslingsperiode.25 

Varslingsperioden var med til at skabe et øget fokus på at fremme den 

                                                 

22 Se Sebro 2010 s. 140-141 for en uddybende forklaring af arbejdsdagen 
på plantager på St. Croix. 
23 Hall 1992 s. 88-92. 
24 Tabellen bygger på Rezende 2009 s. 143; Hall 1992 s. 5; Higman 1997 s. 
51; og Green-Pedersen 1981 s. 247-248. Bemærk at Rezendes antal er 
højere end Green-Pedersen. 
25 Hall 1992 s. 67-69; Hornby 1980 s. 180 og 243; Jensen 2006 s. 41. 
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naturlige reproduktion af afrocaribiske slaver i Dansk Vestindien, således 

at importstoppet i 1803 ikke ville få økonomiske konsekvenser for slave- 

og plantageejerne. 

Efter ophøret af slavehandelen begyndte man i første halvdel af 1800-

tallet at sætte spørgsmålstegn ved selve slaveriet som institution. Disse 

strømninger handlede mest af alt om den umenneskelige behandling af 

slaverne i kolonierne samt et ønske om at forbedre forholdene for 

slaverne, og efterhånden kunne slavernes emancipation ikke længere 

forhindres.26 Den humane strømning i koloniernes moderlande samt 

slavernes egen modstand og oprør mod slaveriet i kolonien gjorde, at 

slaveriet ophørte i 1848 i Dansk Vestindien.27 

Dansk Vestindien i en caribisk kontekst 

Dansk Vestindiens placering i Caribien betød, at forholdene på de danske 

øer ofte blev påvirket af de omkringliggende nationers aktiviteter både i 

Caribien og i moderlandene. Således blev Dansk Vestindien besat af 

England i perioden 1801-1802 og 1807-1815 som følge af Englandskrigene 

og senere Napoleonskrigene i Europa.28 Under det engelske styre fortsatte 

hverdagslivet og den danske administration dog stort set uændret.29  

Samfundsstrukturen i Dansk Vestindien, der blev opbygget gennem 

1700-tallet, havde mange lighedspunkter med de andre øer i Vestindien, 

særligt de britiske og de franske naboøer. Den sociale orden, udført af 

koloniadministrationerne i Dansk Vestindien, var en fast bestanddel af alle 

slavesamfundene i kolonierne i Caribien, og der kan derfor drages en del 

paralleller mellem den lovgivning, der begrænsede de afrocaribiske slavers 

frihed på tværs i de caribiske slavesamfund.30 

                                                 

26 Hall 1992 s. 196; Hornby 1980 s. 244. 
27 Hall 1992 s. 190-191. 
28 Besættelserne var en del af et større storpolitisk spil, der udspillede sig i 
Europa, der fik konsekvenser for kolonimagternes forskellige besiddelser i 
Caribien. Se Hornby 1980 s. 203-206 og Hall 1992 s. 26-27. 
29 Hornby 1980 s. 207. 
30 Goveia 1991 s. 360-361. 
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Alle disse forhold, med undtagelse af ophævelse af både slavehandelen 

og slaveri, var med til at konstituere et racemæssigt slaveri, hvor de 

afrocaribiske slaver blev placeret nederst i det sociale hierarki. 

Koloniadministrationen søgte at bibeholde denne opdeling og lagde pres 

på for, at slaverne forblev en homogen gruppe, der havde et begrænset 

handlerum, så den sociale orden kunne bibeholdes. 
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Forskningsoversigt 
I det følgende vil den relevante forskningslitteratur blive præsenteret og 

diskuteret med udgangspunkt i specialets problemstilling. Derudover 

placeres specialet i den nuværende forskning om de afrocaribiske slaver i 

Caribien. Kapitlet forholder sig dermed til fremstillingen af de 

afrocaribiske slaver i forskningen, med fokus på både beskrivelsen af 

gruppen af slaver og deres mulighed for at positionere sig internt. Kapitlet 

vil først og fremmest behandle de væsentligste bidrag i forskningen om 

afrocaribiske slaver, der har benyttet samme eller sammenlignelig empiri, 

hvilket bevirker, at fokusset er i en bredere caribisk kontekst. Dernæst vil 

kapitlet udforske forskningslitteraturen om de afrocaribiske slaver i Dansk 

Vestindien ud fra selvsamme betragtning, dog med særligt blik på, hvordan 

gruppen af afrocaribiske slaver er beskrevet og studeret. Et konstatering, 

der opstår, når man bevæger sig mellem historiografien fra den caribiske 

forskning og den danske om de afrocaribiske slaver er, at de ofte minder 

om hinanden, med fælles udviklingstræk i forskningen. Den eneste 

signifikante forskel, der kan observeres, er, at forskningen i Dansk 

Vestindien har været langsommere om at komme i gang.31  

                                                 

31 Jensen 2006 s. 25. 
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Fremstillinger af de afrocaribiske slavers sociale 

positionering i en caribisk kontekst 

Forskningsoversigten tager udgangspunkt i problemformuleringens 

hypotese om, at den nuværende32 forskning har en indbygget diskurs om 

de afrocaribiske slaver som en homogen gruppe, uden nævneværdig intern 

social positionering. Overordnet har forskningen primært beskæftiget sig 

med slavernes interaktion med eurocaribierne ud fra et spørgsmål om 

”modstand” mod eller ”forhandling” om magtrelationen mellem 

afrocaribierne og eurocaribierne i slavesamfundene, og derved fremtræder 

gruppen af afrocaribiske slaver netop som en ensartet gruppe, der nok 

viste, de havde et handlerum, men ikke at der var indbyrdes forskel på 

slaverne. 

Historieskrivningen om de caribiske slavesamfund har traditionelt 

været præget af en interesse i at undersøge og kortlægge de administrative 

og institutionelle sider af kolonimagternes historie, hvilket i mange tilfælde 

har udløst analyser af den økonomiske- og handelsmæssige side af 

kolonihistorien.33 Denne historiografiske tendens har betydet, at 

afrocaribierne og deres sociale forhold groft set ikke er blevet behandlet 

indgående i den tidlige behandling af kolonihistorien i Caribien. Denne 

diskurs er dog blevet udfordret i de seneste 40-50 år, hvor afrocaribierne er 

blevet placeret mere centralt i undersøgelserne om de caribiske 

slavesamfund. Dette har også betydet, at slavernes modstand mod 

kolonien som en helhed og deres handlerum er blevet nærmere belyst.34 

Årsagen hertil skal ses i forlængelse af et fokus på nye teoretiske og 

metodiske tilgange med fokus på sociale og kulturhistoriske dele af 

historien, hvilket medførte, at de afrocaribiske slaver fik en mere central 

                                                 

32 Nuværende som i siden 1990’erne. 
33 Se Rouse-Jones 1999 s. 534; Jensen 2006 s. 
34 Her kan blandt andet nævnes Elsa Goveia’s bidrag ”Slave Society in the 
British Leeward Islands at the End of the Eighteenth Century” (1965) som et af de 
første forsøg på at placere afrocaribierne centralt i undersøgelsen. 
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placering i historieskrivningen i 1970’erne samt 1980’erne og frem til i 

dag.35 

Selvom udviklingen i forskningen tog en drejning i 1970’erne og 

1980’erne, er det først i slutningen af 1990’erne, at afrocaribiernes 

handlinger ikke udelukkende opfattes som en ”modstand” mod den 

eurocaribiske undertrykkelse. I stedet begynder man at se det som et 

udtryk for en forhandling af magtforholdet mellem afrocaribiere og 

eurocaribiere.36 Denne retning er primært funderet i et spørgsmål om, 

hvordan slavelovgivningen og slavernes interaktion med retsvæsenet i de 

caribiske slavesamfund gjorde det muligt at studere slavernes handlerum.37  

I det følgende opdeles den historiografiske diskussion efter to 

overordnede strukturer/diskurser i forskningen om de afrocaribiske 

slavers klager. Den ene retning har analytisk fokuseret på klagerne som et 

udtryk for modstand mod undertrykkelsen, mens den anden retning har 

set klagerne som en forhandling om slavernes handlemuligheder i 

slavesamfundet. 

Udforskning af interaktionen som modstand 

I forskningen af slavesamfundene i Caribien har den ene gennemgående 

diskurs været forholdet mellem de afrocaribiske slaver og eurocaribierne 

som modstand mod kolonisamfundet og slaveriet. De afrocaribiske slavers 

klager er blevet set som klare udtryk for utilfredshed med denne 

undertrykkelse. Dette ses eksempelvis i historikeren Emilia Viotti Da 

Costas Crowns of Glory, Tears of Blood: The Demerara Slave Rebellion of 1823, der 

tager geografisk udgangspunkt i det britiske slavesamfund i Demerara, 

Guyana. Viotti Da Costas analyse af slavernes interaktion med 

eurocaribierne handler grundlæggende om at forstå, hvad der fik slaverne 

til gentagne gange at komme til koloniadministrationen i Demerara med 

klager, selvom klagerne i de fleste tilfælde blev afvist, eller i værste fald 

                                                 

35 (Gert) Simonsen 2003 s. 143-144; Simonsen 2014 s. 15-16, særligt note 
27; Rud 2008 s. 3-4. 
36 Jensen 2006 s. 26. 
37 Simonsen 2014 s. 6-7 og note 6. 
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førte til en afstraffelse.38 Selvom Viotti Da Costa påpeger, at etniciteten 

blandt slaverne havde en betydning for, hvordan gruppen af slaver blev 

opdelt, fremstår gruppen som homogen og ensartet i deres positionering i 

forhold til eurocaribierne.39 Viotti Da Costa karakteriserer slavernes klager 

som modstand mod undertrykkelsen, med et teoretisk grundlag i James C. 

Scotts, en smule statiske, modstandsbegreb, hvor man kan se slavernes 

muligheder for at gøre modstand gennem public transcripts og hidden 

transcripts.40 Således forbliver billedet af slaverne og deres interaktion med 

eurocaribierne hos Viotti Da Costa lettere statisk, og den deskriptive 

fremstilling af slavernes mulighedsrum afdækker ikke om interne 

positionering eller et ønske om at skille sig ud blandt slaverne. 

Det samme blik for de afrocaribiske slavers interaktion med 

eurocaribierne i Antigua og Barbuda er gældende i antropologen Mindie 

Lazarus-Blacks behandling af slavernes brug af lovgivningen som middel 

til at positionere sig. Hun ser interaktionen som et spørgsmål om 

lovgivningen og om, hvordan slaverne gjorde modstand via legalities- og 

illegalities-strategier. Lazarus-Black understreger, at de afrocaribiske slaver 

var klar over deres position i juridiske sammenhænge, og at slaverne 

forstod at udnytte positionen til at opnå frihed. Hun ser således på, hvilke 

former modstanden tog i interaktionen med eurocaribierne, men stiller 

ikke spørgsmål til, om interaktionen også gav slaverne et mulighedsrum for 

at positionere sig over for hinanden.41 

Klagernes hensigter spiller også en central rolle for den caribiske historiker 

Diana Paton i hendes undersøgelse af den kulturelle, sociale og politiske 

påvirkning af afstraffelsen af de afrocaribiske slaver på Jamaica i No Bond 

but the Law: Punishment, Race, and Gender in Jamaican State Formation, 1780-

                                                 

38 Costa 1997 s. 72. 
39 Ibid. s. 75-76 for beskrivelsen af etnicitetens betydning for gruppen af 
afrocaribiske slaver, og s. 73-76 for beskrivelse af gruppen af afrocaribiske 
slaver som homogen. 
40 Se Scott, James C., Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts, 
1990.  
41 Lazarus-Black 1994 s. 47-54. 
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1870.42 Paton undersøger modstanden mellem slaveejernes og slavernes 

rettigheder i lovgivningen i overgangen mellem slaveriet og slaveriets 

ophævelse. Således fremstår beskrivelsen af handlerummet for de 

afrocaribiske slaver som ensartet, hvor slaverne forholder sig til 

lovgivningen og ikke til hinanden.43 Paton behandler flere af slavernes 

klager, men de bliver behandlet ud fra ændringerne i lovgivningen, og 

hvilke betydninger disse ændringer fik for afstraffelsen af slaverne. Hun 

fremhæver eksempelvis en klage, hvor en gruppe af ni slaver var utilfredse 

med, at deres forvalter havde ændret deres arbejdstider i marken og 

afstraffet dem hårdt og i stedet for at løbe bort, valgte at; 

”[…] walked through some of the most mountainous terrain in Jamaica, reaching the 

stipendiary magistrates […] three days later. The rest they reported, had dropped back 

from ’fatigue and hunger’, but these nine had persisted in order to report the story to the 

magistrates”44.	  	  

Paton konkluderer, at gruppen af slaver ønskede at gå til dommerne med 

deres klage for at gøre opmærksom på forvalterens uretfærdige behandling, 

som de var blevet pålagt. I denne optik bliver slavernes beslutning om at 

gå til dommeren et spørgsmål om ændringer i slavernes levevilkår og ikke 

et spørgsmål om, at gruppen af slaver muligvis ønskede at tydeliggøre en 

retslig position, og dermed fremstår slaverne som om de indrettede sig 

efter lovgivningen og de forskellige straffe, eurocaribierne udstak.	  Paton 

påpeger dog, at det er svært at få beskrivelsen af slavernes strategier for 

social positionering frem i det tilgængelige kildemateriale, da 

kildematerialet oftest er mangelfuldt og derfor ikke tillader sådanne 

undersøgelser.45 

Udforskningen af interaktion som forhandling 

Modsat forskningen med fokus på modstand som et tema, kan der også 

ses en retning, der har beskæftiget sig med interaktionen som en 

                                                 

42 Paton 2004 s. 12. 
43 Ibid. s. 56 og 81. 
44 Ibid. s. 79. 
45 Ibid. s. 73. 
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forhandling om afrocaribiernes levevilkår. Det betyder, at slavernes klager 

ikke blev opfattet som statiske og konkrete, men også er blevet set 

processuelt. Inden for denne retning har historikeren Mary Turner 

bidraget med en forståelse af de afrocaribiske slavers handlerum i Berbice46 

i ”The 11 O'clock Flog: Women, Work and Labour Law in the British Caribbean”. 

Her tager hun udgangspunkt i de afrocaribiske kvinder i Berbice, og 

hvilken betydning indførelsen af en ny slavelovgivning i 1826 havde for 

afstraffelsen af afrocaribiere.47 Turners analyse af de afrocaribiske kvinder 

bruger også klager rettet mod koloniadministrationen som kildegrundlag, 

og beskæftiger sig specifikt med de forskellige sociale markører i gruppen 

af afrocaribiske kvinder, som kan ses i klagesagerne. Markørerne, som 

Turner undersøger i artiklen, er knyttet til de afrocaribiske kvinder og 

deres graviditet, som stilles op imod det eurocaribiske ønske om at skabe 

en reproduktion blandt slaverne.48 På den måde bliver gruppen af 

kvindelige slaver beskrevet som en socialt differentieret gruppe, og hun ser 

derfor klagerne som mere end blot modstand mod koloniadministrationen, 

hvilken Turner dog også understreger var til stede. 

Interaktionen mellem de afrocaribiske slaver og eurocaribierne spiller 

også en central rolle i historikeren Juanita De Barros undersøgelse af 

medicin og obeah (se omtalte om obeah på s. 82) blandt de afrocaribiske 

slaver i Berbice. I tråd med Turner, eksisterede der, ifølge De Barros, en 

sammenhæng mellem den medicinske praksis blandt afrocaribierne og 

slavernes sociale position i samfundet.49 Dette fremhæver den danske 

historiker Niklas Thode Jensen også i forhold til St. Croix.50 De Barros 

lægger vægt på, at brugen af afrocaribiernes egne medicinmænd og ikke 

europæiske læger, gjorde det muligt for slaverne at orientere sig mellem 

hinanden. De Barros beskrivelse af gruppen viser således også en socialt 

differentieret gruppering. Hun fremhæver især, at slaverne havde mulighed 

for at positionere sig forskelligt i forhold til deres religiøse overbevisning. 
                                                 

46 Situeret i det nuværende Guyana i Sydamerika. 
47 Turner 1999 s. 250. 
48 Ibid. s. 253 og 258. 
49 Barros 2004 s. 45. 
50 Jensen 2006 s. 11; Jensen 2012 s. 256-257. 
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De Barros argumenterer for dette ved at fremhæve den stærke afrikanske 

kultur blandt de afrocaribiske slaver samt den ringe succesrate, som de 

eurocaribiske doktorer havde, som udslagsgivende for positioneringen 

blandt slaverne.51 

Karakteristisk for både Turners og De Barros’ analyse er den plads, 

der gives til de afrocaribiske slaver, samt deres opfattelse af gruppen af 

slaver som heterogen. De ser således interaktionen med eurocaribierne 

som et spørgsmål om (gen)forhandling af slavernes undertrykkelse. Dette 

analytiske blik fastholder interaktionen som en del af en forhandling af den 

eurocaribiske magtstruktur, og ikke som en intern positionering mellem 

slaverne, selvom gruppen af slaver fremtræder socialt differentieret. Det 

interessante ved Turner og De Barros er, at de giver indtryk af, at den 

ellers homogene slavegruppe indeholder flere forskellige sociale positioner, 

og at disse positioner gjorde, at slaverne havde mulighed for at handle 

anderledes i forhold til hinanden og den eurocaribiske undertrykkelse. 

Særligt i Turners undersøgelse bliver klagerne et spørgsmål om de 

forskellige muligheder de kvindelige afrocaribiere havde, i kraft af deres 

køn, i distinktion til de andre slaver. I begge disse bidrag til forskningen ses 

krusninger af den sociale differentiering, som dette speciale behandler, 

uden at dette dog belyses nærmere.   

Fremstillinger af de afrocaribiske slavers sociale 

positionering i en dansk-vestindisk kontekst 

Forskningen om de afrocaribiske slaver i Dansk Vestindien var frem til 

1950’erne udelukkende blevet behandlet af amerikanske og britiske 

historikere, med en særlig vægt på den administrative og institutionelle del 

af historien. Forskningen var karakteriseret af en national fortælling, der 

skulle bidrage til den kollektive erindring om England, og dermed forsøge 

at retfærdiggøre kolonialismens udbredelse.52 Den reelle danske 

kolonihistorie udviklede sig sideløbende med den øvrige historieskrivning, 

og de fleste udviklingstræk er for så vidt identiske – om end den danske 

                                                 

51 Barros 2004 s. 30. 
52 Simonsen 2003 s. 4. 
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historieskrivning har udviklet sig med en tidsmæssig forsinkelse. På et 

punkt adskiller den danske historieskrivning om Danmark som kolonimagt 

sig dog centralt. Dette ses tydeligst i den romantiserede tilgang til 

kolonihistorien, hvor Danmark er blevet beskrevet som en blid 

kolonimagt, en beskrivelse, der stadig i dag påvirker bevidstheden om 

Danmark som kolonimagt.53  

Forskningen om den dansk vestindiske historie tog sin første seriøse 

begyndelse med tobindsværket Vore gamle Tropekolonier fra 1952-53 

redigeret af den danske arkæolog og historiker Johannes Brøndsted.54 

Værket danner rammen for den nationale fortælling, og er en begejstret 

historie om den danske kolonimagt i Vestindien, Afrika og Indien, med et 

fokus på de administrative og økonomiske aspekter af kolonihistorien.55 

De afrocaribiske slaver behandles flygtigt, og de skildres ensidigt og som 

en homogen gruppe. Skildringen af slaverne som en homogen gruppe får 

dem til at fremstå som passive historiske aktører uden et egentligt politisk 

eller socialt handlerum.56 Stort set den samme tendens findes i Kolonierne i 

Vestindien af historikeren Ove Hornby fra 1980, hvor det primære fokus 

ligger på handel og økonomi, samt søfarts-forbindelserne i Dansk 

Vestindien.57 

Forskningen om Dansk Vestindien tog en ny drejning i løbet af 

1980’erne og 1990’erne, hvor nye kildemæssige og metodologiske 

overvejelser i studiet af den koloniale historie kom frem. Derudover blev 

fokus nu de enkelte dele af forholdene i Dansk Vestindien, og ikke som 

før de overordnede linjer. Dette fokus betød, at forskningen voksede fra at 

                                                 

53 Thisted 2008 s. 5. 
54 Historieskrivningen om Dansk Vestindien havde været påbegyndt før 
udgivelsen af Vore Gamle Tropekolonier. Nogle af de væsentligste eksempler; 
Kay Larsens bog Dansk Vestindien 1666-1917 fra 1928 og den 
engelsksprogede The Danish West Indies: Under Company Rule af Waldemar 
Westergaard fra 1917, særligt kapitel 8. 
55 Brøndsteds forord til første udgaven s. 5-6. 
56 Brimnes 1992 s. 102-103; Simonsen 2003 s. 4-5. 
57 De afrocaribiske slaver behandles indgående i et enkelt afsnit. Se Hornby 
1980 s. 160-189. Se Thisted 2008 s. 34-35. om de narrative skabeloner der 
blev konstrueret i den tidlige forskning om Dansk Vestindien 
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se kolonierne i Caribien fra et eurocaribisk perspektiv til i højere grad at se 

dem i et afrocaribisk perspektiv. Andre fagdiscipliner, især antropologien, 

begyndte samtidig at interessere sig for Dansk Vestindien som 

forskningsemne. Toneangivende i den antropologiske forskning var 

antropologen Karen Fog Olwig, der i 1985 gjorde opmærksom på 

historikernes brug af det koloniale kildemateriale, i artiklen Hvad skal vi med 

dansk kolonihistorie?. Heri beskrev Olwig, hvordan de afrocaribiske slaver i 

forskningslitteraturen ofte blev set som passive aktører.58  

Som en kulmination på Olwigs undersøgelser af Dansk Vestindien 

udkom bogen Cultural Adaption and Resistance on St. John. Three Centuries of 

Afro-Caribbean Life i 1985. I denne bog beskæftigede Olwig sig med 

udviklingen af en mere eller mindre selvstændig kultur for afrocaribierne 

på St. Jan, hvilket hun så parallelt med udviklingen i den eurocaribiske 

kultur helt frem til i dag.59 Olwigs beskrivelse af slavernes kultur træder 

særligt frem, men den magtstruktur, eurocaribierne forsøgte at undertvinge 

afrocaribierne med, behandles ikke i samspil med slavernes egen kultur.60 

Hendes tilgang til afrocaribierne var et radikalt brud med måden at skrive 

dansk kolonihistorie på, og var nytænkende i en dansk kontekst. Et andet 

forsøg, af historikeren Niels Brimnes, afdækkede også kolonialismen som 

genstandsfelt i Dansk kolonihistorie mellem historievidenskab og antropologi – et 

forslag til metode fra 1992. I artiklen påpeger Brimnes, at forståelsen af det 

koloniale og de fremmede kulturer forudsætter, at analysen af det koloniale 

fremmede foregår i den konkrete handling mellem koloniadministrationen 

og det koloniale fremmede, og Brimnes understreger, at det er i denne 

kontekst, at de koloniale subjekters handlerum kan undersøges.61 Brimnes 

forskning er derfor vigtig for dette speciale, der også behandler konkrete 

handlinger mellem det koloniale og det fremmede, men dog forholder 

denne handling til en intern positionering mellem de afrocaribiske slaver 

og ikke kun til koloniadministrationen. 

                                                 

58 Olwig 1985 s. 68-70. 
59 Olwig 1985 s. xi-x. 
60 Simonsen 2000 s. 25. 
61 Brimnes 1992 s. 112.  
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Den caribisk-fødte historiker Neville Halls bog Slaves Society in the 

Danish West Indies. St. Thomas, St. John and St. Croix, der udkom i 1992, giver 

afrocaribierne en central placering i fortællingen om Dansk Vestindien.62 

Hall forsøger at dække alle aspekter af slavernes liv i Dansk Vestindien, og 

behandler også politijournalerne som kildemateriale i afsnittet The Urban 

Milieu: Slavery in Christiansted, Frederiksted and Charlotte Amalie, mere specifikt 

i underafsnittet Crime and Punishment.63 Hall opdeler overordnet gruppen af 

slaver, der interagerede med politimesteren, efter om slaverne var en del af 

The Rural Milieu64 eller The Urban Milieu65, og i den specifikke behandling af 

sagerne i politijournalerne lægges der vægt på kønnets betydning for de 

klager, der blev fremført. Slavernes klager bliver for Hall et spørgsmål om 

modstand mod eurocaribierne og med hans egne ord en ”[…] strategy of 

survival that could be deemed accommodationist”66. Dette overlader ikke meget 

rum for de afrocaribiske slavers mulighed for at positionere sig internt 

samt uden for den magtstruktur, der dannede rammen om deres liv. Hall 

differentierer gruppen af slaver og påpeger, at der eksisterede en eller 

anden form for social forskel, men lægger især vægt på slavernes hudfarve i 

dette skel.67 Hall opfattede magtforholdet mellem afrocaribierne og 

eurocaribierne som et spørgsmål om hegemonisk kontrol, og han ser 

derfor afrocaribiernes handlemuligheder som stærkt begrænset af 

eurocaribiernes magtstruktur. De tildeles derfor en passiv aktørrolle, 

selvom afrocaribierne er placeret centralt i hans undersøgelse.68 Ved at 

have en grundantagelse om en altomfattende magtstruktur, bliver 

                                                 

62 Bemærk at værket blev udgivet post mortem. 
63 Hall 1992 s. 102-109. Det kildemateriale, Hall bygger sin analyse på, er 
Record Group 55, Boxes 485-87: Udskrift af Christiansteds Jurisdictions Politi 
Journaler, som befinder sig på National Archives, Washington D. C. Det må 
derfor antages, at der er en sammenhæng mellem dette kildemateriale og 
Christiansteds Byfogedes Politijournaler, der findes på Rigsarkivet i 
Danmark. I flere af sagerne kan der således ses visse sammenfald, der må 
betyde, at der eksisterer to udgaver. Se også hjemmeside 1. 
64 Livet uden for byerne. 
65 Livet i byerne. 
66 Hall 1992 s. 109. 
67 Ibid. s. 164. 
68 Ibid. s. 139. 
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afrocaribierne fremstillet som fastlåste og begrænset af eurocaribiernes 

magtstruktur.69 

En interessant drejning i forskningen kom sidst i 1990’erne, hvor 

arkivalierne om Dansk Vestindien blev nyregistrerede, hvilket førte til en 

øget opmærksomhed for feltet og også fik betydning for forskningen om 

afrocaribiske slaver.70 I forlængelse heraf undersøgte historikeren Louise 

Sebro, hvilken betydning etnicitet havde blandt afrocaribierne i Dansk 

Vestindien, og om etnicitet skabte nye sociale netværk blandt de 

afrocaribiske slaver.71 Sebro fastslår overordnet, at etnicitet blandt slaverne 

spillede en stor rolle for, hvordan medlemmer af gruppen af slaver 

opfattede sig i forhold til hinanden, samt at afrocaribiernes identitet 

ændrede sig, alt efter hvilken social sammenhæng de indgik i.72  

Sebros undersøgelse af betydningen af etnicitet i slaveoprøret på St. 

Jan i 1733 bliver særdeles interessant for blikket på den interne 

positionering mellem de afrocaribiske slaver. Her påpeger hun, at de 

forskellige etniske oprindelser blandt de afrocaribiere, der deltog i 

slaveoprøret, ud over at være en del af slaveoprøret, gav udtryk for at de 

var forskellige.73 Slaveoprøret blev udført af en bestemt gruppe af slaver, 

der havde den samme etniske oprindelse i Afrika, og deres sociale 

positionering kom især til udtryk i skellet mellem afrikansk-fødte og 

caribisk-fødte afrocaribiere. Fremstillingen påpeger derfor netop det 

aspekt, at der blandt slaverne også var en form for social positionering, 

hvor man forholdt sig til eurocaribierne, men også forholdt sig til gruppen 

                                                 

69 Dette behandles mere indgående i Simonsen 2003 s. 6-7. 
70 Her tænkes særligt på de tre ph.d.-projekter, der blev påbegyndt i starten 
af 2000’erne; Jensen, Niklas Thode, "For Slavernes Sundhed: Sygdom, 
sundhed og koloniadministrationens sundhedspolitik blandt plantageslaver 
på St. Croix, Dansk Vestindien, 1803-1848", ph.d.-afhandling, 
Københavns Universitet, 2006; Sebro, Louise, "Mellem afrikaner og kreol, 
etnisk identitet og social navigation i dansk Vestindien 1730-1770", Lund : 
Historiska institutionen ved Lunds universitet, 2010; Simonsen, Gunvor, 
"Slave Stories: Gender, Representation, and the Court in Danish West 
Indies, 1780s-1820s", ph.d.-afhandling, 2007.  
71 Sebro 2010 s. 11. 
72 Ibid. s. 208-212. 
73 Ibid. s. 128-134. 
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af slaver. Sebro fremhæver desuden, at oprøret ikke kun var et ønske om 

afskaffelse af slaveriet, men at der også var et ønske om at oprette en 

afrocaribisk stat, hvor både eurocaribiere og særligt de caribisk-fødte 

afrocaribiere var underordnede de afrikansk-fødte.74 Dermed åbner Sebro 

op for, at der eksisterede konkrete forestillinger om, at slaverne ønskede at 

positionere sig mellem hinanden, samt at deres handlinger med 

eurocaribierne også kunne afspejle interne positioneringer over for 

hinanden. 

Den stigende interesse for Dansk Vestindien, kombineret med en 

masse ny forskning, har betydet, at flere kandidatspecialer også har 

behandlet slavesamfundet i Dansk Vestindien i de seneste par år.75 Særligt 

har Signe Haubroe Flygares speciale fra 2012 været interessant, da hun 

undersøger, hvordan gruppen af frie afrocaribiere i form af 

Frinegerkompagniet opnåede social anerkendelse i Christiansted. 

Frinegerkompagniets medlemmer søgte at opnå en anerkendelse, der var 

på lige fod med eurocaribierne, og dermed positionere sig i forhold til 

andre slaver. Denne positionering skete ved at påpege institutionelle og 

symbolske positioner over for eurocaribierne. Flygare understreger i sin 

undersøgelse, at gruppen af frie afrocaribiere ikke var en homogen gruppe, 

men at kompagniets medlemmer havde forskellige strategier til at opnå 

social anerkendelse. Denne positionering skabte således både forskelle 

mellem medlemmerne i kompagniet til eurocaribierne og til gruppen af 

afrocaribiske slaver.76 Flygare argumenterer for, at kompagniets distinktion 

ti slaverne, og forsøget på at nedbryde skellet mellem kompagniets 

medlemmer og eurocaribierne, var en central måde for medlemmerne af 

                                                 

74 Ibid. s. 131-134. 
75 Her er det værd at nævne Flygare, Signe Haubroe, "Frinegerkompagniet 
i Christiansted, St. Croix: En undersøgelse af de frie afrocaribieres 
strategier for social positionering og anerkendelse i slutningen af 1700-
tallet" 2012; Martens, Vibe Maria, ""Belonging To His Majesty The King" 
- Royal Slaves in the Danish West Indies 1792-1848" 2010; Olsen, Marie 
Veisegaard, "Frie afrocaribiske kvinder i Christiansted St. Croix, Dansk 
Vestindien ca. 1780-1820" 2010. 
76 Flygare 2012 s. 76. 
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kompagniet til at opnå social anerkendelse.77 Flygares speciale er altså en 

klar markering af, at der blandt de frie afrocaribiere eksisterede muligheder 

for at positionere sig, og at disse muligheder skabte en klarere social 

differentiering mellem de frie afrocaribiere i kompagniet end hidtil antaget. 

Sammenfatning 

Forskningsoversigten i dette kapitel tager udgangspunkt i både den danske 

og caribiske forskning om de afrocaribiske slaver. Den caribiske forskning 

har siden 1990’erne fokuseret på flere aspekter af slavernes liv, og har for 

så vidt placeret dem centralt i undersøgelsen. Det kildemæssige fokus har 

været slavernes klager, som enten modstand mod eller forhandling om 

slavernes magtrelation med eurocaribierne. Dermed bliver gruppen af 

slaver sat over for eurocaribierne eller koloniadministrationen, hvilket 

dermed udelukker et indblik i en intern social positionering blandt 

slaverne. Selvom forskningen om afrocaribiske slaver har bevæget sig væk 

fra et ensidigt fokus på institutionelle og administrative sider af 

slavesamfundet, er gruppen af slaver stadig blevet set som en homogen 

gruppe med en ensartet opfattelse af deres sociale mulighedsrum. Dette 

gælder både forskningen i en dansk-vestindisk kontekst og i en bredere 

caribisk kontekst.  

En tendens i opfattelsen af historieskrivningen om Dansk Vestindien 

har været, at den som forskningsemne har været relativ forbigået, og 

kendskabet til Danmarks involvering i oversøiske koloniseringer har været 

ukendt uden for forskningssfæren.78 Med dette forskningsmæssige 

udgangspunkt placerer specialet sig i en forskningskontekst, hvor der 

stadig er potentiale for at udvikle nye tilgange til forståelsen af slavernes 

handlerum. Især er der brug for en forskning, der i højere grad forholder 

                                                 

77 Ibid. s. 55. 
78 Andersen 2010 s. 81-82; Thisted 2008 s. 4-5; Nordin 2013 s. 3-4. Se 
blandt andet Gøbel 2002 s. 15-43 for en grundig introduktion til 
litteraturen om Dansk Vestindien før 2002. Grunden til denne opfattelse 
ligger muligvis i manglen på et nyere standardværk. Gads Forlag har dog i 
forbindelse med fejringen af 100-året for salget af Dansk Vestindien til 
USA i 1917 planlagt at udgive et flerbindsværk om samtlige af Danmarks 
kolonier. 
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sig til de enkelte individer og deres sociale positionering internt i 

slavesamfundet. Desuden ligger der en interessant mulighed for at sætte 

forskningen ind i en caribisk kontekst, således at billedet af slaverne i 

Dansk Vestindien nuanceres og vristes fri af en national fortælling om 

Danmarks kolonihistorie. I stedet for at beskæftige sig med eller hvordan 

slaverne blev undertrykt, understreger specialet netop, at forskningen i stedet 

bør rette sit blik mod at undersøge, hvordan slaverne deltog i det sociale rum 

og analysere, hvordan deres deltagelse udspillede sig.  

Overordnet må Louise Sebro fremhæves som undtagelsen i denne 

kontekst med sit fokus på det interne handlerum mellem slaverne. 

Specialet henter en stor inspiration i netop Sebros tilgang, men herudover 

er det også interessant, hvordan Signe Haubroe Flygare specifikt går ind og 

analyserer medlemmerne af Frinegerkompagniet og deres positionering i 

forhold til eurocaribierne og de afrocaribiske slaver. Overordnet placerer 

specialet sig i en nyere forskningstradition, der ser på slaverne som en 

heterogen gruppe, hvor der findes mange forskellige sociale positioner. 

Specialets tilgang adskiller sig dog fra de førnævnte ved specifikt at se på 

gruppen af afrocaribiske slaver ud fra politijournalerne fra Christiansted på 

St. Croix og ud fra dette undersøge, hvordan de afrocaribiske slaver internt 

positionerede sig over for hinanden og deltog i det sociale rum. 
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Analytisk udgangspunkt 
Dette kapitel beskriver specialets analytiske udgangspunkt og diskuterer 

relevansen i forhold til studiet af det dansk-vestindiske slavesamfund. 

Formålet er at skabe en analytisk ramme og tilgang til de afrocaribiske 

slavers strategier og praksisser for social positionering. Det analytiske 

udgangspunkt har fundet inspiration i den franske sociolog Pierre 

Bourdieus (1930-2002) begreber om menneskelig handlen, som anvendes 

for at kunne undersøge den menneskelige handlen i Dansk Vestindien 

med fokus på de afrocaribiske slavers interne sociale positionering. 
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De afrocaribiske slavers menneskelighed 

Begrebet handlerum (agency) er et ofte anvendt udtryk i studiet af de 

afrocaribiske slaver i de amerikanske og caribiske slavesamfund. Da dette 

speciale også beskæftiger sig med slavernes handlerum på St. Croix, er det 

relevant at få klargjort meningen, samt hvilken betydning det har for 

forskningens analytiske tilgang. Historikeren Walter Johnson behandler 

kritisk begrebets plads i forskningen i artiklen ”On Agency” fra 2003. 

Johnson åbner i denne artikel op for en diskussion af tilgangen til studiet 

af slavernes handlerum, hvilket artiklen behandler i sammenhæng med de 

amerikanske slavesamfund. Johnson mener, at brugen af begrebet ofte 

understreger det som vi allerede ved, nemlig at slaverne var mennesker. I 

den forstand reproducerer forskningen de pointer, der allerede er 

gennemforsket. Oven i dette ligger der i den vedblivende insisteren på 

slavernes menneskelighed en risiko for at forskningen netop skaber det 

modsatte billede, at slaverne ikke var mennesker.79 Dermed ligger det 

implicit, at slaverne ikke var mennesker, og det må være forskerens opgave 

at komme uden om dette i behandlingen af slavernes handlerum. 

Forskningen må tage skridtet videre og se handlerummet ud fra nye 

perspektiver, der giver mulighed for at se slavernes handlemuligheder som 

andet end bare et spørgsmål om, at ”[…] discharge our debt to their history by 

simply ”giving them back their agency” […]”80. Johnson ser en mulighed for at 

finde frem til dette ved at fokusere på det interne handlerum og gøre det 

klart, at slavernes handlinger ikke altid var en modstand mod slaveriet. 

”[…] out of this misleading entanglement of the categories of ”humanity” and (liberal) 
”agency” has emerged a strange syllogism in which the bare fact (as opposed to the self-
conscious assertation) of enslaved ”humanity” has come to be seen as ”resistance” to 
slavery.”81 

Ved at vende blikket indad mod slavernes interne handlinger kan forskeren 

studere slavernes handlerum uden at understrege slavernes 

menneskelighed. Set i en dansk-vestindisk kontekst åbner Johnsons 

diskussion af begrebet handlerum op for en ny forståelse af de 
                                                 

79 Johnson 2003 s. 114. 
80 Ibid. s. 121. 
81 Ibid. s. 115. 
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afrocaribiske slavers handlemuligheder, en forståelse, der tillægger 

slavernes indbyrdes handlemuligheder en større betydning end hidtil. 

Johnson kommer dog ikke med et egentligt analytisk apparat til at studere 

det interne handlerum blandt slaverne. Ikke desto mindre angiver han en 

ny måde at kunne behandle slavernes handlerum på. Specialets analytiske 

tilgang er i forlængelse af netop Johnsons tanker at undersøge slaverne 

interne handlerum, eller rettere sociale positionering. 

Den menneskelige handlen 

Et af Bourdieus væsentligste bidrag til socialvidenskaben har været hans 

fokus på at forklare, hvordan mennesker opfatter og opfattes i sociale 

sammenhænge. Den sociale virkelighed, vi mennesker lever i, betegner 

Bourdieu som et socialt rum, og rummet indeholder forskellige positioner 

og dispositioner, der kan fortælle noget om rummets forskellige aktører og 

deres egenskaber og dermed deres sociale positioner.82 Positionerne og 

dispositionerne, er ifølge Bourdieu grundlaget for social handlen, men 

eksisterer kun på grund af, at vi mennesker handler med hinanden og 

indgår i sociale fællesskaber/relationer. En vigtig pointe i Bourdieus 

forståelse af det sociale rum, er opgøret med den substantialistiske læsning 

af den menneskelige handlen (det vil sige et opgør med forståelsen af, at 

den menneskelige handlen ikke behøver at foregå i relation til noget 

andet). Dette opgør kobler den enkelte aktør til en overordnet struktur, 

hvor strukturen definerer de konkrete levevilkår for den enkelte aktør, 

samtidig med at den enkelte aktør internaliserer den overordnede 

struktur.83 Det sociale rum består af et resultat af dialektiske forhold 

mellem de strukturelle levevilkår og internaliseringen af de strukturelle 

levevilkår hos aktørerne selv i de sociale rum. Dette står i modsætning til 

                                                 

82 Bourdieu benytter begrebet agent i stedet for aktør som betegnelse for 
den handlende i det sociale rum. Ifølge Bourdieu overskrider dette 
modsætningerne mellem en rationalistisk og en deterministisk model af 
den sociale handling. Se Bourdieu 1997 s. 8. Specialet benytter aktør i 
stedet for agent, da dette begreb er udbredt i både den postkoloniale 
forskning samt i den danske forskningstradition. Se Brimnes 1992; Rud 
2008; Simonsen 2003. 
83 Bourdieu 1997 s. 17. 
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den substantialistiske læsning af den menneskelige handlen, hvor 

strukturen bestemmer levevilkårene hos aktøren, eller aktøren bestemmer 

strukturen for levevilkårene. Dette betyder, i en vestindisk kontekst, at den 

eurocaribiske magtstruktur der begrænsede afrocaribiernes handlerum, 

udviklede sig i samspil med afrocaribiernes internalisering af denne 

magtstruktur. 

Den sociale positionering og distinktion i det sociale rum 

præsenterede Bourdieu i sin bog Distinction. A Social Critique of the Judgement 

of Taste fra 1984,84 hvor han udlægger, at distinktionen eller forskellen er 

konstituerende for den menneskelige handlen;  

”[…] everything which distinguishes it from what it is not […] is defined and asserted 
through difference.”85.  

Denne forskel eller distinktion skal opfattes som et positivt aspekt af den 

menneskelige handlen og en positiv egenskab for det sociale rum.86 I en 

dansk vestindisk sammenhæng er det en væsentlig betragtning, da 

koloniadministrationen kontinuerligt søgte at opdele befolkningen i 

forskellige grupper ud fra hudfarve.  

Det sociale rum, kapitalformer og feltet 

Bourdieus udlægning af det sociale rum har flere særlige kendetegn, der 

gør den relevant i forhold til dette speciales genstandsfelt. Det sociale rums 

forskellige positioner besidder en gensidig exteriotet, positionerne befinder sig 

tæt på, ved siden af, eller fjernt fra hinanden. De kan derudover indgå i en 

bestemt orden, hvor positionerne enten befinder sig over, under, eller 

mellem hinanden.87 Det betyder konkret, at de afrocaribiske slaver kunne 

positionere sig mellem hinanden, såvel som de kunne positionere sig opad 

i det sociale hierarki, både eksternt og internt. Denne betragtning er 

relevant i netop dette genstandsfelt, eftersom slaverne var placeret lavest i 

                                                 

84 Her er brugt en engelsk udgave fra 2010. Se Bourdieu 2010.  
85 Ibid. 167. 
86 Bourdieu 1997 s. s. 25. 
87 Ibid. s. 20-21. 
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det sociale hierarki, og det på den måde bliver muligt at studere de interne 

positioneringer. 

I forlængelse af aktørernes positionering i det sociale rum (og for 

Bourdieus forfatterskab i det hele taget), er kapital et centralt begreb, som 

kan bruges til at forstå forholdet mellem aktørernes sociale positioner og 

den struktur, der betinger det sociale rum. Bourdieu opererer primært med 

tre grundformer for kapital i det sociale rum; økonomisk, kulturel og social 

kapital. Økonomisk kapital kan betragtes som adgang til penge og 

materielle goder og kan veksles til penge. I det dansk-vestindiske 

slavesamfund kunne økonomisk kapital eksempelvis være ejendomsret og 

ejerskab både over genstande og mennesker. Den kulturelle kapital 

eksisterer i en kropsliggjort, institutionaliseret og objektiveret tilstand og 

kan blandt andet indbefatte uddannelse og sproglige kompetencer.88 Den 

kulturelle kapital er egenskaber, man har tillært sig, og kunne blandt de 

afrocaribiske slaver være sprogkendskab eller håndværksmæssige 

kundskaber. Den sociale kapital henviser til den værdi man har i kraft af sit 

sociale netværk, eller gennem tilhørsforholdet eller associeringen til en 

specifik gruppe. Her kan det etniske og religiøse netværk hos de 

afrocaribiske slaver i Dansk Vestindien være et udtryk for en social kapital. 

Det vil overordnet sige, at kapital også kan bruges som begrebsapparat til 

at konkretisere den interne forskel mellem de afrocaribiske slaver i Dansk 

Vestindien.   

Det sociale rum og de symbolske positioner 

Ud over det nævnte sociale rum, eksisterer endnu et rum, som Bourdieu 

kalder det symbolske rum. Det symbolske rum befinder sig således i 

sammenhæng med det sociale rum og består af særlige værditillagte sociale 

positioner fra det sociale rum. Disse positioner er mere eftertragtede at 

besidde, da det skaber forskel på positionerne, og Bourdieu kalder dem for 

symbolske positioner, fordi de bliver tillagt en værdi, men allerede 

eksisterer i det sociale rum.89 De sociale positioners transformation til 

                                                 

88 Sestoft 2006 s. 89. Se diskussion af dannelse på side 91-92. 
89 Petersen 1994 s. 57. 
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symbolske positioner sker gennem en internalisering af det sociale rums 

struktur, som Bourdieu betegner som aktørernes eller gruppens habitus; 

”[…] the transformation into a distinct and distinctive life-style of the necessities and 

facilities characteristic of a condition and a position.”90.  

De symbolske positioner repræsenterer en distinktion, der er tillagt en 

bestemt værdi i det sociale rum. De symbolske positioner kan derfor ikke 

være tilgængelige for alle i det sociale rum, da de derved vil tabe deres 

værdi, og derfor er denne distinktion i det sociale rum grundlæggende for 

aktørerne. Da der er forskellige symbolske positioner alt afhængig af, hvor 

aktøren befinder sig, er det sociale rum altid et mikrokosmos med sin egen 

logik, egne værdier, regler, regelmæssigheder og autoriteter osv., der altid 

er i en forandring, hvor de sociale forskelle er til stede.91 Distinktion er 

dermed en grundlæggende egenskaber for overhovedet at kunne eksistere i 

det sociale rum; 

”[…] sætter denne agent i stand til at genkende, skelne og sondre mellem 
disse forskelle […], er netop det faktum at vedkommende er skrevet ind i 
det pågældende rum.”92.  

Hermed bliver anerkendelsen af de symbolske værdier også vigtig, 

eftersom anerkendelsen af en symbolsk position er afgørende for, om den 

kan eksistere, dog altid i et modsætningsforhold til andre sociale 

positioner.93 I forhold til slavernes interne sociale positionering betyder 

denne vinkel, at selvom de var underlagt en gennemgribende 

undertrykkende social magtstruktur, kunne der eksistere sociale positioner, 

der havde symbolsk værdi, så længe disse blev anerkendt af aktørerne i det 

sociale rum.  

Bourdieu og Dansk Vestindien 

Bourdieus arbejde med at forstå den menneskelige handlen i La Distinction 

er baseret på empiriske studier i 1970’ernes Frankrig. Det er derfor et 

generelt spørgsmål, om Bourdieus tanker besidder en universel gyldighed, 
                                                 

90 Bourdieu 2010 s. 120. Se yderligere s. 166 om habitus. 
91 Ibid. s. 104 og 118; Bourdieu 1997 s. 21, 29 og 54; Petersen 1994 s. 56. 
92 Bourdieu 1997 s. 25. 
93 Sestoft 2006 s. 65. 
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der således også gælder for det dansk-vestindiske rum, eller om de kun kan 

ses i forlængelse af den empiriske oprindelse. Bourdieu imødekommer selv 

denne kritik og påpeger, at;  

”På et hvilket som helst tidspunkt i et hvilket som helst samfund har man 
altså at gøre med et sæt af sociale positioner der igennem en homolog 
relation er knyttet til et sæt af aktiviteter […] eller goder.”94  

Det er, ifølge Bourdieu, derfor i teorien ikke et spørgsmål om rum eller tid, 

men i en vestindisk kontekst må dog tages højde for den enkelte aktør og 

den enkelte aktørs handlemuligheder, der befandt sig et begrænset socialt 

rum med en ulige magtfordeling. Struktureringen af det koloniale 

slavesamfund i Dansk Vestindien baserede sig på de tidligere nævnte 

raceforskelle, der afgjorde de afrocaribiske slavers plads i det sociale 

hierarki.95 Heri ligger der en empirisk og fortolkningsmæssig forskel 

mellem Dansk Vestindien 1798-1846 og 1970’ernes Frankrig. Det er 

derfor ikke muligt at kopiere Bourdieus tanker om den menneskelige 

handlen direkte til en undersøgelse af de afrocaribiske slavers sociale 

positionering i Dansk Vestindien, men det kan inspirere til en overordnet 

tilgang og en analysestrategi, der åbner op for nærmere at studere de 

afrocaribiske slavers muligheder for at positionere sig internt. 

En fordel ved at benytte Bourdieu til at undersøge den interne 

positionering er, at man undgår at falde i en såkaldt hegemonisk fælde, der 

beskriver de afrocaribiske slaver som begrænset af den eurocaribiske 

magtstruktur, fordi den sociale magtstruktur ikke var et direkte resultat af 

slavernes undertrykkelse og fastholdelse i en bestemt struktur, men mere 

var et dialektisk forhold mellem magtstrukturen og internaliseringen af 

magtstrukturen hos de afrocaribiske slaver. Det sociale rum må derfor ikke 

forstås statisk, men som i en evig forandring, hvor slaverne kontinuerligt 

                                                 

94 Bourdieu 1997 s. 20. Dette bekræftes også i forordet til La Distinction, 
Bourdieu 2010 s. xiii-xiv. 
95 Collin 2008 s. 249. 
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”genforhandlede” deres positioner i det sociale rum i en vedvarende 

proces.96 

Sammenfatning 

Bourdieus tanker om social handlen giver mulighed for at undersøge de 

afrocaribiske slavers handlerum, forstået som deres sociale positionering, i 

en forlængelse af de forhold, der var gældende i det koloniale 

slavesamfund. Derfor forholder specialets analytiske udgangspunkt sig 

konkret til de overordnede magtstrukturer, der definerede det koloniale 

slavesamfund, samtidig med at det tager højde for den enkelte aktørs 

internalisering af magtstrukturerne. Bourdieu anvendes derfor som en 

teoretisk baggrund for analysen af de afrocaribiske slavers interne sociale 

positioner, og kan derfor overordnet også bidrage til at anskue gruppen af 

slaver som mere social differentieret end hidtil. I specialet er vægten 

således lagt på de afrocaribiske slavers sociale rum, som bestående af 

sociale positioner med indbyrdes forskelle som lå i forlængelse af en 

internalisering af den magtstruktur, som slaverne var en del af. Specialets 

analytiske udgangspunkt forholder sig også kritisk til slavernes handlerum, 

og det er derfor ikke meningen, at specialet skal undersøge det, vi allerede 

ved, nemlig at slaverne havde et handlerum og ønskede at ændre deres 

levevilkår. I stedet er formålet at undersøge, hvilke betydninger de 

afrocaribiske slaver tillagde forskellige positioner i deres klager til 

politimesteren, og hvordan den interne positionering udspillede sig på St. 

Croix. 

                                                 

96 Bourdieu 1997 s. 56. 
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Kildemateriale og metode 
I dette kapitel præsenteres det udvalgte kildemateriale, der åbner op for 

specialets egentlige mål; at undersøge de afrocaribiske slavers strategier og 

praksisser for social positionering i Dansk Vestindien. Kildernes 

anvendelighed, relevans og tendenser fremlægges og diskuteres. Slutteligt 

vil kildegrundlaget sættes i perspektiv til den valgte teoretiske tilgang og til 

historiografien om Dansk Vestindien.  
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Politimesterens politijournaler fra Christiansted 

Specialet har sit empiriske udgangspunkt i en bestemt kildegruppe, som er 

Christiansteds byfogeds politijournaler97 fra 1798-1846. Udfordringen ved 

at beskæftige sig med de afrocaribiske slaver set fra et metodisk perspektiv, 

er deres begrænsede skrivefærdigheder og muligheder for at udtrykke sig 

skriftligt. Således eksisterer der kun få skriftlige vidnesbyrd fra slavernes 

egen hånd, hvilket gør det væsentligt at overveje tilstedeværelsen af 

racistiske konstruktioner, der baserede sig på forestillinger om de 

afrocaribiske slaver.98 Kildematerialet er opfattet og forfattet gennem 

danske embedsmænds øjne, og kan derfor ikke ses som umiddelbare 

udtryk for slavernes egne tanker. Overordnet er kildematerialet påvirket af 

dette ulige magtforhold, hvor eurocaribierne i overordnet forstand 

forsøgte at eliminere den afrikanske og afrocaribiske kultur, i stedet for at 

forstå den.  

Størstedelen af de slaver, der indkom med klage for politimesteren, 

talte ikke dansk, men det administrative sprog i Dansk Vestindien var 

dansk. Dette har resulteret i, at politijournalerne blev skrevet på dansk, 

men andre sprog, især engelsk, indgik hyppigt i den direkte translation af 

en forklaring.99  

Politijournalerne befinder sig på Rigsarkivet og er en del af de 

Vestindiske Lokalarkiver, der blev fremstillet fysisk i Vestindien.100 

Politijournalerne fra Christiansted udgøres af politimesterens daglige 

optegnelser over de hændelser, der skete i løbet af dagen i Christiansted. 

Derfor er politijournalerne bygget op efter dag, måned og år – ofte med en 

angivelse af tidspunkt på dagen, oftest morgen, eftermiddag, aften eller 

nat. Da ikke alle optegnelser handler om afrocaribiske slaver, og da mange 

                                                 

97 Herefter omtalt som politimesterens politijournaler. Byfogeden varetog 
både den dømmende og udøvende magt. Dels var han dommer i bytinget, 
den lokale underret, og dels havde han politivæsenet under sig, samt en 
række andre funktioner. Se mere under ”bemærkninger” under 
arkivskaberen Christiansted Byfoged på www.sa.dk (hjemmeside 1). 
98 Sebro 2010 s. 48-49. 
99 Simonsen 2014 s. 77-78. 
100 Gøbel 2002 s. 56-60. 
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af disse sager er mangelfuldt optegnet, har kildegranskningen overvejende 

været at finde frem til sager, som både var detaljerede, samt hvor de 

implicerede udtrykte en social positionering i forhold til enten 

koloniadministrationen eller andre slaver internt. Der findes ligeledes 

politijournaler fra St. Thomas og St. Jan, men disse er fravalgt af 

begrænsningsmæssige årsager.101  

Politimesterens retslige praksis var den laveste retslige instans i 

koloniadministrationen, hvor ”[…] punishments were less hard and formal rules 

less strict”102. Politimesteren på St. Croix lå under politiretten på øen i det 

retslige hierarki. Over politiretten lå bytinget, som igen var under 

landstinget på St. Croix fra 1736-1806. Senere blev landstinget til 

landsoverretten for De Vestindiske Øer i 1805-1902.103 Optegnelserne i 

politijournalerne udgøres primært af mundtlige klager, men også skriftlige 

klager kunne forekomme, fremført af både afrocaribiere og eurocaribiere. 

Desuden rummer optegnelserne også informationer om levering af 

bortløbne slaver, udstedelse af borgerbreve, frigivelse af arresterede 

personer, strafudmåling af både afrocaribiere og eurocaribiere, fundne 

genstande og lignende.104 De mundtlige klager blev både fremført af 

enkeltpersoner og grupper, og omfatter alle tre befolkningsgrupper, men 

sagerne omhandler dog hyppigst de afrocaribiske slaver. Følgende oversigt 

viser de forskellige overtrædelser og emner, slaverne henvendte sig med 

hos politimesteren i Christiansted 1802-1807. 

                                                 

101 Politijournalerne fra St. Thomas findes under ”St. Thomas Byfoged, St. 
Thomas Politikontor” og dækker over perioden 1804-1891. 
Politijournalerne fra St. Jan findes under ”St. Thomas og St. Jan 
guvernement mm., St. Jan Ladefoged” og dækker perioden 1829-1892.  
102 Simonsen 2014 s. 65. For en introduktion til de retsinstanser, der lå over 
politimesterens retslige råderum, se samme s. 53-55. 
103 Hjemmeside 2. Se også Olsen 1983 s. 296. 
104 Det er værd at bemærke, at der intet sted i politijournalerne er optegnet 
klager over seksuel udnyttelse af de afrocaribiske slaver. Se Turner 1999 s. 
260. Marie Veisegaard Olsen påpeger, at det er udtryk for 
koloniadministrationens forsøg på at gøre de seksuelle forhold mellem 
afrocaribiske kvinder og eurocaribiske mænd uofficielle. Se Olsen 2010 s. 
44. 
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Figur 2 - Oversigt over overtrædelser af lovgivningen på St. Croix 1802-1807.105 

Overtrædelser Mænd Kvinder 

Beruset og 

ureglementeret adfærd 

96 24 

Slagsmål 101 45 

Udgangsforbud 149 108 

Fornærmelser/overfald 16 10 

Tyveri 94 26 

Hasardspil 9 - 

Sukkersalg 10 19 

Fakler etc. 1 6 

Galopering 26 - 

Våben/ildspåsættelse 2 - 

Maron/bortløben 220 91 

Øvrige 6 9 

Total 730 338 

Total mænd og kvinder 1068 

 

Oversigten viser, at størstedelen af overtrædelserne handlede om maron og 

udgangsforbud, og overordnet giver den et godt indblik i, hvilke sager der 

hyppigst optrådte i politijournalerne. Specialet forholder sig på sin vis 

overensstemmende med det statistiske billede fra oversigtens fordeling af 

overtrædelser, men forsøger at analysere de konkrete overtrædelser i 

dybden, så slavernes overtrædelser ikke udelukkende bliver et spørgsmål 

om retslige overtrædelser, men også om at udfolde den sociale relation, der 

lå bag disse overtrædelser.  

                                                 

105 Denne oversigt bygger udelukkende på min egen oversættelse af Neville 
Halls tabel over ”Violations of the Slave Law: Christiansted and Frederiksted, 
1802-1807 i Hall 1992 s. 103. Hall ligger vægt på den mandlige dominans 
af overtrædelser i tabellen og antager, at de afrocaribiske slaver, der 
henvendte sig til politimesteren, kom fra byen. Desuden er det værd at 
bemærke, at ingen overtrædelser eller klager i tabellen er sat i forbindelse 
med religion, uddeling af mad eller graviditet. Det er muligvis, fordi 
tabellen bygger på en udskrift, og ikke en optælling af henvendelserne i 
politijournalen. Se under tabellens kildehenvisning. 
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Optegnelserne af sagerne er grundigt refereret, og i mange tilfælde er 

der eksempler på direkte tale eller direkte handlen som følge af de 

afrocaribiske forklaringer, hvilket giver en levende beskrivelse af slavernes 

interaktion.106 Det andet aspekt, der gør politijournalerne interessante, er at 

afrocaribiske slaver i mange tilfælde kom på eget initiativ. Dette møde 

skete naturligvis i en ulig magtrelation, hvor afrocaribieren var underlagt 

eurocaribierens ønske om at skabe en social orden mellem 

befolkningsgrupperne, hvor afrocaribierne var nederst i hierarkiet. 

Det sociale rum hos politimesteren 

Journalerne fortæller ikke, om politimesteren havde et egentligt fast 

kontor, men mellem linjerne virker det til, at politimesteren bevægede sig 

rundt mellem forskellige administrationsbygninger i Christiansted. 

Journalerne refererer således til, at politimesteren har modtaget de 

afrocaribiske slaver på politimesterens kontor, på politikammeret, på 

fortet, i politigården, i retsgården og hos politimesteren selv. Dette må 

forstås i forlængelse af, at politimesteren også fungerede som dommer i 

politiretten og i bytinget og dermed bestred flere embeder på en gang.107 I 

dette speciale vil politimesterens kontor være den samlede betegnelse for 

alle lokaliteterne. Det er vanskeligt at afgøre hvordan selve den praktiske 

del af slavernes henvendelse foregik på politimesterens kontor, men det 

må formodes at tingene foregik mindre formelt end eksempelvis i 

politiretten, men dog havde en eller anden form for fast ramme og et 

mønster for afhøringen af slaverne.108 

Politimesterens juridiske rum var ikke kun begrænset til byrummet i 

Christiansted, men indbefattede også plantagerne, hvor følgende passage 
                                                 

106 Et godt eksempel er den afrocaribiske slave Billys forklaring angående 
en stjålet kjole og et pund stjålet benklæder fra mulatten Charter. Charter 
havde set Billy om aftenen i bogholder Eriksens gård med en bylt under 
armen. Til Charters mistanke svarede Billy politimesteren følgende: ”at han 
den ommeldte aften var beskjænket og ikke vidste hvad han havde gjort, 
samt vedgik at han havde en bylt tøj med sig, men erklærede at dette var 
hans eget, og benægtede at vide noget om det bortkommende.” Findes i 
CB 38. 31. 7.: 7. januar 1823. 
107 Simonsen 2014 s. 75. 
108 Ibid. s. 55. 
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ofte optræder i kilderne: ”Holdt forhør ifølge Generalens Ordrer paa 

Plantagen Recovery […] over 3de Negere fra Plantagen Annas Hope; 

Negerene Releaxeret og forhøret sluttet.”109 Forhørene på plantagerne blev 

ofte udført på ordre fra generalguvernøren og fungerede som en 

opfølgning på sager, der allerede var blevet indbragt for politimesteren. 

Afstanden fra plantagerne og ind til Christiansted havde også en 

betydning for, om og hvordan klagerne kom for politimesteren. St. Croix’ 

landskab var mange steder ufremkommeligt, og slavernes begrænsede 

adgang til transportmidler betød, at en af de eneste måder, de afrocaribiske 

slaver kunne bevæge sig rundt på og komme til politimesteren, var til 

fods.110 Det kommer eksempelvis til udtryk ved, at slaverne ofte måtte 

overnatte på andre plantager på vejen til og fra Christiansted ifølge 

politijournalerne.111 

Det enkeltstående kildeeksempel 

Som det blev beskrevet i forskningsoversigten har den seneste forskning 

placeret de afrocaribiske slaver centralt i undersøgelsen, hvilket har 

medført et større individorienteret fokus på de afrocaribiske slavers 

handlerum. Også Bourdieu påpeger det enkeltstående kildeeksempel som 

en empirisk realitet, man må arbejde med, hvis man skal forstå kernen i 

den logik, der er på spil i det sociale rum.112 

Denne individorienterede tilgang har Sebro ligeledes arbejdet videre 

med i sin undersøgelse af de afrocaribiske slavers etnicitet. Hun ser det 

racistiske slavesystem som konstituerende for den ensartethed, som 

slaverne er blevet beskrevet ud fra, og som derfor udgør en 

problemstilling, man støder på i studiet af afroamerikanere og deres kultur. 

Hun understreger i forlængelse heraf historikerens vigtige opgave i 

behandlingen af empiri afrocaribiske slaver;  

                                                 

109 CB 38. 31. 1.: 5. marts 1802. 
110 Sebro 2010 s. 138. 
111 Se eksempelvis CB 38. 31. 7.: 25. januar 1826. 
112 Bourdieu 1997 s. 16. 



Kildemateriale og metode 

 48 

”Det betyder at forskelligartetheden kun træder frem i få og små sprækker 
i det billede, de europæiske producerede kilder giver af afroamerikanere. 
Derfor må man som historiker analysere de enkelte kilder i dybden for at 
forsøge at se bag om den racistiske konstruktion”113.  

På den måde kan Sebros tilgang til det tilgængelige kildemateriale for så 

vidt også opfattes som en metode til studiet af de afrocaribiske slaver. 

Denne metodiske tilgang til kildematerialet fra Dansk Vestindien har også 

inspireret dette speciales tilgang til kilderne, da man netop herigennem kan 

få et indblik i de afrocaribiske slavers strategier og praksisser for social 

positionering.  

                                                 

113 Sebro 2010 s. 21. 
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De afrocaribiske slavers strategier og 

praksisser for social positionering 
Dette kapitel danner rammen for specialets analytiske del, og bygger derfor 

på den overordnede hypotese om, at gruppen af afrocaribiske slaver ikke 

var en homogen gruppe, men i stedet mere socialt differentieret. Kapitlet 

undersøger, med hvilke strategier slaverne positionerede sig mellem 

hinanden, og hvilke sociale forskelle der var rammen om den interne 

positionering. Kapitlet forholder sig til de enkelte sager, der optræder i 

politijournalerne, og undersøger således de konkrete handlingers betydning 

for at forstå slavernes interne positionering. Kapitlet er struktureret 

omkring fem tematikker, der overordnet skelner mellem forskellige sociale 

positioner blandt de afrocaribiske slaver; intern positionering og navigation i 

retssystemet, positionering imod europæiske forestillinger om afrocaribiske slaver, køn og 

positionering i det sociale rum, profession og position og til sidst religion og obeah. 

Selvom der skelnes mellem forskellige sociale positioner, er den praktiske 

sociale positionering blandt de afrocaribiske slaver dog ofte en anden. Der 

var flere overlap mellem de sociale positioner, og de var ofte på spil på 

samme tid og i samme sag, hvilket afspejler kompleksiteten i det sociale 

rum på St. Croix. 
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Intern positionering og navigation i retssystemet 

Dette afsnit undersøger den interne positionering blandt de afrocaribiske 

slaver, som kom til udtryk, når de mødte op hos politimesteren med en 

klage. Udgangspunktet for afsnittet er de forhold, der betingede de 

afrocaribiske slavers muligheder for at navigere i retssystemet, og dernæst 

slavernes interne positionering set ud fra selve handlingerne i de konkrete 

klager, slaverne fremførte til politimesteren. 

Slavelovene og de afrocaribiske slavers retslige forhold 

Levevilkårene for de afrocaribiske slaver i Dansk Vestindien var betinget 

af reglementer og forordninger, der blev udstedt af 

koloniadministrationen. Slavelovene bestemte den sociale orden mellem 

befolkningsgrupperne, og de afrocaribiske slaver havde reelt set ingen 

rettigheder før i 1830, da afrocaribiske slaver ”of ’good moral’ character were 

allowed by royal ordinance to provide sworn testimony”114. Før dette havde de 

afrocaribiske slaver ikke mulighed for at aflægge ed og kunne ikke være 

vidner i retssager.115 Det interessante er dermed, hvordan slaverne netop 

gennem retssystemet og lovene forsøgte at skabe en social positionering, 

da det udadtil ikke virkede som om, det var muligt. Det var slavernes 

konkrete handlinger, eksempelvis i form af klager, der gjorde det muligt at 

positionere sig som retslige subjekter, fordi de her kunne markere en 

forskel til de slaver som ikke navigerede via retssystemet. For at forstå den 

interne sociale positionering, er reglementerne og forordningerne en del af 

dette afsnit, da disse om noget definerer den struktur, der lagde rammen 

om slavernes sociale mulighedsrum. 

Den juridiske ramme, der begrænsede de afrocaribiske slaver, var 

slavelovene, der overordnet bestod af slavereglementer, publicerede 

plakater116, forskellige forordninger og den Danske Lov, med 

generalguvernør Philip Gardelins slavereglement fra 1733 som den 

                                                 

114 Simonsen 2014 s. 56. 
115 Ibid. s. 56-57. 
116 Plakater var offentlige juridiske instrukser, der blev ophængt i Dansk 
Vestindien. 



De afrocaribiske slavers strategier og praksisser for social positionering 

 51 

vigtigste.117 Gardelins slavereglement blev aldrig fornyet, selvom der blev 

udarbejdet et nyt slavereglement i 1755. Reglementet fra 1755 blev aldrig 

publiceret eller gjort tilgængeligt for de afrocaribiske slaver, men 

indeholdte en opblødning af nogle af de retslige rettigheder for slaverne, 

herunder muligheden for at dommere kunne bruge slavernes vidneudsagn 

i retssager.118 Gardelins slavereglement etablerede et billede af slaverne 

som ”[…] a criminal subject who acted out of a hodge-podge of dangerous emotions 

and inabilities.”119, hvilket er en meget sigende betragtning. 

Der blev udfærdiget en ny forordning i 1771, der pålagde slaveejeren 

en økonomisk udgift for forkert afstraffelse af slaverne, samt muligheden 

for at retsforfølge de eurocaribiske slaveejere, hvis ejeren behandlede 

slaverne for hårdt eller ikke sørgede for ordentlige forhold. Selvom denne 

forordning kan ses som en åbning af slavernes retslige forhold, så 

udvidede den reelt set ikke de afrocaribiske slavers rettigheder i 

lovgivningen, da det var på eurocaribisk initiativ, at sådanne 

retsforfølgelser ville blive iværksat. Selvom disse lokale forordninger var 

gældende, var den overordnede lov gældende i Dansk Vestindien Christian 

V’s Danske Lov fra 1683. Denne lov var dog vanskelig at implementere i 

Dansk Vestindien på grund af de særegne lokale forhold, og både i 

forordninger og suppleringer kan ses som forsøg fra 

koloniadministrationen på at tilpasse lovgivningen de lokale forhold.120 

Dette sammensurium af lokale forordninger og den danske lov betød, at 

hele det juridiske og retslige apparat i Dansk Vestindien var vanskeligt at 

finde rundt i for indbyggerne. Således skulle man orientere sig gennem 

forskellige koloniplakater, bestemmelser, publicerede og ikke-publicerede 

anordninger, hvilket naturligt hindrede en fast retslig praksis – dette var 

især gældende ved mindre sager som dem, der blev optegnet i 

politijournalerne.121 

                                                 

117 Simonsen 2014 s. 58. 
118 Ibid. s. 56-57. 
119 Ibid. s. 58. 
120 Olsen 1983 s. 290 og s. 296. Eksempelvis indgåelsen af uægteskabelige 
forhold eller såkaldte lejermålssager. Se Olsen 2010 s. 43-44. 
121 Olsen 1983 s. 298 og 302; Olsen 2001 s. 39. 
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I de konkrete sager i politijournalerne kan det også ses, at den retslige 

praksis ikke var fast, men at den ændrede sig fra sag til sag. Det var oftest 

sager, som blev afsluttet til fordel for de afrocaribiske slaver og/eller 

skabte præcedens for fremtidige sager, selvom der ikke var en retslig 

praksis i forvejen. Et godt eksempel herpå er fra 1816, hvor borgeren i 

Christiansted, Sollas, blev bedt af generalguvernøren om;  

”[…] ikke at lægge hans Negerinde Salmie nogen hindring i vejen for at gå 
til skole for at forberedes til Konfirmation.”122  

Sollas forklarede dog til politimesteren, at han kun havde truet Salmie, men 

ikke udført handlingen. Politimesteren noterede, at afgørelsen skulle gælde 

som regel i lignende begivenheder i fremtiden, og at Sollas ikke måtte 

lægge nogen hindring i vejen for Salmies skolegang. Denne lille sag er 

interessant, fordi den viser at den juridiske ramme ikke var fast, og det 

lader til, at slaverne havde mulighed for at ændre den retslige praksis i 

sådanne ”mindre sager”.  

Når det følgende afsnit ser på sagerne fra politijournalerne, er det 

vigtigt at påpege, at disse sager både er konkrete og enkeltstående, og på 

den måde ikke så overordnet som beskrevet her. Det var dog stadigvæk 

denne juridiske ramme, der begrænsede slavernes muligheder, og samtidig 

en ramme, der kunne udfordres og ændres. 

En retslig distinktion 

Ved at stræbe efter en position som retsligt subjekt kunne de afrocaribiske 

slaver markere en forskel mellem dem og andre afrocaribiske slaver. Et 

godt eksempel på sådan en positionering, var en klage der blev fremført af 

de to afrocaribiske slaver Sally og Charlott til politimester Mouritzen i 

1799. Denne sag viser overordnet, at nogle slaver valgte at gå rettens vej, 

og at andre ikke gjorde. Dette skabte overordnet en social positionering 

mellem slaverne og fremhævede, at der var flere forskellige måder at 

handle blandt de afrocaribiske slaver. 

                                                 

122 CB 38. 31. 5.: 03. februar 1816. 
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Sally og Charlott klagede til politimester Mouritzen over, at 

mesterknægten på plantagen Kenner og Benners, havde tilbageholdt deres 

forplejning i to uger.123 Sally og Charlott gjorde det klart for politimester 

Mouritzen, at der var forskellige meninger om, hvad slaverne på plantagen 

skulle gøre i forhold til den manglende forplejning. Deres forklaring var 

først og fremmest en redegørelse over, hvorfor de var kommet med 

klagen, men handlede også om, hvorfor de valgte at gå til politimesteren 

med klage i stedet for at løbe væk: 

”[Sally og Charlott henvendte sig] først til General Guvenøren og derfra til 
Politikammeret med Klage over en Mesterknægte på Plantagen havende 
holdt alle Negernes Forplejning i 2 Uger og at han ville giøre det endnu i 
en Uge, […] fordi der ere bortstjaalet 3 æg og det kunde ey udfindes hvem 
Tyven var.  

Angiver at deres Underholdning eller føde om Ugen som dem af 
Mesterknægten bliver givet er 2 pint eller Potter Meel og 6 sild, ligesom de 
og sige ved alle Plantagens Negere undtagen 4 eller 3, ere bortløben og 
forstukken sig i buskene, hvilket de og havde forsøgt at formene 
Klagerinderne til, men de vare gangen lige til Byen.”124. 

Sally og Charlott fortalte, at de i første omgang havde været forbi 

generalguvernøren med deres klage, hvorefter de følgende fremførte 

klagen for politimester Mouritzen. Denne handling tyder på et vist 

kendskab til opbygningen af de retslige institutioner på St. Croix, og viser 

også et kendskab til det sociale hierarki internt blandt eurocaribierne. Dette 

kan ses som en del af deres strategi for at klage og en måde at tydeliggøre 

et ønske om en retslig subjektivitet. 

Sally og Charlotts kendskab til opbygningen af retsvæsenet var ikke 

overraskende, da de før havde stået sammen i retten i Christiansted. Begge 

kvinder havde opsøgt politimesteren på St. Croix flere gange i forbindelse 

med deres utilfredshed over forholdene på de plantager, de boede på.125 

                                                 

123 CB 38. 31. 1.: 22. august 1799. 
124 CB 38. 31. 1.: 22. august 1799. 
125 Se Olsen 2001 s. side 39-40 om samme sag om manglende provision. I 
Olsen fremgår det, at Sally og Charlott kommer fra plantagen Bonne 
Esperance, og at sagen var indberettet til Generaltoldkammeret. Sally og 
Charlott klager her over, at deres allowance bliver tilbageholdt og fik 
medhold i deres klage. Sally afstraffes dog alligevel af forvalteren Dr. 
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Ved en efterfølgende henvendelse tre dage senere havde Sally gentaget 

samme handlingsmønster, med først at klage til generalguvernøren, før 

hun kom til politikammeret. Sally fremførte, at hun var blevet pålagt hårde 

straffe, og politimester Mouritzen noterede i journalen, at hun blev 

”[…] befunden med en Jern Ring om det ene ben som veiede 10 pund, og 
en jernlænke som hun havde om halsen og om livet veiede 10 pund og gik 
5 gang om livet.”126 

Det lader til at Sally var vidende om, at der var flere indgange til 

retsvæsenet på St. Croix og flere forskellige måder at henvende sig på. 

Desuden kan hendes handlinger også tyde på, at hun vidste, at hun 

igennem klagen kunne komme til orde retsligt.  

Det interessante i Sally og Charlotts forklaring er, at de klagede alene, 

og resten af plantagens afrocaribiske slaver havde valgt at handle 

anderledes. I deres forklaring nævner de selv mulighederne, som enten var 

at løbe bort, at blive på plantagen eller at gå til politimesteren. Sally og 

Charlott valgte at gå direkte til politimesteren, og denne handling antyder, 

at der ikke var en ensartet opfattelse på plantagen om, hvordan de skulle 

forholde sig til deres utilfredshed med mesterknægten. Dette betød, at 

slaverne handlede på tre forskellige måder, hvilket afspejler en intern 

positionering indbyrdes mellem slaverne. Det var altså ikke selve klagen, 

                                                 

Kenny trods forbuddet, og sagen ender med, at Dr. Kenny må betale en 
bøde på 800 rdl. Sagen har yderligere konsekvenser, som ikke kun 
omfatter Dr. Kenny, da sagen om insubordination af indberetningen 
skabte en diskussion om eurocaribiernes lydighedspligt med hensyn til 
generalguvernørens befalinger. Dette kan måske forklare Sally og Charlotts 
visit hos generalguvernøren forud for besøget hos politimesteren. Et andet 
interessant perspektiv i denne enkeltstående sag om Sally, kommer 
historikeren Gunvor Simonsen med i det upublicerede manuskript Slave 
Stories: Law, Representation, and the Court in Danish West Indies, 1780s-1820s, 
2014 (Simonsen 2014 s.138-143). Simonsen undersøger Sallys navigation i 
retssystemet og brug af kristne og trans-afrikanske traditioner i en sag, 
hvor Sally dømmes til døden ved halshugning for vold, forgiftning og 
ildspåsættelse mod sin mand Leander. Konklusionen er, at Sally 
fremhævede sine eurocaribiske værdier, og at hun orienterede sig mod de 
trans-afrikanske grupperinger i retten. Sagen i Simonsens manuskript kan 
umiddelbart ses i forlængelse af den behandlede sag i specialet, da det var 
denne sag, der startede den videre sag om hendes mand Leander. 
126 CB 38. 31. 1.: 25. august 1799. 
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der som sådan skabte en distinktion mellem de andre slaver og Sally og 

Charlott, men derimod det, der var foregået op til, at Sally og Charlott 

befandt sig på politikammeret. Selvom der var uenighed om, hvordan 

slaverne skulle reagere, fremgår det, at det for Sally og Charlott gav mere 

mening at gå til politimester Mouritzen end at løbe bort.  

Sagens afslutning fremkom umiddelbart efter de havde klaget, og Sally 

og Charlott fik besked om at gå tilbage til plantagen med besked om, at 

plantagens ejer, Hr. Cormick, skulle ”[…] sende sin skrivtlige Ordre med 

Negerinderne til Mesterknægten om at lade dem være ustraffes indtil 

videre, hvilket blev sagt ham tillige ved Generalens Befaling.”127 Dette 

betød at Sally og Charlotts stræben efter en retslig subjektivitet midlertidig 

blev anerkendt, og de kunne gå tilbage til plantagen uden at blive 

yderligere afstraffet, idet de fik politimesteren til at undersøge sagen 

yderligere. 

I en anden sag, der omhandler behandlingen af den afrocaribiske slave 

Frederik, kan der også ses et ønske om at gå rettens vej. Den 25. januar 

1826 befandt Frederik sig på politikammeret i Christiansted, hvor han var 

blevet arresteret for at have arrangeret dans på plantagen Cotton for de 

andre slaver uden tilladelse af forvalteren.128 Frederik blev straffet med 75 

slag ved justitsstøtten129 og blev herefter sendt tilbage til plantagen. 

Dermed var sagen i princippet afsluttet, men to dage senere mødte 

Frederik op hos politimesteren med en ny klage;  

”Denne [Frederik] holdt Dans paa Plantagen uden Forvalterens Tilladelse 
indfandt sig nu på Politikammeret belagt med en Jernkæde forgjort til en 
svær Blok, og forklarede at han afvigte 23. dennes da han blev relaxeret 
ikke saae sig i stand til paa grund af Upasselighed at gaa hjem til Plantagen, 
men maatte overnatte paa Plantagen Orange Grove, hvorimod 
Deponenten i Gaar Morges kom hjem, og blev da strax paalagt den 

                                                 

127 CB 38.31.1.: 22. august 1799. Sagen fortsætter i politiretten, se 
Simonsen 2014 s. 4. 
128 CB 38. 31. 7.: 23. januar 1826. 
129 Justitsstøtten var den offentlige afstraffelsespost i byen. Hall 1992 s. 
106. Se eksempelvis CB 38. 31. 7.: 18. marts 1822, om sagen om de 
afrocaribiske slaver Hector og Opera, der bliver afstraffet på 
søndagstorvet, hverdagstorvet og fisketorvet. 
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ommeldte Kjæde og Blok samt tvende gange afstraffet med Kærrepisken, 
ved denne leilighed observerede Forvalteren at han vilde lade Deponenten 
afstraffe hver Mandag.- Deponenten blev efter at have været til 
markarbejde i Gaar Aftes indlukket i Arresten, hvorfra han i Nat brød ud 
for at indkomme med Klage.”130 
 
Frederik var så medtaget af de 75 slag ved justitsstøtten at han, efter sit 

eget udsagn, ikke var i stand til at gå hjem til sin egen plantage efter 

afstraffelsen og derfor så sig nødsaget til at overnatte på plantagen Orange 

Grove på vejen hjem. Dette betød, at Frederik blev pålagt yderligere straf 

af forvalteren, da han næste dag kom hjem til plantagen. Her blev han 

straffet med kærrepisken, og fik en blok fastgjort til en kæde på foden. 

Herefter blev han sendt til at arbejde i marken og indsat i arresten på 

plantagen om aftenen. Ud over dette blev han også truet med yderligere 

afstraffelse hver mandag de efterfølgende uger af forvalteren. Dette mente 

Frederik var uretfærdig, og han valgte derfor at bryde ud af arresten om 

natten for at klage over den behandling, han havde fået af forvalteren.131 

Det var altså ikke politimesterens afstraffelse af Frederik, der havde fået 

Frederik til at føle sig uretfærdig behandlet, men derimod var det 

forvalterens nye afstraffelse, Frederik klagede over. Handlingen i at bryde 

ud af fængslet, med risiko for at blive yderligere afstraffet, og komme med 

klage over forvalterens behandling, kan derfor være udtryk for et ønske 

hos Frederik om at gå rettens vej og derigennem kunne han blive 

anerkendt som retsligt subjekt. 

At være født på ”kysten” og tale engelsk som social position 

Sally og Charlott blev i politijournalen beskrevet som født på kysten.132 

Denne betegnelse dækkede over, at Sally og Charlott ikke var opvokset i 

Dansk Vestindien, men var født i Afrika og transporteret til Dansk 

Vestindien. Denne beskrivelse af slavernes oprindelse var en del af 
                                                 

130 CB 38. 31. 7.: 25. januar 1826. 
131 En anden måde at udtrykke sin utilfredshed over at blive indelukket var 
eksempelvis at bruge ”Mund” mod eurocaribierne. En sag om den 
afrocaribiske slave Katty, der forbandede driveren på plantagen Solitude 
med ordene ”the damned Blood of a Bitch”, viser, at forbandelsen ikke var 
rettet mod driveren, men mod ”hendes forfædre, som var skyld i at hun er 
slave her.” Se CB 38. 31. 11.: 2. juni 1834. 
132 CB 38. 31. 1.: 22. august 1799. 
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koloniadministrationens forsøg på at adskille og kategorisere slaverne, og 

kom ofte til udtryk i de retslige procedurer. Overordnet byggede det på en 

antagelse om, at der var forskel på slaver, der var født i Afrika, og slaver, 

der var født i Caribien.133 Desuden blev det noteret, hvis de afrocaribiske 

slaver var født på andre øer i Caribien eller længere væk. Således blev 

William, der blev fundet på gaden i Christiansted, beskrevet som værende 

født ”[…] et sted udenfor Baltimore kaldet Naples America og kommet 

hertil fra Guadalope.”134 Oprindelsen og etniciteten er ifølge Sebro en 

afgørende faktor for de afrocaribiske slavers opfattelse af social identitet. 

Dette kommer også til udtryk i politijournalerne i en sag om den 

afrocaribiske slave Billy.135 Billy var blevet anholdt i 1816 og var mistænkt 

for tyveri i Christianssted, hvilket gjorde, at han skulle forklare sig for 

politimesteren. Billy var, ifølge ham selv, født i Dansk Vestindien, men 

fremhævede ”[…] at være fød af en Kystnegerinde, som var frugtsommelig 

da hun kom fra Kysten og købte en [sic] John Irvin en mulat, hans moder 

inden han blev født.”136. Så selvom Billy var født af en kystnegerinde, kan 

sagen overordnet ses som, at Billy internaliserede de eurocaribiske 

betegnelser, og at han brugte disse til aktivt at positionere sig.137 

I tilfældet med Sally og Charlott var netop denne fremhævelse af 

geografisk oprindelse også en aktiv del af deres sociale positionering. 

Særligt Sally er interessant, da hun i en senere sag blev betegnet som født 

på øen St. Eustatius i Caribien, men i sagen om forplejningen på Kenner 

og Benners plantage blev betegnet som født på kysten.138 Dette tegner et 

billede af, at oprindelsen kunne mobilisere en forskelsmarkør, der kunne 

bruges til at positionere sig over for eurocaribierne og afrocaribierne. Det 

er svært at vide, om Sally ændrede sin oprindelse bevidst eller ubevidst 

og/eller om det skyldes, at politimesteren troede Sally var afrikansk i den 

første sag, og det var ham, der ændrede Sallys oprindelse.  

                                                 

133 Sebro 2010 s. 59-60; Simonsen 2014 s. 67. 
134 CB 38. 31. 1.: 11. oktober 1799. 
135 Sebro 2010 s. 205. 
136 CB 38. 31. 5.: 26. februar 1816. 
137 Sebro 2010 s. 166-167. 
138 Simonsen 2014 s. 141. St. Eustatius er en del af de Hollandske Antiller. 
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Sally kunne kommunikere på mange sprog, og denne mangeartede 

sprogkundskab blev også fremhævet i klagen, hvilket gør det endnu 

tydeligere, at Sally havde en særlig social position og ønskede at stræbe 

efter en retslig position. Politimester Mouritzen noterede sidst i 

politijournalen, efter Sally og Charlott havde fremlagt deres klage, at:  

”Sally var den som førte Ordet, da Charlott intet Engelsk kunne tale eller 
gøre sig forstaaelig.”139.  

Netop kendskabet til flere forskellige sprog var vigtigt for slaverne i Dansk 

Vestindien, da befolkningen kom fra flere forskellige steder i verden. 

Sproget var derfor en vigtig del af deres mulighed for at klage, og dermed 

italesætte deres ønske om at blive behandlet bedre på plantagen. Sproget 

som en del af slavernes sociale liv påpeger Sebro også, og fremhæver at de 

herigennem kunne danne netværk på tværs af plantager, religion og 

alder.140 Dermed gav Sallys sprogkendskab hende mulighed for at skabe en 

forskel mellem sig selv og de andre afrocaribiske slaver.  

Politijournalerne viser dog andre interessante aspekter af netop 

sproget som middel til social positionering, men særligt også som en 

barriere for de afrocaribiske slavers interaktion med eurocaribierne. 

Eksempelvis blev Carolina, der var ejet af fru kammerherrerinde Heyliger, 

i 1805 fremstillet for politimester Mouritzen i politikammeret for at 

forklare, hvorfor hun var løbet væk. Undersøgelsen blev dog holdt hen da;  

”[…] hun intet forståeligt sprog kan tale, og at der ingen af Negerne i 
gården kunne forstå hende og følgelig ingen vidste hvordan hun var 
kommen her til Landet. – Politimesteren udsendte betjentene for at 
tilstedebringe en Kystneger der tillige kunne tale Engelsk. Efter at 
adskillige var kommen tilstede og adskillige forsøg gjorte kom tilstede en 
Negerdreng Peter tilhørende MacEvoy her af stedet, som kunne tale med 
Negerinden.”141 

I forhold til denne sag, så må det fremføres, at Sallys beherskelse af det 

engelske sprog var en del af hendes position i det sociale rum, og at hendes 

og Charlotts klage skabte en distinktion til de andre afrocaribiske slaver på 

                                                 

139 CB 38. 31. 1.: 22. august 1799. 
140 Sebro 2010 s. 107. 
141 CB 38. 31. 2.: 1. september 1805. 
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flere forskellige måder. Denne distinktion skete ikke som en specifik intern 

positionering mellem de afrocaribiske slaver, men relaterede sig til den 

sociale magtstruktur, der omgav dem. Den sociale praksis for at klage var i 

disse sager fremført at enkeltpersoner, og i og med slaverne kom alene, 

skabte de en distinktion til de andre slaver, der ikke var mødt op eller ikke 

kom med klage. Men en anden praksis for at klage var også ved, at de 

afrocaribiske slaver fremførte en kollektiv klage og dermed var fælles om 

at gå rettens vej. 

Dette betød, modsat Sally og Charlotts klage, at der var en ensartet 

opfattelse og således ikke en intern positionering i forhold til resten af 

slaverne på plantagen. På den måde handlede en kollektiv klage om en 

kollektiv distinktion mellem slaverne. En klage, der lignede Sally og 

Charlotts og blev fremført af 33 slaver fra Lucas Gibbes’ plantage, 

handlede om slavernes forplejning på plantagen: 

”Om morgenen kl. 6 slet indkom fra Lucas Gibbes’s Plantage, følgende 
samme tilhørende Negere nemlig: Sæsar [sic], Liverpool, Abraham, 
Hanibal, Alexander, Samuel, Benjamin, Beauvedore, Sam, James, Moujs, 
Abraham, Thomas, Neptun, Sam, Coppy, Lewis, Thomas, Kennedy – 
Polly, Harriott, Charlott, Maria, Roda, Jury, Sophia, Mathilda, Sucky, 
Rebecca, Maria, Hegar, Lelia, Krisica, hvilke Negere Klage over at de må 
arbejde mere end andre Plantagers Negere og får ikke tilstrækkelig Føde – 
Negerinden Maria som den der talte bedst engelsk og det forståeligste blev 
eksamineret og forklarer at den forplejning som Negerne på Plantagen 
ugentlig får bliver uddelt til dem om Mandagen og får de en kop med mel 
som indeholder Kuns [kun],  en qvart og 3 Sild, af hvilke sidste imidlertid 
alene meddeles dem en, når der Kuns [kun],  er få på Plantagen. 

[…] Over denne slette Behandling blev samtlige Plantagens Negere enige 
at Klage og […]  

De tvende Negerinder Maria og Sucky blev derpå indtil Sagens nærmere 
Undersøgelse indsendttte udi fortet. Politimesteren indberettede derefter 
det passerede til General Guvernøren, og er efter hans Ordre de øvrige 
negere, som blev tilholdt at være rolige ved en Fripatrulje udsendt til 
plantagen. Politimesteren ved en Skrivelse gav Mesterknægten […] 
udtrykkelig forbud i for det første at straffe nogen af bemeldte Negere, da 
de om de er Strafskyldige skal straffes offentlig, men derimod om muligt 
han udfandt Hovedpersonen at indsende samme til Byen. 
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Samme Dags Aften returnerede Fripatruljen som efter Mesterknægtens 
begæring medbragte 3 Negere hvilke var begynderne til den ommeldte 
Klage […] – De blev alle indsatte udi Fortet.”142. 

I denne klage ses det tydeligt, at politimesteren opdelte de afrocaribiske 

slaver efter køn, hvilket især ses i opremsningen af de forskellige navne. 

Der er en lighed i denne klage til Sally og Charlotts klage, men på en række 

punkter adskiller den sig væsentligt. Selve formen fulgte det samme forløb, 

men alle afrocaribiske slaver på Lucas Gibbes’ valgte at møde op med en 

klage, i stedet for at løbe bort eller blive tilbage på plantagen. Dette må 

betyde, at slaverne fælles var blevet enige om at klage, og at de var enige 

om at forlade arbejdet på plantagen for at bringe klagen til politimesteren. 

Der var altså konsensus blandt slaverne om, at mesterknægten lod dem 

arbejde hårdere end på andre plantager. Klagen handlede derfor mere om, 

at en gruppe af slaver positionerede sig over for den overordnede gruppe 

af slaver, og viser et andet aspekt af slavernes klagepraksis. 

Sagerne om Sally og Charlott og de afrocaribiske slaver på Lucas 

Gibbes’ plantage er også interessante i forlængelse af andre sager der blev 

indbragt for politimesteren, sager der også handlede om slaver, der var 

løbet væk fra plantagen. Oftest blev sådanne sager noteret meget kort i 

politijournalerne, men nogle gange fik slaverne mulighed for at forklare sig 

grundigere. Et eksempel på en sådan sag er den afrocaribiske slave Sam, 

der var løbet væk fra plantagen Wendsor sammen med Buba, Dara og 

Tommy: 

”Fremstod løs og ledig negeren Sam tilhørende Wendsor […] gik bort 
med Buba, Dara, Tommy og flere Negere Tirsdagen den 20 august og 
straks da de havde forladt Plantagen skildes fra de øvrige og har ej set eller 
talt med nogen af Wendsors Negere siden men stadig opholdt sig i 
Buskene. - Han gik bort fra Plantagen af frygt for straf da Forvalteren 
havde pålagt Negerne på Plantagen hver at bringe 1 pundt brænde Søndag 
Morgen og Søndag Aften 1 pundt brænde Og et bundt græs, dette havde 
ingen af dem efterkommet og blev derfor enige at gå bort.”143  

Sam, Buba, Dara og Tommy var ligesom de afrocaribiske slaver fra Lucas 

Gibbes’ plantage blevet enige om at forlade plantagen, fordi forvalteren 

                                                 

142 CB 38. 31. 1.: 31. oktober 1799. 
143 CB 38. 31. 6.: 10. september 1818. 
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lod dem arbejde for hårdt. De valgte at løbe bort fra plantagen i stedet for 

at indbringe en klage for politimesteren – de ønskede altså ikke at gå 

rettens vej. Sam, Buba, Dara og Tommy gjorde altså præcis det modsatte 

af, hvad Sally og Charlott og slaverne fra Lucas Gibbes’ plantage gjorde.  

Der fremkommer dermed et billede af, at der var et særligt ønske 

blandt nogle af de afrocaribiske slaver om at positionere sig gennem 

retssager og dermed blive set som retslige subjekter, mens andre valgte at 

løbe bort. Derved kunne dem, som valgte at klage, fremstå som 

modsætninger til de slaver, der var løbet bort, og som først blev forhørt af 

politimesteren, efter at slaverne var fundet. Således var der altså flere 

forskellige praksisser for at skabe en social positionering inden for det 

retslige system, men den interne positionering, som opstod mellem 

henholdsvis de slaver, der kom med klager til politimesteren, og de slaver, 

som valgte at løbe bort, definerer det tydeligste eksempel på en intern 

positionering mellem slaverne i forhold til deres klagepraksis. Der var 

derfor heller ikke en ensartet opfattelse i gruppen af slaver om, hvordan de 

skulle handle mod eurocaribiernes undertrykkelse, hvilket giver et 

nuanceret billede af gruppen af slaver, idet de handlede forskelligartet og 

positionerede sig forskelligt fra hinanden. 
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Positionering imod europæiske forestillinger om 

afrocaribiske slaver 

Dette afsnit giver en fremstilling af de afrocaribiske slavers muligheder for 

at positionere sig i forhold til europæiske forestillinger om afrocaribiere. 

Afsnittet fokuserer derfor på at afdække, hvilke forestillinger der 

eksisterede om de afrocaribiske slaver set fra eurocaribiernes side, og 

dernæst hvordan disse forestillinger udspillede sig konkret mellem 

afrocaribierne og eurocaribierne. Dette vil give et indblik i, hvilken rolle 

forestillingerne spillede for de afrocaribiske slavers mulighedsrum og 

interne positionering. Således tager afsnittet skridtet videre fra at 

konstatere tilstedeværelsen af bestemte forestillinger om afrocaribierne til 

at analysere forestillingerne med fokus på, hvordan de udspillede sig 

konkret, og hvordan den interne positionering kom frem i forbindelse med 

fremhævelsen af slavernes sociale forskelle.  

Overordnet var de stereotypiske europæiske forestillinger om slaverne 

en vigtig referenceramme for de afrocaribiske slavers måde at positionere 

sig over for eurocaribierne og hinanden. Den sorte hudfarve og den 

afrikanske oprindelse var de primære kendetegn i den eurocaribiske 

kategorisering af slaverne i slavesamfundet, og eurocaribierne forestillede 

sig på dette tidspunkt, at de afrikanske slaver befandt sig på et lavere 

udviklingsmæssigt stadie end de hvide europæere, og de blev derfor sat 

lavere i det sociale hierarki.144 Slaverne havde i den europæiske forestilling 

en udpræget uciviliseret adfærd og en primitiv brutalitet, hvilket forklarede 

deres barnlige og naive forestillinger om samfundet. Disse forestillinger var 

med til at opretholde slaveriet som institution i Dansk Vestindien, og 

sammen med forestillingen om den fysisk stærke afrikaner, fungerede 

forestillingerne som et rationale for at udnytte slaverne i arbejdet på 

plantagerne.145  

                                                 

144 Loomba 2005 s. 98-99. 
145 Henningsen 2011 s. 81-82; Loomba 2005 s. 98; Olsen 2010 s. 22-23 og 
27; Olsen 2001 s. 26 og 28. 
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Den sociale positionering var en måde, hvorpå slaverne kunne skabe 

en distinktion til den europæiske forestilling, og kan derfor overordnet ses 

i sammenhæng med den eurocaribiske magtstruktur i Dansk Vestindien. 

Ved at positionere sig, eller fremhæve sig i kontrast til de gældende 

forestillinger, kunne slaverne skabe distinktion til den eurocaribiske 

kategorisering, men indirekte også internt mellem slaverne. I arbejdet med 

kilderne er især tre sociale positioneringer fremkommet – familie, børn og 

ægteskab – som danner rammen for afsnittet. 

Familieidealet 

Forestillingen om familie, børn og ægteskab, eller et egentligt familieideal, 

er ofte blevet studeret i forlængelse af ophævelsen af slavehandlen i 

Danmark. Ved slavehandelens ophør opstod der et ønske om at bevare de 

afrocaribiske slavers familie, et ønske, der især hang sammen med tanken 

om afrocaribisk reproduktion, således at slavehandlen blev overflødig og 

Danmark kunne afskaffe den uden økonomiske konsekvenser. 

Slavehandelskommissionen blev i den forbindelse oprettet i 1791 med den 

hensigt at skabe en ”[…] bedre indretning på Vore vestindiske ejlande og 

kysten Guinea.”146. I denne betænkning var der blandt andet en række 

overvejelser omkring, hvordan man kunne forbedre slavernes sociale 

forhold, og overordnet set påskønne et familieideal blandt de afrocaribiske 

slaver. 

Fra kolonimagtens side var der altså et ønske om bevare slavernes 

familier, for derved at forbedre slavernes reproduktion, og samtidig 

formindske børnedødeligheden blandt slaverne i forlængelse af et stop af 

slavehandelen.147 I betænkningen fremgår det, at sådanne tiltag, så vidt det 

var muligt, skulle foregå på frivillig basis, da et lovmæssigt indgreb ville 

bryde med slaveejernes ejendomsret. I stedet måtte embedsmændene på 

øerne overbevise slaveejerne om fordelene ved at forbedre slavernes 

levevilkår gennem undervisning, ordnede ægteskabsforhold og 

                                                 

146 Citeret i Gøbel 2008 s. 48. 
147 Ibid. s. 56; Turner 1999 s. 258. 
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nedbringelse af hårdt fysisk arbejde.148 Med kommissionens betænkning 

opstod der således nye rationaler for slaveejernes kontrol med slaverne, 

eftersom det ikke længere var muligt at erstatte slaverne med nye slaver fra 

Afrika. Men omvendt opstod der også nye muligheder for de afrocaribiske 

slavers sociale positioneringer, idet de kunne forholde sig til 

eurocaribiernes ideer om familie og børn. Det må formodes, at det også 

har været gældende før, men politijournalernes tidsmæssige placering gør 

det oplagt at se det i forbindelse med de nye muligheder, der opstod for de 

afrocaribiske slaver. 

Forældrerollen 

I Dansk Vestindien blev de afrocaribiske kvinders moderrolle set i relation 

til de eurocaribiske kvinders moderrolle og i relation til de overordnede 

racemæssige forskelle mellem eurocaribiere og afrocaribiere. Således blev 

de afrocaribiske kvinder set som dårlige forældre, som ikke havde et ønske 

om en reproduktiv identitet.149 Dette syn på kvinderne italesatte dermed også 

en mere klar racemæssig underordning af den afrocaribiske kvinde. Selvom 

der var denne underordning, var det muligt for nogle afrocaribiske kvinder 

at undgå disse negative anskuelser ved at positionere sig i kontrast til den 

eurocaribiske forestilling.150 I politijournalerne kan der findes flere 

klagesager, hvor afrocaribiske kvinder fremhæver deres forhold til deres 

børn, og som på et overordnet plan kan henvise til en positionering over 

for den eurocaribiske forestilling. Et eksempel på en sådan klage indkom 

til politimesteren i 1823 fra den afrocaribiske kvinde Charlotte.151 Charlotte 

klagede over, at hendes ejer, Madame Johnson, havde givet hende og 

hendes barn for lidt mad. Charlotte forklarede følgende på politikammeret; 

”[Charlotte] indfandt sig på Politikammeret med Klage over at hendes 
Ejerinde giver hende for lidet provision for hende og Barn […] og 
paaberaabte hun hendes Medslaver Hanne, Rose, Polly, Janet og James, 

                                                 

148 Gøbel 2008 s. 114. 
149 Hall 1992 s. 65-67; Morgan 2004 s. 31-34; Simonsen 2000 s. 53. Citeret i 
Morgan 2004 s. 31. 
150 Olsen 2010 s. 26. 
151 Charlott blev beskrevet som mulat, men betegnelsen havde ikke nogen 
indflydelse på hvordan Charlott fremførte sin klage til politimesteren. 



De afrocaribiske slavers strategier og praksisser for social positionering 

 65 

som Vidned til hendes Indsigende, Endvidere forklarede hun at hendes 
Ejerinde giver hendes Barn 1 Styved Brød og lidt Sukker daglig- 
Deponenten selv får ei andet end en lignende portion Maal, som den 
foreviste 2. Gange daglig ved Morgen og Middag.”152.  

Charlotte var kommet alene til politimesteren og bekendtgjorde, at hendes 

barn fik for lidt mad, og ved at inddrage sit barn gjorde Charlotte 

opmærksom på, at hun ønskede sit barn skulle få mad nok (blive en sund 

slave). Indirekte gjorde Charlotte også opmærksom på sin reproduktive 

identitet som social position, samtidig med at hun fremhævede Madame 

Johnson som en dårlig slaveejer, der ikke tænkte på hende eller hendes 

barn.  

Senere samme dag blev de afrocaribiske slaver Hanne, Rose, Janet og 

Polly indkaldt af politimesteren til forhør, og gennem deres vidneudsagn 

kunne han afgøre, om detaljerne i Charlottes forklaring var rigtige eller 

forkerte. Hanne, Rose, Janet og Polly forklarede samme historie som 

Charlotte, og indirekte anerkendte de den sociale position, som Charlotte 

havde henvist til. De forklarede endvidere ”[…] hver for sig, at Chartlotts 

andragande forholdt sig rigtig og at de lader Mangel på de fornødne 

fødevaher.”153.  

Afgørelsen i sagen blev foretaget seks dage efter Charlottes klage, og 

Madame Johnson blev dømt til at betale 10 pund sukker i erstatning til 

Charlotte og hendes barn.154 Sagens afslutning var en smule atypisk, 

eftersom det var Madame Johnson, der endte med at betale erstatning til 

Charlotte, hvilket muligvis var fordi politimesteren påskønnede Charlottes 

reproduktive identitet. Ikke desto mindre giver sagen et indblik i, hvordan 

Charlotte, ved at fremhæve sit barn i sin klage, kunne positionere sig i 

kontrast til den eurocaribiske forestilling om slavernes forældrerolle, 

hvilket efter slavehandelens ophør havde fået en anden værdi i det sociale 

rum.  

                                                 

152 CB 38. 31. 7.: 9. marts 1823. 
153 CB 38. 31. 7.: 10. marts 1823. 
154 CB 38. 31. 7.: 15. marts 1823. 
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Sagen om Charlotte er dog ikke enestående. I en anden sag 

fremhævede den afrocaribiske slave Nancy sin ret til at passe sit barn, i et 

anliggende om en pengegæld til frimulatten Grace Williams i 1807. Klagen 

gik overordnet ud på, at Nancy havde mistanke om, at faren mishandlede 

barnet. I det følgende citat fra politijournalen fremlægger Nancy sit eget 

synspunkt i sagen: 

”Deponentinden [Nancy] gik derpå ind i butikken hvor Hansen [Nancys 
ejer] var og spurgte hvorfor han tilladt sin Neger at mishandle hende, samt 
forlangte at han ville tillade hende at borttage sit barn som er hos ham 
hvortil han er fader. Hansen blev meget vred tog ridepisken fra drengen og 
pryglede Deponentinden dermed. Deponentinden deklarerede ej på nogen 
måde at have fornærmet Hansen eller givet ham årsag til at skulle 
mishandle hende. Videre at hun forlangte sit barn tilbage som hun mener 
hun som Moder har Rettighed at opføde, og som hun ønskede tilbage da 
hun har hørt af Naboerne at Hansen mishandlede barnet samt tillod at 
hans Negere mishandlede det.”155 

Nancy fremhævede retten til at opdrage sit barn og henviste samtidig til 

både retten og ønsket om at tage sig af sit eget barn. Som i sagen med 

Charlotte, ses der en tydelig markering af netop moderrollen i 

sammenhæng med en reproduktiv identitet, som i Nancys tilfælde 

handlede om, at hun ikke ville tillade, at hendes ejer tog hendes barn fra 

hende. De to sager fremhæver, at gennem moderrollen og slavernes 

reproduktive identiteter blev der indirekte skabt en distinktion til 

eurocaribiernes forestillinger. Denne distinktion betød, at de to kvinder 

positionerede sig som mødre, der tog sig af deres børn og ikke det 

modsatte. 

Adskillelse af familien og ægteskab 

Det påskønnede familieideal hang sammen med et stabilt familieliv, hvor 

slavernes familie ikke blev adskilt og solgt til forskellige plantager, hvilket 

for så vidt også var gældende for ægteskabet mellem slaverne. Ved at 

understrege familierelationer eller ægteskaber kunne slaverne fremhæve, at 

de forholdt sig til familieidealet og ønskede at positionere sig efter 

eurocaribiernes forestillinger om betydningen af familieidealet. I en sag, 

hvor John Benners, der ejede plantagen Mount Welcome, i 1816 ønskede 
                                                 

155 CB 38. 31. 2.: 17. april 1807. 
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at sælge nogle af sine afrocaribiske slaver, blev der protesteret mod dette 

fra nogle af hans slaver. Særligt gjaldt det Alexander, George og Nicholas, 

som efterfølgende indfandt sig hos politimesteren, så de kunne forklare, 

hvorfor de ikke ville sælges til en anden plantage.  

Alexander og George fortalte, at de begge ønskede at blive og arbejde 

på Mount Welcome. De bekendte dog også, at de på grund af deres 

profession som tømrere, også kunne arbejde på andre plantager. Alligevel 

havde Alexander et bestemt forhold til Mount Welcome, som han 

fremhævede i sin forklaring: ”[…] han vil tjene enhver herre, som vil købe 

ham […], men ønsker ikke at gå fra denne Plantage, fordi han er født der 

[…]”156. Alexander markerede med sin forklaring, at han havde et socialt 

tilhørsforhold til plantagen, han arbejdede på. George derimod forklarede, 

at han ikke havde et forhold til plantagen, men at John Benner havde givet 

ham lov til at se sig om efter en ny ejer, men understregede samtidig, at 

han gerne ville blive på plantagen. Den sidste forklaring kom Nicholas 

med. Han fremhævede et særligt forhold, som gjorde, at han, modsat de 

andre, ikke kunne forlade Mount Welcome uden tvang;  

”Comparenten tilægger [til sin forklaring], at han vil gå til et hvert sted, 
hvor hans familie vil gå, men vis den ikke vil gå, vil han ej heller, med 
mindre han tvinges dertil.”157  

Kun under tvang ville Nicholas skilles fra sin familie, og det vigtigste var 

for ham at blive sammen med sin familie, hvis han skulle flytte plantage. 

Nicholas’ ønske om at bevare sin familie sammen, skubber til billedet af 

gruppen af afrocaribiske slaver som en homogen gruppe, fordi der her 

fremhævedes en social position, der i modsætning til Alexander og George, 

forholdt sig tydeligere til et familieideal eller forestlling. 

Ud over fremhævelsen af familien, var fremhævelsen af ægteskabet en 

anden mulighed for at positionere sig.158 Dette kommer eksempelvis til 

                                                 

156 CB 38. 31. 5.: 9. juli 1816  
157 CB 38. 31. 5.: 9. juli 1816 
158 Se blandt andet CB 38. 31. 2.: 26. juli 1808, hvor de afrocaribiske slaver 
Serafine og Sally forklarer, at de har levet i et naturligt ægteskab med 
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udtryk i den afrocaribiske slave Barnes klage til politimesteren over, at 

hans forvalter havde fjernet hans kone fra hans hus. Barnes klagede over, 

at forvalteren MacLawren havde frataget ham hans kone, samt at George, 

der arbejdede i kogehuset for MacLawren, havde ødelagt hegnet omkring 

hans hus. Desuden var Barnes blevet pålagt at passe på et kornstykke hele 

dagen, hvilket betød, at han ikke havde tid til at passe sin egen have: 

”Barnes, Neger, tilh. madame Rodgers indfandt sig hos Politimesteren og 
klagede over at Forvalteren på Plantagen La Beu, MacLawren havde 
frataget ham hans kone Salmy samt for at skade ham nedbrudt et hegn han 
havde opsat om sit Hus, hvilket Kogenegeren George gjorde; så har og 
Forvalteren forbuden ham at komme i sit Deponentens hus [sic]. Ligeledes 
klager Deponenten over at han som er hoved vagtmand var pålagt at passe 
på et helt kornstykke om dagen uden at komme hjem.”159 

I Barnes forklaring kan man se en indirekte social positionering til 

ægteskabet som en markør, der i denne disput adskilte ham fra andre på 

plantagen. Selvom Barnes her bruger ægteskabet som et argument i en 

retssag til sit eget bedste, forekom det også omvendt, at eurocaribierne 

brugte denne markør til at arrestere afrocaribiske slaver for utroskab. Et 

godt eksempel er Rosalina, som blev ”Arresteret for Utroskab og opsætsig 

forhold, og efter politimesterens kjendskab hensadt til Gade Arbejde i 8 

Dage.”160. Det må derfor formodes, at også eurocaribierne interesserede 

sig for slavernes ægteskabelige forhold, og at der var et ønske om at bevare 

slavernes familie. I de to konkrete eksempler her, ser det ud til at 

ægteskabet fremstod som en social position, der kunne tilføjes til en 

allerede eksisterende positionering og gik ind og understregede flere sider 

af de afrocaribiske slavers sociale positioner.  

Det kontrasterende billede 

I en sag om driveren161 Scipio på plantagen The Profet fra 1805 ses en 

interessant positionering i forhold til eurocaribiernes stereotypiske 

                                                 

William, der var arresteret og indbragt hos politimester Gjellerup, fordi 
han var mistænkt for tyveri. 
159 CB 38. 31. 5.: 8. august 1815.  
160 CB 38. 31. 7.: 2. oktober 1825. 
161 En driver fungerede som en slags opsynsmand for det daglige arbejde 
på plantagen og var med til at holde god orden på plantagen samt havde 
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forestilling om slaverne. I sagen henvises til flere forskellige sociale 

positioner, hvilket især kommer til udtryk i Scipios mors (Diana) skildring 

af hans evner som driver i modsætning til mesterknægten Lincolns. Scipio 

var driver på plantagen The Profet, men det var i første omgang Diana, 

der klagede over mesterknægten Lincolns behandling af Scipio.  

Stillingen som driver gjorde det muligt at være iført en rød jakke med 

grøn krave, og man kunne derfor fysisk skelne en driver fra de andre 

slaver.162 Stillingen som driver må derfor formodes at være anset med en 

vis social status blandt de afrocaribiske slaver. Klagen til politimester 

Mouritzen handlede derfor i overført betydning ikke kun om Lincolns 

behandling af Scipio. Dianas klagepraksis var fokuseret på at skabe et 

kontrasterende billede af Scipio som driver, over for et billede af Lincoln 

som mesterknægt. På den måde kunne hun fremhæve Scipios sociale 

position som driver. Det kontrasterende billede ses i følgende citat, der var 

Dianas klage til politimesteren; 

”Negerinde Diana tilhørende Plantagen The Profet, forklarede: At hun har 
en søn ved Navn Scipio, som er Driver til hvilken mesterknægten Lincoln 
paa benævnte Plantage […] skal bære et iinderligt had […] uagtet Scipio 
ikke er Liderlig eller forskammenlig men gjør sine Skyldigheder, at ligevel 
med meget haardhed behandler ham. Søndagen før sidstleden Torsdag 
[…] kom Lincoln meget vred ud, slog adskellige af Negerene med sin 
ridepisk, hvilket satte skræk i Scipio, som undløb.- Mesterknægten befalede 
han strax skulle eftersøges[…] at naar han fik ham, skulle han Lade ham 
Pidske.- Gaardags aften blev han Scipio indbragt til Plantagen, da 
mesterknægten lod sætte ham i Dungeon, og udtog ham denne dags 
morgen, loed ham belægge hans hals med en kæde Kalled Bull Chain, 
nedlagde ham og loed 2de Driver Kærrepidske ham.- Hvor mange slag han 
fik kan Diana ikke vide, da hun under Questionen Løb bort for at klage 
hos politimesteren. Hoved aarsagen til Mesterknægtens behandling mod 
Scipio formener Diana være den, at hendes søn, i egenskab af Driver har 
slaget en Negerinde ved Navn Louisa, som forhen har været Huus 
Negerinde, men nu arbeider i Marken, med hvilket Mesterknægten skal 
have Connection-. I øvrigt forklarer Diana at Scipio har nogen slags 

                                                 

mulighed for at afstraffe andre afrocaribiske slaver, hvis ikke de udførte 
deres daglige arbejde på plantagen tilfredsstillende. Hall 1992 s. 74; Sebro 
2010 s. 162. 
162 Hall 1992 s. 74. 
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Venerisk Sygdom, og at Uagtet dette er bekjendt hos Doctoren, og 
Mesterknægten, lader denne ham ikke give nogen Medicin […].”163 

Dianas klagede handlede overordnet om mesterknægten Lincolns hårde 

behandling af Scipio, en behandling hun mente var påvirket af Lincolns 

inderlige had til Scipio. Ifølge Diana var hadet opstået efter, at Scipio 

havde slået den afrocaribiske kvinde Louisa. Lincoln og Louisa havde et 

forhold, hvilket påvirkede Lincolns dømmekraft i Dianas optik. Dianas 

skildring af Scipio var af en helt anden karakter, og Scipio fremstår i 

Dianas forklaring som modsætningen til Lincoln. Scipio blev beskrevet 

som en god slave, der hverken var liderlig eller skammelig, og han var 

blevet bange for Lincolns meget hårde behandling. Selvom Lincoln i 

princippet havde en højere status i det sociale hierarki, forsøgte Diana at 

nedbryde den sociale forskel mellem de to (sociale positioner) ved at 

skildre Scipio som en person med bedre sociale egenskaber og beskrev 

ham som en bedre slave end Lincoln. Diana etablerede dermed et billede, 

der stemte overens med de stereotypiske forestillinger om slaverne 

gennem beskrivelsen af Lincoln, og modsætningen var altså Scipio. Det er 

interessant, at hun brugte de kategoriseringer, som eurocaribierne 

konstruerede, til at fremme sønnens sag, og det tyder på, at Diana 

internaliserede nogle af de europæiske forestillinger. Dermed fremstillede 

Diana også indirekte et billede af, hvad hun opfattede som henholdsvis en 

god slave og en dårlig slave. 

Overordnet kan der ses flere tendenser i de udvalgte sager til social 

positionering blandt slaverne på St. Croix, som alle var rettet mod de 

gældende forestillinger som eurocaribierne konstruerede. Disse 

positioneringer gjorde, at gruppen af slaver havde flere forskellige sociale 

positioner til rådighed, og forskelligartetheden i gruppen trådte frem. 

                                                 

163 CB 38. 31. 2.: 31. maj 1805. Scipios navn staves varieret i originalkilden. 
Ifølge Susan Benson må det antages, at Scipios navn var Scipio. Benson 
tilknytter navnet Scipio til den klassiske antik, hvor Scipio betyder 
Africanus. Se Benson 2006 s. 189. Benson påpeger afrocaribiernes navne 
sociale betydning og hvordan efternavnet på en tidligere ejer fungerede 
som en form for positionering mellem slaverne. 
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Køn og positionering i det sociale rum 

Ud over at skelne befolkningsgrupperne i Dansk Vestindien efter race, 

konstruerede koloniadministrationen også en forskel, der baserede sig på 

slavernes køn. Kønnet opdelte overordnet slaverne i to homogene 

grupper, men i det følgende vil der lægges vægt på de forskellige sociale 

positioner, der yderligere opdelte grupperne. Som det fremgår af figur 2 på 

side 44 var der flest sager i politijournalerne er involverede mænd; 730 

mandlige mod 338 kvindelige, hvilket afspejler den overordnede tendens i 

Dansk Vestindien i den undersøgte periode, nemlig at gruppen af 

afrocaribiere var domineret af mænd.164 I mange tilfælde er der ikke en 

tydelig reference til køn, men i forbindelse med graviditet er der flere 

interessante eksempler på social distinktion, der udspillede sig blandt de 

afrocaribiske slaver. Det følgende afsnit lægger i forlængelse heraf vægt på 

graviditet som en social forskel i gruppen af afrocaribiske slaver og 

diskuterer, hvilken betydning graviditet havde i det sociale rum for de 

afrocaribiske kvinder. 

Graviditet og straf 

En række klager til politimesteren handlede om afrocaribiske kvinder, der 

var blevet sat i arbejde, selvom de var gravide. Klagerne handlede groft 

sagt om kønnets muligheder for at kunne mobilisere en særlig social 

position som gravid og hang sammen med den straf, kvinderne havde fået, 

mens de var gravide. Således handlede positioneringen i klagerne ikke om, 

hvorvidt de afrocaribiske kvinder var gravide eller ej, men mere om, hvad 

positionen som gravid indebar, og hvilke muligheder det i så fald gav 

kvinderne. 

Et eksempel på en klage, hvor graviditet spillede en rolle, var i 

forbindelse med konflikten mellem den frie afrocaribier Thomas 

Armstrong og Polly. Polly havde ønsket en ny ejer, da hun ikke var tilfreds 

med Thomas Armstrongs behandling af hende. Efter Polly havde afgivet 

sin forklaring om forholdet mellem hende og Thomas Armstrong, afgav 

Thomas Armstrong en kort forklaring til politimesteren. Polly, der var til 
                                                 

164 Jensen 2012 s. 45. 
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stede da Thomas Armstrong afgav forklaring, imødekom hurtigt hans 

forklaring; 

”Hun [Polly] sagde strax at hun paa Grund af sit svangerskab ikke Kunde 
vaske, hvorfor hun blev bragt til at sælge Varhre […] Polly til kjendegav at 
der er mærker på hendes Ryg, af de bank hun havde faaet, og at en 
Negerinde som Armstrong holde til med og hedder Magdalene var 
nærværende da Armstrong og hun sluttede Aftalen om at Armstrong 
skulle Kjøbe hende –  

Negerindens Ryg blev synet, men der befandtes ingen mærker af slag paa 
hende. 

Derefter blev opholdt paa Politi Kammeret Negerinden Magdalene 
tilhørende Major Krause som leved i naturligt Ægteskab med Thomas 
Armstrong – Hun var nærværende da Negerinden Polly kom til Armstrong 
og bad ham at Kjøbe sig men hørte ingen saadan Betiigelse som den Polly 
omtaler […].  

Armstrong blev paalagt ey at straffe Negerinden der er sagt [sic] 
Frugtsommelig-”165. 

Polly hævdede, på grund af sin graviditet, at hun ikke kunne arbejde på 

Thomas Armstrongs vilkår, og derfor heller ikke ville vaske tøj. Polly 

mente, at hendes graviditet gjorde det umuligt at arbejde på samme vilkår 

som de andre afrocaribiske slaver, og at hun derfor skulle have en speciel 

behandling.  

Pollys italesættelse af sin position som gravid er interessant i denne 

sag, fordi hun her giver udtryk for, at hun mente, at det gjorde hendes 

position særlig. For Polly eksisterede der en klar aftale mellem hende og 

Thomas Armstrong om, at hun, på grund af sin graviditet, ikke skulle 

vaske tøj, men sælge varer på torvet. Thomas Armstrong og Magdalena, 

Thomas Armstrongs kone, mente ikke at en sådan aftale var indgået, 

selvom hun var gravid. Politimesteren afgjorde imidlertid, at Polly ikke 

kunne pålægges yderligere straf på grund af sin graviditet. Graviditeten 

blev hermed til en særlig position for Polly i dette tilfælde. Polly slap dog 

                                                 

165 CB 38. 31. 2.: 7. april 1807. 
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ikke helt uden straf, da politimesteren afgjorde, at hun i stedet for at blive 

afstraffet skulle indsættes i fortet, hvor hun blev løsladt syv dage senere.166  

Lignende forhold berettede den afrocaribiske slave Sally om på 

plantagen Butyberg i 1826, da hun beklagede sig over: 

”[…] at hun der er frugtsommelig i 3 Maaned ikke kan arbeide saa hurtig 
som de øvrige Negere, dette vil Forvalteren ikke tage i Betragtning, men 
har ladet hende tvende dage afstraffet, om hvilken Afstraffelse hun dog 
erklærer ikke at bære Mærker.- […] Afvigte uger indtil i Tirsdags Morgen 
har Deponentinden været indelukket i Plantagens dungeon Fængsel om 
Middagen og om Natten.- Deponentinden beklager sig over at Fængselet 
er lidet og alt for varmt.”167. 

Klagen handlede om den straf, hun havde fået af forvalteren. Men ved at 

inddrage sin graviditet som en del af sin sociale position, påpegede Sally 

graviditeten som skyld i, at hun ikke kunne arbejde så hurtigt som de andre 

slaver. Det samme var gældende for Susanna, der i 1813, efter at have givet 

falske oplysninger om en anden afrocaribisk slave, blev ”[…] relaxeret 

uden omkostninger og kunne på grund af at hun var svanger ej for tiden 

straffes”.168 

Var fødslen tæt på, lader det til at straffen, slaverne blev pålagt, blev 

eksekveret efter kvinden havde født. Dette var således gældende for den 

afrocaribiske kvinde Mariane, som blev indsat på vand og brød i fire dage 

på grund af opsætsighed imod forvalteren Coleman. Mariane havde 

medbragt en attest fra doktor Schilegel om sin graviditet, som hun viste til 

politimesteren, der træf en afgørelse; 

” […] hvis årsag det gik beroe med straffens Eksekution indtil hun er 
forløst og så vel at hun kan uden fare udstå samme”.169  

Marianes afstraffelse blev altså udskudt indtil hun havde født sit barn. To 

andre afrocaribiske slaver, Minda og Peggy, var blevet arresteret samtidigt 

med Mariane. De var ikke gravide som Mariane, og blev idømt samme 

straf som Mariane. Til forskel for Mariane blev de begge afstraffet med det 

                                                 

166 CB 38. 31. 2.: 14. april 1807. 
167 CB 38. 31. 7.: 22. juni 1826. 
168 CB 38. 31. 4.: 29. november 1813. 
169 CB 38. 31. 5.: 15. juli 1815. 
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samme, hvilket i den konkrete sag betød, at graviditet som social position 

opdelte gruppen af afrocaribiske kvinder i minimum to grupper i forhold 

til politimesterens afstraffelsespraksis. 

Alle sagerne har vist, at graviditet fungerede som en særlig social 

position blandt de afrocaribiske slaver, og at kvinderne gennem 

graviditeten havde mulighed for at opnå en særskilt behandling i det 

dansk-vestindiske retssystem. I de fremhævede sager kan man se, at de 

gravide kvinders klager først og fremmest handlede om deres fysiske 

formåen, der for dem afgjorde, at de ikke var i stand til at arbejde på lige 

fod med de andre slaver på plantagen. Graviditet fungerede altså som en 

social positionering internt i den afrocaribiske slavegruppe, som i tilfældet 

med Sally, skabte en social forskel mellem de afrocaribiske kvinder. Det 

var dog ikke udelukkende en intern positionering mellem slaverne, da den i 

høj grad forholdt sig til eurocaribiernes lovgivning. 
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Profession og position 

De afrocaribiske slavers profession på plantagerne og i byerne vil i dette 

afsnit belyses nærmere, og der vil være fokus på de forskellige 

professioners betydning i forhold til slavernes sociale positionering. De 

afrocaribiske slaver havde mange forskellige professioner, men slaverne 

blev primært brugt i marken på plantagerne, hvor sukkerrørene blev 

plantet, passet og høstet. I dette afsnit vil der især være fokus på den 

sociale positionering mellem markslaverne og håndværksslaverne, idet der 

også var en stor gruppe af håndværksslaver. I politijournalerne blev 

slavernes profession særligt fremhævet, eftersom slaverne oftest skulle 

berette om det arbejde, de udførte på plantagen eller i byen, når de blev 

indkaldt til forhør hos politimesteren.  

I distinktion til markslaven 

De forskellige professioner, som de afrocaribiske slaver havde, betød, at 

der var en forskel på det arbejde, de udførte, men afrocaribierne tillagde 

arbejdets art en yderligere betydning. I forbindelse med sukkerhøsten skete 

det ofte, at de afrocaribiske slaver, der havde håndværksmæssig erfaring, 

blev sat til at arbejde i marken af forvalteren eller mesterknægten på 

plantagen.170 I politijournalerne fremgår det dog, at det ikke altid var 

tilfældet, at de slaver, der blev beordret til at arbejde i marken, gjorde dette 

frivilligt. Mange eksempler fremhæver enten, at slaverne klagede over at 

være sat til at arbejde i marken eller meldte sig syge, efter at have arbejdet i 

marken. Et typisk eksempel var den afrocaribiske slave Abraham, der i 

1834 kom med en klage til politimesteren, hvor han understregede, at han 

var smed af profession og havde været brugt af ejeren Kr. Baunstot til 

smedearbejde, men var blevet pålagt markarbejde, og at dette havde gjort 

ham syg.171 På den måde skabte Abraham også en distinktion mellem sin 

profession som smed og arbejdet i marken. 

Et andet eksempel på denne forskel var den afrocaribiske slave 

Bristols klage til politimesteren i 1807 og Bristol klagede ligeledes over at 

                                                 

170 Hall 1992 s. 75. 
171 CB 38. 31. 11.: 23. Maj 1834. 
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være sat til at arbejde i marken. Bristol anførte, i stil med Abraham, at der 

var en stor forskel på arbejdet som bødker og arbejdet i marken. Bristol 

var løbet væk fra plantagen Peters Rest, men var blevet fundet, og befandt 

sig nu i politigården, hvor han gav følgende ”summariske” forklaring til 

politimester Mouritzen: 

”Dept. Blev kiøbt som forklaret for at arbeide paa Plantagen Peters Rest 
som Bødker hvor han forblev omtrent 8 a 9 dage, men blev derpaa sendt 
til Plantagen Cotton Grove hvor Hr De Nully sagde at Dept: skulde 
forblive og arbeide i Koge Huuset, indtil han kunde faae Bødker 
Redskaber fra America til Deponenten – Dept: arbejdede i Koge Huuset 
omtrent 4 uger men blev derefter af mesterknægten paa Cotton Grove Hr 
Banley sendt til Mark arbeide – der forblev Dept. omtrent 3 uger, men da 
Arbejdet faldt Dept meget Besværligt og han ansaa det for en skam at 
arbeide i marken løb Dept: bort og forblev borte omtrent 4 Uger og blev 
Deponenten sidste afvigte løverdag paagrebet af Negeren Adrian, 
tilhørende Hr. De Nully paa landevejen til nordsiden.”172 

Bristol portrætterede sig selv som bødker og ikke som markslave. Denne 

selvstændiggørelse var med til at skabe en distinktion til markslaverne, som 

Bristol nu arbejdede sammen med på Cotton Grove. I sin forklaring 

beskrev Bristol sig selv qua sin håndværksmæssige ekspertise, og han 

bemærkede, at markarbejdet faldt ham hårdt og var behæftet med skam. 

Disse argumenter var grunden til, at han var løbet bort, og at han var 

blevet væk i omtrent fire uger. Bristols beskrivelse viser, at han opfattede 

markarbejdet som skamfuldt, og at han opfattede sin egen profession som 

havende en større social værdi end markslavernes profession.  

For Bristol handlede hans klage om at bevare sin position som bødker, 

og dermed også bevare sin distinktion til de slaver, der arbejdede i 

marken.173 Imidlertid blev denne distinktion ikke anerkendt af 

mesterknægten Banley. I hans forklaring til politimester Mouritzen, var 

aftalen mellem Bristol og Bristols ejer, Peter De Nully, at Bristol skulle 

arbejde i marken sammen med de andre slaver, indtil bødkerredskaberne 
                                                 

172 CB 38. 31. 2.: 24. juni 1807. 
173 Næsten samme holdning til markarbejdet havde den afrocaribiske slave 
Jack, der var ejet af Dr. Johnson i Christiansted. Han var indkommet med 
klage over mishandling efter han var løbet bort. Årsagen til, at han var 
løbet bort, var, at Dr. Johnson ville sætte ham til at arbejde i marken, 
hvilket Jack ikke fandt passende. CB 38. 31. 5.: 18. november 1816. 
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var kommet frem, så han derefter kunne genoptage arbejdet som 

bødker.174 

Efter Bristol var blevet pågrebet af Adrian, blev han indsat i arresten 

indtil den næste dag. I hans forklaring til politimesteren forklarede Bristol 

yderligere, at han havde forsøgt at gøre selvmord for at slippe for straf. 

Bristol forklarede til politimester Mouritzen, at han: 

”[…] i dag morges med et stykke Glas skar sig i Halsen og havde at sinde 
dermed at dræbe sig, for at Undgaa straf fra som han vidste ville blive ham 
tildelt om han igien blev bragt paa Plantagen Cotton Grove”175.  

Selvmordsforsøget understregede med tydelighed Bristols italesættelse og 

opfattelse af den sociale forskel, der lå mellem arbejdet som bødker og 

arbejdet i marken. Ikke nok med, at Bristol betegnede arbejdet i marken 

som skamfuldt, han var også villig til at begå selvmord, hvilket tyder på, at 

Bristol tillagde sin håndværksmæssige profession en klar social værdi i 

distinktion til markslaverne. Selvmordsforsøget skal dog ses i lyset af den 

straf, Bristol selv nævnte, at han kunne forvente, når han kom tilbage på 

Cotton Grove igen. Men Bristols opfattelse af den sociale position hang 

ikke kun sammen med en arbejdsmæssig forskel – den var, som det ses af 

hans forklaring, i høj grad præget af en social forskel, der vakte stærke 

følelser frem i ham.  

Selvom det ofte var afrocaribiske mænd, der klagede over at være sat 

til andet arbejde end deres profession, eksister der også eksempler på 

klager fra afrocaribiske kvinder. De afrocaribiske kvinders profession var 

oftest syersker, tjenestepiger, vaskere, handlende eller sælgere.176 Følgende 

sag konflikten mellem den afrocaribiske kvinde Polly177, og hendes ejer 

Thomas Armstrong, understreger, at det ikke kun var den 

håndværksmæssige erfaring, der blev brugt som social distinktion i forhold 

til slavernes profession, men at andre erhverv også blev tillagt en social 

                                                 

174 CB 38. 31. 2.: 26. juni 1807. 
175 CB 38. 31. 2.: 24. juni 1807. 
176 Olsen 2010 s. 59. 
177 Som er den Polly der behandles på s. 71. 
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værdi. Polly var blevet indkaldt, fordi hun havde udtrykt ønske om at skifte 

ejer. Hun forklarede sin situation således til politimester Mouritzen: 

”Efter Hans Høystbaarenhed Paa Generalens Ordrer var opholdt paa 
politikammeret Negerinden Maria eller Polly, tilhørenden frimulat Thomas 
Armstrong i anledning af hendes Klage til hans Høystbaarenhed der her 
blev fremlagt- Hun fremstod og forklarede at hun har tilhørt William 
Barret, men blev for omtrent 6 Maaneder siden solgt til hendes nuværende 
Eier frimulat Thomas Armstrong – Hun henvendte sig selv til Armstrong 
om at Kjøbe sig og var Aftalen imellem dem at hun skulde behandles godt 
og bruges til at sælge Vahre paa Torvene for Armstrong - Men da 
Armstrong ikke opfyldte dette løvte beginnede Dept: Tilladelse at se søge 
om en anden Herre – Over dette blev Armstrong meget opbragt og truede 
Deponentinden med at sende hende paa Landet saaledes som Klagen 
meldte. Hun forklarede videre at Armstrong Kuns en gang har slaget 
hende i den tid hun har tilhørt ham og da fik hun 8 a 10 slag af en 
Ridepidsk uden aarsag.”178 

Polly følte sig ikke godt behandlet af Thomas Armstrong, og hun ønskede 

ikke at blive sendt på landet. Hun blev købt af ham for at sælge varer på 

torvet, men da Thomas Armstrong ikke opfyldte dette løfte, blev Polly 

utilfreds. Der var ifølge Pollys egen opfattelse ingen problemer ved at se 

sig om efter en ny ejer, da Thomas Armstrong ikke havde overholdt den 

aftale, de havde indgået. Polly udfordrede derved slaveejernes ejendomsret 

ved, mere eller mindre, selv at bestemme, hvilken ejer hun ville have, eller i 

hvert fald tro hun kunne. Polly beskrev desuden sig selv som en slave, der 

kun var blevet afstraffet én gang uden årsag. På den måde handlede Pollys 

klage også om, hvordan hun etablerede et billede af, hvad hun opfattede 

som en god slave som tjente sin ejer godt. 

Polly var ligesom Bristol utilfreds over at blive pålagt et andet arbejde 

end det, hun reelt set var blevet købt til at udføre, og ønskede at beholde 

sin position som sælger på torvet, i stedet for at blive sendt på landet. 

Pollys og Bristols klager handlede om at beholde deres sociale position, 

hvilket samtidig betød, at de, bevidst eller ubevidst, gjorde opmærksom på, 

at slaverne tillagde de forskellige professioner forskellige sociale værdier, 

hvor markslaverne havde mindre social værdi. Dette gør det også muligt at 

se klagerne ud fra et spørgsmål om en intern positionering mellem 
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slaverne, som handlede om at de ikke skulle være en del af den gruppe, der 

arbejdede i marken. 

Lignende forhold var gældende for Simon Petrus, der i 1823 

indberettede en klage mod forvalteren og underforvalteren på plantagen 

La Grand Princess. Simon Petrus klagede over at være blevet syg samt 

over en hård behandling af underforvalteren, efter at have arbejdet i 

marken, selvom hans profession var murer. Ifølge Simon Petrus var han 

blevet straffet af underforvalteren Brown, da han ikke var mødt op til 

tiden i marken sammen med de andre markslaver. Simon Petrus 

argumenterede i sin klage for, at han ikke kendte til arbejdet i marken og 

derfor ikke var mødt op til markarbejdet sammen med de andre slaver af 

samme årsag, og at han derfor gerne ville undgå de uberettigede prygl, han 

havde fået for sin uvidenhed. Simon Petrus forklarede følgende til 

politimesteren:  

”[…] da Comparenten [Simon Petrus] Arbejdede i Marken og som uvandt 
med arbejdet ikke kunne blive færdig saasnart som de øvrige Negere lod 
Underforvalteren ham afstraffe med omtrent 12 slag af Tamirindpisken 
[…] Comparenten tillagde at han afvigte Onsdag henvendte sig til 
Forvalteren, erklærede at han var Syg [som] følger af det uvante 
Markarbejde hvortil han aldrig har været brugt, […] men han er gået af 
egen drift med Klage over de Prygl. […] - Comparenten foreviste sine 
hænder der saaes [sic]  indvendig at have Vabler af Arbejdet – og på hans 
Bagdeel fremstod nogle saar. […]”.179 

Ifølge Simon Petrus var der en forskel mellem arbejdet som murer og 

arbejdet i marken, hvilket nu gjorde, at han havde lagt sig syg. Indirekte 

skabte Simon Petrus derved en social forskel mellem sit arbejde som 

murer og arbejdet i marken, selvom han hævdede, at han ville gøre sit 

bedste i sit arbejde i marken.180 

Simon Petrus lagde vægt på, at det var det uvante arbejde, der havde 

gjort ham syg, og det derfor heller ikke var retfærdigt, at han var blevet 

straffet af underforvalteren. Efter Simon Petrus havde afgivet sin klage til 

politimesteren blev han hjemsendt til La Grand Princess med besked om, 
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at forvalteren Perothy Peasket og hoveddriveren Christian skulle møde op 

hos politimesteren dagen efter, for at kaste yderligere lys over sagen. 

Perothy Peasket forklarede den næste dag følgende til politimesteren;  

”In consequence of takin [sic] the Negro Simon Petrus out of the rum 
cellar & sending him to the field – he came to me on wednesday morning 
and saying he was sick. I save nothing the mother [sic] with him and send 
to the field. He worked thursday and no complaint. On thursday afternoon 
he was floged with the cart whip for not answering his name when the list 
was called by M. Brown [underforvalteren]: about 4 o’clock he got 6 or 8 
lashes again with the Tamrons [sic] whips, as I understand for neglecting 
on friday morning absent.”181  

Det står her klart, at Perothy Peasket ikke mente, der var nogen videre 

forskel i arbejdet som murer og i markarbejdet, sådan som Simon Petrus 

ellers havde beskrevet det i sin klage dagen før. Hoveddriveren Christian, 

der blev afhørt efter Perothy Peasket, supplerede med, at ”Petrus vised 

uvillie i arbejdet og ei kom ud til rette tid fordi han ikke lider 

markarbejdet.”182 Modsat Simon Petrus, hævdede Perothy Peasket og 

Christian, at Simon Petrus burde kende til arbejdet i marken, og at den 

egentlige årsag til hans udeblivelse skulle findes i, at han ikke ønskede at 

arbejde i marken.  

Anskuer man sagen ud fra Simon Petrus’ synspunkt handlede hans 

klage naturligvis først og fremmest om at undgå den afstraffelse, han fik, 

men samtidig skabte han også et skel mellem de omhandlede professioner. 

Forskellen mellem slaverne, som Simon Petrus forsøgte at opretholde i sin 

klage, blev imidlertid ikke anerkendt af Perothy Peasket eller Christian, og 

selvom Simon Petrus viste sine vabler og sin bagdel, så de ingen forskel, 

men mente, det var fordi han ikke ville arbejde i marken. 

Anderledes så de sociale muligheder ud for håndværksslaverne på 

plantagen Hermon Hill i 1811. Her kom forskellen mellem 

håndværksslaverne og markslaverne til udtryk i festligt lag, da der blev 

afholdt dans på plantagen, hvor der både var frie indbyggere og slaver til 

stede. Ifølge loven var det forbudt for slaver at holde fest uden tilladelse, 

                                                 

181 CB 38. 31. 7.: 5. april 1823. 
182 CB 38. 31. 7.: 5. april 1823. 
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men små fornøjelser med tilladelse fra forvalteren, mesterknægten eller 

lignende var lovlige.183 At dansen foregik mellem frie og ufrie indbyggere, 

viser grundlæggende, at den sociale orden mellem afrocaribierne og 

eurocaribierne var tvetydig, og det sociale rum var en kompleks 

størrelse.184 Sagen kom for politimesteren netop på grund af 

tilstedeværelsen af både frie folk og afrocaribiske slaver, og sagen blev 

optegnet i politijournalerne således:  

”Politimesteren185 observerede at han i går aftes var underrettet om at 
madm. Ringer havde tilladt sine Negere at holde dans på Plantagen 
Hermon Hill og at adskillige frifolk og slaver her fra Byen dertil var 
indbudne. I den anledning lod Politimesteren en undersøgelse foretage og 
befandtes det da, at der var en stor del frifolk i selskab med Plantagens 
Håndværksnegere samt andre Negere her fra byen, og at de dansede i 
Stillhuset. 

Frimand Abraham Ringer som var der til stede forklarede at madm. Ringer 
i betragtning af at hendes Håndsværksnegere havde arbejdet meget flittigt 
og i en kort tid repareret Stillhuset havde for at belønne deres flid, og for 
at opmuntre dem til at vedblive således givet dem Tilladelse til at danse”.186 

Positionen som håndværksslave blev i sagen fremstillet særskilt i forhold til 

de frie folk og de andre afrocaribiske slaver fra byen. Det var altså klart 

her, at deres position som håndværksslave gjorde det muligt for dem at 

deltage i festen, eftersom de havde repareret stillhuset. Optegnelsen gjorde 

det klart, at der var forskellige sociale grupper, der havde fået lov til at 

deltage i dansen. Dansen gav specifikt håndværksslaverne mulighed for at 

blande sig med frie folk, og det lader til, at den sociale forskel mellem dem 

i dette tilfælde var udvisket. Håndværksslavernes distinktion til slaverne, 

der arbejdede i marken, ses ikke tydeligt af optegnelserne i politijournalen, 

men det er klart, at den sociale forskel eksisterede i kraft af, at der ikke var 

indbudt nogen afrocaribiske markslaver til dansen. Derfor havde 

                                                 

183 GTVG Visdomsbog, 1733-1783, 359-363. 
184 Simonsen 2000 s. 96. 
185 Politimester Gjellerup. 
186 CB 38. 31. 4.: 11. oktober 1811. Citatets syntaks er gengivet i original 
form, men den originale retskrivning er ikke gengivet. Dette som følge af 
at arkivpakke i en længere periode har været til digital scanning under 
specialets udarbejdelse. Se hjemmesiden 4. 
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håndværksslaverne et andet mulighedsrum til rådighed, som skabte en 

distinktion internt i gruppen af slaver.  
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Religion og obeah 

Denne del af analysen fokuserer på betydningen af udøvelsen af obeah187 

for den sociale positionering mellem de afrocaribiske slaver. Obeah var en 

flertydig afrocaribisk religion, der var sammensat af spirituel healing, magi, 

varselstydning og medicinsk behandling. Obeah-religionen var udbredt i de 

danske og britiske besiddelser i Caribien og blev udført af religiøse 

specialister, eller såkaldte obeah-mænd.188 Religionen fremstod i stor 

kontrast til det religiøse verdensbillede, eurocaribierne havde, og den var 

derfor forbudt at udføre i alle henseender.189 Obeah blev opfattet som 

farlig, da eurocaribierne var bange for, at den kunne forhekse slaverne og 

føre til, at obeah-manden kunne kontrollere slaverne, og eurocaribierne 

dermed mistede kontrollen med slaverne. Blandt slaverne var der også en 

ærefrygt for obeah og obeah-mandens muligheder for at forhekse slaverne, 

da de også dermed kunne miste kontrollen over deres egne kroppe.190 

Obeah-religionens mange forskellige praksisser betød, at en del ikke-

obeah-relaterede hændelser forkert blev opfattet som obeah, og obeah-

praksissen blev opfattet negativt og misforstået af eurocaribierne, idet den 

ofte blev kædet sammen med eurocaribiernes forestillinger om 

afrocaribiere.191 Troen og udøvelsen af obeah var med til at kategorisere 

slaverne som hedninge og primitive set fra en eurocaribisk optik. Selvom 

der var en frygt for obeah, er der dog eksempler på, at behandlingen af 

sygdomme med obeah også blev opfattet positivt af eurocaribierne, og at 

obeah således eksisterede fredeligt side om side med eurocaribierne.192 

I historieskrivningen har der været en tendens til at opfatte obeah som 

en form for modstand mod slaveriet, eller som bevis for en afrikansk 

kulturel kontinuitet mellem Afrika og Caribien.193 Dette speciale forsøger 

                                                 

187 ’Obeah’/’Obia’. For en uddybende forklaring af ordet ’obeah’s 
oprindelse og udbredelse se Bilby 2001 s. 88-93. 
188 Ibid. s. 88; Bolland 1977 s. 95; Browne 2011 s. 453. 
189 Browne 2011 s. 456; Jensen 2006 s. 77-76. 
190 Jensen 2006 s. 77. 
191 Bilby 2001 s. 87; Jensen 2006 s. 77. 
192 Hall 1992 s. 81. 
193 Browne 2011 s. 455. 
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at se bort fra dette ved at fokusere på slavernes forklaringer om obeah, og 

se nærmere på, hvad slaverne fortalte om gruppen af slaver i forhold til 

spørgsmålet om obeah. Obeah var en stor del af det daglige liv for mange 

afrocaribiske slaver, og praktiseringen af obeah skabte relationer på tværs 

af plantagerne på St. Croix, som derfor gør den interessant i lyset af en 

intern positionering. Sager om obeah forekommer sjældent i 

politijournalerne, og for det meste var de fremført af slaveejeren, 

forvalteren eller mesterknægten, som anklagede en eller flere afrocaribiere 

for at have udført obeah. Et eksempel på en sag om obeah, der blev 

fremført af forvalteren på en plantage, var Thomas Huggins anklage mod 

nogle afrocaribiske slaver fra plantagen Hard Labour i 1808:  

”Thomas Huggins forvalter på plantagen Richmond indfandt sig i dag på 
Politikammeret og medbragte en Neger tilhørende plantagen Hard Labour, 
som han havde greben i Negerhusene på plantagen Richmond hvor han 
med trolddoms kunster søgte at beskadige nogle af Negerne. Comparenten 
opleverede nogle urter indsvøbte i en klud som blev leveret til doktorerne 
Keutch og Barret for af dem at undersøges. Negerne blev indsat i 
fortet.”194 

Obeah-praksissen er i dette eksempel både en magisk og overtroisk 

hændelse, der baserede sig på et kendskab til naturmedicin og involverede 

flere af de afrocaribiske slaver på Hard Labour, men eksemplet fortæller 

ikke meget om, hvilken social betydning obeah havde blandt slaverne. 

Sagen illustrerer dog, at det er vanskeligt ud fra oplysningerne i 

politijournalerne at se, hvilken opfattelse slaverne havde af obeah, når det 

særligt var eurocaribierne, der anså obeah og obeah-mandens troldom som 

farlig. 

Obeah-praksis 

Obeah blev i mange tilfælde forbundet med bestemte grupper af 

afrocaribiske slaver, og særligt de afrikanske eller ikke-kristne blev 

tilknyttet forskellige fællesskaber med en udpræget afrikansk orientering.195 

                                                 

194 CB 38. 31. 2.: 15. august 1808. Citatets syntaks er gengivet i original 
form, men den originale retskrivning er ikke gengivet. Dette som følge af 
at denne arkivpakke i en længere periode har været til digital scanning 
under specialets udarbejdelse. Se hjemmesiden 4. 
195 Sebro 2010 s. 124. 
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Dette var også tilfældet, da den afrikansk-fødte slave George blev anklaget 

for obeah i 1834. George arbejdede i marken på plantagen Peters Rest, og 

ud over at være anklaget for at have udført en obeah-lignende handling på 

en anden afrocaribisk slave, var han også anklaget for at have modtaget 

betaling for opklaring af et tyveri, som endnu ikke var blevet opklaret. I 

forlængelse af anklagen, blev Georges hus ransaget for genstande, der 

kunne sætte ham i forbindelse med obeah-udøvelsen, og i denne ransagelse 

blev der fundet to ure af sølv, som blev bragt til politimesterens kontor. 

Sagen udfolder mange aspekter af betydningen af obeah for slavernes 

interne sociale positionering, og sagen var stort set optegnet i sin fulde 

længde i politijournalerne, hvilket ikke var normalt.196 

De to afrocaribiske slaver Heindrich og Ringwell fra plantagen 

Southgate Farm havde opsøgt George i forbindelse med, at noget af 

Heindrichs tøj var blevet stjålet, og anden gang, de havde opsøgt ham, var 

han i gang med at hive en tand ud af overkroppen på driveren Gotfred. 

Heindrich og Ringwell havde herefter valgt at gå til politimesteren ”[…] 

for at give Oplysning om at bemeldte neger George har givet sig af med 

Obia”197. På politimesterens kontor skulle de hver især forklare deres 

anklage: 

”Fremstod med Negeren Heindrich, som forklarede at han fornyelig har 
henvendt sig til Negeren George paa Plantagen Peters Rest, hvem han 
havde hørt befaltede sig med Obia, om at siger ham hvem der havde taget 
en del af Deponentens Tøj, som var blevet stioeled fra ham. George 
lovede at udfinde hvem Tyven var og opgav først en og siden en anden 
Negeren af Southgatefarm [sic] som skulde have begaaet Tyveriet, men 
hvilket imidlertid ikke endnu har bekendt sig.”198  

Og efterfølgende forklarede Ringwell sig: 

”Den ene Gang Deponenten var paa Peters Rest var ifølge med ham 
førnævnte bemeldte Neger Ringwell, og saa de da George give sig af med 
at cure paa Driveren fra Plantagen The Glynt for et eller andet 
sygdomstilfælde derved at han gned ham paa hans bare Krop med nogen 

                                                 

196 Sagerne om obeah blev ofte bragt videre til politiretten, da 
eurocaribierne ofte anså obeah-praksissen rettet mod dem og derfor tog 
sådanne anklager alvorligt. Se Bilby 2001 s. 87. 
197 CB 38. 31. 11.: 25. februar 1834. 
198 CB 38. 31. 11.: 25. februar 1834. 



De afrocaribiske slavers strategier og praksisser for social positionering 

 86 

Urter, indtil der kom en Tand ud af bemeldte Drivers Mave eller Side, 
uden at derved fremkom nogen Aabning eller Mærke paa hans Legeme. 
Tanden foreviste George og gav samme til Driveren som der var taget ud 
efter med forsikring at han nu var cureret.”199  

Denne behandlingsmåde var ikke enestående for obeah-praksissen på St. 

Croix, og flere af sagerne i politijournalerne fremhæver et magisk eller 

overnaturligt aspekt i obeah-praksissen. En sag, der blev afholdt i det 

offentlige retshus i Christiansted, minder i grove træk om George-sagen.200 

Sagen omhandlede blandt andet Baccus fra plantagen Strawberry Hill, der 

begge blev anklaget for at have begået bedrageri og behandlet sygdomme 

ved hjælp af obeah. Paulus, der var afrocaribisk slave, blev afhørt og 

fortalte i retshuset følgende: 

”[…] gned ham [Paulus] dermed paa Ryggen, ligesom han og med sine 
Fingre berørte og kneb Dept. på visse Steder paa Ryggen og viiste senere 
saa Dept. nogle Ting som han angav at have ved den ommeldte 
Behandling taget ud af hans Legeme, nemlig af hans Hofte, og Thestikkel, 
og hvilke Ting bestod i et Stykke Fiskebeen et lidet stk. Blye og tvende 
smaae Muslingeskaller, hvorfor bemeldte Baccus gav Dept. en flaske med 
noget Dekockt at drikke, hvilket var noget bittert, og hvori Dept. fandt at 
være nogle Rødder men som han i iøvrigt ikke kjendte.”201  

Sammenligner man de to sager, ses en sammenhæng mellem selve den 

udførte obeah-praksis og at obeah var en del af de afrocaribiske slavers 

måde at helbrede sygdomme på. Desuden påpeger de to sager, at der 

eksisterede et fælles grundlag for slavernes sygdomsopfattelse, som gør det 

muligt at se sagen om George som en del af en fælles social positionering 

af obeah på St. Croix.202 

Det sociale rum og obeah 

Efter Heindrich og Ringwell havde været hos politimesteren, blev George 

indkaldt af politimesteren for at forklare sig i forhold til den anklage, de 

                                                 

199 CB 38. 31. 11.: 25. februar 1834. 
200 Et andet tilsvarende eksempel findes i Jensen 2006 s. 78-80, hvor Jacob 
blev tiltalt for obeah efter at have taget småsten ud af maven på en 
afrocaribisk kvinde. Jacob hævdede, at han ikke havde til hensigt at skade 
nogen ved sin kur, men han blev straffet med 90 piskeslag og tvunget til at 
bære en jernplade med indskriften ”Gøgler”. 
201 G 2. 28. 15. Hjemmeside 3 s. 13-14. 
202 Jensen 2006 s. 76. 
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havde rettet mod ham. George ankom til politimesteren senere samme 

dag, hvor Heindrich og Ringwell stadig var til stede. George forklarede sig 

således: 

”Bemeldte George fremstod nu. Han benægtede saavel Hendrich som 
Ringwells Forklaringer angaaende ham aldeles; Thi blev han nu 
konfronteret med disse og vedgik han da ansiddde […] hvad de have 
anført angaaende ham. Han siger at det var med Cotton Træer blomster og 
blade han gned Driveren fra Plantagen The Glynt, indtil da omforklarede 
Tand kom ud af hans side, og hvilken Deponenten gav til ham selv. For 
sin Ubeleilighed betalte bemeldte Driver ham 11 gamle Realer. Driverens 
Sygdom var en stærk Hoste og Pine i brystet som derved skulde cures. 
Stedet hvor Tanden kom ud efterlod ingen Aabning eller Mærker.”203 

George ændrede sin forklaring i løbet af politimesterens afhøring, efter 

først at have benægtet Heindrich og Ringwells forklaring, erkendte han, 

efter Heindrich og Ringwell var blevet kaldt ind af politimesteren, at have 

hjulpet driveren fra The Glynt af med sin hoste og pine i brystet.204 Det må 

formodes, at George var klar over, at der var noget på spil for hans sociale 

position, eftersom han ikke ville vedkendes handlingen til at starte med. 

Der var selvfølgelig også risiko for afstraffelse ved at vedkende sig obeah, 

men den sociale anerkendelse var også på spil. For som det skal ses, var 

obeah en del af Georges sociale position, og mistede han anerkendelsen, 

mistede han også sin distinktion til de andre slaver. 

Ser man udelukkende på Georges forklaring af hændelsen på 

plantagen i modsætning til Heindrichs og Ringwells forklaring, står det 

klart, at George ikke betegnede sin handling som obeah, heksekunster eller 

lignende, men derimod betegnede behandlingen som en lindrende kur 

mod Gotfreds hoste og pine.205 Således var Georges opfattelse af 

                                                 

203 CB 38. 31. 11.: 26. februar 1834. 
204 De afrocaribiske slaver tilpassede nogle gange deres forklaringer med 
hinanden i spørgsmål om obeah, muligvis for at skabe et andet billede af, 
hvad der var sket for at slippe for straf. Se Browne 2011 s. 458; Simonsen 
2014 s. 61. 
205 Det er usandsynligt, at George ikke var bekendt med ordet obeah. I de 
tidlige eksempler om obeah kunne dette være tilfældet, men i forhold til 
sagens tidsmæssige placering i 1834, så var ordet obeah brugt af både 
afrikanske og afrocaribiske slaver i Caribien. For nærmere se Bilby 2001 s. 
93.  
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behandlingen blottet for magi og religiøse ritualer. Derudover forklarede 

han også, at han ikke tog betaling for at have kureret driveren, men at 

Gotfred betalte George 11 Realer for sin ubelejlighed. Der var altså ikke 

enighed mellem George, Heindrich og Ringwell om, hvordan de 

fortolkede handlingen, og selvom Heindrich og Ringwell selv havde 

opsøgt George, var deres forklaringer forskellige. 

Den forskellige holdning til obeah kom også til udtryk i Gotfreds 

forklaring. Afhøringen af Gotfred fandt sted seks dage senere, og han 

forklarede overensstemmende med Ringwell, hvordan tanden var blevet 

gnedet ud af hans krop, efter han var blevet påført nogle urter af George. 

Gotfred havde, ligesom Heindrich og Ringwell, hørt, at George forstod sig 

på sygdomme forud for sin behandling, men ligesom George betegnede 

Gotfred ikke behandlingen som obeah eller lignende: 

”Gotfred fremstod nu og vedgik at de [Heindrich, Ringwell og George] 
forklarede sig rigtig som omforklarede at Deponenten, som var syg og 
havde en slem Hoste henvendte sig til Negeren George paa Peters Rest. 
Hvem han havde hørt forstod sig paa Sygdomme, om Hiælp, og hvilken 
denne forsøgte at yde ham ved at gnide hans Mund med nogle Blade eller 
Urter indtil han, George, fremviste en Tand, liig en Forrtand [sic], som 
han sagde at have gnedet ud af Deponentens Side og at han derved var 
helbredt. George gav Tanden til Deponenten, hvilket han har slengt bort. 
Paa Depontentens Legeme blev intet spor eller Mærker af at tanden var 
kommet derud af. Deponenten gav George 11 gl: Realer for hans 
Ubeleilighed, men Deponentens Helbred har ikke været bedre siden, og 
han vidste fuldkommen vel nu af George cur eller Experiment ikke har 
været andet Bedrageri.”206 

De tre forklaringer levner ingen tvivl om, at George havde foretaget en 

eller anden form for behandling på Gotfred. Men det, som er interessant, 

er, hvordan de forskellige forklaringer (afrocaribiske slaver) positionerede 

sig i forhold til spørgsmålet om obeah i deres forklaringer. Gotfred 

oplevede Georges behandling som et eksperiment og gjorde klart, at han 

heller ikke var blevet helbredt, og dermed måtte Georges behandling være 

bedrageri. Gotfreds forklaring antyder et ønske om at nedtone kendskabet 

til obeah for måske at gøre det klart for politimesteren, at Gotfred ikke 

opfattede handlingen som obeah og i øvrigt slet ikke troede på obeah. 
                                                 

206 CB 38. 31. 11.: 4. marts 1834. 
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Den sidste afrocaribiske slave, der blev afhørt i sagen, var Steven fra 

plantagen Longtorp. Steven havde ikke været vidne til hændelsen, men var 

ejer til et af de to sølvure, som blev fundet i George hus under 

politimesterens ransagning. Steven havde betalt George med det ene 

sølvur, da han havde hjulpet ham med at helbrede hans søn. Stevens 

forklaring afspejlede en anden holdning til Georges kendskab til 

sygdomme, som i forhold til Gotfreds forklaring illustrerede to klare, 

forskellige holdninger til obeah. Steven forklarede først, hvordan og 

hvorledes det forholdte sig med betalingen til George, og hvad han skyldte 

ham, og tilføjede til sidst: 

”[at] George i fjor havde cured Deponentens Søn Charles for 
sindssvagelse med nogle Urter som han kogte, og deels gav ham at drikke 
og deels gned ham med, og hvilket hialp hans Søn saaledes at han nu er 
aldeles vel.”207 

Georges position blev anerkendt af Steven i og med at han havde helbredt 

hans søn, hvorimod Gotfred ikke anerkendte Georges evner som obeah-

mand. Forskellen mellem Stevens og Gotfreds forklaring understreger, at 

der eksisterede en forskel på slavernes opfattelse af Georges evner som 

obeah-mand, men at de begge to så obeah som et middel til at helbrede 

sygdomme. De forskellige forklaringer over for hinanden tegner et billede 

af, at gruppen af afrocaribiske slaver forholdte sig vidt forskelligt til 

spørgsmålet om obeah. 

Sociale positioner, oprindelse og obeah 

De afrocaribiske slaver, der var involveret i sagen, havde alle forskellige 

årsager til at være inddraget. Heindrich og Ringwell mente, de var blevet 

snydt af George, efter han ikke havde opklaret tyveriet af Heindrichs tøj. 

På sin side var Gotfred også blevet snydt, eftersom han ikke var blevet 

helbredt, men var indblandet i sagen, fordi det var ham, den påståede 

obeah-behandling var foretaget på. Steven var indblandet, fordi han 

tidligere havde benyttet sig af Georges kendskab til sygdomme og 

helbredende urter. De forskellige implicerede slaver i sagen havde 

                                                 

207 CB 38. 31. 11.: 14. marts 1834. Se eventuelt Jensen 2006 s. 118 om 
sindssygdomme blandt de afrocaribiske slaver på St. Croix. 
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forskellige sociale positioner eller sociale kendetegn. Heindrich, Ringwell 

og Steven arbejdede i marken og Gotfred var driver. Selvom disse 

positioner var en del af den eurocaribiske magtstruktur lader det til, at 

positionerne blev internaliseret af slaverne og tillagt forskellige værdier, 

som havde betydning for, hvordan de positionerede sig i forhold til obeah. 

Gotfreds profession som driver træder ud, da han som driver havde en 

social position, der blev tillagt mere social værdi at besidde end de andre 

slavers. Eftersom positionen som driver eksisterede i samspil med en 

anerkendelse fra eurocaribierne, var hans forklaring muligvis et forsøg på 

at beholde denne anerkendelse og bevare sin position som driver, og 

dermed den sociale distinktion, han havde i kraft af sin position som 

driver. 

George arbejdede også i marken, men politimesteren tilføjede i 

politijournalerne at han – modsat de andre – var født i Afrika, men havde 

boet i Dansk Vestindien længe. 

”Deponenten er fød paa Kysten af Africa, men han kom hertil Landet som 
voxen for mange Aar siden. Han ved ikke sin Alder, men han skiønnes at 
være omtrent 50 Aar gammel. Han siger at han har ingen Religion, eller 
gaar ikke til nogen Kirke.”208  

Hos Heindrich, Ringwell, Gotfred og Steven var der ikke anført yderligere 

om deres oprindelse, og det må formodes, at de var født i Vestindien. Det 

overordnede billede af slavernes positionering i forhold til obeah 

fremtræder nu ikke så simpelt længere, og det lader til, at slavernes 

opfattelse af obeah blev påvirket af flere forskellige sociale positioner og 

relationer. Muligvis betød dét, at George ikke bekendte sig til nogen kirke, 

ikke andet end at politimesteren ikke anså den afrikanske tro, George 

praktiserede, som en religion. Men ikke desto mindre viser sagen, at der 

eksisterede nogle indikationer på, at forskellige sociale fællesskaber var 

med til at konstituere, hvordan slaverne forholdt sig til hinanden og til 

                                                 

208 CB 38. 31. 26.: februar 1834. 
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obeah og selvom det kun er en enkelt sag, lader det til at obeah-praksissen 

havde en sammenhæng med Georges specifikke afrikanske oprindelse.209 

Ser man samlet på de afrocaribiske slaver, der var involveret i sagen, 

ud fra deres forklaringer, kommer der et billede af en gruppe af 

afrocaribiske slaver, der ikke havde en ensartet opfattelse af obeah. Ved at 

kigge specifikt på deres forklaringer lader det til, at den sociale 

positionering i forhold til obeah i sagen om George, var påvirket af 

forskellige sociale positioner og forskellige opfattelser af obeah. På den 

måde optræder gruppen af afrocaribiske slaver i sagen om George også 

som en mere socialt differentieret gruppe, end først antaget, og ved at 

kigge nærmere på deres forskellige forklaringer, ses en gruppe af slaver der 

ikke havde en ensartet opfattelse af obeah-praksissens muligheder for at 

helbrede sygdomme og opklare tyverier. 

                                                 

209 Sebro s. 208. 
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Diskussion og konklusion 
Igennem en analyse af politimesteren i Christiansteds politijournaler fra 

1798-1846 har specialet undersøgt de afrocaribiske slavers strategier og 

praksisser for social positionering, samt udforsket slavernes interne 

positionering. Hypotesen har været, at de afrocaribiske slaver var mere 

socialt differentieret end hidtil antaget i forskningslitteraturen. Selvom 

slaverne var underlagt en streng magtstruktur, der begrænsede deres 

handlerum, viser undersøgelsen i specialet, at de afrocaribiske slaver 

forsøgte at fremhæve forskellige sociale positioner, hvilket understreger, at 

den sociale positionering var til stede, og samtidig at slaverne dermed ikke 

var fuldstændigt begrænset af den gældende magtstruktur. Billedet af 

gruppen af slaver fremtræder i kraft af den interne positionering dermed 

som mere socialt differentieret og opdelt i flere forskellige sociale 

positioner. Specialets undersøgelse bidrager hermed til en bredere 

forståelse af de afrocaribiske slavers sociale mulighedsrum og viser, at der 

internt i gruppen af slaver eksisterede et ønske om at skille sig ud og skabe 

forskel til andre slaver.  

Specialets hypotese har medført et blik på den interne positionering 

mellem slaverne og ikke som hidtil i historieforskningen et blik på 

slavernes positionering i forhold til eurocaribierne/koloniadministrationen. 

Med denne betragtning som grundlag, er der i specialet fremkommet et 

mere fragmenteret og socialt differentieret billede af gruppen af 

afrocaribiske slaver på St. Croix. I stedet for blot at blive set på som en 

gruppe, der samlet positionerede sig i forhold til 

eurocaribierne/koloniadministrationen, fremtræder de afrocaribiske slaver 

i dette speciale som socialt differentierede og med flere forskellige 

strategier for at positionere sig i det sociale rum. Denne interne sociale 

positionering betyder således, at gruppen af afrocaribiske slaver ikke 

udelukkende kan ses som en social homogen gruppe, men i stedet må 

opfattes som en gruppe med flere sociale positioner og mere indbyrdes 

social distinktion. I forlængelse heraf viser specialet yderligere, at de 

afrocaribiske slaver havde, og brugte, forskellige sociale positioner, som 
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indgik i et ”indbygget hierarki”, hvor de forskellige positioner havde 

forskellige værdier og ikke var tilgængelige for alle slaver.  

Det teoretiske udgangspunkt for at undersøge den sociale 

positionering blandt slaverne på St. Croix, har været Pierre Bourdieus 

tanker om den menneskelige handlen, med særlig vægt på social 

positionering og distinktion i det sociale rum. Selvom slaverne var 

begrænset af en overordnet magtstruktur og placeret nederst i det sociale 

hierarki, har fokus været på samspillet mellem de eurocaribiske 

magtstrukturer og de afrocaribiske slavers internalisering af denne, som er 

en grundlæggende præmis for den sociale positionering, og for at kunne 

forholde sig til, at den sociale positionering også kunne foregå indbyrdes i 

de sociale grupper, som koloniadministrationen forsøgte at opretholde. 

Specialet har yderligere fundet frem til, at der i de undersøgte sager 

overordnet kan ses en tendens til, at slaverne forsøgte at blive anerkendt 

gennem retssystemet, og at nogle slaver i højere grad benyttede sig af 

retssystemet end andre, i form af at stræbe efter retslig subjektivitet. De 

afrocaribiske slavers ønske om anerkendelse gennem retssystemet kom til 

udtryk gennem en positionering over for de afrocaribiske slaver, som ikke 

stræbte efter denne anerkendelse. Desuden viser de anvendte sager, at de 

afrocaribiske slaver på plantagerne havde forskellige handlingsmønstre for 

deres utilfredshed med deres sociale forhold, hvilket især kom til udtryk 

ved, at nogle valgte at klage til politimesteren i stedet for at løbe bort. I 

forlængelse heraf, har specialet undersøgt de stereotypiske forestillinger, 

eurocaribierne havde om de afrocaribiske slaver, og hvordan disse 

forestillinger om slaverne blev brugt til at skabe en yderligere social 

positionering. Især må forestillingerne om forældrerollen og ægteskabet 

fremhæves som markante sociale positioner, særligt set i lyset af 

slavehandelens ophør, der betød en større opmærksomhed på slavernes 

reproduktion blandt den eurocaribiske befolkning.  

Kønnet havde også en indflydelse på den interne positionering mellem 

slaverne, og selvom de belyste klager først og fremmest handlede om de 

afrocaribiske kvinders afstraffelse, blev graviditet fremhævet som en social 
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position, der gav de afrocaribiske kvinder et større mulighedsrum og en 

anderledes behandling i retssystemet. De afrocaribiske slavers brug af 

graviditet som social position bryder med billedet af opdelingen af slaverne 

i forhold til mand og kvinde, eftersom slavernes klager til politimesteren 

påpegede, at graviditet var en særlig social position, som adskilte de gravide 

afrocaribiske kvinder fra resten af gruppen og skabte en underinddeling af 

gruppen af kvinder. I sagerne optræder graviditet således som en social 

position, der skabte forskel i forhold til den eurocaribiske lovgivning i 

form af udsættelse af straf, og som også skabte forskel mellem de 

afrocaribiske slaver. 

Den interne sociale positionering kom generelt også frem i forhold til 

de klager, der handlede om de afrocaribiske slavers profession. Denne 

positionering har specialet undersøgt ud fra, hvordan håndværksslaverne 

positionerede sig i modsætning til markslaverne. Den håndværksmæssige 

erfaring blev tillagt en social værdi og håndværksslaverne klagede til 

politimesteren, når den sociale distinktion til markslaverne blev udvisket. 

Ligesom gruppen af slaver stod i distinktion til eurocaribierne, forsøgte 

håndværksslaverne at skabe en intern distinktion til de afrocaribiske slaver, 

der arbejdede i marken. I sagerne, der omhandlede obeah, ses ligeledes en 

tydelig social differentiering mellem de afrocaribiske slaver. De forskellige 

opfattelser af obeah blandt slaverne opdelte slaverne i forskellige sociale 

grupper, der hver havde sin holdning til obeah. Der eksisterede således 

ikke en ensartet opfattelse af obeah blandt slaverne, selvom rollen som 

obeah-mand blev anerkendt som en social position både af afrocaribierne 

og af eurocaribierne. 

Enkelte konkrete sager, som specialet har behandlet, vil i de følgende 

afsnit diskuteres. Dette gøres for at konkretisere, hvordan slavernes interne 

positionering udspillede sig i det dansk-vestindiske slavesamfund, og hvor 

positioneringen trådte tydeligst frem. Dernæst vil specialets analytiske 

tilgang diskuteres ud fra forskningen om de afrocaribiske slavers 

handlerum, og slutteligt diskuteres klagernes fysiske ramme, 

politimesterens kontor. 
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Den sociale positionering 

De mange sager i politijournalerne fra Christiansted vidner om, at de 

afrocaribiske slaver var bekendte med deres muligheder for at klage til 

koloniadministrationen, for derigennem at få afprøvet deres rettigheder og 

muligheder i det sociale rum på St. Croix. Det har været specialets mål at 

nå om bag denne konstatering af slavernes handlerum og se på, hvordan 

dettee handlerum udspillede sig og særligt på, hvordan det udspillede sig 

indbyrdes mellem slaverne. Om interaktionen skete på slavernes eget 

initiativ eller på eurocaribiernes initiativ, kan ikke siges med sikkerhed, og i 

specialet er der flere forskellige måder slaverne kom til politimesteren på. 

Om distinktionen var bevidst eller ubevidst, kan kun ses ved at studere 

den enkelte sag i dybden, men det står klart, at den sociale positionering 

mellem slaverne ikke er simpel at finde frem til.  

Det er således vigtigt at fremhæve, at det ikke for den enkelte slave 

handlede om at positionere sig internt, men i stedet handlede om konkrete 

ændringer i deres levevilkår, som ofte handlede om den undertrykkende 

magtstruktur, de var underlagt. Den sociale positionering var i den 

forstand ikke det egentlige mål for slaverne, men kom løbende frem 

gennem klageprocessen. Set ud fra et metodisk synspunkt er det 

interessant, at den sociale positionering ofte kommer som en 

sidebemærkning i sagerne, da det viser, at der eksisterede et ønske blandt 

de afrocaribiske slaver om at positionere sig indbyrdes og skabe social 

distinktion mellem hinanden, selvom eurocaribierne overordnet forsøgte at 

nedbryde en intern social forskel, og i højere grad behandlede slaverne 

som en ensartet gruppe. I flere af disse sidebemærkninger af de 

afrocaribiske slavers forklaringer, ses en mere tydelig intern social 

positionering i forhold til gruppen af slaver, hvilket der i det følgende vil 

blive set nærmere på.  

Den sociale positionering mellem de afrocaribiske slaver kom særligt 

til udtryk i de gennemgåede sager, som handlede om slavernes profession 

og deres forhold til obeah-praksissen. I disse eksempler blev der af 

slaverne lagt vægt på deres sociale forskelle og på, at gruppen af slaver 
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havde en forskelligartet opfattelse af deres sociale mulighedsrum. 

Forskellen mellem de afrocaribiske slavers professioner var især baseret på, 

at de i forvejen besad en bestemt profession, men var blevet sat til at 

udføre et andet arbejde. Dette var både gældende for Simon Petrus og 

Bristol, og begge slaver fremhævede tydeligt, at der eksisterede en forskel 

mellem dem selv og de slaver, der arbejdede i marken. De anså begge 

deres position som særlig, hvilket de også brugte aktivt i deres forklaring til 

politimesteren. Forskellen i arbejdets art skabte en social distinktion 

mellem slaverne, da slavernes forskellige professioner blev tillagt 

forskellige sociale værdier, og når Simon Petrus og Bristol blev sat til at 

arbejde i marken blev denne sociale distinktion udvisket. Det modsatte 

ønske findes heller ikke udtrykt blandt de afrocaribiske slaver, som 

arbejdede i marken, hvilket tyder på, at der i gruppen af slaver var en 

anerkendelse af denne distinktion. 

I specialets behandling af obeahs betydning for de afrocaribiske 

slavers interne positionering er det tydeligt at se, at der ikke var en ensartet 

holdning til obeah, og at obeah havde flere forskellige funktioner for de 

afrocaribiske slaver. I det eksempel, specialet analyserer i dybden, 

fungerede obeah-manden George både som en helbreder og som 

politimand/detektiv, der opklarede tyverier for andre slaver. Desuden 

forholdt slaverne sig forskelligt til Georges obeah-praksis, lige fra det rene 

bedrageri til en anerkendelse af Georges kendskab til helbredende medicin. 

Den sociale positionering over for obeah markerede ikke kun en forskel 

mellem de afrocaribiske slaver og eurocaribierne, men også en forskel 

internt i gruppen af slaver. I sagen om George gjorde slaverne selv 

opmærksom på, at der faktisk var forskellige holdninger til obeah, hvilket 

betød, at der inden for gruppen af slaver var flere forskellige meninger om 

obeah. Slavernes sociale netværk i sagen var ikke kun begrænset til 

plantagen eller byens rum, men havde flere dimensioner, og obeah-

praksissen i sagen, viste, at obeah havde flere praktiske funktioner for 

slaverne. Denne form for intern positionering, hvor der var en gensidig 

anerkendelse af obeah, afspejler, at både afrocaribiere og eurocaribiere 

havde forskellige meninger og opfattelser af obeah, men at der dette til 
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trods var en fælles anerkendelse af obeah-udøvelsens magt og 

muligheder.210 Dette betød, at obeah fungerede som en social position, og 

holdningen til obeah positionere de afrocaribiske slaver i forhold til 

hinanden, fordi obeah blev tillagt en (positiv eller negativ) værdi i det 

sociale rum. 

Det analytiske blik og den interne positionering   

Specialets brug af den anlagte analytiske strategi, der undersøgte den 

interne positionering, har sammen med specialets problemformulering 

overordnet dannet rammen om både det empiriske og analytiske arbejde. 

Som det fremgår af det analytiske udgangspunkt, søger dette speciale at 

åbne op for et nyt perspektiv i studiet af de afrocaribiske slavers 

handlerum ved både at forholde sig til de konkrete magtstrukturer, der 

bestemte levevilkårene for slaverne, og samtidig forholde sig til de 

afrocaribiske slavers internalisering af de gældende magtstrukturer for at 

kunne undersøge den interne positionering. Det har vist sig, at netop 

denne del af den analytiske strategi har været central for også at kunne 

undersøge den interne positionering i det afrocaribiske slavesamfund, idet 

magtstrukturen i høj grad blev brugt til, at skabe indbyrdes distinktion i 

gruppen af afrocaribiske slaver gennem en internalisering af denne. Oftest 

udsprang den sociale positionering i forholdet til eurocaribiernes 

magtstruktur, men eksemplerne i specialet viser også en specifik intern 

positionering udenom denne magtstruktur. Forholder man specialets 

analytiske tilgang til andre undersøgelser med brug af lignende 

kildemateriale, så er der visse forskelle, som er værd at fremhæve i forhold 

til den anlagte analysestrategi i specialet. Mary Turner lader eksempelvis 

klagerne være et spørgsmål om en ændring i de afrocaribiske slavers 

rettigheder og ser dem ikke som et samspil mellem lovgivningen og de 

afrocaribiske slaver: 

                                                 

210 Se nærmere i Browne 2011 s. 480. 
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”Nevertheless, these clauses shifted the legal parameters of slave-owner relations 

simultaneously awarding new rights and curbing old priviliges in an effort to influence 

the ideological formation of both classes.”211 

Turners undersøgelser forholder sig hovedsageligt til lovgivningen, og ser 

ud fra denne de konkrete levevilkår for slaverne. Dette skaber en analyse, 

der er præget af de overordnede strukturer, og som udelukkende behandler 

de afrocaribiske slavers muligheder i det sociale rum i tilknytningen til 

ændringerne i lovgivningen og ikke en internalisering af den. Dette gør 

naturligt, at der ikke er mulighed for at studere den interne sociale 

positionering. På samme måde forudbestemmer og determinerer 

lovgivningen også slavernes handlemuligheder i Diana Patons beskrivelse 

af slavesamfundet: 

”I have pursued a similar direction in this chapter; during apprenticeship even more 

than during slavery, the law was an everyday part of unfree laborers’ lives.”212 

Nok var lovgivningen en del af de afrocaribiske slavers daglige liv – dette 

er en realitet i alle koloniale slavesamfund – men slaverne handlede ud fra 

andet end den eurocaribiske magtstruktur, og deres klager til 

eurocaribierne handlede også om en indbyrdes forskel.  

Det er her, at dette speciale adskiller sig fra ovenstående analyser. Ved 

at anlægge en analysestrategi, inspireret af Louise Sebros ønske om at 

”analysere de enkelte kildesteder i dybden”213 for at komme nærmere på de 

afrocaribiske mennesker fordi ”forskelligartetheden kun træder frem i få 

og små sprækker i det billede, de europæiske producerede kilder giver af 

afroamerikanere.”214, er det lykkedes at se de afrocaribiske slavers 

interaktion med politimesteren fra Christiansted i et nyt perspektiv, hvor 

intern positionering mellem de afrocaribiske slaver kom, bevidst eller 

ubevidst, til udtryk.  

                                                 

211 Turner 1999 s. 266. 
212 Paton 2004 s. 81. 
213 Sebro 2010 s. 21. 
214 Ibid. s. 21. 
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Selvom Sebro undersøger, hvilken betydning etnicitet havde for de 

afrocaribiske slavers identitet, er hendes betragtning af slavernes 

handlerum overordnet i overensstemmelse med dette speciale. En tydelig 

strategi for social positionering er ikke til stede gennem alle de anvendte 

eksempler, men ser man de forskellige sager, specialet har fremhævet, 

fremstår gruppen af afrocaribiske slaver fuld af forskellige sociale 

positioner og ikke som en homogen gruppe. Dette stemmer fint overens 

med Sebros betragtning om, at den etniske oprindelse havde en betydning 

for de afrocaribiske slavers sociale netværk;  

”[…] de etniske tilknytninger ikke skal ses som adskilte fra og upåvirkelige 
af alt det andet, der foregik i det dansk-vestindiske slavesamfund, men 
udgjorde en del af mulighedsrummet og var et aktiv, afrocaribiere bevidst 
og ubevidst kunne bruge og, i samspil med mange forskellige 
omstændigheder, til en vis grad vælge til og fra som aktiv del af deres 
liv.”215 

Sebros betragtning af afrocaribiernes mulighedsrum fremstår som et 

samspil mellem afrocaribierne og eurocaribierne, og det lader til, at 

afrocaribierne kunne aktivere deres etnicitet, med forbehold, som en del af 

deres sociale position i det dansk-vestindiske slavesamfund. Derfor står 

specialet ikke alene med sin betragtning om, at der eksisterede en intern 

positionering og forskel mellem de afrocaribiske slaver i Dansk Vestindien, 
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og at slavernes mulighedsrum skete i samspil med mange forskellige 

omstændigheder. 

Men der ligger en naturlig fare for at fortabe sig i de enkeltstående 

kildeeksempler, der påpegede slavernes interne positioneringer, og 

fremhæve dem som generelle tendenser for de afrocaribiske slavers 

muligheder for at positionere sig mellem hinanden. Dermed mistes blikket 

for, at de afrocaribiske slaver i realiteten befandt sig i en opdelt og 

begrænset magtstruktur. Således har specialets udvalg og præsentation af 

kilder også en bagside, idet de enkeltstående kildeeksempler kan fremstå 

som universelle sandheder. Omvendt kan fokuseringen på de 

enkeltstående kildeeksempler også være med til at undgå grove 

generaliseringer i det overordnede billede af slavernes handlerum. Dette 

har specialet forsøgt at overkomme ved at forholde sig til et specifikt 

empirisk grundlag med enkeltstående historier om afrocaribiske slaver til at 

besvare specifikke spørgsmål om det sociale rum, der omgav de 

afrocaribiske slaver, hvilket ikke giver et helstøbt billede af slavernes 

interne positionering, men giver et indblik i de forskellige sociale strategier 

og praksisser for de afrocaribiske slavers sociale positionering på St. Croix. 

Desuden har specialet gennem inddragelsen af Pierre Bourdieus tanker 

om den sociale handlen og Walter Johnsons kritiske bud den afrocaribiske 

slaveforsknings fokusering på handlerum også forsøgt at omgå problemet 

ved at forholde de enkeltstående eksempler til, at de befandt sig i en 

magtrelation, som begrænsede de afrocaribiske slavers mulighedsrum. 

Bourdieu påpeger samspillet mellem den overordnede magtstruktur og de 

enkelte aktørers internalisering af denne samt forholder sig til det sociale 

rum som et rum, der grundlæggende bygger på forskelle, er en del af den 

sociale virkelighed vi befinder os i. Johnson forholder sig kritisk til det 

sociale handlerum, forskerne beskriver i relation til de afroamerikanske 

slaver, og han fremhæver, at det er den interne positionering, der viser, at 

slaverne havde et handlerum i det koloniale slavesamfund. Disse 

betragtninger har gennem specialet vist sig at være centrale pointer, hvis 

man ønsker at undersøge de afrocaribiske slavers sociale positionering. I 

forlængelse heraf er det interessant også at undersøge politimesterens 
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kontor (jf. s. 45.) rolle som konkret ramme for de afrocaribiske slavers 

positionering på St. Croix. 

Politimesterens kontor som rammen for social 

positionering 

Specialets brug af politijournalerne som kildegrundlag gør det interessant 

at vurdere politimesterens kontor som konkret ramme for slavernes 

mulighed for at positionere sig socialt. Det er blevet vist, at slaverne brugte 

politimesterens kontor i flere henseender, men det er vigtigt at påpege, at 

politimesterens kontor ikke var konstrueret for, at slaverne kunne 

positionere sig, hverken over for gruppen af afrocaribiere eller over for 

gruppen af eurocaribiere. Politimesteren havde mange andre funktioner 

end at modtage klager eller forhøre de afrocaribiske slaver og dette var 

først og fremmest at sørge for ro og orden i Christiansted.  

Muligheden for, at de afrocaribiske slaver kunne komme på eget 

initiativ til politimesteren, var en grundlæggende faktor for, at det netop 

var her, de kunne positionere sig. Det var hos politimesteren, at slaverne 

klagede over at være sat til at arbejde i marken, selvom de egentlig havde 

en håndværksmæssig erfaring, det var hos politimesteren, at slaverne kom 

for at klage over mesterknægten i stedet for at løbe væk sammen med de 

andre slaver på plantagen, og det var hos politimesteren, at slaverne gjorde 

opmærksom på deres egen fortolkning af obeah. Der var altså muligt at 

udtrykke mening om det samfund, der omgav dem, i det sociale rum hos 

politimesteren. 

Specialets undersøgelse har overordnet vist, at gruppen af slaver ikke 

kan betegnes som en homogen gruppe, men at gruppen var fuld af sociale 

forskelle og forskellige positioner med social værdi. Dermed står vi tilbage 

med specialets inspiration fra Bourdieus ide om, at det sociale rum altid 

består af sociale positioner, der bliver tillagt sociale værdier således, at de 

fremstår som symbolske positioner – som i en dansk-vestindisk kontekst 

har vist sig at være essentiel både for den sociale virkelighed, de 

afrocaribiske slaver levede i, men også for det historiske studie i dette 

speciale. Det interessante er, at det ikke var eurocaribierne, men de 
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afrocaribiske slaver, der internt tillagde disse positioner sociale værdier, 

hvilket gør det interne handlerum vigtig for at forstå, hvordan de 

afrocaribiske slaver opfattede det sociale rum, de var placeret i, og hvordan 

de deltog i det sociale rum på St. Croix i Dansk Vestindien. Derfor 

fungerede politimesterens kontor, som det løbende er blevet vist, som et 

rum, hvor de afrocaribiske slaver på St. Croix havde mulighed for at 

markere deres sociale positioner og mulighed for at markere en intern 

forskel i gruppen af afrocaribiske slaver, selvom de havde et begrænset 

handlerum. 

Det er muligt, at de afrocaribiske slavers sociale positionering også 

fandt sted i andre rum og via andre kanaler end politimesterens kontor. 

Men netop gennem politijournalerne fra Christiansted har det været muligt 

at undersøge den interne positionering, da dette kildemateriale gør det 

muligt at analysere de afrocaribiske slavers egne opfattelser af det caribiske 

slavesamfund. 
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