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FORORD 
 

 

Etter to og et halvt år med denne masteroppgaven hengende over meg, så er det nå altså slutt. 

Oppgaven har gitt meg mange nye utfordringer, og har ofte opplevdes som en uoverkommelig 

oppgave. Men den har også ført meg til København og Karibia, så det har også vært positive 

sider. Spesielt oppholdet på St. Croix vil jeg huske hele livet. Og her må jeg rette en stor takk 

til eksentriske Jules Vinnedge for at han stilte leilighet og bil til min disposisjon under hele 

oppholdet. Jeg vil også rette en stor takk til de lokale historikerne Betzy Rezende, Arnold 

Highfield og George Tyson for faglig veiledning på St. Croix. 

 

I København vil jeg takke Per Nielsen for faglig veiledning og konstruktive tilbakemeldinger i 

løpet av hele tiden jeg har arbeidet med oppgaven. En stor takk også til de hyggelige 

medarbeiderne i skranken ved riksarkivet i København. 

 

Mest takk fortjener likevel veilederen min Øystein Rian og kjæresten min Tone. Øystein for å 

ha stilt opp ett hundre prosent hele tiden og gitt konstruktiv tilbakemelding i løpet av hele 

prosessen. Tone har gjort dagene på Blindern mye hyggeligere og lest verdifull korrektur av 

hele oppgaven. 

 

En hilsen og stor takk går også til min kjære pappa, som jeg vet hadde vært veldig stolt og 

glad over at jeg har fått dette prosjektet i havn. 
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INNLEDNING 
Jeg begynte dette masteremnet med en idé om å skrive en oppgave som omhandlet slaveriet 

på de tidligere dansk-norske koloniøyene i Vestindia. Etter hvert som jeg pløyde meg frem i 

den eksisterende litteraturen på området, fikk jeg øynene opp for en gruppe mennesker som 

slett ikke passet inn i dette todelte slavesamfunnet, dette samfunnet som skilte så skarpt 

mellom mennesker av afrikansk opphav som var slaver og de frie med europeisk opphav. En 

viktig brikke i de hvite herrenes sikkerhetspolitikk mot slaveopprør fra de tallmessig totalt 

overlegne slavene, var å indoktrinere i slavene selv at de hadde det best som slaver. Det var 

viktig å få de fargede slavene til selv å tro at deres liv faktisk var bedre med en hvit eier og 

overherre, enn om de var helt frie. Dette samfunnet skulle være todelt, bestående av frie hvite 

som eide sine negerslaver. Men så dukket det altså opp en gruppe mennesker som ikke var 

noen av delene: Frigjorte slaver! Mennesker av helt eller delvis afrikansk bakgrunn som ikke 

lenger var slaver. De fikk sin frihet av forskjellige grunner. Dansk lov skilte mellom slave og 

fri, og holdt eiendomsretten over andre mennesker som et grunnleggende prinsipp jf. 

Romerretten. Hvordan skulle den hvite, slaveeiende eliten i koloniene forholde seg til denne 

gruppen av mennesker med helt eller delvis afrikansk bakgrunn, som ikke lenger var slaver? 

Hvordan ville disse påvirke slavene og deres syn på seg selv og sin trelldom? Og sist men 

ikke minst; hva kunne de hvite gjøre for å begrense disse menneskenes muligheter til å bli 

fullt frie på linje med dem selv?      

 

Problemstilling 
Det er de siste 20- 30 årene blitt skrevet noe om de frie fargede på de tidligere dansk-norske 

koloniøyene i Vestindia. Dette har i hovedsak vært konsentrert rundt utviklingen i samfunnet 

på 1800- tallet frem til frigivelsen av slavene i 1848, da de frie fargede utgjorde en stor og 

raskt økende andel av den frie befolkningen. Det er også fra denne tiden kildegrunnlaget er 

spesielt utbredt. En relativt stor del av det publiserte materialet omhandler St. Thomas og 

byen Charlotte Amalie, som med sin frihavnstatus fikk en unormalt høy andel frie fargede. 

Dette på grunn av de mange mulighetene for arbeid som dermed fantes der. Jeg ønsker å se på 

de frie fargedes juridiske og økonomiske posisjon i et mer tradisjonelt slavesamfunn med 

utstrakt plantasjedrift. Jeg tror dette kan ha hatt betydning for de forholdene de frie fargede 

levde under. Et slikt samfunn fantes på 1700-tallet på øya St. Croix. Min problemstilling blir 

dermed å undersøke:  

I hvilken grad hadde de frie fargede juridiske rettigheter og økonomiske muligheter på 

linje med den hvite befolkningen på St. Croix i annen halvdel av 1700- tallet? 
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Ut fra det lille materialet som er produsert om emnet, og da spesielt Neville A.T. Halls (1992) 

kapitler om de frie fargede i Slave Society in the Danish West Indies,1 vet jeg at det utkom en 

rekke juridiske forordninger som begrenset de frie fargedes frihet. Jeg ønsker derfor å:  

1. Klargjøre i hvilken grad de frie fargedes frihet ble lovregulert. 

2. Analysere hvorfor den hvite eliten ønsket å hindre de frie fargedes fulle frihet på linje 

med dem selv. Dette vil jeg gjøre ved å se på lovforarbeidene i koloniene og andre 

kilder som kan si noe om intensjonene bak lovene.  

3. Gjøre rede for i hvilken grad begrensningene fungerte i praksis. Jeg vil se på 

politirapporter, arrestoversikter og domsavsigelser for å se i hvilken grad lovene ble 

praktisert. Hadde de frie fargede en så begrenset frihet som lovene indikerte? Var det 

enda verre? Eller var det ikke like ille i praksis som lovene indikerte?  

 

 Jeg tror det var viktig for den hvite eliten å holde de frie fargede ”nede” i et plantasjesamfunn 

med en svært høy andel slaver,2 så slavene ikke kunne tro at de hadde samme evner og 

muligheter som de hvite, og dermed gjøre noe med sin egen situasjon. 

 

Dette er en hypotese om hvorfor den hvite eliten begrenset de fire fargedes rettigheter, så de 

ikke ble fullt ut frie borgere. Som gruppe oppnådde de kun en begrenset juridisk frihet. Jeg 

har også en hypotese om at den hvite eliten ønsket å begrense de frie fargedes økonomiske 

muligheter ved hjelp av juridiske virkemidler. De hvite makthaverne lot f. eks. ikke de frie 

fargede eie eller drive utsalgssteder for rom fra 17413 eller dyrke eller omsette bomull fra 

1767.4 Det var heller ingen frie fargede som fikk innvilget borgerbrev på 1700- tallet.5 Enda 

mer interessant er det å se i hvilken grad de hvite eventuelt lyktes i dette. Hvilke økonomiske 

muligheter var det for de frie fargede? Hvordan var inntektene og formuene deres i forhold til 

de hvite? Var det noen som hevet seg over gjennomsnittet og sågar nærmet seg den hvite 

eliten i inntekt og formue? Hvordan klarte de da dette? Dette er svært interessante spørsmål 

som jeg vil forsøke å besvare i denne oppgaven. 

 

                                                 
1 Hall, Neville A.T., Slave Society in the Danish West Indies. The University of the West Indies Press, Mona 
Jamaica 1992 s. 145-149 
2 I hele min tidsperiode, 1755 – 1800, var rundt 10 ganger flere slaver enn hvite på St. Croix 
3 DRA.Generaltoldkammeret- ældre del 1740- 1798, Kolonialplakater m.m. Friderich Moths plakat av 11. 
desember 1741. Magasinoppstillingsplass 443 
4 ibid. 
5 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering, 1744 – 1911 Grupeordnede sager: Sociale og 
kulturelle forhold. Borgerbrevssager. Magasinplass 3.81.587 
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Jeg har ikke gått gjennom alt kildematerialet fra St. Croix mellom 1755 og 1800 innenfor de 

temaene jeg skal drøfte. Kildegrunnlaget er alt for omfattende til å gjøre det. Jeg har derfor 

valgt ut representative utvalg som jeg mener gir et godt grunnlag for å si noe om hele 

perioden. I den økonomiske delen har jeg stort sett avgrenset meg til byen Christiansted. Det 

var, og er, kun to byer på St. Croix. De heter Fredriksted og Christiansted. Christiansted var 

den største, og et stort flertall av de frie fargede bodde i denne byen. Det var kun noen få 

enkeltpersoner av de frie fargede som bodde utenfor de to byene. Jeg omtaler en fri farget 

plantasjeeier i den økonomiske delen. Resten av drøftingen og kildene er fra Christiansted. 

Gjennom hele min periode bodde omtrent ¾ av de frie fargede på St. Croix i Christiansted, så 

jeg mener mine resultater er representative for hele øya.6 I den juridiske delen har ikke dette 

samme relevans da lovene gjaldt hele øya. Men når jeg har sett på håndhevelsen av lovene, 

har jeg hentet mine kilder fra Christiansted.  

 

Bakgrunn   
 

Kart over de dansk-norske koloniene i Vestindia 

 
 

                                                 
6 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. 1758 – 1915, Matriklene for 
St. Croix. Magasinoppstillingsplass: 86. 
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kilde: http://www.uvi.edu/pub-relations/vimap.htm 

 

Historisk kart over St. Croix med inndelingen i plantasjeeiendommer: 

 
kilde: http://memory.loc.gov/ammem/ 
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Historien om de dansk-norske koloniene i Vestindia 

Nederlandene og deres blomstrende handelspolitikk var Christian IVs store forbilde. Den 

danske kongen forsøkte å sette i gang og finansiere en merkantilistisk handels- og 

foredlingspolitikk etter mønster fra Nederlandene i første halvdel av 1600-tallet. Fra 1640- 

årene begynte oversjøisk handel på de vestindiske øyene å bli en innbringende affære for 

Nederlandene og andre europeiske stormakter som England og Frankrike. Spesielt handelen 

med rå-sukker og den påfølgende videreforedlingen i hjemlandet skulle vise seg å bli svært 

lukrativ. Det var derfor ikke tilfeldig at det er nettopp i 1640- årene dansk- norske skip for 

første gang besøkte vestindiske farvann. Disse utgikk fra byen Glückstadt ved Elben, 

grunnlagt av Christian IV for å ta opp konkurransen med den hamburgske handel. I denne 

byen ble også det Afrikanske Kompani stiftet i 1651. Skip fra dette kompaniet gjennomførte 

de første seilingene på den etter hvert så berømte trekantruten.7 

  

De som bedrev denne handelen ønsket seg raskt et fast tilholdssted i Vestindia og i 1665 fikk 

Fredrik III forelagt en plan om å ta en liten ubebodd øy med en god naturhavn i besittelse. 

Kongen besluttet å sende en ekspedisjon til Vestindia for å innta og oppdyrke St. Thomas 

sommeren 1665.8 På grunn av uvær, sykdom, manglende etterforsyninger og andre problemer 

ble denne ekspedisjonen en fiasko. Den utnevnte guvernøren, den erfarne vestindiafareren 

Erik Smit, døde blant annet like etter ankomst. Ekspedisjonen holdt ut noe lenger, men etter 

19 måneder ga de gjenlevende kolonistene opp, og forlot St. Thomas og returnerte til 

Danmark.9 

 

Neste skritt mot en varig kolonisering ble tatt av Christian V i 1671. 11. mars ble ”Det 

Vestindisk-Guineiske Kompagni” opprettet etter initiativ fra kongen og hans rådgiver Peder 

Schumacher, senere adlet under navnet Griffenfeld, ved utstedelsen av en kongelig oktroj. 

Oktrojen ga Det Vestindisk-Guineiske Kompagni kongens tillatelse til å besette og bebygge 

øya St. Thomas ”og andre øyer der omkring, eller på det faste land Amerika.” Samme år seilte 

to skip ut fra København for å ta fatt på oppgaven. Denne gangen klarte man å etablere seg på 

øya.10 

                                                 
7 Hornby, Ove: Kolonierne i Vestindia, red. Svend Ellehøj og Kristof Glamann: Danmarks Historie, Politikens 
Forlag 1980. s. 20 og 21 
8 ibid. s. 21 
9 Bro- Jørgensen, J.O.: Dansk Vestindien indtil 1755. Kolonisation og kolonistyre. Bind 1 i: Brøndsted, Johannes 
(red): Vore gamle tropekolonier. Fremad 1966 Kap. 2 
10 Hornby, Ove: Kolonierne i Vestindia, red. Svend Ellehøj og Kristof Glamann: Danmarks Historie, Politikens 
Forlag 1980. s. 26-31 
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Befolkningen 

I likhet med England, Frankrike og Nederlandene forsøkte også Danmark-Norge å befolke sin 

vestindiske besittelse med folk fra hjemlandet som ønsket å utvandre. Men verken gunstige 

låne- eller skattebetingelser fikk nok folk til å sette kursen over Atlanteren. Historiene om de 

harde levekårene og den ekstremt høye dødsraten på overfarten og i løpet av de første 

månedene på øya, må nok ta sin del av skylden for dette. Redningen for kolonien var 

tilflyttere fra andre europeiske kolonier som av ulike årsaker valgte eller ble tvunget til å 

forlate sine hjem. Grunnene til at folk ønsket å flytte var mange og forskjellige, men det 

kunne være undertrykking av religionsutøvelse, høyt skattetrykk og krig. Disse menneskene 

brakte også med seg verdifull kunnskap om hvordan man skulle drive lønnsom plantasjedrift, 

blant annet ved dyrking av sukker. Spesielt mange nederlendere flyttet til St. Thomas og 

dominerte tidlig både økonomisk og kulturelt. I 1686 var kun 13 av 135 registrerte voksne 

hvite menn dansk-norske.11  

 

Franskmenn fra St. Croix angrep St. Thomas allerede i 1678. Angrepet ble slått tilbake, og her 

hører vi for første gang om frie fargede i de dansk-norske koloniene i Vestindia. I følge 

rapporter fra angrepet tok franskmennene til fange og bortførte tre ”frie negere” i tillegg til 14 

av kompaniets slaver.12 

 

Utvidelse av imperiet   

25. mars 1718 utvidet Danmark-Norge sitt kolonirike i Karibia med naboøya St. Jan. 

Utviklingen der gikk som den hadde gjort på St. Thomas og i 1721 var 25 av 39 plantasjeeiere 

på St. Jan nederlendere.13 I 1733 kompletterte Danmark-Norge sitt kolonivelde i vest med å 

kjøpe den 213 kvadratkilometer store (tre ganger større enn St. Thomas) øya St. Croix fra 

Frankrike. Øya var flatere enn de to andre og egnet seg mye bedre til sukkerproduksjon på 

store plantasjer med mange slaver. Selv om man i Danmark ønsket å gjøre St. Croix til en mer 

utpreget ”dansk” øy, ble heller ikke dette mer vellykket enn på de to andre øyene. Forskjellen 

var bare at det var engelskmenn som kom til å dominere både språklig, kulturelt og 

økonomisk på St. Croix i stedet for nederlendere. Allerede da øya ble overtatt bodde det i 

underkant av 500 fattige engelske nybyggere med like mange slaver på øya. I 1751 kunne 

                                                 
11 Hall, Neville A.T., Slave Society in the Danish West Indies. The University of the West Indies Press, Mona 
Jamaica 1992 s. 6 - 10 
12 Lawaetz, Eva. Free coloured in St. Croix, 1744 – 1816. Christiansted, St. Croix. US Virgin Islands. 1979 s. 1  
13 Hall, Neville A.T., Slave Society in the Danish West Indies. The University of the West Indies Press, Mona 
Jamaica 1992 s. 10 



 

 10 

man rapportere hjem til København at så og si all dyrkbar jord på øya var oppdyrket og hele 

64 sukkerverk var i drift.14 Av de 75 største plantasjene på St. Croix i siste halvdel av 1700- 

tallet var 17 i dansk-norske hender.15 

 

På denne tiden var ikke koloniene særlig lønnsomme, og aksjonærene i kompaniet fikk dårlig 

utbytte på aksjene sine. Mange, deriblant Fredrik V, mente dette var fordi kompaniets ledelse 

i København styrte koloniene lite effektivt. Kongen tilbød seg derfor å kjøpe ut alle andre 

eiere til opprinnelig pris i 1754. Dette var et svært godt tilbud og langt over den reelle verdien 

på aksjene. Aksjonærene slo til på tilbudet, kronen tok over koloniene og økte den allerede 

meget høye statsgjelden samtidig. Det Vestindisk-Guineiske Kompagni ble oppløst i 1755. 

Alle tre koloniene var fra 1755 direkte eid og styrt av den dansk-norske (fra 1814 kun danske) 

kronen helt til de ble solgt til USA i 1917.16   

 

De frie fargede 

Som nevnt over finnes det kilder som omtaler frie fargede i de dansk-norske koloniene 

allerede i 1678, og en liste fra 1691 over befolkningen på St. Thomas nevner ”to frie nægere 

født i Afrika”.17 Befolkningen av frie fargede var et utilsiktet produkt av relasjonen mellom 

slaver og hvite. Som jeg nevnte i innledningen skulle de karibiske slaveøyene være ganske 

enkelt strukturert med slaveeiende hvite og fargede slaver. Grunnene til at det forekommer 

frie fargede i disse samfunnene var flere og ikke nytt for de dansk-norske koloniene. Dette var 

blitt en del av hele samfunnsmodellen på 1700-tallet over hele Karibia. De vanligste grunnene 

til at slaver ble frigitt var at den slaveeiende hvite befolkningen knyttet mellommenneskelige 

bånd til en eller flere av sine slaver. Dette var svært ofte til husslavene, da det var disse som 

levde tettest på sine eiere og deres familie. Typiske arbeidsoppgaver, hvor en var mye i 

kontakt med sin eier med familie, var barnepasser, amme, kokke, tjener og så videre. På grunn 

av overskuddet av menn blant den hvite befolkningen var det også mange som tok seg slaver 

som elskerinner. Disse, og deres felles barn, var også en gruppe som utgjorde en stor del av de 

                                                 
14 Hornby, Ove: Kolonierne i Vestindia, red. Svend Ellehøj og Kristof Glamann: Danmarks Historie, Politikens 
Forlag 1980. s. 96-106  
15 Hall, Neville A.T., Slave Society in the Danish West Indies. The University of the West Indies Press, Mona 
Jamaica 1992 s. 16 Fra: Christensen, Jørgen Bach. Kolonisamfundet paa St. Croix I sidste halvdel af det 
18.arhundrede, med særligt Henblik paa aristokratiet blandt plantageejerne. Cand. mag. dissertation, Aarhus 
universitet, 1978.  
16 Vold, Kristian. Slaveoppprøret på St. Jan 1733 – 34. Hovedoppgave i historie ved universitetet i Oslo, høsten 
2001 s. 8-9 fra: Hornby, Ove: Kolonierne i Vestindia, red. Svend Ellehøj og Kristof Glamann: Danmarks 
Historie, Politikens Forlag 1980. s. 112- 113 
17 Lawaetz, Eva. Free coloured in St. Croix, 1744 – 1816. Christiansted, St. Croix. US Virgin Islands. 1979 s. 2  
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frigjorte. Etter hvert utgjorde de som var født fri en økende andel av de frie fargede, da 

frigjorte slaver selv fikk barn.  

 

Det faktum at flere kvinner enn menn ble frigjort, av grunner vi bare kan spekulere i, gjorde 

også sitt til at grunnlaget for en naturlige høy befolkningsvekst blant frie fargede var til 

stede.18  

 

På begynnelsen av 1700- tallet finnes det svært lite kilder som omhandler de frie fargede. 

Men Gardelins slavelov fra 1733 avsluttet med: ”ved disse regler skal alle slaver og frie 

negere dømmes og straffes”19 og i 1747 kom det en bygningslov som foreskrev hvor i byen 

Christiansted de frie fargede kunne bygge hus (kalt ”Neger Gotted” og omtales fortsatt som 

”Free Gut”). Dette vitner jo om at de frie fargede i alle fall har spilt en viss rolle i samfunnet. 

Christian VII’s regime ønsket, ifølge lovteksten, i 1776 å beskytte de frie fargede som hadde 

oppnådd sin frihet lovlig. Det ble innført en lov som krevde at alle frie fargede skulle inneha 

og til enhver tid bære et fribrev. Frigjøringen skulle først bli kunngjort i retten, godtas hvis 

ingen hadde innvendinger innen to måneder og så registreres i fribrevsprotokollene.20 Selv om 

denne loven er sett på som den første loven hvor de frie fargede ble pålagt å få seg fribrev, vil 

jeg i denne oppgaven vise at det allerede i 1774 kom en plakat som påkrevde akkurat det 

samme. Uansett så er kildegrunnlaget fra tiden etter disse lovene (1774/ 1776) noe større enn i 

perioden før. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Hall, Neville A.T., Slave Society in the Danish West Indies. The University of the West Indies Press, Mona 
Jamaica 1992 s. 150-152 
19 DRA. Generaltoldkammeret- Ældra del. Vestindisk- guineisk renteskriverkontor 1625 – 1832. Register, fra de 
vestindiske øer udstedte kgl. Anordninger m.m. Magasinoppstillingsplass: 439 
20 Hall, Neville A.T., Slave Society in the Danish West Indies. The University of the West Indies Press, Mona 
Jamaica 1992  s. 145-146 



 

 12 

For årene 1755 – 1815 har Neville A.T. Hall gjengitt følgende oversikt over antallet frie 

fargede i dansk-norsk Vestindia: 

 

År 
St. 

Thomas St. Jan St. Croix Totalt 
Antall 
hvite % av fri bef. 

Antall 
slaver 

% av 
tot.bef. 

1755 138 id id 138 325* 29,80 % 3949* 3,10 % 
1760 151 id id 151     
1765 72 id id 72     
1770 67 id id 67 428* 13,50 % 4338* 1,40 % 
1775 50 id 368 418     
1780 88 id 374 462     
1789 160 16 953 1129 2611 30 % 29302 3,40 % 
1797 239 15 1164 1418 3062 32 % 32213 3,70 % 
1815 2284 271 2480 5035 4119 55 % 31029 12,50 % 

 
Forklaringer: * = tall fra kun St. Thomas da jeg kun har informasjon om de frie fargedes 

antall fra denne øya 
  id = ikke data 
 
Kilde: Egen tabell basert på tall fra: Hall, Neville A.T., Slave Society in the Danish West Indies. The University 
of the West Indies Press, Mona Jamaica 1992 s. 5 og 146  
 

Den sterke økningen i antallet frie fargede utover 1800-tallet skyldes stor tilflytting av frie 

fargede fra omliggende øyer. Immigrasjonen fra andre øyer var svært stor og Johannes 

Mouritzen, en av generalguvernør von Scholtens rådgivere, uttalte i 1833 at koloniene var ”et 

samlingspunkt for frie fargede fra alle de omkringliggende øyene”.21 

 

 De frie fargede utførte viktige oppgaver i samfunnet som militær-, politi-, brann- og 

vaktfunksjoner. Den væpnede militsen av frie fargede skulle fungere som både beskyttelse 

mot angrep utenfra og interne slaveopprør. Det var heller ikke sjeldent at denne militsen ble 

sendt ut for å jakte på rømte slaver.  

 

De frie fargede oppnådde fulle borgerrettigheter i april 1834. Det eneste unntaket var at 

tilflyttere som flyttet til øyene i fremtiden, måtte bo på øyene i en tre års prøveperiode, hvor 

de skulle leve eksemplarisk, før de oppnådde sine rettigheter på linje med alle andre frie 

personer.22 Slaveriet ble opphevet i 1848 i de danske koloniene i Vestindia. 

                                                 
21 Hall, Neville A.T., Slave Society in the Danish West Indies. The University of the West Indies Press, Mona 
Jamaica 1992 s. 187 fra: DRA, Vestindiske Lokalarkiver, Dansk Vestindisk Regerings Protocoller, 3. juni 1833 
f. 131 
22 Hall, Neville A.T., Slave Society in the Danish West Indies. The University of the West Indies Press, Mona 
Jamaica 1992 s. 190 
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Begreper 
Jeg vil i denne oppgaven hovedsakelig benytte meg av samtidens begreper. Frie fargede vil 

jeg definere som ”alle mennesker med helt eller delvis afrikansk bakgrunn, hvis juridiske 

status var frie mennesker”. Som frie mennesker ble de tildelt visse privilegier og rettigheter av 

den hvite eliten som slavene ikke hadde, men på grunn av sin rasebakgrunn ble de også nektet 

andre privilegier og rettigheter som den hvite eliten forbeholdt seg selv.23 Den konkrete 

hudfargen på disse menneskene kunne variere fra svært mørk til de som var like lyse i huden 

som enkelte i den europeisk-ættede eliten. Grunnen til dette var at mange av de frie fargede, 

var til som et resultat av seksuell kontakt mellom rasene. Spesielt hvite menn ”blandet” seg 

med mørke kvinner, da det var et underskudd på kvinner i den hvite befolkningen i 

koloniene.24 Det utviklet seg et graderingssystem på de karibiske koloniene, med forskjellig 

betegnelse på mennesker avhengig av hvor ”hvite” de var:  

 
Neger:  barn av neger og neger 
Sambo: barn av neger og mulatt 
Mulatt:  barn av hvit og neger 
Quadroon: barn av hvit og mulatt 
Mustee: barn av hvit og quadroon 
Mustifino: barn av hvit og mustee 
Quintroon:  barn an hvit og mustifino 
Octoroon: barn av hvit og quintroon 

 

I de engelske koloniene i Karibia var det juridisk bestemt at de som var mustifino (1/16 

afrikansk avstamming) og lysere var definert som hvite, mens de som var mustee (1/8 

afrikansk avstamming) og mørkere juridisk var fargede.25 Det fantes ikke en lignende formell 

inndeling i de dansk- norske koloniene, men vi ser hvor vanskelig det var å bli ”hvit” juridisk 

i disse slavesamfunnene. Jeg ser ingen grunn til at forholdene på St. Croix skilte seg vesentlig 

fra de engelske koloniene, da britiske innflyttere (fra britiske kolonier) utgjorde størstedelen 

av slaveeierne og britisk kultur og tradisjon var den dominerende. 

 

                                                 
23 Handler, Jerome S. og Sio, Arnold A., Neither Slave nor Free, The Freedmen of African Descent in the Slave 
Societies of the NewWorld. Cohen, David W. og Greene, Jack P. (red). The Johns Hopkins University press, 
Baltimore and London 1972 s.214. 
24 Hall, Neville A.T., Slave Society in the Danish West Indies. The University of the West Indies Press, Mona 
Jamaica 1992 kap. 8 
25 Hall, Douglas., Neither Slave nor Free, The Freedmen of African Descent in the Slave Societies of the 
NewWorld. Cohen, David W. og Greene, Jack P.(red). The Johns Hopkins University press, Baltimore and 
London 1972 s.196 
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Maronslave var en slave som hadde rømt fra sin eier (løpt maroon som de sa i samtiden) og 

dermed for kortere eller lengre tid hadde unnsluppet sin slavestatus. Disse var derimot ikke 

juridisk frie mennesker og inngår derfor ikke i kategorien frie fargede. Det fantes i perioder 

ganske mange slaver som hadde rømt fra sine herrer. Noen gjemte seg i ”bushen” på øyene, 

mens andre rømte over til andre øyer. Hvis man klarte å rømme til en annen øy var det 

muligheter tilstede for å få sin juridiske frihet. Det kan derfor tenkes at noen av de 

innflytettede frie fargede var maronslaver fra andre kolonier. De som fikk status som frie 

fargede i samtiden vil jeg også definere som frie fargede i denne oppgaven.  

 

Plantasjeeierne ansatte en mesterknekt til å ta seg av den daglige driften på plantasjen. Her vil 

jeg også bruke begrepet bestyrer. Det var enkelte tilfeller av frie fargede som var bestyrere, 

men det var svært få frie fargede som bodde på plantasjene i det hele tatt. Dette begrepet må 

ikke forveksles med bomba som var en slave som ble utpekt til å være arbeidsleder. Begge 

drev den daglige driften på plantasjene, styrte over slavene på plantasjen og hadde myndighet 

til å straffe dem. Bestyreren var altså ansatt, mens en bomba var en slave. Blant slavene skilte 

man mellom bosalslaver, som var født i Afrika og kreolslaver, slaver født i koloniene. 

Bosalslavene ble ofte sett ned på av de andre slavene og statusen var lavest for de sist 

ankomne.26 Videre kommer jeg til å snakke om husslaver og markslaver. Husslavene jobbet 

som tjenestefolk i slaveeierens bolig og det var mye større sjanse for at eieren og hans familie 

ble personlig kjent med disse slavene enn med markslavene som jobbet på åkrene og i 

sukkerplantasjen. Husslaver kunne, som nevnt, arbeide som kokk, amme, barnepasser, 

hushjelp, kusk og så videre.   

 

Den hvite befolkningen betegner alle mennesker med europeisk opphav som av samfunnet i 

samtiden ble definert som hvite (se over), mens borgerne var hvite, myndige menn. I et 

slavesamfunn under et enevelde var begrepet borger forbundet med å inneha visse rettigheter 

som ikke resten av befolkningen hadde. Det må ikke sammenlignes med dagens borger- 

begrep, som blant annet innebærer stemmerett og sivilrettslige rettigheter. På 1700-tallet 

innebar borgerstatus blant annet retten til å vitne i domstoler, rett til å drive handel, eie jord og 

så videre. Befolkningen bruker jeg om alle som oppholdt seg fast på øyene, uavhengig av 

juridisk og sosial status. 

                                                 
26 Hall, Neville A.T., Slave Society in the Danish West Indies. The University of the West Indies Press, Mona 
Jamaica 1992 s. 84 
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På det juridiske feltet ble det, i tillegg til de gjeldende lovene, utstedt en rekke ordinanser, 

anordninger og plakater som var lokale regler som fungerte og ble håndhevet som lover i 

koloniene. Disse vil derfor bli omtalt som lover. 

 

Sentralmyndighetene betegner ledelsen av koloniene. Dette var det Det Vestindisk- Guineiske 

Kompagni frem til 1755 og Kongen i København og hans administrasjon senere. 

Lokalmyndighetene eller lokaladministrasjonen var ledelsen av koloniene i Vestindia, i all 

hovedsak generalguvernøren på 1700- tallet.  
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KILDENE 
Jeg har i all hovedsak hentet mitt kildegrunnlag i det danske Rigsarkivet i København, heretter 

forkortet DRA. Det totale kildegrunnlaget fra de dansk-norske koloniene i Vestindia i 

riksarkivet for hele perioden 1671 – 1917 er enormt. Over 1500 hyllemeter i riksarkivet i 

København er fylt opp med kilder som omhandler denne delen av Danmarks og Norges 

historie.  

 

Så og si alle kildene fra min tidsperiode er håndskrevne med gotisk skrift. Dette fører 

selvfølgelig til at noen av kildene er vanskeligere å lese en andre. Akkurat som i dag hadde 

folk forskjellig håndskrift, og noen håndskrifter er vanskeligere å lese enn andre. Jeg kan 

derfor ha tydet noen av kildene feil. Men jeg mener at jeg ble relativt god til å lese gotisk 

håndskrift etter mange timer på riksarkivets lesesal i København. Personalet var også svært 

behjelpelige når skriften ble for vanskelig. Kildene knyttet til den økonomiske delen av 

oppgaven var helt klart lettere å transkribere enn den juridiske delen, da materialet der er mer 

i liste- og tallform. Kildene til den juridiske delen var først og fremst journaler, lover, 

rapportbøker og lignende som er langt vanskeligere å transkribere. Akkurat som potensielle 

kilder ikke har blitt brukt på grunn av deres dårlige materielle stand, er det dessverre kilder 

jeg ikke klarte å transkribere på grunn av håndskriften. Spesielt en kombinasjon av de to 

faktorene har ført til at enkelte kilder ikke har blitt gjennomgått. Dette gjelder i hovedsak 

kilder som rapportbøker og journaler fra instanser som sekretråd, politi og rettsapparat. Disse 

kildene finnes imidlertid i et så stort omfang at det uansett hadde tatt tiår å gå gjennom alt. 

Dette har ført til at jeg av tidsmessige grunner valgte de mest lesbare når jeg uansett skulle 

gjøre et tilfeldig utvalg fra en periode. 

 

Matriklene 
Mine viktigste kilder når det gjelder den økonomiske delen av oppgaven er matriklene. Dette 

er skattelister som var grunnlag for innbyggernes innbetaling av både grunnskatt på 

plantasjene de eide og koppskatt, som var skatt på slavene man eide. ”Kop” er avledet av det 

tyske kopf, det vil si hode. Men i motsetning til i mange europeiske land på denne tiden var 

det ingen koppskatt på frie mennesker. Verken hvite eller fargede frie måtte betale skatt hvis 

de ikke eide jord eller slaver. Grunnskatten betalte man inn til myndighetene avhengig av 

plantasjens størrelse. En vanlig plantasje på ”3000 x 1000 foed27” måtte man betale 6 

                                                 
27 Foed var det samme som måleenheten fot og tilsvarte ca 30 cm. 
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riksdaler skatt for. For en dobbel så stor plantasje (6000 x 2000 foed) måtte man dermed 

betale 12 rd. i skatt for. Grunnskatten var altså kun avhengig av plantasjens størrelse og ikke 

hva man dyrket der eller hvor mye man fikk ut av jorda. Utbyttet ble først beskattet da 

myndighetene krevde utførselstoll på det man eksporterte. Da det var svært få fargede 

personer som eide plantasjer er dette lite aktuelt i min oppgave. I byene betalte man nemlig 

ikke grunnskatt. Her var det bare koppskatt som ble innkrevd. Koppskatt, var en skatt ”per 

hode slave”, altså per slave.  

 

Slaveeiere, uavhengig om de var fargede eller hvite, måtte betale 1 rd. i skatt per voksne, 

arbeidsføre slave de eide. Det var derfor en egen kolonne i matriklene for ”Capable” slaver. 

Dette var slaver over 16 år av begge kjønn som var i en slik fysisk stand at de gjorde nytte for 

seg. For slaver mellom 12 og 16 år var skatten ½ rd. per slave. Slaver under 12 år var unntatt 

skatt. Det er derfor en egen kolonne for hver av disse gruppene. Videre er det egen kolonne 

for ”bosaler”, nyankomne slaver fra Afrika. Disse var ”skattefrie” første året etter ankomsten 

fra Afrika. Også slaver som på grunn av alder, sykdom eller skade ikke kunne arbeide var 

unntatt skatt og ble ført i en egen kolonne. 

 

Frie fargede personer eide også slaver selv om mange av dem hadde en fortid som slave selv. 

Dette kan kanskje virke litt merkelig i dag. Men i andre halvdel av 1700-tallet var slaveriet i 

Karibia så institusjonalisert og normalisert, at det var helt naturlig for tidligere slaver å selv ha 

slaver hvis de hadde råd til det. Det å eie slaver var så naturlig at antallet slaver er en av de 

faktorene jeg bruker for å måle økonomisk handlekraft og status. Dette kommer jeg tilbake til 

i den økonomiske delen.  

 

Matriklene er svært rikholdige kilder som er godt bevart. De gir mye informasjon, så jeg har 

ikke hatt tid til å gå igjennom alle årene i min periode. Jeg har derfor plukket ut årene 1758, 

1765, 1775 og 1791 som representative år for hele mitt definerte tidsrom. Dette tallmaterialet 

er en svært viktig kilde for meg når det gjelder å se på de frie fargedes økonomiske stilling i 

forhold til de hvite. Matriklene gir meg både informasjon om hvor i byen de bodde og om 

hvor mange slaver i de forskjellige kategoriene de eide. Selv om det kun er for årene 1772-75 

det er en egen kolonne for frie fargede, skrev heldigvis de som førte oversiktene inn ”frie 

Neger”, ”frie Negerinde”, ”frie Mullatinde” og så videre inn foran navnet. Det er ingen tvil 
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om at dette var et svært rasebevisst samfunn28 og de frie fargede var, med et par enkeltstående 

unntak, ikke nevnt med etternavn. Kun fargebetegnelsen og fornavn stod oppført. Ellers stod 

innbyggerne registrert etter gatenummer, så hvite og frie fargede står listet om hverandre.  

 

Matriklene finnes i Reviderede Regnskaber under de Vestindiske Regnskaber og er der 

indeksert på årstall. De fleste historikere regner matriklene for relativt sikre førstehånds 

kilder. Det danske embetsverket er kjent for å ha vært relativt nøye og størrelsen på byene var 

såpass liten at det må ha vært ganske gjennomsiktige samfunn hvor det var vanskelig å skjule 

skattbar eiendom, les slaver, i byen. Vi bør derimot ikke utelukke at embetsverket kan ha vært 

korrupt. Politikapteinen i Christiansted tjente i 1772 176 riksdaler per år, mens alle de 12 

offiserene i frinegerkorpset kun tjente 286 rd. til sammen samme år29. Når vi samtidig vet at 

en slave kostet fra 150 opp til flere tusen riksdaler skjønner vi at dette ikke strakk til en livsstil 

de fleste ønsket seg. Mot en bestikkelse i lomma kan embetsmenn ha underrapportert slaver. 

Frinegerkaptein Tongeloe eide i 1775 seks slaver30 på tross av at kildene forteller at han bare 

hadde fått utbetalt 1008 rd. i lønn til sammen for årene 1769 - 177531. Dette ga ham en årlig 

lønn på ca. 140 rd. Når vi også vet at en voksen slave på den tiden kostet mellom 250 og 600 

rd., er det lett å skjønne at han hadde andre inntekter enn bare lønna si. Korrupsjon kan ha 

vært en etterlengtet biinntekt for både frinegerkaptein Tongeloe og hvite ansatte i 

koloniadministrasjonen. Lønna for de hvite laverestående embetsmenn i koloniene var heller 

ikke av de høyeste, så fristelsen for å spe på lønna kan ha ført til at tallene ikke stemmer helt 

overrens med virkeligheten.  

 

En annen faktor er at dette var lister som ble ført for å kreve inn skatt, så innbyggerne hadde 

en egeninteresse i å lure unna slaver. Men som sagt var byene så pass små og gjennomsiktige 

at dette må ha vært vanskelig. For eksempel var det så sent som i 1775 kun 525 voksne hvite 

innbyggere i Christiansted. Det var 290 frie fargede inkludert barn. Jeg vet ikke hvor mange 

voksne frie fargede det var i Christiansted dette året, men det var kun 28 voksne frie fargede 

menn og 55 voksne frie fargede kvinner registrert i matrikelen. Og av disse var det kun 33 

                                                 
28 Kruse, Øivind. Vindesygens Stemme. Hovedoppgave om holdninger og teoridannelser omkring den 
transatlantiske slavehandelen og det vestindiske plantasjeslaveriet i Danmark-Norge ca. 1650 – ca. 1810. 
Universitetet i Oslo 2000. 
29 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Reviderede Regnskaber Vestindiske Regnskaber. Pengeregnskaber: De 
vestindiske tropper 1700 – 1793. Magasinoppstilling 122.1 
30 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. 1758 – 1915, Matrikel for 
St. Croix 1772 – 1775 
31 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Reviderede Regnskaber Vestindiske Regnskaber. Pengeregnskaber: De 
vestindiske tropper 1700 – 1793. Magasinoppstilling 122.1 
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som eide slaver. Det var også 1233 voksne slaver i byen dette året. Mot slutten av århundret 

vokste byens befolkning totalt og den frie fargede befolkningen spesielt, så det kan ha vært 

lettere å lure unna slaver fra matriklene på slutten av århundret. Da riktigheten i registreringen 

var personavhengig, vil på den annen side et større embetsverk (som en større befolkning 

krever) øke troverdigheten til kildene, da de blir mindre avhengige av enkeltpersoner. 

Men i det store og hele ser jeg på matriklene som relativt sikre kilder og gode indikasjoner på 

de frie fargedes og hvites økonomiske situasjon.   

 

Andre kilder til den økonomiske delen 
Auksjonsprotokoller kan også brukes som en indikasjon på økonomisk handlekraft, da 

auksjoner var den vanlige måten å omsette varer på i koloniene på den tiden. Jeg har gått 

gjennom svært mange auksjoner etter dødsbo i min periode, men svært få frie fargede var 

aktive, verken som selgere eller kjøpere, på de auksjonene jeg har gått gjennom. Dette kan 

skyldes at de ikke hadde handlekraft til å handle på disse auksjonene, men andre kilder tyder 

på at det ikke er tilfellet. Den mest sannsynlige grunnen til deres fravær i 

auksjonsprotokollene er at de frie fargede brukte andre arenaer for å omsette varer. Av de 

over 200 auksjonene jeg har gått igjennom har jeg ikke funnet en eneste fri farget som har 

kjøpt en slave. Allikevel eide i 1791 frie fargede 200 slaver i følge matrikkelen. Dette betyr at 

de må ha skaffet seg slaver på andre arenaer. Jeg tror ikke det kan ha vært så tilfeldig at de  

200 auksjonene jeg har gått igjennom var uten frie fargede som kjøpere. De kan ha kjøpt av 

hverandre. Var det slik at de hvite ikke godtok fargede på sine auksjoner? Men her må det 

legges til at jeg har et par eksempler hvor frie fargede har kjøpt varer (men ikke slaver) på 

auksjoner hvor også hvite kjøpte varer. Det finnes også et enkeltstående eksempel på at hvite 

personer kjøpte varer fra dødsboet etter ”frie negerinden Margaretha” i 1779. Men det kan 

også hende at det var slik flere samtidige beretninger og lovplakater32 forteller, at de frie 

fargede var ”simple tyver” som bare omsatte på det svarte markedet.  

 

En annen kilde hvor de frie fargede er mye bedre representert er registrerings- og 

vurderingsprotokollene. Dette var protokoller som, i følge Erik Göbel ved DRA, ble skrevet 

                                                 
32 Haagensen, Reimert. Beskrivelse over Eylandet St.Croix i Amerika i Vest-Indien. København 1758, West, 
Hans. Beretning om Det Danske Eiland St. Croix i Vestindien, fra Junii Maaned 1789 til Junii Maaneds Udgang 
1790 af H. West, Rector i Christiansted paa St. Croix. København, 1790 og 
DRA, Generaltoldkammeret- Ældra del. Vestindisk- guineisk renteskriverkontor. 1740 – 1798 Kolonialplakater 
m.m. No. 28. Peder Clausens placat om bumullsdyrking av 11.aug 1767. Magasinoppstillingsplass: 443 
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ned på bakgrunn av den første besiktigelsen umiddelbart etter at et dødsfall hadde inntruffet 

og blitt rapportert inn. Det går frem av kildene at en tjenestemann møtte opp i huset til avdøde 

og skrev ned det som finnes av eiendeler der og omtrentlig verdi på dem. Det er egen 

protokoll for underoffiserer, soldater og tjenestefolk med fler, hvor også frie fargede er med. 

Når en fri farget hadde gått bort, var alltid frinegerkapteinen der i tillegg til en takstmann og 

en skriver. Jeg mener dette styrker kilden i forhold til at det som faktisk var der ble skrevet 

ned. Hva som eventuelt har blitt fjernet før disse kom til, er det derimot umulig å si noe om. 

Men det gjelder i like høy grad for soldater, tjenestefolk og underoffiserer som det er naturlig 

å sammenligne med. Derfor mener jeg dette er en god kilde til å sammenligne frie fargedes 

økonomiske situasjon i forhold til den hvite underklassen på øyene, som soldater, 

underoffiserer og tjenestefolk må sies å være. Jeg har ikke brukt tid på å gå gjennom 

registrerings- og vurderingsprotokollene for borgerne og planterne da jeg mener jeg har nok 

kildemateriale i matriklene og de berettende kildene til å vurdere deres økonomiske situasjon.  

 

Jeg har også gått igjennom en rekke kirkebøker. Her ble all dåp, konfirmasjon, nattverd, 

vielser og begravelser registrert. De frie fargede er svært lite representert i disse kildene da de 

i min periode deltok lite i de kirkesamfunnene det finnes kildemateriale fra og som jeg har 

gått gjennom. Det var i all hovedsak brødremenigheten som var kirkesamfunnet for fargede 

personer før 1800. Menighetens arkiver finnes i dag i Pennsylvania i USA og i Herrnhut i 

Tyskland, men jeg har ikke prioritert å dra dit. Jeg vil referere til noen kirkebøker hvor frie 

fargede er omtalt, men som helhet er kirkebøkene en svært mangelfull kilde da store mengder 

arkivmateriale fra den danske luthersk- evangeliske menighet gikk tapt i en brann i 

Fredriksted i 1803. Kirkebøkene vil derfor mer være reservoar for eksempler enn kilder som 

kan fortelle oss noe mer generelt. 

 

Kilder til den juridiske delen 
I den juridiske delen av oppgaven vil jeg ved et par tilfeller referere til Engelbret Hesselberg. 

Han var en dansk dommer, som dømte i rettsoppgjøret etter at de avdekte planene om et 

slaveopprør på St. Croix i 1759.33  

 

Kildene knyttet til den juridiske delen av oppgaven deler seg i hovedsak inn i tre kategorier. 

For det første har jeg funnet en del lover (i samtiden også kalt plakater, forordninger, 

                                                 
33 Tyson, George F. og Highfield, Arnold R.. The Kamina Folk. Slavery and Slave life in the Danish West Indies. 
The Virgin Island Humanities Council 1994. s.53 
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anordninger og ordinanser) som regulerte de frie fargedes status. Her har jeg også tatt med 

lover fra før 1755, så lenge de ikke var opphevet før min periode tar til. Disse var i hovedsak 

vedtatt av de lokale myndighetene på øyene uten at myndighetene i København deltok i 

forarbeidene eller vedtaksprosessen. Kun to av lovene jeg har valgt å se nærmere på kom fra 

de sentrale myndigheter i København. Disse er Fredrik Vs Reglement for slavene fra 1755 

(som riktignok aldri ble satt i funksjon i koloniene da de lokale myndigheter kunne velge å 

ikke proklamere hele eller deler av de lovene som kom fra København) og Christian VIIs 

forordning fra 1776. Totalt har jeg funnet og transkribert 15 lover og forordninger som 

regulerte de frie fargede i større eller mindre grad. Det kom ut langt flere ”lover”, men disse 

15 finnes alle i det danske riksarkivet i relativt god forfatning.34 Et problem ved noen av 

kildene er derimot at de er skrevet på datidens hollandsk. Jeg behersker ikke dette språket 

selv, men har ved hjelp av hollandskspråklige bekjente fått oversatt de delene av lovteksten 

som kunne ha betydning for meg. Det er selvfølgelig en svakhet at jeg ikke har fått oversatt 

alle lover og forordninger skrevet på hollandsk, men jeg er svært sikker på at jeg har fått med 

materialet som omhandler de frie fargede. Dette fordi datidens hollandske term for frie 

fargede, ”Vry Neeger(s)” er svært lett å se i lovtekstene. 

 

I utgangspunktet er dette kilder som ikke gir alt for mye rom for tolkning eller kan være 

påvirket av personlig holdning. Lovene som ble proklamert, ble proklamert slik jeg kan lese 

dem i dag. Den gang inneholdt alle lovene og forordningene en innledning som sa noe om 

hvorfor denne forordningen kom. Denne var utformet som en forklaring av en reell situasjon 

og da som regel noe som ble ansett som et problem av lovgiverne. Deretter kom loven som sa 

noe om hvilke regler som skulle overholdes for å hanskes med dette problemet, og hva 

straffen skulle være for å bryte den. Jeg mener det knytter seg størst usikkerhet til den første 

delen av lovene. Ikke til kildens troverdighet i seg selv, den er like troverdig fra topp til bunn, 

men i forhold til om bildet lovgiverne ga av situasjonen lignet virkeligheten og om de 

intensjonene de oppga var de virkelige intensjonene. Her må vi huske at det var representanter 

fra de rikeste og mektige plantasjeeierne i borgerrådet eller det sekrete råd (kompanirådet før 

1755) som sammen med generalguvernøren besluttet slike ”placater”, som var lokale lover 

gjeldene for en eller flere av øyene. Det er naturlig å tenke seg at de kunne ha egeninteresser i 

å fremme saker og vedta lover som gagnet dem selv, ikke minst økonomisk.35 Jeg mener også 

                                                 
34 DRA, Generaltoldkammeret- Ældra del. Vestindisk- guineisk renteskriverkontor. 1740 – 1798 
Kolonialplakater m.m 
35 Hall, Neville A.T. s. 139 - 156 
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min gjennomgang av politirapporter36 og rettsjournaler37 fra Christiansted styrker denne 

teorien, da de viser at det var svært varierende hvor strengt lovene ble praktisert. 

Politirapportene gir altså ikke, i hovedsak, et samstemt bilde med det inntrykket man får fra 

innledningene til lovtekstene. Men på den annen side kan det jo være at politikonstablene, 

som definitivt ikke tilhørte de høyere sosiale lag, så litt annerledes på ”problemene” enn det 

planterne og de største handelsmennene gjorde. Kanskje overså de lovbrudd fordi de ikke var 

enige i lovgivernes prioriteringer. Et eksempel på dette kan være når en lov ble gjentatt flere 

ganger med forsterkende represalier innenfor et relativt kort tidsrom. Det tyder på at 

lovgiverne mente det fantes et problem som det ikke ble ryddet opp i.  

 

Uansett vil jeg her tolke kildene ut i fra den informasjonen de gir. Men det er dessverre 

umulig å si noe sikkert om hvilket bilde de gir i forhold til datidens faktiske virkelighet.  

 

Deretter har jeg tatt for meg journaler og rapportbøker fra ulike instanser som kan ha noen 

referanser til lovenes forarbeider. Det er ingen tvil om at det er til denne delen av oppgaven 

det har vært vanskeligst å finne kilder. Jeg håpet å finne materiale om dette i Secretrådets 

journaler.38 Dette er journaler med referater fra alle møtene i det secrete råd på St. Croix. Det 

viste seg derimot etter dager og uker med gjennomgang av journaler i skiftende forfatning at 

det var svært sjelden ordinanser og plakater ble diskutert der. Kun ved to av forordningene 

som omhandler frie fargede fant jeg kilder hvor secretrådets medlemmer diskuterte 

forordningen. Dette var derimot svært interessant. Gjennom samtaler med folkene på DRA og 

mer leting kom jeg frem til at disse forordningene ikke ble sett på som viktige nok til å bli 

diskutert i secretrådet. De ble kun behandlet i det lavere borgerrådet. Dessverre er disse 

kildene i en så dårlig forfatning (i tillegg til at det blir ansett som svært viktig å ta vare på 

dem), at de ikke utleveres til publikum. Selv ikke etter en grundig og veldokumentert søknad 

til ledelsen ved DRA fikk jeg innsyn i kildene. Dette mener jeg selv er veldig synd og en 

svakhet ved oppgaven da jeg ikke har fått tilgang til tilstrekkelig med kilder vedrørende 

saksbehandlingen til forordningene. Jeg gikk også igjennom andre kilder hvor jeg håpet å 

finne noe om saksbehandlingen. Jeg leste gjennom bytingsprotokollene for flere år forut for 
                                                 
36 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Generalguvernementet. 1776- 1787 Rapporter fra Christiansteds 
politikammer Magasinoppstillingsplass: 2.50 
37 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den Vestindiske Regering, 1755- 1848 Forhandlingsprotokoller. 1771- 1825. 
Magasinoppstillingsplass: 3.1.2. og DRA. Christiansteds Byfoged 1756 – 1841. Politirettsprotokoller 1774 – 
1777. Magasinoppstillingsplass:38.9.3 
38 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den Vestindiske Regering 1755- 1848. Forhandlingsprotokoller. 1771- 1825. 
Magasinoppstillingsplass: 3.1.2. 
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utgivelsen av forordninger. Der fantes det ikke noen opplysninger om saksbehandlingen som 

førte til forordningene. Det virker som bytinget stort sett løste mindre tvister mellom 

handelsmenn, borgere og andre hvite, og mellom påtalemyndighet (”advocatis Regis”) og 

hvite av en viss stand. Her er det ingen saker der matroser, soldater eller ”fruentimmer” ble 

stilt til ansvar. Og slett ingen frie fargede. Jeg gikk også gjennom journaler fra 

Rentekammeret,39 journaler for brev til lokaladministrasjonen40 og ”Afrikansk og Amerikansk 

kopibog”41 uten å finne noe av interesse.  

 

Dette faktum fører til at jeg på den juridiske delen mener jeg har sterke kilder til å si noe om 

de forordningene som regulerte frie fargede og i hvilken grad de ble håndhevet, men at jeg 

ikke har nok kilder i forhold til å si så mye om grunnene til at forordningene ble vedtatt. Jeg 

har som sagt noe, og jeg vil si noe om det, men jeg skulle gjerne hatt flere gode kilder på dette 

feltet. 

 

Berettende kilder 
De berettende samtidige kildene ble skrevet som reiseskildringer i samtiden. De ble gitt ut 

eller publisert i tidskrifter i København.  

 

Den tidligste berettende kilden vi har som beskriver de frie fargede er fra den danske kreolske 

slaveeieren Johan Lorentz Carstens. Han var født på St. Thomas i 1705, arvet flere 

sukkerplantasjer etter faren i 1728 og ”giftet til seg” flere plantasjer på St. Thomas og St. Jan 

som han engasjerte seg sterkt i. I 1739 flyttet han med familien til Danmark hvor han ga ut sin 

beretning et av de følgende årene. I dag finnes ikke originalmanuskriptet tilgjengelig, men et 

opptrykk av originalen fra 1981.42 Jeg har altså ikke fått sjekket denne mot originalen, men 

mener dette opptrykket har like høy troverdighet som originalkildene. Det er ingen tolkning 

eller omskrivelse, men en ren avskrift. Det eneste som kan ha blitt forandret, og i så måte feil, 

er transkripsjonen fra gotisk skrift til moderne dansk, men det er jo et problem som eksisterer 

ved alle kildene jeg selv har lest. 

                                                 
39 DRA. Rentekammeret- Danske Afdeling, Vestindisk- guineisk renteskriverkontor. 1754 – 1760 Journal fra 
Rentekammeret 1754-1760. Magasinoppstillingsplass: 2249- 13 
40 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering. Referatprotokol (journaler) for breve til 
lokaladministrasjonen m.fl. 1774- 1807. Journaler for breve til lokaladministrasjonen. 1774-1775. 
Magasinoppstillingsplass: 3.41.1 
41 DRA. Rentekammeret- Danske Afdeling, Vestindisk- guineisk renteskriverkontor. 1755 – 1760. Amerikansk 
og afrikansk kopibog 1755-1760. Magasinoppstillingsplass: 2249- 10 
42 Carstens J. L.. En Almindelig Beskrivelse om alle de Danske, Americanske eller West-Indiske Ey-Lande. 
Dansk Vestindisk Forlag, København 1981. Kongens bibliotek København. ISBN 87-980249-5-7. 
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Bokholder, planter og medlem av sekretrådet på St. Croix, Reimert Haagensen (1721-1771), 

var i dansk Vestindia fra 1739 til 1751, og fikk i 1758 trykt sin Beskrivelser over Eylandet St. 

Croix.43 Det er en beskrivelse over øya i sin alminnelighet, naturen der, dyrelivet, klima, 

byene og annen bebyggelse, produksjonen av kolonivarer, innbyggernes levemåter, deres 

slaver og ikke minst hva frie fargede driver med og hva han mente om dem som gruppe. 

Haagensen var, som alle andre vi har berettende kilder fra, hvit. Han tilhørte det øvre sosiale 

og økonomiske sjiktet som planter, og det setter naturlig nok preg på hans syn på fargede 

personer. Men det er en god kilde for å se på nettopp det; den hvite elitens syn på de frie 

fargede.  

 

Fra 1732 var det misjonærer fra den pietistiske menigheten De mähriske brødre fra den tyske 

byen Herrnhut i de danske-norske vestindiske koloniene. Brødremenigheten var blitt stiftet på 

1720-tallet av grev Zinzendorf, som hadde nære kontakter med det dansk-norske kongehus. 

Formålet var å sende ut misjonærer som skulle misjonere for slavene. I avtalen som ble 

inngått mellom grev Zinzendorf og kong Kristian 6. fikk ikke brødremenigheten misjonere 

for, eller omvende hvite. Menigheten hadde også misjonærer på Antigua fra 1756 og på 

Barbados fra 1767. I perioden 22. mai 1767 til 23. oktober 1768 var Christian Georg Andreas 

Oldendorp i dansk Vestindia for å studere brødrenes misjon blant slavene på øyene, og i 1777 

ble misjonens historie presentert i to bind.44 Den første boka var en generell beskrivelse over 

de danske øyene, mer omfattende enn Haagensens bok. Andre bind var en detaljert 

kronologisk gjennomgang av misjonens utvikling, på samme tid en hyllest til misjonærene og 

en frelseshistorie om slavene, med detaljer om undervisningen, omvendelser og dåp.45  

 

Oldendorp hadde tilgang til menighetens arkiver da han beskrev tiden før sin ankomst. Jeg 

mener Oldendorps beskrivelser er en svært god kilde. Medlemmene i brødremenigheten 

hadde et mer positivt syn på fargede personer og så på dem som mennesker. Dette stod i 

motsetning til mange av de hvites syn på denne tiden.46 Avhandlingen er en rapport om 

menighetens virke i koloniene frem til utgivelsen og kan derfor være for positiv i sin omtale 

av både medlemmene og fargede personer. Når man skriver en rapport eller historie om sin  

                                                 
43 Haagensen, Reimert Beskrivelse over Eylandet St.Croix i Amerika i Vest-Indien. Kjøbenhavn 1758 
44 Oldendorp, C.G.A. Geschichte der Mission der evangelishen Brüder auf den caraibischen Inseln S.Thomas, 
S.Croix und S.Jan. (Barby 1777). 
45 Kruse 2000 
46 ibid. 
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gen menighets historie og hva den har oppnådd i et fremmed land, er det ikke utenkelig at 

man fremhever det positive og utelater noen negative episoder eller beskrivelser.  

 

Videre er det en svakhet at mye av det Oldendorp beskriver skjedde før hans opphold på 

øyene. Han hadde tilgang til menighetens arkiver, men kilden kan bare regnes som 

førstehånds primærkilde for beskrivelser av hendelser Oldendorp selv var vitne til i de 17 

månedene han var i koloniene. De resterende beskrivelsene er andrehånds, men jeg mener det 

er en god kilde da den bygger på arkivmateriale og opplysninger fra menighetens medlemmer 

som selv har vært vitne til hendelsene. En annen svakhet ved kilden er at jeg ikke bare har 

brukt originalkilden. Den finnes i Kongens bibliotek i København, og jeg har hatt tilgang til 

den. Den er på gammel tysk. Da jeg ikke har optimale ferdigheter i å lese gammel tysk med 

gotiske bokstaver har jeg først lest den engelske oversettelsen47 i sin helhet og så gått inn i 

originalkilden og kryssjekket der jeg har funnet noe av interesse. Oldendorp er en spesielt 

sentral kilde i min oppgaves case. Det går frem av kilden at forfatteren selv har møtt 

Cornelius (personen dette dypdykket omhandler) ved en rekke anledninger. Men i tillegg er 

det mye av informasjonen jeg bruker som gjelder tiden før Oldendorps opphold. Denne 

informasjonen kan han ha fått fra Cornelius selv, noen av menighetens andre medlemmer eller 

fra arkivene.  

 

Brødrene rapporterte jevnlig til sine overordnede i Herrnhut om hva som foregikk i 

menigheten og med dens medlemmer. Uavhengig av hvor Oldendorp har fått informasjonen 

fra, ser jeg på kilden som svært troverdig da forfatteren trolig har møtt personen han omtaler 

og i så tilfelle har hatt muligheten til å få verifisert opplysningene.  

 

Georg Høst var i perioden 1769 til 1776 embetsmann på St. Thomas, hvor han hadde tilgang 

til den lokale øvrighetens arkiver. I 1791 fikk han trykt en bok basert på funn i arkivene, en 

politisk historie om øya og dens guvernører.48 Boka gir en kronologisk gjennomgang av 

guvernørene, karakteriserer deres embetstid og refererer til de lovene de utstedte.49 Selv om 

dette gjaldt St. Thomas, hadde de aller fleste Placater som ble utstedt der, også gyldighet på 

                                                 
47 Highfield, Arnold R. og Barac, Vladimir. Red. Bossard, Johann Jakob. A Caribbean Mission, engelsk 
oversettelse av C.G.A. Oldendorp; Geschichte der Mission der evangelischen Brüder auf den caraibischen 
Inseln S.Thomas, S.Croix und S.Jan. Barby 1777. 
48 Høst, Georg. Efterretninger om Øen Sanct Thomas og dens Gouverneurer, optegnede der paa Landet fra 1769 
indtil 1776 ved Georg Høst, Etatsraad, og Secretair i Departementet for de udenlandske Sager. København 1791 
49 Kruse 2000 
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St. Croix. Øivind Kruse hevder i sin hovedoppgave50 at kilden har høy troverdighet da han har 

fått kryssjekket flere av lovgjengivelsene mot andre kilder, og de er rimelig nøyaktige selv om 

noen av plakatene er utgitt opptil 100 år før Høsts egen tid på øya. 

 

To år etter Høsts beretning kom Hans Wests (f. 1758) andre beskrivelse av St. Croix.51 West 

var rektor ved øyas skole, som åpnet i 1789, til han reiste hjem til København i 1792. I tillegg 

til de sedvanlige emnene, som klima, dyreliv, de hvite innbyggernes kultur og slavene, 

beskriver han de frie fargede ganske fyldig. Han skriver om hvor mange de var, hva de jobbet 

med og hvilke fordeler og ulemper det var knyttet til denne befolkningsgruppen. Han ga også 

ut et skrift i 179052 hvor han skrev en del om de frie fargede. Her la han mest vekt på deres 

utseende, fremtoning og hvordan de ble frie. Det er tydelig å se at Hans West tenkte på øyenes 

økonomiske betydning for moderlandet, noe han også har et eget kapittel om. Mye dreier seg 

altså om befolkningsgruppenes betydning for økonomien, og dette gjaldt også for de frie 

fargede. 

 

Årstallene for både Høsts og Wests utgivelser kan ha vært med på å påvirke deres 

beskrivelser. Etter en lang debatt hjemme i Danmark (i koloniene var det ikke så mye 

diskusjon blant dem som uttrykte seg: den hvite eliten) forbød Danmark-Norge, som første 

land i verden, den transatlantiske slavehandelen med virkning fra 1. januar 1803. Spesielt 

Hans Wests utgivelser må sies å være bidrag i denne debatten. West var en iherdig forsvarer 

av slavehandelen og det kan ha påvirket hans beskrivelse og omtale av fargede personer. 

Spesielt hans omtale av de frie fargede kan bære preg av dette, da en negativ omtale av dem 

som gruppe kunne påvirke beslutningstakerne til en mer negativ holdning til å kutte tilførselen 

av ufri arbeidskraft. Høsts redegjørelse for guvernører og utgitte lover, er ikke like utsatt for 

dette problemet som West, men en bør uansett ha debatten som pågikk mellom intellektuelle i 

danske tidsskrifter i bakhodet når det refereres til disse kildene.  

 

Legen Paul Erdmann Isert kjempet for opphevelse av slavehandelen, altså var han en 

”abolisjonist”. Hans brev til en venn i Tyskland hvor han beskriver grusomhetene ved både 

                                                 
50 Kruse 2000 
51 West, Hans.Bidrag til Beskrivelse over St.Croix med en kort Udsigt over St.Thomas, St.Jean, Tortola, 
Spanishtown og Crabeneiland. Kiöbenhavn 1793. 
52 West, Hans. Beretning om Det Danske Eiland St. Croix i Vestindien, fra Junii Maaned 1789 til Junii Maaneds 
Udgang 1790 af H. West, Rector i Christiansted paa St. Croix. Kiøbenhavn, 1790. 
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slavehandelen og slaveriet på St. Croix, ble oversatt og publisert i København i 1788. Da han 

ikke skriver så mye om de frie fargede, vil jeg ikke referere til han mer enn i ett enkelt tilfelle, 

men da Wests utgivelser kan være svar på Iserts beskrivelser velger jeg å omtale ham. På 

samme måte som Wests ståsted i debatten kan ha påvirket hans beskrivelser, kan det være 

tilfelle med Isert. Som motstander av slavehandelen kan ha overdrevet grusomhetene og lagt 

mindre vekt på episoder og tilfeller hvor slavene ikke hadde det så ille. Selv reiste han med et 

slaveskip fra Christiansborg på Guineakysten, hvor han var med på å slå ned et slaveopprør 

og jobbet senere som lege ved sykehuset i Christiansted, så han kan ha hatt flere negative 

opplevelser enn de fleste. Det er viktig å huske på at slavene ble behandlet forskjellig, og de 

frie fargede levde og oppførte seg forskjellig, så det kan ikke ha vært vanskelig for noen av 

sidene å trekke frem eksempler som bygde opp under deres argumenter i 

slavehandelsdebatten. 

 

24 år gammel kom infanteriløytnant Peter Lotharius Oxholm til Vestindia. Han steg i gradene 

og ble major, plantasjeeier, kommandør for militsen på St. Croix og etter hvert både medlem i 

regjeringsrådet og ”Commissionen for den Kongelige Vestindiske Gields Liqvidation.” Hans 

avhandling over øyenes befolkning, dyrkning og økonomi kom ut rett etter hans hjemkomst til 

København i 1797. I 1815 vendte han for øvrig tilbake til St. Croix som guvernør. Både 

Oxholm og West brukte offentlige tall, gjengitt i tollbøker og liknende i sine avhandlinger, så 

de er ikke upålitelige.53 Jeg ser derimot ikke på disse kildene som viktige i min avhandling, og 

har derfor ikke lagt noe arbeid i å sjekke dem opp mot andre. I min oppgave er det i hovedsak 

disse forfatternes syn på frie fargede personer jeg referer til. Når det gjelder stedene jeg 

refererer tallmateriale fra i disse kildene, må en ha i bakhodet at jeg ikke har brukt tid eller 

krefter på å styrke eller svekke dem. En del av Oxholms beregninger ble imøtegått i en 

anonym trykksak fra 1798.54 Oxholm var forkjemper for gjenopptakelse av slavehandelen 

etter forbudet fra 1803 og publiserte blant annet en artikkel i tidsskriftet Minerva i 1805,55 

hvor dette kommer klart frem. 

 

                                                 
53 Kruse 2000, s.19 
54 Kruse, s. 19. fra ”Berigtigelser ved S.T.Hr. Major Oxholms Skrift om De danske vestindiske Öers Tilstand. 
Kiöbenhavn 1798. 
55 Oxholm. Nogle Anmærkninger over en Afhandling om Negerhandelens Ophævelse udi Maanedsskriftet 
Minerva af Februarii 1805, af Generalmajor Oxholm. København 1805. 
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Hvor mange var de og hvilken økonomisk status hadde de? 

Når jeg nå skal begynne på drøftingsdelen i denne oppgaven, velger jeg å begynne med de frie 

fargedes antall og økonomiske stilling i byen Christiansted fra 1755 til 1800, og i hvilken grad 

de utviklet seg som gruppe. Jeg vil også se på hvilken retning den eventuelle utviklingen tok. 

Hvilke økonomiske ressurser rådet de frie fargede menneskene over i forhold til sine hvite 

naboer? Hvor mange var de? Økte de sin økonomiske status i takt med sitt økende antall?  

 

Jeg vil først og fremst sammenligne deres økonomiske ressurser med den hvite befolkningen 

de delte byen med. Dette er ingen komparativ oppgave, men det er likevel uunngåelig å ikke 

sammenligne med de andre frie menneskene som bodde i koloniene. Jeg vil altså først og 

fremst gjøre rede for og drøfte de frie fargedes økonomiske muligheter og status, men vil hele 

tiden sammenligne dette med de hvites muligheter og status. Dette for å sette de frie fargede 

inn i en referanseramme.  

 

De økonomiske mulighetene var den gang, som nå, knyttet til mulighetene for 

inntektsgivende arbeid eller erverv på annen måte. Her vil jeg referere til en rekke forskjellige 

kilder som sier noe om hvilke arbeidsoppgaver frie fargede hadde i koloniene på den tiden. 

Det er alt fra lover, matrikler, domsslutninger, politirapporter til samtidige artikler og 

reiseskildringer. Det er mange kilder som nevner noe om dette, men de sier ikke så mye om 

hvor mye de tjente på sitt arbeid. Hvilke yrker de frie fargede hadde, har jeg skilt ut som et 

eget underkapittel.  

 

For å drøfte deres økonomiske stilling har jeg brukt matriklene, auksjonsprotokoller, 

registrerings- og vurderingsprotokoller og diverse andre kilder som har enkelte opplysninger 

av interesse. Matriklene ga opplysninger om hvor folk bodde og hvor mange slaver de eide. 

Antall slaver og bostedsadresse er mine hovedfaktorer for å si noe om de økonomiske 

ressursene folk hadde til disposisjon. Derfor er matriklene mine hovedkilder i denne delen av 

oppgaven, og drøftingsdelen er i hovedsak basert på disse kildene. For å si noe om hvor 

mange som ble frigitt har jeg også brukt fribrevsprotokollen som kilde i denne delen.56 

Drøftingen knyttet opp til andre kilder har jeg valgt å skille ut i et eget underkapittel. Dette er 

fordi de andre kildene, som auksjonsprotokoller, registrerings- og vurderingsprotokoller, bare 

                                                 
56 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering, 1744- 1911 Gruppeordnede sager: Sociale og 
kulturelle forhold. Frikulørte mænd, kvinder & børn i Christiansteds, 1744- 1811. Magasinoppstillingsplass: 
3.81.563 
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finnes tilfeldig i enkelte eksempler. De gir ikke det samme kronologiske oversiktsbildet som 

matriklene gjør, og mitt materiale basert på disse kildene er derfor i større grad eksempler 

som gir innblikk i enkeltpersoners økonomiske ressurser. 

 

Antallet frie fargede 

Antallet frie fargede vokste relativt konstant gjennom hele min periode på St. Croix. Hvor 

mange de faktisk var til enhver tid er det derimot vanskelig å si noe sikkert om, i alle fall frem 

til 1791. Det er nemlig årstallet for den eldst bevarte ”Negerkaptajnens Liste over Frikulørte 

mænd, kvinder & børn i Christiansteds”. Allerede 8. oktober 1771 kom guvernør Kraghs 

ordinans for frinegerkapteinen og hans oppgaver skriftlig. En av oppgavene som nå tilkom 

frinegerkapteinen var å levere en årlig liste over alle frie fargede i sitt distrikt.57 For årene før 

1791 vil matriklene være den beste indikatoren for hvor mange frie fargede som bodde på St. 

Croix og i Christiansted spesielt. Svakhetene ved å bruke matriklene som kilde til dette 

formålet har jeg beskrevet i kildekapitlet. Som et eksempel kan jeg nevne at i 1791, som er 

første året hvor det finnes både matrikkel og generalliste over frie fargede, var det 127 frie 

fargede registrert i matrikkelen, mens det i følge negerkapteinens liste bodde 482 voksne frie 

fargede i byen.  

 

Det finnes også bevarte protokoller over alle frie fargede som har fått et offisielt fribrev og de 

går tilbake helt til 1744. Men det antall frie fargede som hadde et offisielt fribrev var langt 

lavere enn det virkelige antallet. Selv om det 10. oktober 1776 i ”Anordning hvorved Frie- 

Negerne paa de danske Americanske Eilande forsikres deres Friheds Stand, samt adskillige 

ved Negernes Frigivelse sammesteds i Svang gaaende Misbrug hemmes”58 ble påbudt for alle 

frie fargede å registrere seg i fribrevprotokollen og få et slikt fribrev, var det langt fra alle som 

gjorde det.59 Det viser både det høye antall plakater og ordinanser som utkom jevnlig i de 

etterfølgende år, som gjentok og innskjerpet kravet (for eksempel Peder Clausens forordning 

av 18. sept. 177860), og en egen liste fra tidsrommet 1784-1787 over frie fargede som ikke 

hadde fribrev.61  

                                                 
57 Høst 1791 
58 DRA. Chronologosk Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve, samt andre trykte 
Anordninger, som fra Aar 1670 af ere udkomne. VI Deel. København, 1795. Trykt hos Joh. Rudolph Thiele s. 
191- 193 
59 Dette påbudet kom allerede to og et halvt år tidligere, noe jeg vil bevise senere i oppgaven. 
60 DRA, Generaltoldkammeret- Ældra del. Vestindisk- guineisk renteskriverkontor. 1740 – 1798 
Kolonialplakater m.m. No. 28. Magasinoppstillingsplass: 443 
61 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering, 1744- 1911. Gruppeordnede sager: Sociale og 
kulturelle forhold. Frikulørte mænd, kvinder & børn i Christiansteds, 1744- 1811, Liste, paa de Negere, som 
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Grunnene til at alle ikke registrerte seg i fribrevsprotokollen kan ha vært flere og forskjellige 

fra person til person. For mange var nok avgiften på 50 rd. en for høy pris å betale for både 

tidligere eier og den frie fargede. Denne avgiften ble innført med begrunnelse i at slaveeiere 

ikke skulle kunne spare penger på å frigjøre eldre og uføre slaver, som dermed ble en utgift 

for myndighetene. Dette var i alle fall de offisielle grunnene, men det var vel så viktig for 

myndighetene å gjøre det dyrere og vanskeligere for mindre velstående slaveeiere å frigi sine 

slaver. Uansett gjorde denne avgiften at mange unngikk å registrere seg og få det offisielle 

fribrevet.  

 

En annen årsak til manglende fribrev kan være at de ikke hadde fått sin frihet legitimt. De 

hadde rømt fra sin slaveeier, enten på St. Croix eller fra andre kolonier, og hadde blitt sett på 

som fri i en så lang periode at de hadde fått hevd på sin frihet. De hadde derimot ikke de 

påkrevde papirene for å få et fribrev. Atter andre kan ha blitt frigitt av sin tidligere eier, men 

allikevel ikke innehatt de skriftelige bevisene som krevdes. Dette kan ha vært fordi eieren 

ikke kunne skrive eller hadde råd til en skriver eller at noen døde uten å ha skrevet sitt 

testamente. Noen kan rett og slett ha mistet papirene sine. Felles for alle disse var at det var 

mulig å få hevd på sin frihet uten fribrev, og at mange av disse ble sett på som frie av både 

andre frie fargede og de hvite.  

 

Jeg mener matriklene og fribrevsprotokollene, sammen med noen flere supplerende kilder, 

samlet vil gi et godt bilde av antallet frie fargede i Christiansted gjennom min periode.  

 

Det første registrerte fribrevet er fra 1744 hvor ” Negerinden Sophia” med 6 barn ble frigitt av 

sin herre. Hans navn er uleselig i kilden. Det er ikke mange frigivelser som er registrert i de 

første årene av min periode. Fra 1756 til og med 1762 var det totalt 39 slaver som fikk sin 

frihet: 9 voksne menn, 19 voksne kvinner og 11 barn. Dette utgjorde et gjennomsnitt på rett 

under 6 slaver som fikk sin frihet per år. Når vi samtidig vet at det allerede var mange tusen 

slaver på St. Croix på denne tiden,62 ser vi at det var en svært liten del av slavene som fikk sin 

frihet. Det er verdt å merke seg at det var en mann og fire kvinner, av de 28 voksne, som ble 

frigitt med sine egne barn. Dette er ikke representativt da det er en av de ytterst få eksemplene 

                                                                                                                                                         
angive sig at være frie, men have efter Secretariatet frie- Brev Protocoll ingen Confirmation paa deres frihed. 
Magasinoppstillingsplass 3.81.563 
62 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. 1758 – 1915. Matrikel for 
St. Croix 1758 – 1761. Magasinoppstillingsplass 86.1 – 86.4.  
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jeg har vært borti hvor en mann får sin frihet sammen med sine barn, mens for kvinnene var 

dette vanlig.  

 

Vi ser også i disse årene det store spekteret av muligheter til å få sin frihet. Mulatten Watty 

ble kjøpt av en annen fri farget fra sin eier, Richard Smith, mot at han lovte å gi Watty sin 

frihet. En kvinne, som fikk sin frihet med sine to barn, ble frigitt av eieren Adriaan van 

Bewerhoudt. Barna var mulatter, mens moren var ”negerinde” så det er ikke umulig at eieren 

selv var faren. ”Negeren Dell” frikjøpte derimot seg selv og sine to barn for 400 rd, fra sin 

eier Richard Andrews i 1759. Og pengene skulle han ikke betale Richard før om et år. Fra 

samme år er det også et eksempel på en slave som kjøper fri sin datter uten å få sin frihet selv. 

Det mest spesielle eksemplet finner vi i 1759 hvor ”negeren Qvamina af St. Croix Lands 

Casse friekiøbt ham fra hans Eier S. Doran fordii Qvamina var den første som bekiendte og 

aabenbarede at (…) en deel Negere overlagt forlagt forehaver de Rebellere mod Landets 

blanke Indvaanere. Desuden blev samme Neger givet en Belønning (…)”. Her ser vi hvordan 

slaven som røpte informasjon til myndighetene om det planlagte slaveopprøret på St. Croix i 

1758 får friheten og en pengesum i belønning. Det var dessverre umulig å tyde i kilden hvor 

stor belønningen var, men det var penger.63 

 

Den spede begynnelse: 1758 - 1762 
Den første matrikkelen jeg har gjennomgått grundig er fra året 1758. Av de 315 registrerte 

adressene i Christiansted var det kun atten hus som var eid av frie fargede. Det er derfor bare 

atten frie fargede som er registrert i denne matrikelen. Dette fordi det ikke er registrert noen 

frie fargede som eide slaver uten å også eie en bolig. De atten eide kun elleve slaver, fem av 

706 voksne arbeidsføre slaver, en av 118 slaver mellom 12 og 16 år og fem av 472 slaver 

under 12 år. Samtidig var det 217 hvite menn, 191 kvinner64 og 260 hvite barn i byen, så på 

denne tiden var ikke de frie fargede noe betydelig innslag i Christiansted, verken i antall eller 

økonomisk. De 408 voksne hvite eide 1336 slaver. Den økonomisk sterkeste av de frie 

fargede var ”frie Neger William Øystermann”. Han bodde med sine to voksne, arbeidsføre 

slaver og fire slavebarn i ”Kongens Tværgade”. Dette var et relativt høyt antall slaver å eie i 

Christiansted i 1758, også i forhold til store deler av byens hvite befolkning. Hele 188 av 297, 

noe som tilsvarer nesten to tredjedeler, husstander bebodd av hvite eide færre slaver enn 
                                                 
63 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering, 1744- 1911 Gruppeordnede sager: Sociale og 
kulturelle forhold. Frikulørte mænd, kvinder & børn i Christiansteds, 1744- 1811. Magasinoppstillingsplass 
3.81.563 
64 Jeg regner her ikke med de hvite tjenerne på kontrakt, i datiden kalt ”tyender”  
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William Øystermann dette året. Han var derimot i en klasse for seg selv blant de frie fargede. 

De tre andre frie fargede som eide slaver dette året, eide kun en eller to slaver hver. Hele 14 

av de 18 registrerte frie fargede eide altså ikke noen slaver i det hele tatt. 

 

I Kongens tverrgate holdt også ”frie neger-Lieutenant” Christian Abraham Kroll til. I følge 

matrikkelen eide han en voksen slave. Det samme gjorde ”frie Mulattinde Margaretha”, som 

også eide en voksen slave og et slavebarn. De åtte andre frie fargede som bodde i samme gate, 

eide ikke en eneste slave noen av dem. Det gjorde heller ikke ”frie Negerindene” Maria i 

”Bierge Gaden” eller Mariana Canstan i ”Over Bierget”. Den siste frie fargede som eide to 

slaver var Anthony Lamaer, som bodde i Dronningens gate med en slave mellom 12 og 16 år 

og en under 12 år. De siste frie fargede i matrikkelen var alle kvinner som ikke eide slaver. De 

bodde i Dronningens gate, ”Water Gotted” og ”Kirke Stræde”.  

 

Jeg vet av fribrevsprotokollene at det var noen flere frie fargede enn dette i byen, men det var 

altså bare de som eide eiendom eller slave(-r) som ble registrert i matrikkelen. Hva det totale 

antallet frie fargede var på denne tiden er det umulig å si noe eksakt om. Hvis andelen frie 

fargede som er oppført i matrikkelen var det samme som i 1791, hvor 127 av 480 voksne frie 

fargede var oppført, vil det si at det var rundt 50 voksne frie fargede og 10- 12 barn i 

Christiansted i 1758. Men dette er ren gjetning.  

 

 

Fremdeles en liten andel: 1763-1767 
De neste fem årene ble, i følge de offisielle registrene, totalt 27 slaver frigitt på en eller annen 

måte. Hele 21 av disse var voksne og av disse var 11 kvinner. Av de 21 voksne slavene som 

fikk sin frihet var ti registrert som ”mulatter” og 11 som ”negre”. Alle de seks barna som ble 

frigitt (to barneflokker på tre barn) var barn av ”negerinder”, mens barna selv hadde 

betegnelsen ”mulatter”.65 

 

I matrikkelen jeg har undersøkt og analysert fra denne tiden (1765) var det registrert noen 

flere frie fargede enn i 1758. Totalt er det oppført 317 ”blanke Mænd” og 264 ”blanke 

Qvinner”. Dette året var de frie fargede oppramset i kolonnene som heter ”blanke Mænd” og 

”blanke Qvinner”. Men da alle var registrert med navn først er de frie fargede likevel lette å 
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finne da de også her stod oppført som ”frienegeren Watty” eller lignende. Av de 317 mennene 

var ni frie fargede, mens av de 264 oppførte kvinnene var det 34 frie fargede kvinner.   

 

Hvor mange slaver eide de frie fargede 

De frie fargede som eide eiendom, tomt og/ eller slaver økte fra 18 til 43 fra 1758 til 1765. 

Det totale antallet hus hadde økt til 445 på de samme årene. Til sammen eide disse 43 frie 

fargede personene 15 av 1261 slaver i Christiansted. En viss ”frie Neger” Webly eide i tillegg 

to bosaler, men de regnes ikke med verken hos hvite eller de frie fargede da de ikke beskattes. 

Av de 43 frie fargede var det 11 som på en eller annen måte eide slave(-r). Jeg vil i denne 

oppgaven, som før nevnt, bruke antallet slaver som en indikator for økonomisk velstand. For 

som Reimert Haagensen skrev om slavene på St. Croix i 1758: ”og er det derudi en Mands 

største Rigdom bestaaer”.66  

 

Margo var mest velstående av de frie fargede, med tre voksne arbeidsføre (også kalt kapable) 

slaver og en slave under 12 år. Peter Tongeloe eide også fire slaver totalt (to kapable og to 

mellom 12 og 16 år), mens tre andre frie fargede eide én kapabel slave hver. Tre eide en slave 

på mellom 12 og 16 år og en person eide en under 12 år. 32 av de frie fargede eide da ingen 

slaver i det hele tatt, noe som tilsvarer ganske nøyaktig tre fjerdedeler av de registrerte frie 

fargede i Christiansted dette året.  

 

For den hvite befolkningen var det mye mer vanlig å eie slaver. Så uvanlig var det å ikke eie 

slaver i det hele tatt, at det står nevnt spesielt ”ingen Negere” etter navnet for dem som ikke 

har noen. Dette gjør det ikke hos de frie fargede. 165 hvite (kvinner og menn) hadde ikke en 

eneste slave. Det vil si at 373 av 538 hvite eide en eller flere slaver. Det tilsvarer 69,3 prosent. 

Det var altså en klar forskjell mellom de hvite og de frie fargede i andelen som ikke eide 

slaver. Dette betyr at hver hvite innbygger i gjennomsnitt eide 2,32 slaver hver. Egentlig eide 

de enda flere slaver fordi flere av innbyggerne i byen også var plantasjeeiere og hadde sine 

slaver oppgitt på plantasjen. Dette dreide seg om 14 personer. Navnene deres og husenes 

plassering i byen indikerer at dette var velhavende innbyggere med et stort antall slaver. 
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For de frie fargede var gjennomsnittet kun 0,35 slaver per person. Kun to personer eide mer 

enn en kapabel slave (som jo var dem med høyest verdi).67 Dette var ikke mye når vi vet at 

Reimert Haagensen i 1758 beskrev fattigfolk som: ”de fattige Folk, som ikkun har een og i 

høyeste 2 Slaver ”.68 Likevel eide Margo og Peter Tongeloe, med sine fire slaver, flere slaver 

enn 71 prosent av den hvite befolkningen i 1765. 

Skal vi følge Reimert Haagensens samtidige beskrivelse for hvem som var fattige er det kun 

to av de frie fargede som ikke faller inn i den kategorien. Til sammenligning var det 112 hvite 

som ikke eide en eneste slave, mens litt over 40 hvite personer kun eide en slave.69 

 

Bosted 

Også i de frie fargedes plassering innad i byen, mener jeg å se antydninger til et mønster. Av 

de 43 registrerte frie fargede var det bare 7 som ikke bodde i ” Dronningens Tværgade”, 

”Biergegaden” eller ”Østen for Water Gotted”. Alle disse tre gatene (kun deler av 

Dronningens tverrgate) falt innenfor det som senere defineres som ”Negergotted”. De andre 

syv bodde i ”Kongens Tværgade”(2), ”Torvgade”(1), ”Strandgade”(1) og ”Kongens 

Gade”(3). Denne fortetningen i visse gater gir bevis for at de frie fargede var mer konsentrert i 

visse deler av byen. I byen som helhet var det ”Kongens gade”, ”Compagniets gade” og 

”Dronningens gade” som var befolket av flest, og det var her folk hadde flest slaver i 

gjennomsnitt. Denne faktoren gjør at jeg vil hevde at disse gatene var de mest velstående, i 

betydningen at det var her det bodde flest velstående mennesker. Her bodde kun tre frie 

fargede til sammen. Men det beviser også, at selv om de frie fargede var konsentrert i visse 

deler av byen, bodde det enkelte frie fargede også i de mer fasjonable delene av byen. Loven 

som regulerte hvor i byen de frie fargede kunne bygge og kjøpe hus kom allerede 27. 

november 1747,70 og jeg vil i den juridiske delen komme tilbake til i hvilken grad den 

fungerte i praksis. Jeg mener å bevise at det var frie fargede bosatt utenfor området i 

                                                 
67 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. 1758 – 1915, Matrikel for 
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Christiansted definert som ”Neger Gotted” opp gjennom hele 1700- tallet. Dette strider mot 

Elisabeth Rezendes Ph.D.”Free Coloureds in Christiansted 1800 – 1848” fra 1997.71  

Av de tre frie fargede som bodde i ”Kongens Gade” var det kun mulatten Webly og hans kone 

som eide huset sitt. Webly eide også tre hus til i ”Kongens Gade” men de var merket 

”tillukket” som antagelig betydde at de stod tomme.72 Den andre frie fargede personen i 

Kongens gate var ” Negerinden Madame Cooper”. Hun eide to slaver under 12 år, men huset 

hun bodde i var eid av hvite Joseph Munthe. I ”Dronningens tvergade”, ”Østen for Water 

Gotted” og ” Biergegaden” derimot eide de fleste frie fargede sine hus selv. Kun åtte av de 36 

som bodde i disse gatene var leieboere, og av disse leietakerne var det hele syv som leide av 

en annen fri farget. Enda mer spennende er det at i disse tre gatene bodde seks voksne hvite 

som leide av frie fargede. Peter Tongeloe, senere kaptein for de frie fargede, var en av de som 

leide ut til hvite. Han eide fire hus som han leide ut, foruten det han bodde i selv.73 

Matrikkelen viser at tre av dem ble bebodd av hvite. Joseph Cooker med kone og syv barn 

leide et hus i Dronningens tverrgate. Jeg vet ikke hva han drev med, men de eide kun en slave 

mellom 12 og 16 år, så særlig velstående var de ikke. Dette var for øvrig den eneste hvite som 

leide av en fri farget, som faktisk eide slave(-r). I Kongens tverrgate bodde hvite Zeusten. Det 

siste huset Tongeloe leide ut til en hvit, ble bebodd av soldaten Otto Schrøder og lå også i 

Dronningens tverrgate.   

 

Jeg kan konkludere med at de frie fargede i 1765 fortsatt stod langt tilbake for de hvite i 

Christiansted, både når det gjelder antall og velstand. Det er umulig å si noe om eksakt antall 

frie fargede i byen, men siden det kun var de som leide eller leide eiendom eller eide slaver 

som ble registrert, er det ingen tvil om at de som ikke ble registrert var enda fattigere enn de 

43 som stod i matrikkelen dette året. De frie fargede var langt færre i antall, de bodde i mindre 

fasjonable strøk av byen og de eide atskillig færre slaver enn sine hvite ”naboer”.  

 

Likevel hadde de som gruppe gjort fremskritt fra 1758. Det var flere frie fargede i 

matrikkelen, som betyr at de var flere som eide noe og/ eller hadde et sted og bo. Enkelte av 

de frie fargede hadde begynt klatringen i økonomisk styrke og hadde helt klart passert mange 

hvite i økonomisk handlekraft. Det var frie fargede som både eide hus og bodde i de mest 
                                                 
71 Rezende, 1997. Selv om hennes bok i utgangspunktet omhandler en senere tidsperiode, skriver hun også om 
bosettingsmønsteret i Christiansted på 1700-tallet 
72 Dette er informasjon jeg har fått fra Poul Olsen og Erik Göbel ved DRA. 
73 Jeg kan ikke bevise at de som eide flere hus og/ eller leiligheter hvor det bodde andre leide disse ut, men jeg 
antar at de krevde en form for husleie fra de som bodde der. I matriklene stod de som bodde i huset/ leiligheten 
oppført, men det var tilført hvem huset/ leiligheten tilhørte. 
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velstående gatene av byen og til og med eide bolig som de leide ut til fattigere hvite. Det var 

også frie fargede som eide et visst antall slaver, noe tross alt en god del hvite ikke gjorde. Og 

sist, men ikke minst, kan vi se en fri farget befolkningsgruppe som har en 

kjønnssammensetning som gjør den bedre disponert for vekst enn den hvite. 

 

Det er ellers verdt å legge merke til fordelingen mellom menn og kvinner. Her ligger mye av 

grunnlaget for de frie fargedes store vekst på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800- tallet. 

Hele 34 av de 43 voksne frie fargede som var registrert i matrikkelen i 1765 var kvinner. De 

hadde til sammen 16 barn hvorav 10 var pikebarn. Blant de hvite var det fortsatt en del flere 

menn enn kvinner.74 

 

Flere kvinner frigjøres: 1768 – 1772 

I denne tidsperioden var det i følge registeret 26 slaver som fikk sin frihet. Syv av disse var 

menn, to var barn og de resterende 17 var kvinner. Kun to kvinner ble frigitt med sitt barn og 

et av disse barna var betegnet som mulatt, mens moren var betegnet som ”negerinde”. Av 

mennene var 5 betegnet som ”negere”, en ”mulatt” og en ”mustis”. Blant kvinnene som fikk 

sin frihet var ni ”negerinder”, syv ”mulatter” og en ”mustis”. Av de 24 voksne var det fire 

som kjøpte seg selv fri. Det var tre menn og en kvinne, til tross for at det var over dobbelt så 

mange kvinner som menn som fikk fribrev i denne perioden. En mann og en kvinne ble frigitt 

av andre frie fargede, mens de resterende fire menn og 14 kvinner ble frigitt av sine hvite 

eiere. Det er også en tendens at enkelte slaveeieres navn begynner å gå igjen som ”frigivere”. 

I denne perioden fikk hele seks slaver sin frihet av Lucas og Anna von Bewrehoudt, og Dubug 

de Mondesis ga tre kvinnelige mulatt-slaver sin frihet i 1771.75  

 

Et betydelig innslag i bybildet: 1773 – 1777 

Årene 1773, 1774 og 1775 ble det, i følge fribrevsprotokollen ikke skrevet ut noen fribrev. 

Men i matrikkelen for 1775, som jeg har sett nærmere på, får vi for første gang opplyst hvor 

mange frie fargede det finnes i Christiansted distrikt i følge frinegerkaptein Peter Tongeloes 

innberetning til myndighetene. Denne kilden finnes ikke lenger, men på slutten av 

matrikkelen er totalantallet av frie fargede ført inn. I følge disse opplysningene var det i 1775 

                                                 
74 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. 1758 – 1915, Matrikel for 
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75 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering, 1744- 1911 Gruppeordnede sager: Sociale og 
kulturelle forhold. Frikulørte mænd, kvinder & børn i Christiansteds, 1744- 1811 Magasinoppstillingsplass: 
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290 frie fargede totalt i Christiansted distrikt. Dette tallet inkluderte både menn, kvinner og 

barn. Kilden sier ikke noe mer om fordelingen mellom kvinner, menn og barn.  

 

Det er lett og se at det var langt fra alle frie fargede som hadde fått utstedt et fribrev når vi ser 

på antallet i 1775 og sammenligner det med antall nye fribrev i fribrevprotokollen de 30 

forutgående årene. Fra 1744 til 1775 var det bare registrert 108 utstedte fribrev i følge 

myndighetenes protokoll.76 Langt fra alle disse levde i 1775. Det er umulig å si hvor mange 

som faktisk levde, men at det var mange av de 108 i protokollene som ikke var med blant de 

290 frie fargede i 1775, er det ingen tvil om. Da Tongeloes liste ikke finnes lenger, er det også 

svært vanskelig å forske noe på dette tallet. Hovedpoenget er uansett klart. Langt fra alle frie 

fargede hadde offisielle fribrev og stod derfor ikke i fribrevsprotokollen. 

 

Til sammenligning bodde det 71 frie fargede i Fredriksted distrikt, syv i ”Ost-Ende-qvarter”, 

ingen i Dronningens kvarter og ingen i ”Vest-Ende-qvarter”. I 1775 var det 837 frie hvite 

personer i Christiansted distrikt i følge matrikkelen. Samme år var det 2250 slaver i byen. Det 

var også 117 hvite tjenere, som hadde betegnelsen ”tiunde” i matriklene. Dette var arbeidere 

under kontakt i en form for ”halvfri” situasjon som jeg ikke skal drøfte nærmere i denne 

oppgaven.  

 

Bosted 

I Christiansted var det totalt registrert 499 eiendomsplasser eller adresser. 50 av disse var ikke 

bebygd. Tre står registrert som ledige hus uten noen eier, og 47 er registrert som øde plasser 

eller tomter. Det gjør at vi står igjen med 449 husstander. 83 av disse var eid av frie fargede. 

De var sterkest representert i ”Bjerge Gaden”, hvor frie fargede eide syv av ni eiendommer, 

”Store Bjerge Gaden” hvor 20 eiendommer var eid av frie fargede, seks av hvite og syv 

nummer står i matrikkelen som øde plasser. I ”Kongens tværgade” var ni av 41 eiendommer i 

frie fargedes hender. I ”Dronningens tværgade” eide frie fargede ti av 29 eiendommer. I 

”Neger Gotted” var det 60 bebygde husstander, i tillegg til 13 øde plasser, hvorav 31 av de 60 

bebygde var eid av frie fargede.  

 

Det er umulig for meg å sikkert si noe om verdien av eller standarden på de forskjellige 

eiendommene i Christiansted i 1775. En indikator som kan peke på at en gate var mindre 
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populær kan være antall øde plasser i gaten. De fleste økonomiske teorier tilsier at de mest 

attraktive tomtene blir først bebygd. I de gatene hvor det var en høy andel frie fargede som 

huseiere, var det langt flere ”ledige pladser” enn i gatene hvor de hvite dominerte. I tillegg til 

å bli bebygd først vil, i de fleste tilfeller, de mest verdifulle og attraktive eiendommene også 

først gjenoppbygges etter at en orkan, brann eller lignende eventuelt hadde ødelagt dem. Jeg 

mener også at antallet bygninger ødelagt i orkan sier noe om bygningenes tilstand. Det er 

ingen tvil om at sterkere og mer solide bygninger tåler mer enn bygninger av dårligere 

kvalitet, som derfor vil bli ødelagt lettere i uvær.  

 

Her kunne den geografiske plasseringen selvfølgelig også ha spilt en rolle, men jeg har selv 

vært i Christiansted77 og kan bekrefte at dette ikke er, eller var, tilfellet. Det er heller motsatt, 

da gatene Kongens gate, Compagniets gate, Dronningens gate og Strandgaten ligger mer 

utsatt til mot havet i forhold til uvær enn gatene i ”Neger Gotted”.  

 

I følge plakaten fra 1747 som regulerte hvor i Christiansted de frie fargede kunne kjøpe og 

bygge hus, definert som ”Neger Gotted”, var tomtene innenfor dette området også kun 

halvparten av størrelsen på tomtene i resten av byen.78 Tomtene her var 30 x 50 fot, mens det 

normale var 100 x 150 fot. Nå har jeg allerede vist til, og vil fremover i kapitlet vise til, at de 

frie fargede bodde i alle deler av byen og at det også bodde hvite i ”Neger Gotted”. Størrelsen 

på tomtene var avhengig av hvor de var plassert og ikke hudfargen på de som bodde der, så 

dette gjelder alle husene i ”Neger Gotted”. Videre er det litt uklart hvilke hus som faktisk var 

plassert innenfor det definerte ”Neger Gotted” helt frem til matrikelen fra 1775, da det var en 

egen betegnelse i matrikelen. For flere av gatene, som for eksempel Dronningens tverrgate, lå 

deler av gaten innenfor og deler av gaten utenfor. 

 

I Europa var det på denne tiden vanlig med offisielle protokoller for branntakst av 

eiendommer. Takstene var grunnlaget for assuransepremien og det eventuelle 

erstatningsbeløpet ved en brann, og er derfor en viktig kilde for å anslå bygninger verdi. Jeg 

kan ikke med sikkerhet si om de utførte denne takseringen på de vestindiske koloniene på 

1700- tallet, men det finnes ikke spor av slike kilder i Riksarkivet i København eller på noen 

av arkivene på St. Croix i dag. 

 

                                                 
77 Forfatteren var på feltarbeid i Christiansted, St. Croix fra 8.januar 2007 til 21. februar 2007. 
78 Rezende, 1997. s. 100 
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Matriklene for år med uvær, for eksempel 1772,79 viser en helt klar tendens i forhold til at det 

ble flere hus ødelagt i de delene av byen hvor de frie fargede var høyest representert. I ”Store 

Bjerge Gade”, hvor de fleste tomtene lå i ”Neger Gotted”, var det i 1772 30 registrerte hus. 20 

av disse hadde i følge matrikkelopplysningene blåst ned i orkan. Av de resterende 10 husene 

var fem eid av frie fargede og fem av hvite. En av de hvite leide ut huset sitt til en fri farget og 

et hus stod tomt, så det var kun tre hvite som bodde der. Til sammenligning blåste kun fem av 

124 hus i Kongens gate og Compagniets gate ned. Dette kan jo si noe om kvaliteten på husene 

i de forskjellige gatene. Frie fargede eide kun to hus i disse gatene og de hadde begge blåst 

ned i orkanen (av de fem). Det bodde fire frie fargede til i disse to gatene, men de bodde i hus 

eid av hvite. 

 

Innad i de mindre velstående gatene, hvor det bodde mange frie fargede, var det ingen 

betydelig forskjell mellom hvor mange hus tilhørende hvite og frie fargede som ble ødelagt. 

Her var ikke de frie fargede overrepresentert i forhold til sine hvite naboer. Men, som jeg har 

vært inne på før, så var jo dette hvite med begrensede økonomiske ressurser. Det ser med 

andre ord ut som om det er korrelasjon mellom antallet slaver en eide og sjansen for at huset 

ditt skulle blåse ned i orkaner. Den ene faktoren påvirker selvfølgelig ikke direkte den andre, 

men det er et utrykk for at antallet slaver var en god indikator på de økonomiske ressursene en 

person rådde over.  

 

I de gatene som står oppført først i matrikelen (Fortet, Kongensgate, Compagniets gate, 

Dronningensgate, Strandgaten og Kongens Tverrgate) var det i 1775 ingen ledige hus eller 

plasser. Dette til tross for at disse gatene inneholder hele 256 av 499 registrerte 

eiendomsnummer og det var 50 ledige hus eller plasser av de 499. Til sammenligning var det i 

”Store Bjerge Gaden” syv øde plasser av totalt 33 eiendomsnummer. Av 26 hus var 20 

eiendommer registrert eid av frie fargede og seks var eid av hvite. I gaten ”Dronningens 

tværgade”, hvor de frie fargede eide 10 av 29 hus, var det hele 13 øde plasser. I ”Neger 

Gotted” (denne gaten eksisterte ikke som navn i matrikkelen i 1765 men jeg antar at flere av 

husene som nå er registrert her også eksisterte i 1765, men da på en annen adresse80) var det i 

1775 60 bebygde husstander og 31 av disse var eid av frie fargede. I denne gaten var det 13 

                                                 
79 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. 1758 – 1915, Matrikel for 
St. Croix 1769 – 1771. Magasinoppstillingsplass 86.9 – 86.12 
 
80 Dette er opplysninger jeg har fått fra Elisabeth Rezende, bosatt på St. Croix, som har forsket mye på 
innbyggerne i ”Neger Gotted”   
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ubebygde plasser i tilegg til de 60 bebygde. Men selv om hele 31 hus var eid av frie fargede 

var det altså fortsatt 29 hus i ”Neger Gotted” som var eid av hvite. Hvite personer eide så og 

si halvparten av husene i ”Neger Gotted”.  

 

Her er det interessant å se litt nærmere på innbyggerne i dette området. Totalt sett er det 

enkelt å se at dette var av byens mindre fornemme strøk. Litt under halvparten av 

innbyggerne, 24 av 60 husstander, eide ikke en eneste slave. Til sammenligning var det kun 

23 av 256 husstander i Fortet, Kongensgate, Compagniets gate, Dronningensgate, Strandgaten 

og Kongens Tverrgate hvor innbyggerne ikke eide slaver. Av de 12 frie fargede som var 

registrert som beboere i disse gatene var det fire som ikke eide slaver. I ”Neger Gotted” eide 

litt under halvparten av de frie fargede en eller flere slaver (14 av 31). Det var litt færre hvite 

som ikke eide slaver, men det var allikevel ti av 29 hvite beboere som heller ikke eide slaver. 

”Over- conducteur” von Rohr (hvit) i ”Neger Gotted” nr. 1 eide flest slaver totalt i gaten med 

åtte, men nest rikest var frie fargede Anthony Benner i ”Neger Gotted” nr. 61 med sine seks 

slaver. Han eide to kapable slaver, en som hadde løpt maroon og tre slaver under 12 år. Jeg 

velger å ta med slaver som har løpt maroon i beregningen også da eieren har brukt 

økonomiske midler på å kjøpe slaven. Gjennomsnittlig eide de hvite innbyggerne noen flere 

slaver. Ni hvite eide tre slaver eller mer, mens det kun var tre frie fargede som gjorde det 

samme. Likevel var det ikke veldig store forskjeller. Og det er ingen tvil om at det bodde flere 

hvite i ”Neger Gotted” som var økonomisk langt mer ressurssvake enn mange av sine frie 

fargede naboer. 

 

De hvite og de frie fargede eide eiendommer om hverandre innad i gatene hvor de begge var 

representert. Jeg finner få data som antyder at de hvite eller de frie fargede samlet seg i visse 

deler av gatene. De frie fargede var mer konsentrert i visse gater, og så å si nesten helt 

fraværende i andre, men i de mindre velstående gatene hvor det bodde både hvite og frie 

fargede ser jeg ingen tegn til ”ghettoisering”. Jeg trekker frem ”Neger Gotted” som et 

eksempel. Her var eiendom nr. 1 eid av før nevnte ”over- conducteur” von Rohr. Hus nr. 2 var 

også på en hvit manns hender; Visitor Hansen, men huset stod tomt i 1775. Hus nummer 3,4 

og 5 var derimot eid av frie fargede (”frie Negerinde” Anna Chatarina Simons i nr 4 bor der 

endog med to slaver), mens eiendom nr. 6 er et hus hvite Richard Teutsch har under bygging. 

Eiendom nr. 7 er ”fri-negerinde” Dresies hus, hvor hun selv bor uten slaver, mens nr. 8 

tilhører bødker Rosenberg (hvit). Plass 9-12 var øde plasser. Tomt nr. 13 var proviantforvalter 

Grutsmanns hus hvor hvite John Coakly Junior leide og bodde med sin hvite kone. Tomt 14 
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var en øde plass, mens på tomt 15 bodde M. Macon med kone og to barn (hvit fam). Både 

John Coakly og M. Macon leide av andre hvite og de eide heller ingen slaver. Det gjorde 

derimot naboen deres, ”frie Mulatinde” Chatarina Lindesay, som både eide huset sitt selv og 

eide en slave.  

 

På den annen side har vi gaten ”Kongens tværgade”, som fremstår som en mer fasjonabel 

gate. Og i denne gaten var i 1775 hele ni av 41 hus eid av frie fargede. Gaten var ikke like 

velstående som Kongens gate og Kompaniets gate, men godt over gjennomsnittet i 

Christiansted. Dette begrunner jeg med flere faktorer. For det første kommer den tidlig i 

matrikelen. Det virker kanskje litt spekulativt å bruke som indikator, men når jeg ser på den 

viktigste faktoren; antallet slaver beboerne eide, så virker det på meg som om gatene ikke er 

tilfeldig oppramset i matriklene. Først kommer fortet, og så er det de gatene med mest og flest 

velstående innbyggere som er listet først. Dette korrelerer også med den, før nevnte faktoren, 

på antall ledige plasser. Det var ingen ledige plasser i denne gaten, i likhet med de før nevnte 

Kongensgate, Compagniets gate, Dronningensgate og Strandgaten. Disse fem gatene 

inneholdt da hele 256 av 499 tomter, men hadde ingen av de 50 øde plassene. Antallet slaver 

innbyggerne eide i disse gatene varierte også voldsomt. De rikeste eide fra 20 og helt opp til 

40 slaver. Og da snakker vi om husslaver til oppvartning i byen, mange av disse hadde 

plantasjer med langt flere slaver på landet. Den mer vanlige husholdningen i disse gatene 

hadde tre til seks slaver totalt.  

 

Innad i disse fem gatene var det også en klar rangering hvor ”Kongens Gade” var den 

”rikeste” foran ”Compagniets Gade”. Fra de to går det et lite hopp ned til de tre andre gatene. 

Mens de frie fargede totalt eide 83 av 449 hus i Christiansted, tilsvarende 18,5 %, eide de kun 

12 av disse 256 husene. Det tilsvarer en prosentdel på 4,7 %. I et av disse husene, 

”Dronningens Gade” 47 eid av ”frieneger Arbulle”, bodde ”Danskmæster” Smith. Han var 

hvit, men man ble nok ikke rik av å være lærer den gangen heller for han eide ikke en eneste 

slave. I tillegg var det to frie fargede som bodde i disse gatene, men de eide ikke husene selv, 

de leide av hvite. Det var også en fri farget som hadde skredderverksted i ”Kongens Gade”, 

men det var også her en hvit eier av eiendommen. Vi ser altså at selv om de hvite var klart 

overrepresentert i gatene med størst innslag av velstående innbyggere, var det ikke vanntette 

skott som hindret frie fargede fra å bo i disse områdene. 
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Ingen av de frie fargede som bodde i Kongensgate, Kompagniets gate, Dronningens gate, 

Strandgaten eller Kongens tverrgate tilhørte den mest velstående del av innbyggerne. Ikke en 

eneste eide åtte slaver eller mer, mens 98 av de hvite husstandene gjorde det. I de fleste av 

disse husstandene bodde det minimum to hvite, mann og kone med eller uten barn. Men 

samtidig var det også svært mange av de hvite innbyggerne som ikke var i nærheten av denne 

rikdommen. 95 av de hvite husstandene eide ikke en eneste slave. I disse husstandene bodde 

det stort sett bare en person, både menn og kvinner, men mennene var overrepresentert.81 

Spesielt i Dronningensgate, Strandgaten og Kongens tverrgate skilte ikke de frie fargede seg 

nevneverdig ut fra de fleste av sine hvite naboer. Av de ni husene i Kongens tverrgate som var 

eid av frie fargede ble to leid ut til hvite. En av disse hvite eide en slave, mens den andre ikke 

eide noen. Av de syv frie fargede, som bodde i sitt eget hus, eide fem slaver. En eide kun en 

slave, to eide to hver, en eide tre, mens frimulatten Samuel Cruus eide fire slaver. Dette var 

svært representativt for denne gaten, hvor de fleste hvite eide 2-3 slaver. Det var syv hvite 

som hver seg eide flere enn åtte slaver, men også åtte hvite var helt uten slaver i Kongens 

tverrgate. Så hvis en ser bort fra den rikeste delen av de hvite, ser det ikke ut som om det var 

så stor forskjell mellom de frie fargede og de hvite som økonomisk tilhørte mellomsjiktet og 

nedover. 

 

I Kongens tverrgate ser jeg derimot en tendens til at de frie fargede var samlet i den ene enden 

av gaten. Gaten hadde 43 hus. Åtte av de ni husene eid av frie fargede var fra nummer 28 til 

41. Det var bare et av husene før nummer 28 som var eid av en fri farget. Det var nummer 12 

og det var eid av ”frinegerlieutnant” Tongeloe. Han bodde ikke der selv, men leide det ut til 

hvite Judah de Leon med kone og barn. Det var altså ingen frie fargede som bodde i de første 

27 husene i denne gaten, selv om ett hus var eid av en. I de siste 16 husene var derimot 

halvparten av husene eid av frie fargede. Det var også en tendens til at de som bodde på lavere 

adresser i Kongens tverrgate hadde flere slaver enn de andre i gaten.82 ”Kongens Tværgade” 

finnes også den dag i dag og jeg har med egne øyne sett hvordan gaten begynner nede ved 

havnen i ”Kongens Gade”. Deretter krysser den ”Compagniets Gade” og ”Dronningens Gade” 

før den går videre ut av byens absolutte sentrum. I området rundt ”Kongens Gade” og 

”Compagniets Gade” er det svært mange bygninger fra slutten av 1700- tallet og begynnelsen 

av 1800- tallet som står ennå. Lenger ut i gaten finnes det ingen hus eldre enn 1950. Dette 

                                                 
81 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. 1758 – 1915, Matrikel for 
St. Croix 1772 – 1775. Magasinoppstillingsplass 86.13 – 86.16 
82 ibid. 



 

 45 

vitner om at husene i begynnelsen av gaten var mer solide enn de lenger ut i gaten. Det er 

derfor med stor sannsynlighet jeg kan fastslå at det ikke var tilfeldig at de frie fargede bodde 

på høye eiendomsnummer i denne gaten. Men jeg tror ikke dette skyldes at de var forhindret 

fra å bo i visse deler av gaten juridisk eller fra press, noe som Tongeloes hus beviser. Det var 

nok heller at de foreløpig ikke hadde de økonomiske ressursene som krevdes for å kjøpe hus i 

den mest attraktive delen av byen. Det kan også ha vært sosiale faktorer som påvirket dette, 

kanskje de fargede ønsket å bosette seg i nærheten av hverandre. 

 

Jeg har også funnet et eksempel hvor en hvit og en fri farget bodde sammen. Det som er 

spesielt i dette tilfellet, er at det ser ut som om den frie fargede var den rikeste. I Dronningens 

tverrgate nr. 18, bodde den hvite leietageren madam Sanger sammen med eieren av huset, 

”frie Mulatinde” Anna Rømer. Anna Rømer eide én arbeidsfør slave og var i tillegg eier av 

huset, mens hennes hvite leietager ikke hadde noen slaver. Det virker altså unektelig som den 

frie fargede personen var mer velstående en sin hvite leietager.83 Som i 1765 var det også nå 

til sammen seks hvite i Christiansted som bodde i hus eid av frie fargede. Selv om de frie 

fargede var lite representert i noen gater og i deler av noen gater, har jeg bevist at de frie 

fargede og den hvite befolkningen bodde om hverandre i store deler av byen. De frie fargede 

eide i 1775 flere hus utenfor ”Neger Gotted” enn innenfor, og 29 av 60 hus i ”Neger Gotted” 

var eid av hvite.  

  

Plantasjene 

Selv om de frie fargede var veldig lite representert i de beste delene av byen Christiansted, 

fantes det store geografiske områder på St. Croix hvor de var enda mer marginalisert. Og da 

tenker jeg på plantasjene. Første gang jeg fant en fri farget som eier av en plantasje var i 

matrikkelen for 1773.84 I ”Ost- Ende Qvarter” står det registrert på plantasje nummer 57 at 

den tilhører ”Pieter Lyttons arvinger”. De eneste som står registrert som boende på plantasjen 

er fem frie fargede, og Thomas Howel står først. Til plantasjen hører det også fem arbeidsføre 

slaver og en under 12 år. For det betalte de fem rd. i ”kopskatt”, og i tillegg betalte de ti rd. 

grunnskatt for plantasjen på 5000 kvadratfot. Dette var en plantasje godt over gjennomsnittet i 

dette distriktet. De største plantasjene i hele distriktet var på 6000 kvadratfot, men de fleste 

var på 2-3000.  
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I matrikkelen for året etter85 står den samme Thomas Howel som eier av plantasje 57 i ”Ost- 

Ende Qvarter”. Dette er første gang jeg har registrert en fri farget eier av en plantasje. Han bor 

fortsatt der sammen med fire andre frie fargede, men disse er ikke listet opp med navn. Den 

eneste grunnen til at jeg kan fastslå dette, er fordi matriklene fra 1772-1775 hadde en egen 

kolonne over frie fargede. På denne plantasjen står det tallet 5 i kolonnen for frie fargede selv 

om bare det er ”frinegeren” Thomas Howel som står der med navn. Jeg antar at de fire andre 

arbeidet på plantasjen. Dette har jeg ikke noen kilder som kan bekrefte, men da de kun hadde 

seks arbeidsføre slaver i denne perioden, på en såpass stor gård, trengte de all den 

arbeidskraften de kunne skaffe. Det lave antallet slaver i forhold til plantasjens størrelse, gjør 

at jeg med stor sikkerhet kan fastslå at dette var en bomullsplantasje. Det var umulig å drive 

en sukkerplantasje med så få slaver.86 Dette året betalte Thomas Howel skatt på 16 rd. totalt, ti 

for jorda og seks for slavene sine. 

   

I 1775 eide Thomas Howel fortsatt sin plantasje. Han har fått selskap av en fri farget til i følge 

matrikkelen, så de er nå totalt seks frie fargede på denne plantasjen. Det var ikke vanlig at frie 

fargede bodde på plantasjer. I 1775 bodde det 368 frie fargede på St. Croix i følge 

”negerkapteinenes” innberettning til myndighetene. Av disse bodde hele 290 i Christiansted 

og 71 i Fredriksted. Dette betyr at det bodde syv frie fargede på plantasjene til sammen, og 

seks av disse bodde altså på denne plantasjen eid av Thomas Howel. Plantasjen må imidlertid 

ha gått ganske bra disse årene, for Thomas Howel eide i 1775 hele ni arbeidsføre slaver, én 

mellom 12 og 16 år og fortsatt én under 12 år. Han har altså økt med hele tre arbeidsføre 

slaver og en mellom 12 og 16 år siden året før og nesten doblet slaveantallet på plantasjen på 

de to årene siden han overtok den. Han betalte i 1775 grunnskatt på 10 rd. og 9 rd. og 48 

skilling i ”kopskatt” for sine slaver.87 

 

Hvor mange slaver eide de frie fargede 

Når jeg nå har kommet frem til midten av 1770-tallet er det ingen tvil om at de frie fargede 

som gruppe har begynt å markere seg i bybildet i Christiansted. Når det gjelder antallet, får vi 

den første gode kilden i 1774. Her står det i matrikelen at det i følge ” Fri Neger Captain 

Tongeloes Anmældelse er i byen Christiansted fri Negere af mand, qvindæe & børn i alt: 

                                                 
85 ibid. 
86 Blackburn, Robin. The Making of New World Slavery. From Baroque to the Modern 1492-1800. London/ New 
York 1998. 
87 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. 1758 – 1915, Matrikel for 
St. Croix 1772 – 1775. Magasinoppstillingsplass 86.13 – 86.16 
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266”. Til sammenligning var det 901 hvite innbyggere i byen. Dette inkluderte både voksne, 

barn og tjenestefolk på kontrakt. Av slaver var det 1182 arbeidsføre, 103 som hadde løpt 

maroon, 216 mellom 12 og 16 år, 787 under 12 år og 14 bosaler.88  

 

Året etter hadde de frie fargede økt sitt antall til 290. Den hvite befolkningen hadde også økt 

sitt antall til 944. Prosentvis økte den frie fargede befolkningen nesten 10 prosent på ett år, 

mens de hvite økte ca 3,5 prosent. Dette betyr at de frie fargede utgjorde 23, 5 prosent av den 

totale frie befolkning på 1234 i 1775. Til sammenligning eide de 83 av 449 bosteder, noe som 

tilsvarer 18,5 prosent. Men det som virkelig sier noe om forskjellen når det gjelder 

økonomiske ressurser er antallet slaver de eide. De frie fargede eide bare 35 av 1185 

arbeidsføre voksne slaver. Dette utgjør kun 3,5 prosent av de mest verdifulle slavene. De eide 

også syv av 218 slaver mellom 12 og 16 år (3,2 prosent), 19 av 799 under 12 år (2,4 prosent), 

ingen av de 48 bosalene og syv av de 114 (6,1 prosent) slavene som hadde stukket av.89 

 

Flest slaver blant de frie fargede hadde ”Frienegerlieutenant” Andreas Baal, som bodde i 

Dronningens tverrgate. Han eide tre voksne slaver, én mellom 12 og 16 år og to under 12 år. 

Med dette eide han flere slaver enn to tredjedeler av den hvite befolkningen i Christiansted i 

1775. 

 

De frie fargede utgjorde altså 23,5 prosent av den frie befolkningen i 1775, men eide under 3 

prosent av slavene. De eide 18,5 prosent av bygningene, men jeg har forsøkt å 

sannsynliggjøre at mange av disse bygningene lå i byens mindre fornemme strøk og ikke var 

av den høyeste standard. Likevel mener jeg at jeg har bevist at de frie fargede som gruppe 

ikke var helt på utsiden av det hvite samfunnet. Det var også svært stor forskjell blant de hvite 

innbyggerne i Christiansted i 1775. Hvis en ser bort fra den delen av den hvite befolkningen 

som eide flere enn åtte slaver, så er ikke forskjellene så store. 98 hvite husstander eide åtte 

slaver eller flere i Christiansted i 1775. I disse 98 husstandene bodde det 161 voksne hvite 

personer til sammen. 80 menn og 81 kvinner. 63 av hvert kjønn bodde sammen. Disse 98 

husstandene eide 833 av 1185 arbeidsføre slaver, 70 av 114 som hadde løpt maroon, 161 av 

218 mellom 12 og 16 år, 611 av 799 under 12 år og ti av 48 bosaler. Den rikeste fjerdedelen 

av den hvite befolkningen eide hele 71,3 % av slavene. 

                                                 
88 ibid. 
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Når en ser bort fra disse 161 hvite står en igjen med 290 hvite menn og 181 hvite kvinner. 

Disse 471 hvite eide 597 slaver til sammen. Av disse var det 95 som ikke eide slaver. Hvis jeg 

skiller ut de som ikke eide noen slaver fra denne gruppen hvite, eide de resterende 376 hvite 

1,59 slave hver i gjennomsnitt. Hele den hvite befolkningen sett under ett eide 4,17 slaver per 

person. Så stor blir altså forskjellen avhengig om de hvite med flere enn syv slaver er med i 

utregningen eller ikke. Til sammenligning var det 50 av de 83 registrerte frie fargede som 

ikke eide slaver. 33 frie fargede eide da 61 slaver totalt, noe som gir et gjennomsnitt på nesten 

2. Det var en mye høyere andel av de frie fargede som ikke eide slaver i det hele tatt enn blant 

de hvite. Her er det viktig å huske på at kun 83 av 290 frie fargede var registrert i matrikkelen. 

Men når vi sammenligner de frie fargede som eide slaver i 1775 med det hvite midtsjiktet av 

befolkningen, så eide de frie fargede flere slaver per innbygger. Dette midtsjiktet var en stor 

gruppe. De utgjorde hele 376 av byens 632 voksne hvite innbyggere. Blant disse hvite var det 

alt fra soldater, matroser og underoffiserer til sjøkapteiner, småkjøpmenn og leger. Hvis jeg 

tar med de 95 hvite som ikke eide slaver, utgjorde denne gruppen hele 471 av byens 632 

voksne hvite befolkning.  

 

De fleste frie fargede var ikke nærheten av dette økonomiske nivået en gang. Som nevnt før 

eide 290 frie fargede kun 61 slaver. Dette var 0,21 slave per person. Dette blir ikke en riktig 

sammenligning, da jeg ikke har mulighet til å skille ut barna blant de frie fargede. Hvis 

forholdet var noenlunde konstant mellom barn og voksne på slutten av 1700-tallet, var ca. 40 

prosent av de frie fargede barn.90 Dette betyr at ca. 170 av de frie fargede var voksne i 1775, 

noe som gir et gjennomsnittlig slaveantall på 0,36. Det som er viktig å merke seg er at det var 

frie fargede i et visst antall, som hadde en økonomisk situasjon som tangerte eller overgikk 

flesteparten av Christiansteds hvite innbyggere.    

 

Jeg kan ikke si noe sikkert om hvor mange av de frie fargede som var kvinner, menn eller 

barn da ”negerkapteinens” liste som kilde er tapt. Noen indikasjoner har jeg likevel. I 

matrikkelen for 177591 er det registrert 83 voksne frie fargede som eiere av slaver og/ eller 

eiendom. Av disse var 28 menn og 55 kvinner. Hvis dette er representativt for 

kjønnssammensetningen i den frie fargede befolkningen, ser vi at tendensene fra 1765 har 

forsterket seg ytterligere og at kvinneandelen er enda høyere. Blant de voksne hvite (både helt 

frie og tjenere under kontrakt) var de samme tallene i 1775 380 menn og 252 kvinner. Denne 

                                                 
90 Dette var forholdet i 1791 
91 ibid. 
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kjønnssammensetningen muliggjør både en rask naturlig vekst i den frie fargede 

befolkningen, og den sannsynliggjør at det var uformelle seksuelle forhold mellom hvite 

menn og frie fargede kvinner, som flere av de samtidige kildene beskriver.92 

 

Mange uten fribrev: 1778 – 1782 
I løpet av disse årene var det i følge fribrevprotokollen 53 menn, 85 kvinner og 44 barn som 

fikk sine fribrev. Men det går frem av protokollen at flere av disse hadde fått eller kjøpt sin 

frihet, fra sine eiere flere år i forveien, men at de ikke har fått sine offisielle fribrev før disse 

datoene.93 Fra årene 1778-1779 finnes det en egen liste over de frie fargede som bodde i 

Christiansted og som var innehavere av et fribrev.94 I denne oversikten var det registrert 182 

frie fargede med fribrev totalt. Av disse var 29 menn, 99 kvinner, 36 gutter og 18 jenter. Det 

er klart at det fortsatt var det mange av de frie fargede som ikke hadde fått seg et offisielt 

fribrev. Matriklene for 1778 og 1779 var ikke tilgjengelige ved DRA, men matrikelen for 

1780 viser at det var 255 frie fargede i Christiansted totalt. Med stor sannsynlighet har antallet 

frie fargede ligget mellom 255 og 290 i 1778 og 1779, så det var et sted mellom 80 og 110 

frie fargede i Christiansted uten fribrev. 

 

Eksplosiv vekst: 1783 - 1787 
Fribrevprotokollen jeg har brukt som kilde for å si noe om hvor mange som fikk sin frihet, er 

fra 1744 til 1783, det finnes intet register av samme type fra 1783 og fremover. Jeg vil derfor 

bruke andre kilder for å si noe om hvor mange som fikk sine fribrev de siste 18 årene av 

1700- tallet i Christiansted. Heldigvis finnes det andre kilder fra de senere årene som ikke 

fantes for årene før, som både sier noe om antallet frie fargede og hvor mange som hadde 

fribrev. Den beste kilden for å si noe om forholdet mellom frie fargede totalt og hvor mange 

som hadde fribrev, er fra årene 1784 – 1787. Da finnes det en liste over alle frie fargede i 

Christiansted som antas å ikke ha fribrev. Det som gjør kilden ekstra interessant er at alle står 

oppført med det samme nummeret som de hadde i generallisten over frie fargede95 fra samme 

                                                 
92 Carstens 1981, s. 70, 79, Haagensen 1758 og West 1793 s. 50  
93 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering, 1744- 1911 Gruppeordnede sager: Sociale og 
kulturelle forhold. Frikulørte mænd, kvinder & børn i Christiansteds, 1744- 1811. Magasinoppstillingsplass 
3.81.563 
94 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering, 1744- 1911 Gruppeordnede sager: Sociale og 
kulturelle forhold. Frikulørte mænd, kvinder & børn i Christiansteds, 1744- 1811. Extract av dee paa St. Croix 
Secretariat I aarene 1778 & 1779 forordning angaaende de same Tid ere foreviiste approberede og 
uapproberede Fribreve. Magasinoppstillingsplass 3.81.563 
95 Dette var listen over alle frie fargede som oppholdt seg på St. Croix, som frinegerkapteinen måtte levere inn til 
myndighetene hvert år fra 1774. Kun enkelte eksemplarer finnes bevart i DRA i dag, den første fra 1791. 
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år. Generallisten fra dette året finnes ikke lenger, men da frie fargede med og uten fribrev stod 

om hverandre i generallisten og den siste i listen hadde nummer 528, var det rundt dette 

antallet frie fargede i Christiansted dette året. Jeg vet ikke helt nøyaktig hvilket år kilden er fra 

da den ikke er datomerket, men informasjonen i kilden gjør at jeg med sikkerhet kan fastslå at 

den er fra 1784 eller 1785.96 For 72 av de 152 står det ikke noen flere opplysninger enn at de 

ikke hadde fribrev. Av de 80 resterende var det 41 som oppga å være født fri, fem oppga å ha 

kjøpt seg selv fri, ti skal ha blitt kjøpt fri av andre, mens 24 hevder å ha blitt frigitt av sine 

eiere. 

 

Nesten halvparten av den frie befolkningen: 1788 – 1792 
På slutten av 1700-tallet opplevde de frie fargede i Christiansted som gruppe en voldsom 

vekst. De vokste fra 290 i 1775 til 775 i 1791, året jeg skal undersøke nærmere i denne 

perioden. Dette var nesten en tredobling på 16 år. Tre hovedfaktorer var grunnlaget for denne 

veksten. For det første fortsatte trenden med flere frigivelser på øya. Flere slaver fikk sin 

frihet av sine eiere, både hvite og av andre frie fargede. For det andre opplevde gruppen en 

sterk naturlig vekst. Mange fargede barn ble født frie. For det tredje var det en netto tilflytting 

av frie fargede fra andre karibiske øyer.97 

 

I følge opplysningene i matrikkelen fra 179198 var det totalt 926 frie fargede på St. Croix dette 

året. Av disse bodde hele 775 i Christiansted og 151 i Fredriksted. Hver eneste frie fargede på 

St. Croix i 1791 bodde altså i en av øyas to byer. I Christiansted var 140 av de frie fargede i 

følge generallisten menn, 342 var registrert som kvinner, 152 som gutter og 141 som jenter. 

146 av kvinnene hadde barn, men det er umulig å se av listen hvem faren var. Små 

barneflokker var det vanlige. Den hyppigst forekommende frekvens var ett barn, men det var 

også relativt mange av de frie fargede kvinnene hadde to eller tre barn. Flere barn enn tre var 

svært uvanlig (kun 10-12 kvinner hadde flere enn tre barn), og den største barneflokken var på 

syv barn.99  

 

                                                 
96 Matriklene fra 1784 og 1785 var ikke tilgjengelige på DRA, men antallet frie fargede var 401 i 1783 og 730 i 
1786, så kilden må være fra tiden i mellom. 
97 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering, 1744- 1911 Gruppeordnede sager: Sociale og 
kulturelle forhold. Frikulørte mænd, kvinder & børn i Christiansteds, 1744- 1811. Generallisten over 
Fricouleurte Mænd, Kvinder og Børn i Christiansted District for Aaret 1791. Magasinoppstillingsplass 3.81.563 
98 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. 1758 – 1915, Matrikel for 
St. Croix 1791 – 1792. Magasinoppstillingsplass: 86.26 – 86.27.  
99 ibid. 
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Samme år bodde det 324 frie hvite menn, 313 kvinner, 193 sønner og 176 døtre i 

Christiansted. Det bodde også 60 hvite tjenestefolk på kontrakt i byen, så den hvite 

befolkningen bestod av 1006 ”helt frie” og 1066 hvite totalt. Det vil si at de frie fargede hadde 

økt sin andel av den frie befolkningen betraktelig siden 1775. Hvis vi ser bort fra de hvite som 

var under kontrakt, og således var langt fra frie, utgjorde de frie fargede 43,5 prosent av den 

frie befolkningen i 1791. Hvis vi tar med de hvite på kontrakt, utgjorde de allikevel nesten 40 

prosent av befolkningen i Christiansted. De frie fargede hadde altså både økt sitt absolutte og 

relative antall betraktelig fra 1775 til 1791.  

 

Økonomisk styrkeforhold 

I frinegerkaptein Sam de Windts generalliste over frie fargede var det to yrkesgrupper som 

var registrert for seg selv. Først i listen står de 13 frie fargede mennene som var offiserer i 

frinegerkorpset. Deretter var det listet opp 16 menn som hadde betegnelsen ”De 

Søefahrende”. Resten av personene på listen var omtalt som ”Gemeene”.  

 

Når jeg så skal gå ned i detalj og se på de økonomiske ressursene de frie fargede i 

Christiansted rådde over i 1791, må jeg igjen ty til matrikkelen. Frinegerkapteinens 

generalliste sier ikke noe om hvor personene bodde eller hva de eide av slaver eller andre 

eiendeler. Og som før nevnt var det bare de som eide eiendom i form av tomt, bygning eller 

slaver som var nevnt i matriklene. Alle 637 voksne hvite, både kvinner og menn, var listet opp 

i matrikkelen. De er ført opp i egne kolonner under ”Blanke Familier”. Av de 482 voksne frie 

fargede, som i følge frinegerkaptein Sam de Wints innberetning ”under tiden befindes i byen 

Christianstæd og dets Districter”, var det bare 127 som var registrert i matrikkelen. Jeg går 

derfor ut fra at hele 355 av 482 voksne frie fargede verken eide slaver eller bolig. De hadde 

heller ikke et registrert hus å bo i, da også leieboere uten slaver var registrert i matrikelen. 

Hvor de bodde har ikke jeg noen bedre forutsetninger for å si noe om enn alle andre, men på 

samme rom som bekjente og i selvoppførte boliger av dårlig kvalitet kan ha vært alternativer.   

 

Det var 60 av 342 frie fargede kvinner som stod oppført som beboere i et hus de eide. 39 av 

de 140 frie fargede mennene gjorde det samme. 28 (halvparten kvinner og menn) var oppført 

som leietagere og beboere i hus eid av andre. 19 av disse leide av andre frie fargede, mens ni 

bodde i hus eid av hvite. I tillegg var 55 ”ledige” hus eller ubebygde tomter registrert som eid 

av frie fargede. Men alle disse 55 husene og tomtene var eid av frie fargede som allerede var 
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registrert før i matrikelen, i alle tilfellene som eiere av et hus de bodde i selv. Dette var frie 

fargede som eide hus og/ eller tomter ut over det de selv bodde i.  

 

Det var 2639 slaver i byen Christiansted i 1791. På samme måte som i de foregående årene 

jeg har analysert nærmere var det i virkeligheten flere, da en del plantasjeeiere hadde sine 

husholdningsslaver tilhørende deres hus i byen oppført og beskattet på plantasjen. Av disse 

2639 slavene var 1818 arbeidsføre, kun 15 var registrert som maroons, 117 var mellom 12 og 

16 år og 689 var barn under 12 år. 

 

De 127 (99 huseiere + 28 leieboere) registrerte frie fargede boende i byen i 1791 eide til 

sammen 200 slaver. Dette utgjør en prosentsats på 7,6 av det totale slaveantallet. Med 

økningen i antallet frie fargede fra 1775 så er det ikke overraskende at de frie fargede også har 

økt sitt samlede antall slaver. Men vi ser også at de har økt sin andel av slavene. I 1775 eide 

de frie fargede i underkant av 3,5 prosent av slavene, mens de i 1791 eide 7,6 prosent. På den 

annen side hadde ikke de frie fargede økt sin forholdsvise andel av slavene. For på tross av at 

de har økt sin andel fra 3,5 prosent til 7,6 prosent av slavene hadde de i samme periode økt sin 

andel av den frie befolkningen fra 23,5 prosent til 43,5 prosent. Så i forhold til hvor stor del 

av den frie befolkningen de utgjorde eide de omtrent samme andel av slavene. 

 

Mønsteret i Christiansted, gate for gate  

Først i matrikkelen100 var det fortet som var oppført og her bodde det ingen frie fargede. Etter 

fortet kom den ”rikeste” gaten som var ”Kongens Gade”. I denne gaten var det registrert 85 

husstander, men det bodde hele 100 voksne, 61 barn og 21 tjenere på kontrakt i denne gaten. 

Dette var mulig fordi flere av husene bestod av flere leiligheter. De var registrert som a), b) 

osv.. Innbyggerne i denne gaten var som helhet veldig rike og eide hele 526 slaver. Det var tre 

frie fargede som bodde i denne gaten og de eide henholdvis fire, en og ingen slaver. Hele 28 

av menneskene i denne gaten eide over ti slaver, og den aller rikeste var David Mc. Farlane 

med 76 slaver. Gjennomsnittet i Kongens gate var 5,26 slaver per voksne person. Jeg tar ikke 

med de hvite tjenerne i disse utregningene.101 Den ene frie fargede som ikke eide slave var en 

av kun seks beboere i denne gaten som ikke hadde en eneste slave. Det var 27 av de voksne 

hvite beboerne som eide færre enn fire slaver. Det er ingen tvil om at flere av husene i denne 

                                                 
100 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. 1758 – 1915, Matrikel for 
St. Croix 1791 – 1792. Magasinoppstillingsplass: 86.26 – 86.27.  
101 I hele perioden 1755-1800 har jeg bare kommet over en ”tyende” som har eid en slave. 
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gaten var store da de inneholder opptil seks leiligheter hvor beboerne hadde opptil 15 

husslaver hver (per leil.). Tre husstander var ledige. De tre frie fargede som bodde her leide 

alle av hvite huseiere. Men det var også tre hus, med to eller tre leiligheter i hvert hus, som 

var eid av frie fargede. De hadde leid ut alle leilighetene til hvite beboere.  

 

I ”Compagniets Gade” og ”KirkeGaard Strædet” var det ingen frie fargede verken som eiere 

eller leietagere. Totalt var det registrert 89 husstander i disse to gatene, og det bodde 106 

voksne der. De eide til sammen 407 slaver og litt over 70 % av husstandene hadde en eller 

flere slaver. Gjennomsnittet var fra fem til åtte slaver, mens det høyeste antallet var 22. Tolv 

hus eller leiligheter var registrert som ledige. 

  

”Dronningens Gade” var en gate hvor innbyggerne økonomisk var på samme nivå som i de to 

foregående gatene. Totalt var det 77 husstander i denne gaten, og det bodde 86 voksne i gata. 

Også her hadde omtrent halvparten av husene flere avdelinger/ leiligheter hvor det bodde hver 

sin person eller familie. Beboerne i gaten eide 243 slaver, noe som gir et snitt på litt over tre 

slaver per husstand. Personen som eide flest slaver eide hele 24. I denne gaten bodde det 14 

frie fargede. Av de 14 var fem leietagere og ni bodde i hus de eide selv. Av disse var det flere 

som også leide ut en eller to leiligheter i huset sitt til både hvite og andre frie fargede. Det var 

også tre hus som var eid av frie fargede personer som ikke bodde der selv (se eksempel 

under). De 14 frie fargede eide 17 slaver til sammen, noe som ga et betraktelig lavere 

gjennomsnitt enn for de hvite naboene. Fire slaver var høyeste antall eid av en fri farget 

person, mens 24 var det samme for de hvite. Selv om gaten fremstår som like populær som de 

foregående er det tegn som tyder på det motsatte siden hele 14 hus eller leiligheter var ledige. 

Dette er ikke ubebygde tomter, men hus og leiligheter som i følge matrikkelen stod ubebodde. 

 

Et eksempel på et hus eid av ”frie Negerinde Barius Elligos” var ”Dronningens Gade” 43. 

Hun bodde ikke i huset, som inneholdt to leiligheter, selv, men leide ut den ene leiligheten til 

Madam Howall med fire barn og den andre delen til Abraham Howell, som ikke var mannen 

hennes selv om de hadde samme etternavn. Disse var alle hvite, men relativt fattige da de ikke 

eide noen slaver. 

 

De to neste gatene i matrikkelen var også uten frie fargede beboere. Både ”Strand Gaden” og 

”Nørre Gade” var gater med relativt velstående innbyggere. Gjennomsnittlig lå de litt under 

de foregående gatene økonomisk sett, men det var et voldsomt sprik i disse gatene. Ingen av 
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husene inneholdt flere leiligheter, men en beboer i ”Nørre Gade” hadde hele 35 slaver og han 

var med det en av de rikeste i hele byen. Totalt eide de 59 bebodde husstandene i disse gatene 

259 slaver, men det var 42 husstander som ikke eide en eneste slave. De fleste som eide slaver 

i disse gatene eide kun to til tre slaver, men det var noen få velstående som trakk opp antallet 

voldsomt. I de to gatene stod åtte hus tomme. 

 

”Smede Strædet” var en liten gate som ikke var med i matrikkelen i 1775. Dette betyr 

antagelig at dette var tomter som var skilt ut og hus bygd etter 1775. Totalt var det kun syv 

hus i denne gaten, og det bodde fire voksne kvinner her med fire barn til sammen. Av de syv 

husene var ett ikke bolighus, men et ”Nogeskuur”, som var et slags skur, to var byggeplasser 

og fire var bebodde hus. Et av disse husene var eid av ”frie Mulatinde Margareth Griffins”. 

Hun eide 12 slaver, noe som var mer enn de tre andre hvite innbyggerne i gaten til sammen. 

De tre andre eide alle slaver, men kun ni til sammen. Alle husstandene i gaten eide slaver og 

gjennomsnittet var over fem slaver per voksen, men det var så få hus i denne gaten at det 

kunne være resultatet av tilfeldigheter. Det som er interessant er at det er en fri farget som var 

langt mer velstående enn sine hvite naboer og at det var hun som trakk gjennomsnittet for 

antall slaver opp. Margareth Griffins var mer velstående enn 85 prosent av innbyggerne i 

Christiansted dette året. Ingen hus stod tomme i denne gaten. 

 

Dernest var det to gater, ”Water Gotted” og ”Torve Gaden” hvor innbyggerne lå i 

mellomsjiktet økonomisk. Av 34 husstander var 24 bebodd av 31 voksne mennesker. Fire av 

disse var frie fargede, to av dem i egen bolig og to som leide av hvite. Det var også et hus som 

var bebodd av en hvit sjøkaptein, men eid av frie fargede Samuel. Av de fire frie fargede eide 

kun to av dem en slave hver. De 27 hvite eide 58 slaver, men det var 12 av de hvite som ikke 

eide en eneste slave. Ti hus stod tomme. 

 

De tre neste gatene hadde også beboere med varierende økonomi. I gatene Prinsensgate, 

Kongens tverrgate og Dronningens tverrgate var det innbyggere med svært forskjellige 

økonomiske ressurser. Byens rikeste frie fargede, Frinegerkaptein Sam de Windt, bodde i 

Kongens tverrgate nummer 13. Han bodde med sin hustru ”frie Mulainde” Anne Cerril. Han 

eide huset, 18 voksne arbeidsføre slaver og en under 12 år. Dette betalte han 12 rd. og 64 

shilling for i kopskatt, etter taksten dette året. Kona eide også en voksen slave som hun betalte 

64 shilling for i kopskatt. Huset hadde også en leilighet til som var registrert som ledig. Sam 
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de Windt var med dette den rikeste innbyggeren i de tre gatene og kun 23 hvite personer i hele 

Christiansted eide flere voksne slaver enn ham i 1791.102  

 

Totalt var det 128 husstander i disse tre gatene, hvorav 14 var ubebygde. 32 av husene var eid 

av frie fargede, og 22 bodde i sine egne hus. Av de ti resterende husene eid av frie fargede 

stod fire tomme, én leide ut til en annen fri farget og fem leide ut til hvite leietagere. Det var 

også tre frie fargede som leide av hvite huseiere i disse gatene.  

 

Det var 25 voksne frie fargede som bodde i Prinsensgate, Kongens tverrgate og Dronningens 

tverrgate. Disse eide 57 slaver til sammen. De 128 voksne hvite som bodde der eide 480 

slaver i alt. Antallet slaver per voksne innbygger var ikke så forskjellig dette året i disse 

gatene, men Sam de Windt og frie Mulatinden Sarah i Prinsens gate eide 28 av de frie 

fargedes slaver. 11 av de frie fargede eide ingen slaver, og åtte eide fire slaver eller mer. Blant 

de hvite var det også stor intern forskjell. 24 av 128 eide ingen slaver, mens 38 av de voksne 

hvite eide fire slaver eller flere. Det var, som nevnt, en fri farget som eide aller flest slaver. 

 

Etter ”Kircke Gaden” og ”Hospitals Gaden”, hvor det ikke bodde noen frie fargede, kommer 

den gaten hvor flest frie fargede bodde i 1775: ”Bierge Gaden” (i 1775 var den delt mellom 

”Store Biergegaden” og ”Bierge Gade”). Det var 83 tomter i ”Bierge Gade” i 1791, og 24 av 

dem var hus som stod tomme eller var ubebygde tomter. 33 av husene var eid av frie fargede, 

og i 19 av de bodde eierne i sine egne hus. To av de 14 som leide ut, leide ut til hvite, fem til 

andre frie fargede og syv hus stod tomme. Tre av de frie fargede som bodde i sitt eget hus 

leide også en leilighet ut til en eller flere hvite. Fem frie fargede leide hus av hvite. De 24 frie 

fargede som bodde i ”Bierge Gade” eide 33 slaver. Det var 11 personer som eide de 33 

slavene. Av de 27 hvite voksne i gata eide 17 personer til sammen 58 slaver. 

 

De gatene jeg nå kommer til var av byens mindre velstående gater. Flere av innbyggerne eide 

ikke slaver, de som eide slaver eide gjennomsnittlig færre og det var sjelden det var noen som 

eide flere enn seks slaver. I disse gatene var det et større innslag av frie fargede, og i flere av 

gatene var rundt halvparten av husene eid av frie fargede. 

 

                                                 
102 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. 1758 – 1915, Matrikel for 
St. Croix 1791 – 1792. Magasinoppstillingsplass: 86.26 – 86.27.  
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I ”Øster Gade” var det 84 registrerte tomter og hele 29 var ledige hus eller ubebygde tomter. 

35 av husene var eid av frie fargede og 22 bodde i sine egne hus. En av de 13 som leide ut, 

leide ut til en hvit familie, syv til andre frie fargede, mens fem hus stod ledige. To av de frie 

fargede som bodde i sitt eget hus leide også ut en leilighet til en eller flere hvite. Åtte frie 

fargede var leieboere, hvorav syv leide av andre frie fargede. De 30 frie fargede som bodde i 

gata eide 44 slaver, men det var 16 som ikke eide slaver. Det bodde 25 hvite voksne i gata, og 

de eide 36 slaver. I denne delen av byen var det svært små eller ingen forskjeller mellom de 

hvite innbyggerne og de frie fargede. De bodde om hverandre i gatene og eide omtrent like 

mange slaver. De ledige tomtene og leilighetene var i like stor grad eid av hvite som frie 

fargede og det var omtrent like stor andel hvite som frie fargede som ikke eide slaver. Her er 

det viktig å huske at jeg bare sammenligner de frie fargede som var oppført i matrikkelen med 

de hvite. Alle hvite var oppført i matrikkelen, men bare de frie fargede som eide slaver og/ 

eller eide eller leide et hus stod registrert i matrikelen. I 1791 gjaldt dette 127 av 482. Det 

betyr at de 355 fattigste frie fargede, de som ikke eide noen slaver eller hadde et skikkelig 

sted å bo, ikke er med i denne sammenligningen.  

 

Samme mønster som i ”Øster Gade” var det i ”Fisker Gaden.” De frie fargede eide 28 av 56 

hus. To av de frie fargede leide ut sine hus til andre frie fargede, mens syv hus stod tomme. 

Åtte av de hvites hus stod tomme. 19 frie fargede bodde i sine egne hus og to leide i hus eid 

av andre frie fargede. De 21 frie fargede som bodde i ”Fisker Gade” eide 17 slaver. Åtte eide 

slaver og 13 eide ikke slaver. Men hos de hvite i gata var den økonomiske situasjonen verre. 

De ti hvite voksne i gata eide kun ti slaver til sammen og hele syv av dem eide ingen slaver. 

 

Også i de fire siste gatene i Christiansted i følge matrikkelen fra 1791 bodde det en del frie 

fargede. Dette var nok gater i utkanten av byen da svært mange av tomtene fortsatt var 

ubebygde. I ”Nye Gade” var det nummerert 26 tomter i matrikkelen, men 15 var ubebygde. 

fire av de 11 husene var eid av frie fargede, men kun to av dem var bebodd. De to frie fargede 

som bodde her eide kun en slave til sammen, mens de fem hvite voksne i gata eide 18 slaver. 

 

I ”Lille Hospitalsgaden”, ”Hummer Gaden” og ”Grønne Gaden” var det kun syv hus til 

sammen. Fire av husene var bebodd av frie fargede og én av de eide to slaver. Det var også 

kun én av de tre hvite som bodde i disse gatene som eide en slave. I et av husene bodde det en 

hvit kaptein, men han var antagelig ingen velstående mann da han ikke eide noen slaver og 

bodde i dette strøket av byen. 
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Det er tydelig at de senere gatene var nyere utvidelser av byen, sikkert i utkanten. Her var det 

mange ubebygde adresser og mange hus stod ledige.103 Det var her mange frie fargede måtte 

bygge hvis de skulle ha eget hus, da de vokste stort i antall siden mitt forrige referanseår. Jeg 

har på neste side vist en del av de tallene jeg har kommet frem til i en tabell. Under til høyre 

har jeg også fremstilt hvor stor andel av de hvite som hadde færre slaver enn den rikeste frie 

fargede. Jeg har også med en oversikt over hvor mange ”tyendekarle” og ”tyendepige” som 

bodde i Christiansted i de fire årene, da de stort sett ikke er med i mine beregninger som 

omhandler de hvite. 

 

 

”Tyender” i Christiansted:    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
103 ibid. 
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Økonomisk stilling sett fra andre kilder 
Jeg har i dette kapitlet forsøkt å gi et bilde av de frie fargedes økonomiske ressurser og sett 

dette i forhold til de hvites ressurser. Jeg har først og fremst brukt antallet slaver og hvor de 

bodde som avgjørende faktorer for å si noe om dette. Men det finnes også enkelte andre kilder 

som kan si oss noe om hva de frie fargede faktisk eide; om de deltok på auksjoner; hva de 

eventuelt kjøpte der og hva de tjente i frinegerkorpset. 

 

Kirke- og fattigkassen 

En stor andel av de frie fargede var så fattige at de verken hadde et sted å bo eller eide noen 

slaver. Det var disse som ikke stod oppført i matriklene. Jeg har gått igjennom det som finnes 

av kilder fra kirke- og fattigkasseregnskapet104 fra 1700-tallet. Dessverre er det først fra 1790 

det finnes godt bevarte kilder over hvem som mottok støtte. Det finnes noen kilder fra 

regnskapet fra 1780-årene også, men de inneholder kun informasjon om kirke- og 

fattigkasseregnskapets totale økonomi. Det står ikke noe om enkeltpersoner som fikk støtte. 

Men i 1791, et år da hele 355 av 482 voksne frie fargede ikke stod i matrikelen, er det en 

detaljert oversikt over hvem som fikk månedlige utbetalinger fra kirke- og fattigkassen. 

 

Syv til ti personer fikk penger hver uke, noe som tilsier at ca. 35-40 personer fikk støtte hver 

måned. Gjennom hele 1790-tallet var det ikke en eneste fri farget person som fikk utbetalt 

pengestøtte fra kirke- og fattigkassa. Den månedlige støtten varierte fra 1 rd. og 48 skilling til 

3 rd. De som mottok, var stort sett uten arbeid, men noen hadde også betegnelsene ”soldat”, 

”matros” og en var til og med ”Captain”. Dette kan ha vært yrker de utførte før i livet, men 

som de ikke utførte lenger. Kildene sier ingen ting om alder, så det er ikke så godt å vite. Men 

jeg vet også fra politirapportene105 at både drikking og spill om penger var utbredt i deler av 

byen, så for en matros eller soldat var det raskt og enkelt å bli kvitt den lave lønna si. Sikkert 

for en kaptein også, for den saks skyld. 

 

Grunnen til at ikke en eneste fri farget var blant de over 1000 personene som mottok støtte fra 

kirke- og fattigkassa i løpet av 1790-tallet, var ikke at behovet ikke var til stede. De må på en 

eller annen måte ha vært ekskludert fra denne muligheten, enten juridisk eller at det ikke var 

                                                 
104 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Reviderede Regnskaber. Vestindiske Regnskaber, 1766 – 1906, Kirke og 
fattigkasseregnskap. Magasinoppstillingsplass: 57.1 
105 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Generalguvernementet, 1776- 1787 Rapporter fra Christiansteds 
politikammer. Rapporter fra Christiansteds politikammer. Magasinoppstillingsplass: 2.49 
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sosialt akseptert, av enten hvite eller andre frie fargede. Det kan også ha vært slik at de hadde 

en annen lignende ordning. Det kan for eksempel ha vært de mähriske brødre som stod for 

støtte til trengende frie fargede. Dette kan jeg ikke si noe sikkert om da jeg ikke har undersøkt 

arkivene til de mähriske brødre. Jeg har heller ikke sett noen andre kilder i DRA som gir 

opplysninger om noen institusjoner som ga økonomisk støtte til trengende frie fattige. 

 

Også den begrensede litteraturen innen dette temaet er svært taus om dette. Elisabeth Rezende 

skriver at alle de store kirkesamfunnene hadde fattigkasser på 1800-tallet. Og at både andeler 

av kirkeskatten og testamenterte gaver gikk til denne kassen. Hun nevner også at det i 1826 

var 77 personer som fikk støtte av den lutherske kirkens fattigkasse, og fem av disse var frie 

fargede. Dette er det eneste stedet det sies noe om dette i all den litteraturen jeg har vært 

gjennom, men det beviser jo likevel at kirkesamfunnene hadde slike ordninger. Her kunne 

også fattige frie fargede få støtte,106 i alle fall et godt stykke ut på 1800-tallet.  

 

Dødsbo 

At det fantes ytterst fattige frie fargede i Christiansted på slutten av 1700-tallet er det derimot 

ingen tvil om. Da myndighetene fikk melding om at noen hadde dødd, dro en takstmann og en 

skriver ut til huset for å notere ned en oversikt over hva som fantes i boet. I de tilfellene hvor 

en fri farget hadde gått bort var også en av de høyere offiserene i frinegerkorpset med, som 

oftest kapteinen selv. Vurderingen var en form for første overblikks innholdsfortegnelse av 

hva som fantes i den avdødes hus og hva verdien av dette var. Vurderingsrapportene varierte 

stort i hvor detaljerte de var. Noen lister opp hver eneste detalj ned til kopper og glass, mens 

andre bare var en antydning over husets totale verdi med innhold. Det var også egne 

registerbøker betegnet ” underoffiserer, soldater og tjenestefolk m.fl”, hvor også de frie 

fargede ble registrert. Av de omkring 250 vurderingene jeg har gått igjennom fra 1782 til 

1798, var i overkant av 70 rapporter om frie fargede. Ved 32 av tilfellene stod det bare ” døde 

i yderste fattigdom og som derfor ikke eide noen ting”. Dette var også tilfellet for en del av de 

hvite i protokollen. Jeg har ikke det eksakte tallet, men et overslag på at rundt 30-40 av de 180 

vurderingene om de hvite var betegnet på samme måte. 

 

De omkring 40 resterende frie fargede som var registrert med noen eiendeler av verdi i denne 

protokollen hadde varierende økonomiske ressurser. Ingen av dem tilhørte den økonomisk 

                                                 
106 Rezende 1997, s. 292- 300 
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sterkeste delen av de frie fargede på slutten av 1700-tallet. Jeg har i foregående kapittel bevist 

at det var en del frie fargede som hadde opparbeidet seg betydelig rikdom på denne tiden. En 

av de rikeste frie fargede fra protokollen ble vurdert 4. juni 1784. Det er vanskelig å tyde 

navnet hans, men han var betegnet ”frie mulatt”, så det var en mann. Han eide syv slaver med 

en taksert verdi på 2400 rd. Han eide også et hus i Kongens Tverrgate som takstmannen 

vurderte til 300 rd. Dette var over gjennomsnittsverdien sammenlignet med de få husene som 

var taksert, men av en eller annen grunn ble svært få av husene taksert i denne vurderingen. 

Personen eide også en hest til en verdi av 40 rd. og diverse eiendeler til en samlet verdi av 180 

rd.107 Disse eiendelene var antagelig innholdet i huset, som møbler, klær, tepper, service og så 

videre. Dette er dessverre ikke nevnt i detalj her. Som nevnt før varierte dette fra sak til sak. 

Generelt ble det sjelden gått i detalj hos de litt mer velstående innbyggerne.  

 

For å sammenligne skal jeg ta med et eksempel fra en fri farget kvinne. En gang i 1782 døde 

”frie Negerinde” Sarah, døpt Nancy eller Sally, i Kongens tverrgate 19. Til stede var 

frinegerkaptein Mingo Tongeloe, takstmann Erich Monrad og skriveren som har notert dette 

(umulig å skjønne underskriften hans). Sarah etterlot seg:  

 

7 fade og tallerkener, 5 røde og hvide ditto, 9 hvide steentallerkener, 3 sorte 

steenkander, 11 Tin koppe, 4 blaae og hvide fade, Noget brukkne been, 1 kurv, 1 liten 

glassmugge, 1 mands langbukser, 1 bordduk, 1 forkle, 1 trøye, 1 skjerf, 1 ditto, 1 par 

silke-bukser, 1 laken, 1 bord-dokke, 1 laken, 1 gammel pute, 1 gammel liten pute,1 tre-

seng, 1 tre-benk, 1 tre-bord, 1 tallerkenhylle, 1 kiste og 1 trebord108 

 

I tillegg var det tre opplistede ting jeg ikke klarte å transkribere. Alt var i tillegg taksert hver 

for seg. Hver enkel gjenstand eller gruppe gjenstander hadde en verdivurdering som varierte 

fra 1 mark til 3 rd. og 4 mark. Til sammen hadde alle gjenstandene en verdi på 34 rd. og 5 

mark. Sarah eide ingen slaver og huset var ikke taksert. Det står heller ikke noe om det var 

arvinger til boet.109 Auksjonsprotokoller fra dette året finnes ikke i Riksarkivet, så det er 

vanskelig å si noe om hva som skjedde med hennes eiendeler videre. 

 

                                                 
107 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Christiansted Byfoged, 1782 – 1798. Registrerings- og vurderingsprotokoll 
for underoffiserer, soldater og tjenestefolk m.fl.. Magasinoppstillingsplass: 38.43.1,  
108 ibid. 
109 ibid. 
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Det er uansett interessant å se hva en fri farget eide på denne tiden. Da Sarah ikke eide noen 

slaver, og det er tvilsomt om hun eide huset hun bodde i, tilhørte hun den mindre velstående 

delen av de frie fargede. Men hun hadde tak over hodet og en del eiendeler. Eiendelene er 

gjengitt for flere av de mindre velstående frie fargede og hvite. De eide stort sett liknende 

effekter som Sarah. De fleste som eide noe i det hele tatt hadde noen møbler, klær, servise og 

kanskje et par pyntegjenstander. Verdiene var i alle tilfellene der de er spesifisert på mellom 

15 og 47 rd. Dette var for de som ikke eide slaver. For de med slaver stod det bare at huset 

inneholdt diverse eiendeler og en sum. 

 

Uansett gir disse få detaljerte vurderingene et perspektiv på hva de mer bemidlede frie fargede 

kan ha hatt av eiendeler. Den før omtalte mannen hadde eiendeler taksert til 180 rd., mens alle 

Sarahs gjenstander var verdt 34 til sammen. Det kan også hjelpe oss til å forstå hvor dyrt det 

var å kjøpe en slave, som ofte kostet fra 3-400 rd. og oppover på denne tiden, og ikke minst at 

avgiften for å få fribrev, som da var på 50 rd.,110 var en relativt betydelig sum.  

 

Boet etter 24 av de frie fargede som var registrert i vurderingsprotokollen inneholdt en eller 

flere slaver. De fleste eide en eller to slaver som ble taksert for mellom 150 og 400 rd. per 

person. Et av de mer spesielle tilfellene stammer fra 1794 da boet etter ”frie mulattinden 

Nancy Warden” ble vurdert. Hennes eiendeler ble taksert til 250 rd., men de er ikke spesifisert 

i vurderingen. Hun hadde også 2 voksne slaver og 2 slavebarn. De voksne var taksert til 

henholdsvis 250 og 200 rd. hver seg, mens barna ble taksert til 50 rd. hver. Nancy Warden 

hadde også skrevet testamente, som ligger med som bilag. Jeg regner med dette ikke var det 

normale, da det er eneste tilfellet i protokollen. Der står det at hun hadde tre døtre på skole i 

Skottland og en sønn som antagelig oppholdt seg i kolonien. De tre døtrene fikk hver sin 

navngitte slave, to fikk en voksen og ei fikk et av barna. Sønnen William Warden skulle få 

slavegutten Alexander. Men hvis Alexanders mormor, som var fri, ønsket å kjøpe Alexander 

fri, skulle hun få lov til det for en billig penge. Det står ikke oppført noe beløp i testamentet. 

Det står heller ikke noe mer spesifikt om hennes andre eiendeler, men det må altså ha vært en 

del da det hadde en verdi på hele 250 rd. 

 

                                                 
110 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Generalguvernementet 1733- 1882, Plakatbøker. 1744- 1791. Christian VII`s 
lov av 10. oktober 1776. Magasinoppstillingsplass 2.1.4  
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Som en sammenligning kan jeg trekke frem hvite doktor Zimmermann som gikk bort 13. 

desember 1797. Han hadde en slave til en verdi av 100rd., diverse møbler til en verdi av 36 

rd. totalt, ganske mye klær til en samlet verdi av 24 rd. og 3 mark. I tillegg eide han en rekke 

medisiner og legeutstyr, men dette var ikke taksert da det stod at det var taksert i tilknytning 

til butikken hans. Denne fant jeg derimot ikke i de kildene jeg gjennomgikk. Jeg vil også 

nevne vurderingen av en av ”tyende”, en form for leilendinger som arbeidet under kontrakt. 

Tidlig 1798 døde ”tyendedrengen” Simen Landesgar. Hans eiendeler var totalt taksert til 21 

rd. 

 

Det ble også ført skifteprotokoller på St. Croix på denne tiden, men dessverre er de i en så 

dårlig forfatning at jeg ikke klarte å tyde dem. De var inndelt på samme måte som 

vurderingsprotokollene, med en protokoll for plantere, borgere, høyere embetsmenn og 

høyere offiserer, og en egen for underoffiserer, soldater og tjenestefolk med flere, hvor da 

også de frie fargede antagelig var ført. Noen av protokollene for den mer velstående del av 

befolkningen er leselig. Man kunne kanskje tenke seg at noen av de rikeste frie fargede var 

ført i denne protokollen, da jeg ikke fant noen av dem i vurderingsprotokollen for de lavere 

lag av befolkningen. Men i de 11 protokollene som var tydbare fra 1781 – 1800,111 var det 

ingen frie fargede. For sammenligningens skyld tar jeg med at det ble gjort opp skifter over 

sukkerplantasjer med tilhørende bygninger og eiendeler (bl.a. slaver) til verdier på godt over 

50.000 rd. på slutten av 1700-tallet på St. Croix.112 

 

Ingen frie fargede oppnådde å få borgerbrev og dertil hørende status som borgere i løpet av 

1700- tallet.113 Jeg vet ikke når Thomas Howell, den eneste frie fargede planteren jeg har 

funnet i kildene, døde, men jeg har ikke funnet ham i de vurderingsprotokollene eller 

skifteprotokollene som har vært mulig å tyde. Det er derfor umulig å si om ham ble 

protokollført sammen med planterne eller de andre frie fargede.  

 

 

 

 

                                                 
111 finnes ikke fra før det 
112 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Christiansted Byfoged, 1781 – 1789. Skifterettsprotokoll for plantere, 
borgere og høyere offiserer m.fl. 1781 – 1833. Magasinoppstillingsplass: 38.40 
113 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Generalguvernementet. Bevilgede ansøgninger om borgerbrev, 1752 – 1842. 
Magasinplass 2.44. 
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Auksjoner 

Mye av varene som ble omsatt i de vestindiske koloniene ble solgt på auksjoner.114 Dette 

gjaldt ikke bare slaver, da auksjon var en svært vanlig måte å omsette varer på i alle de 

karibiske koloniene. Her var de frie fargede underrepresentert. Jeg har gjennomgått 108 

auksjoner som foregikk på 1770-tallet. På auksjonene ble det solgt alt fra slaver og hus til 

møbler, klær og pyntegjenstander, og det ble omsatt varer med 15-20 forskjellige kjøpere i 

snitt på hver auksjon. Kun ved en av disse auksjonene, ble eiendelene til en fri farget person 

omsatt. Dette var i 1779, da eiendelene etter avdøde ”Frie Negerinde” Margaretha ble solgt på 

auksjon. Det ble solgt totalt 62 effekter til en samlet verdi av 218 rd. og 84 skilling. 

Gjenstandene hadde en verdi fra 24 skilling og opp til 10 rd. og 48 sk. I følge protokollen ser 

det ut som om huset var så belånt at det gikk til hvite Petter Brick som var kreditor. Verken 

huset eller gjelden var taksert. Auksjonen ble holdt i hennes hus og på denne auksjonen var 

det også to frie fargede som handlet. ”Frie mulatt” Jones kjøpte en kiste for 5 rd. og ”Frie 

Neger Jaanes” kjøpte flere effekter. Han kjøpte: ”1 møelskagget skiænk” for 4 rd. 12 sk., en 

”blåfarget skiænk ” for 4 rd. og 12 sk., ”1 sirtges Hiule” for 3 rd. og 24 sk., ”3 strulet” for 

henholdsvis 4 rd. og 60 sk., 4 rd., 36 sk. og 2 rd., 60 sk., 2 ”Conturher” 5 rd og 24 sk. til 

sammen og 8 halstørkler for 1 rd. og 72 sk. til sammen. De resterende effektene ble solgt til ni 

forskjellige hvite menn.115  

 

I 1772 var det også en auksjon hvor en fri farget kjøpte noe fra dødsboet etter en hvit person. 

15. juni ble det holdt auksjon116 etter Hr. Poni Priles. Totalt ble det solgt varer for 1429 rd. og 

84 sk. Det ble bl.a. solgt 15 slaver for priser fra 45 til 80 rd per stykk. Disse slavene må ha 

vært ved særdeles dårlig helse eller gamle da de fleste andre slaver ble solgt for mellom 250 

og 600 rd. ved andre auksjoner. ”Frie Negeren” Samuel Wilcroe kjøpte ”28 Gl. Oxehoveder 

med Gern og træe baand” for 7 rd. til sammen. Dette var en type tønner.    

 

Disse to tilfellene var de eneste hvor frie fargede var representert som kjøpere eller ”selgere” 

av de 108 gjennomgåtte auksjonene. I begrepet ”selgere” inkluderer jeg her også dødsbo. 

Dette var en bemerkelsesverdig lav deltagelse sett i forhold til antall og økonomiske ressurser. 

Visst har jeg vist at de frie fargede hadde betydelig mindre økonomiske ressurser enn de 
                                                 
114 Hornby, Ove: Kolonierne i Vestindia, red. Svend Ellehøj og Kristof Glamann: Danmarks Historie, Politikens 
Forlag 1980. s. 163 m.fl. 
115 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Christiansted Byfoged, 1736-1899 Auktionsprotokoller. Auksjonsprotokoller 
fra Christiansted 1778-1779. Magasinoppstillingsplass: 38.37.13 
116 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Christiansted Byfoged, 1736-1899 Auktionsprotokoller 1772 – 1774. 
Auksjonsprotokoller fra Christiansted 1772-1774. Magasinoppstillingsplass: 38.37.11 
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hvite, men jeg har også vist at det var et betydelig antall som hadde midler til å handle for de 

prisene vi har sett i disse auksjonene. Hva som holdt de frie fargede borte fra denne 

økonomiske arenaen, vet jeg ikke. Samtidig beviser de to enkelttilfellene at de ikke var 

ekskludert som gruppe. Det var både et eksempel på at hvite kjøpte varer fra en fri farget 

kvinnes dødsbo, sammen med andre frie fargede og et tilfelle hvor en fri farget kjøpte varer på 

en auksjon over dødsboet til en hvit person. Også i den situasjonen var det mange hvite 

kjøpere.  

 

Jeg antar at de frie fargede brukte andre økonomiske arenaer for å omsette varer. De økte jo 

sitt slaveantall betraktelig i de samme årene og alle disse slavene skyldtes ikke naturlig 

tilvekst. Derfor er det ingen tvil om at de har kjøpt slaver fra noen på en annen arena. Det kan 

være at de foretrakk å kjøpe direkte av selger, enten han var hvit eller farget. I alt mitt arbeid 

med politi- og rettsjournaler har jeg heller ikke sett noen anklaget eller brakt inn for ulovlige 

auksjoner eller markeder. Hvis slike fraksjoner har forekommet, har det skjedd med 

myndighetenes godkjennelse, offisiell eller uoffisiell. Dette på tross av at myndighetene 

utstedte en rekke forordninger som eksplisitt forbød frie fargede all handel og omsetning med 

varer som bomull,117 rom og ”killdevyl”118 (sprit fremstilt av sukkermelasse). Innledningene 

til disse plakatene/ lovene gir en helt klar indikasjon om at disse varene ble omsatt på et 

ulovlig, ”sort” marked, både fra boder på markeder og direkte mellom personer. Om dette 

også foregikk med andre varer, hvor myndighetene ikke brydde seg i samme grad da det ikke 

ga dem problemer på samme måte, i følge plakatene bråk og tyveri av bomull, vites ikke.  

   

Hva arbeidet de frie fargede med? 

Gjennom min reise i arkivene har jeg i forskjellige kilder kommet bort i en rekke forskjellige 

arbeidsoppgaver og yrker innehatt av frie fargede i Christiansted. Dette er informasjon jeg har 

samlet gjennom hele min kildegransking, og resultatene stammer fra svært forskjellige kilder. 

Mine hovedkilder i den økonomiske delen av oppgaven, matriklene, gir ingen opplysninger 

                                                 
117 DRA. Generaltoldkammeret- Ældra del. Vestindisk- guineisk renteskriverkontor. 1740 – 1798 
Kolonialplakater m.m. No. 28. Peder Clausens placat om bumullsdyrking av 11.aug 1767. 
Magasinoppstillingsplass: 443 
118 DRA. Generaltoldkammeret- Ældra del. Vestindisk- guineisk renteskriverkontor. 1740 – 1798 
Kolonialplakater m.m. No. 28. Peter Clausens placat om innskjerping av div. forhold fra 5. okt. 1774. 
Magasinoppstillingsplass: 443 
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om hva personene arbeidet som. Dette gjelder både hvite og fargede personer. Jeg har derfor 

hentet opplysninger fra en rekke andre kilder jeg har kommet over for å belyse dette temaet.  

 

De berettende kildene fra samtiden hadde ofte som målsetting å gi befolkningen hjemme i 

Danmark-Norge et bilde av livet i koloniene. Flere av de kildene som omtaler de frie fargede 

sier også noe om hva de livnærte seg av. Noen av de gir til og med en karakteristikk av 

kvaliteten på det de gjorde, men her var meningene delte.  

 

Andre kilder som nevner noe om yrkene er forskjellige registre og protokoller. Disse kildene 

sier ikke noe mer om arbeidet, annet enn at det er nevnt et yrke som den frie fargede utførte, 

eller skulle utføre. For eksempel måtte man oppgi hva man skulle livnære seg av som fri, hvis 

man skulle få et fribrev. Dette for at de frie fargede ikke skulle forsørges av myndighetene. 

Dette er informasjon som de frie fargede selv oppga til myndighetene angående hva de skulle 

arbeide med og ikke hva de faktisk gjorde. Det er blant annet flere enn 9 av 10 kvinner som 

oppga ”syerske” som yrke når de skulle få fribrev.119 Når vi i tillegg vet at det var langt flere 

kvinner enn menn som fikk fribrev, kan man spørre seg hvor stort markedet for syersker var i 

Christiansted på denne tiden. Det er ingen tvil om at en del av de fri fargede kvinnene fikk 

mye av sin inntekt fra prostitusjon eller fra mer velstående hvite mannlige elskere.120 Det var 

ikke lovlig for hvite å gifte seg med fargede,121 så samboerskap og kunkubinage kommer ikke 

frem i kildene. Flere av de berettende kildene fremstiller de frie fargede kvinnene som 

lettsindige: ”Løsagtige ere de i saadan Grad, at de Gader, Frigotet, hvori de boe, ere 

brændemærkede med større Skændsel her, end Dybens- eller Ulkegaden i Kiøbenhavn; thi der 

er ikke alene Oplaget af veneriske Sygdomme”.122 

 

Det er likevel ingen tvil om at mange frie fargede kvinner hadde arbeid som syersker. Legen 

J. L. Carsten forteller fra sin reise til St. Thomas i 1740: ”Men Fri- Slavinderne Ernærer sig 

nu ved at sye og vaske, nu at Tienne de Christne udi Huusholdningen for maanetlig Kost og 

Løn og slige mange andre maader, som de veed vel at opholde sig paa og tillige med at samle 

                                                 
119 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering, 1744- 1911 Gruppeordnede sager: Sociale og 
kulturelle forhold. Frikulørte mænd, kvinder & børn i Christiansteds, 1744- 1811 Magasinoppstillingsplass: 
3.81.563 
120 Hall 1992.  
121 DRA, Reskript at Christne og Hedninger paa St. Thomas, som begaae leiemaal med hverandre, begge skulle 
straffes etter Loven. 20. mars 1733. Utgitt i Kongelige Rescripter, resolutioner og Collgialbreve for Danmark og 
Norge udtogsvis udgivne i chronologisk Orden 1660-1858. København, Gyldendal, 1806-1850, Verk 1, side 28 
122 West 1790. 
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sig stoere Middeler”. Han hevder altså at kvinnene kunne opparbeide seg store midler på å sy, 

vaske og jobbe som husholdersker eller tjenere hos hvite familier. 

 

Andre vanlige yrker for kvinnene var å selge frukt, saft og hjemmebakte varer på 

markedene.123 Noen kvinner, som Cornelius’ kone i case-studien, arbeidet som bakere.124 Det 

var også kvinner som arbeidet som skreddere, bomullsspinnere, skomakere og noen livnærte 

seg som helbredere ved bruk av tradisjonell medisin.125  

 

Mennene blant de frie fargede jobbet i all hovedsak som håndverkere. Både Carstens, West og 

Oldendorp fremhever de frie fargedes ferdigheter som håndverkere. West, som ellers i sin 

beskrivelse, er svært negativ til de frie fargede, skriver til og med at han skammet seg når han 

viste dem sine stolte håndverksarbeider fra København.126 Det var stort behov for snekkere, 

tømmermenn, murere og møllebyggere. Dette var arbeid som mange frie fargede levde av.127 

Mye byggearbeid skulle gjøres både i byen og ute på plantasjene. Byene vokste, nye næringer 

kom til og orkaner ødela bygninger. På plantasjene skulle det bygges slavehytter (hos de 

slaveeierne som tok seg bryet å gjøre det), kokerier, møller og andre arbeidshus. Og her 

gjorde teknikken store fremskritt fra 1755 til 1800, så det var mange nye bygninger som måtte 

oppføres og oppgraderes.  

 

Mer tradisjonelle byhåndverk som skomaker, barberere, frisører og rammesmeder128 ble utført 

av frie fargede menn i Christiansted på slutten av 1700-tallet. Men vi har også kilder som 

forteller om frie fargede som livnærte seg som musikanter.129 Også på sjøen var det arbeid å 

få for frie fargede menn. I polititrapportene dukker det stadig opp ”frie-neger-matroser” som 

er brakt inn for fyll og bråk.130 I en liste over alle frie fargede i Christiansted fra årene 1784 – 

                                                 
123 Carstens, opptrykk 1981. 
124 Oldendorp 1777. 
125 Carstens, opptrykk 1981, West 1790, Haagensen 1758. 
126 West 1790. s. 42-43 
127 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Reviderede Regnskaber. Vestindiske Regnskaber 1766 – 1906, Kirke og 
fattigkasseregnskap. Magasinoppstillingsplass: 57.1 og Haagensen 1758. s. 48 
128 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering, 1744 – 1911. Gruppeordnede sager: Sociale og 
kulturelle forhold. Fribreve for slaver på St. Croix 1769 – 1807. Magasinplass: 3.81.577 
129 ibid. 
130 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Generalguvernementet, 1776- 1787 Rapporter fra Christiansteds 
politikammer.  Magasinoppstillingsplass: 2.49 
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1787 er det til og med et eksempel hvor ”frie Mulatten Abraham Albony” er skipper på et skip 

av ukjent størrelse eid av David Mc. Farlane.131 

 

I fribrevene er det også flere som oppga at de skulle livnære seg som fiskere.132 I tilknytning 

til fyll og bråk, kan det nok ha vært noen frie fargede som drev ulovlige skjenkesteder. Ingen 

frie fargede fikk innvilget søknad om å holde utsalgssted for rom.133 Men en ordinans fra 

1813, som lå i arkivet sammen med bevillingene, innskjerpet reglene for å få bevilling til å 

drive slike steder og påpekte at det var mange som drev ulike former for barer uten de 

nødvendige godkjennelser. Her var det spesifisert at soldater og frie fargede ikke under noen 

omstendigheter skulle selge rom.134  

 

Oppsummering 
De frie fargede opplevde som gruppe en voldsom utvikling i antall fra 1755 til 1800. I 1758 

var de knapt noen gruppe, da kun atten var registrert i matrikkelen og de antageligvis kun var 

i overkant av 50 totalt. De hadde nesten ikke eiendom og eide kun elleve slaver. Vel 40 år 

senere var de over 1100 bare i byen Christiansted,135 eide en betydelig andel av bygningene i 

byen og flere hundre slaver.136 De arbeidet innen en rekke yrker, og de rikeste av dem hadde 

nå så store økonomiske ressurser at de var i nærheten av den hvite økonomiske eliten. Men 

likevel var det langt fra alle de frie fargede som fikk ta del i denne velstandsøkningen. I større 

grad enn blant de hvite var det en enorm forskjell mellom de frie fargede. De fleste var ikke 

en gang registrert i matrikkelen da de verken hadde en ordentlig bolig å bo i eller eide noen 

slaver. I alle disse årene var det også en god del hvite som ikke eide slaver, men andelen var i 

alle årene mye lavere enn blant de frie fargede. De frie fargede eide også mye færre av 

                                                 
131 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering, 1744- 1911 Gruppeordnede sager: Sociale og 
kulturelle forhold. Frikulørte mænd, kvinder & børn i Christiansteds, 1744- 1811. Liste, paa de Negere, som 
angive sig at være frie, men have efter Secretariatet frie- Brev Protocoll ingen Confirmation paa deres frihed. 
Magasinoppstillingsplass 3.81.563 
132 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering, 1744 – 1911 Gruppeordnede sager: Sociale og 
kulturelle forhold. Fribreve for slaver på St. Croix 1769 – 1807. Magasinplass: 3.81.577. 
133 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Generalguvernementet. Bevillinger til at holde rombod, 1774 – 1820. 
Magasinplass 2.46.1 
134 ibid. 
135 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering, 1744- 1911 Gruppeordnede sager: Sociale og 
kulturelle forhold. Frikulørte mænd, kvinder & børn i Christiansteds, 1744- 1811. Generallisten over 
Fricouleurte Mænd, Kvinder og Børn i Christiansted District for Aaret 1800. Magasinoppstillingsplass 3.81.563 
136 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber. 1758 – 1915, Matrikel for 
St. Croix 1800. Magasinoppstillingsplass: 86.35.  
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slavene totalt. De økte sitt slavehold i takt med sin økning i antall, men forholdsvis eide de 

hvite 5-6 ganger flere slaver gjennom hele perioden.  

 

Spesielt når det gjaldt personer med flere enn åtte slaver ser vi en markant forskjell. Det var 

nesten ingen frie fargede som kom opp i dette antallet slaver i løpet av hele perioden. Det var 

riktignok noen få enkeltindivider i siste halvdel av min periode, men dette var enkelttilfeller. 

Likevel mener jeg at de frie fargede som gruppe gjorde store økonomiske fremskritt i denne 

perioden. Grunnen til det er at mange av de frie fargede økonomisk stod på nivå med og 

passerte et stort antall av de hvite. Hvis en ser bort fra de hvite som eide fra åtte slaver og 

flere, så var det ikke store forskjeller mellom de registrerte frie fargede og midtsjiktet av den 

hvite befolkningen. De indre forskjellene i den hvite befolkningen i Christiansted på slutten 

av 1700-tallet gjør at gjennomsnittstallene ikke forteller hele sannheten. I 1775 eide de hvite 

innbyggerne i Christiansted i gjennomsnitt over fire slaver hver. For de hvite med syv slaver 

eller færre, som utgjorde hele 3/4, var gjennomsnittet kun 1,24 slaver. Når jeg sammenligner 

de frie fargede som var registrert i matriklene med de hvite soldatene, underoffiserene, 

lærerne, lavere embetsmennene og til og med sjøkapteinene, mener jeg dermed at de mot 

slutten av 1700-tallet hadde relativt like økonomiske ressurser. De frie fargede registrert i 

matriklene hadde i gjennomsnitt nesten én slave. Men vi må da huske at nesten ¾ av de frie 

fargede ikke en gang var med i matriklene. Jeg mener likevel at dette beviser at det var 

muligheter for en viss sosial mobilitet. Selv om de frie fargede helt klart var mye fattigere og 

mer ressurssvake enn sine hvite naboer på slutten av 1700-tallet, stod de på ingen måte 

utenfor økonomien. De var ikke, som slavene, plassert helt utenfor det økonomiske systemet. 

De hadde, som gruppe og spesielt som enkeltindivider, muligheten til å oppnå økonomiske 

ressurser som overgikk store deler av den hvite befolkningen.      

 

En stor andel av de frie fargede er altså ikke oppført i matriklene da ikke eide slaver eller 

eiendom. Det er vanskelig å si så mye om hva disse personene eide og hvordan de levde. Jeg 

har i dette kapitlet vist at de ikke fikk noe støtte fra myndighetenes fattigkasse, men at de 

forskjellige kirkesamfunnene trolig hadde lignende støtteordninger hvor også frie fargede 

kunne få støtte. Kildene forteller oss også at mange av de frie fargede døde i ytterste 

fattigdom og ikke eide noen ting da de døde. Men som jeg har drøftet i dette kapitlet var dette 

ikke noe som var spesielt for de frie fargede, også hvite personer forlot jorda uten å eie den 

berømte nåla i veggen. Kildene sier ikke noe om hvordan de kjøpekraftige frie fargede, som 

det ble en del av utover på 1700-tallet, omsatte sine varer. Auksjoner var den vanligste formen 
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for omsetting av alle slags varer på denne tiden, men her var de frie fargede mer eller mindre 

fraværende. Mindre varer, som matvarer, ble nok omsatt på markeder, men hvorfor de frie 

fargede ikke i større grad handlet varer på auksjoner over dødsbo og ikke kjøpte en eneste 

slave på de registrerte auksjonene, står for meg som en gåte. De må av en eller annen grunn 

ha foretrukket, eller blitt presset til, andre arenaer for omsetting av varer. For det fantes frie 

fargede med økonomisk handlekraft og det var frie fargede som eide store mengder eiendeler, 

og et sted måtte de jo få det fra.  

 
I andre halvdel av 1700-tallet hadde de frie fargede en rekke forskjellige yrker. For mennene 

var det vanligst å arbeide med ulike varianter av håndverk i følge de kildene jeg har funnet. 

Kvinnene utøvde oftest typiske kvinneyrker som syerske, husholderske og frukt- og saftselger 

fra gaten eller markedene. Ut fra matrikkelopplysningene jeg har gjennomgått var det også 

flere frie fargede, både menn og kvinner, som eide hus de leide ut. Det er også trolig at en del 

av de frie fargede kvinnene livnærte seg som prostituerte og elskerinner for hvite menn. Dette 

er det vanskeligere å finne bevis for i kildene, men flere av de samtidige berettende kildene 

hevder dette.     
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KAPITTEL 4: 
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Mange bestemmelser regulerte de frie fargede 
I denne delen av oppgaven skal jeg forsøke å gjøre rede for de juridiske begrensningene som 

fantes for frie fargede på St. Croix i tidsrommet 1755 til 1800. Jeg vil legge frem en rekke 

ordinanser og plakater som delvis eller i helhet gjaldt frie fargede. Plakater og ordinanser var 

lover som bare gjaldt dette lokale området. De var som regel undertegnet av 

generalguvernøren, men det var også tilfeller hvor det var en av kommandantene på en av 

øyene som utstedte en plakat eller ordinans. Jeg skal også se nærmere på to lover som kom fra 

kongen i København. Jeg vil også, i den grad det er mulig, drøfte hva grunnene var for å 

innføre de ulike bestemmelsene. Og til sist vil jeg forsøke å drøfte i hvilken grad de ulike 

bestemmelsene ble håndhevet i virkeligheten.  

 

Totalt utkom det 47 plakater fra 1755 til 1800137 som regulerte ”Negere og Couleurte”. Av 

disse har jeg funnet 14 plakater i dokumentene ved riksarkivet i København, som på en eller 

annen måte regulerer, forbyr eller påbyr de frie fargede som gruppe noe. Og da mener jeg at 

de frie fargede som gruppe eksklusivt ble regulert. Alle vanlige lover og regler gjaldt jo for 

dem også, men dette er ekstra reguleringer. I tillegg vil jeg komme inn på Phillip Gardelins 

plakat fra 1733, da den i teorien var virksom til langt ut på 1800- tallet og to andre plakater fra 

før 1755 som fortsatt var virksomme i min tidsperiode. Jeg vil, som før nevnt, også se på to 

lover. 

 

Noen av plakatene ble offentliggjort på nederlandsk, så de har vært vanskelig å tyde og 

oversette. Det kan derfor være noen flere detaljer i lovene som omhandlet de frie fargede, men 

jeg mener bestemt dette ikke kan ha vært noe av betydning. Selv om jeg ikke forstår mye 

nederlandsk, så var datidens nederlandske ord for en fri farget ”Vry Neger”, så det var lett og 

se i kildene hvis det stod noe om de frie fargede. Det var også kun kilder fra før 1755 som var 

på nederlandsk. Da var de frie fargede så få i antall på St. Croix at det også antagelig var færre 

reguleringer som ble innført. Totalt sett mener jeg at jeg har svært godt kildemateriale for å 

gjøre rede for de juridiske begrensningene de frie fargede ble utsatt for på St. Croix fra 1755- 

1800. 

 

                                                 
137 DRA. Generaltoldkammeret- Ældra del. Vestindisk- guineisk renteskriverkontor. 1625 – 1832 Register, fra 
de vestindiske øer udstedte kgl. Anordninger m.m. Magasinoppstillingsplass: 439 
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Jeg vil ikke gå igjennom alle lovene og plakatene i sin helhet, da det ville overstige denne 

oppgavens omfang. Jeg vil nevne alle, men kun drøfte nærmere syv av dem. Det er også flere 

plakater som regulerer det samme forholdet fordi lovene ble gjentatt og innskjerpet. Til disse 

syv lovene vil jeg også drøfte hva bakgrunnen for de aktuelle reguleringene kan ha vært. Som 

jeg var inne på i kildekapitlet, var dette den helt klart vanskeligste delen å finne kilder til i 

hele oppgaven. Jeg har derfor ikke like mye om dette som jeg skulle ønske. Jeg vil også se på 

i hvilken grad lovene fungerte i praksis. Var det bare ord på et papir? Eller var dette de 

faktiske forholdene de frie fargede levde under på denne tiden? 

 

Plakatene regulerte de frie fargede på mange forskjellige arenaer. Det er naturlig å inndele 

plakatene i tre kategorier. Den første kategorien lover og plakater var de som regulerte selve 

frigivelsesprosessen. I denne kategorien vil jeg plassere følgende plakater138 (noen av 

plakatene er plassert i flere kategorier da samme plakat kunne regulere flere forskjellige 

forhold): 

• Peder Clausens plakat som krevde at alle frie fargede skulle ha gyldig fribrev og alltid 

bære cocaden fra 4. januar 1774. 

• Christian VIIs lov som regulerte hvordan frigivelsesprosessen skulle foregå fra 10. 

oktober 1776.139 

• Peder Clausens ordre hvor de frie fargede påminnes å få seg gyldige fribrev fra 18. 

september 1778. 

 

Den andre kategorien lover og plakater regulerte de frie fargedes økonomiske muligheter: 

• Friderich Moths plakat som forbød frie fargede å kjøpe rom etter mørkets frembrudd 

og å eie utsalgssteder for rom fra 11. desember 1741. 

• Kong Frederik Vs ”Reglement for Slaverne” som fastslo at de frie fargede hadde de 

samme rettigheter som andre frie mennesker fra 3. februar 1755. 

• Peter Clausens plakat som forbød de frie fargede å dyrke, omsette eller bære på seg 

bomull fra 11. august 1767. 

                                                 
138 DRA.Generaltoldkammeret- ældre del 1740- 1798, Kolonialplakater m.m. Magasinoppstillingsplass 443 og 
Generaltoldkammeret- Ældra del. Vestindisk- guineisk renteskriverkontor 1625 – 1832. Register, fra de 
vestindiske øer udstedte kgl. Anordninger m.m. Magasinoppstillingsplass: 439 
139 DRA. Chronologosk Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve, samt andre trykte 
Anordninger, som fra Aar 1670 af ere udkomne. VI Deel. København 1795. Trykt hos Joh. Rudolph Thiele s. 
191- 193 og trykt i Royal Danish American Gazette 8. februar 1777. Whim Plantation Archives, St. Croix. 
USVI. 
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• Ulrich Wilhelm von Røepstorffs plakat som stadfestet de frie fargedes rett til å jakte 

fra 5. september 1772. 

• I følge Elisabeth Rezende kom det en plakat i 1776 som forbød de frie fargede å få 

borgerbrev og handelslisenser som var i kraft helt til 1835,140 men jeg har ikke sett 

denne kilden selv. 

 

Den tredje og siste kategorien lover og plakater regulerte de frie fargedes sosiale liv:  

• Phillip Gardelins plakat fra 5. september 1733. 

• Friderich Moths plakat som forbød frie fargede å kjøpe rom etter mørkets frembrudd 

og å eie rom- sjapper fra 11. desember 1741. 

• Poul Lindemarchs forordning som regulerte til hvilke tider og i hvilke rom- sjapper de 

frie fargede fikk oppholde seg fra 31. januar 1746. 

• Paul Lindemarchs plakat som regulerte hvor de frie fargede skulle bo i Christiansted 

fra 23. desember 1746. 

• Jens Hansens forordning som regulerte erstatningen til for folk som forulykket i en 

maroonjakt fra 15. august 1748.141 

• Kong Frederik den Vs ”Reglement for Slaverne” som fastslo at de frie fargede hadde 

de samme rettigheter som andre frie mennesker fra 3. februar 1755. 

• Komandant Kraghs plakat som påbød de frie fargede å alltid bære en rød ”cocade” (et 

rødt bånd som skulle skille de frie fargede fra slavene) fra 21. mai 1768. 

• Peder Clausens plakat som innskjerpet kravet om til enhver tid å bære med seg fribrev, 

og som innskjerpet kravet om å alltid bære ”cocaden” fra 4.januar 1774. 

• Peter Clausens plakat som regulerte de frie fargedes selskapsliv og diverse andre 

forhold fra 5. oktober 1774. 

• Peter Clausens plakat som forbød de frie fargede å ta samme navn som sin tidligere 

hvite eier fra 12. oktober 1775. 

• Schimmelmanns forordning som regulerte hvordan de frie fargede kunne gå kledd og 

hvor mange som kunne være forsamlet på kveldstid fra 26. mai 1786. 

 

Den første, og mest kjente, plakaten som regulerte de frie fargede kom altså allerede i 1733. 

Dette er den beryktede Gardelins plakat fra 5. september 1733.142 Denne plakaten er berømt 

                                                 
140 Rezende 1997 
141 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Generalguvernementet, Plakatbøger 1744- 1791. Magasinoppstillingsplass: 
3.2.1.4 
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for sin grusomhet i de torturlignende avstraffingsmetodene som skulle brukes overfor slaver 

som rømte, hevet en hånd mot hvite og så videre. Blant annet står det at en slave som forsøker 

å rømme skal ha sin fot avkappet. De grusomme detaljene i avstraffingsmetoder er knapt 

mulig å forstå i dagens samfunn. Av alle de 18 paragrafene, er det bare to som omtaler de frie 

fargede. I § 15 står det at en fri farget som gjorde seg skyldig i å skjule en slave som hadde 

stukket av eller som handlet med varer stjålet av slaver, ville miste alle sine rettigheter, få 

varene konfiskert og til slutt ville bli deportert fra landet. Alle de andre paragrafene henvender 

seg eksplisitt til slaver. Men når en kommer til den siste § 19, står det at alle koloniens slaver 

og frie negere umiddelbart skal rette seg etter de overstående paragrafer.  

 

Jeg har ikke sett nærmere på verken lovforarbeider eller politi- og rettsprotokoller for å sjekke 

opp i hvilken grad denne loven gjaldt for de frie fargede. Men jeg kan med 100 % visshet si at 

Gardelins plakat ikke gjaldt for de frie fargede generelt. Dette var en lov som regulerte 

slavene. § 15, som henvendte seg spesielt til frie fargede er selvfølgelig unntaket. Jeg har 

jobbet med store mengder politirapporter og forskjellige protokoller fra domsstoler som kilder 

til denne delen av oppgaven og har ikke sett et eneste eksempel på at frie fargede er anholdt, 

mistenkt eller straffet for brudd på andre paragrafer enn nummer 15 i Gardelins plakat.  

 

Bestemmelser som regulerte frigivelsesprosessen 
Det er én lov som fremfor noen er kjent for å regulere selve frigjøringsprosessen for slaver. 

Dette er Christian VIIs anordning hvor de frie fargede forsikres sin frihet fra 10. oktober 

1776.143 Den eksisterende litteraturen på dette feltet betrakter dette som den loven som påla de 

frie fargede å få seg offisielt fribrev og la seg føre inn i fribrevsregistret under trussel om å 

miste sin frihet.144  

 

Clausens plakat 

Jeg har derimot funnet ut at dette ikke var nytt da det kom i 1776. For allerede to år tidligere 

utstedte Peder Clausen en plakat som gikk ut på mye av det samme. 4. januar 1774 gjorde 

generalguvernøren det klart:  

 

                                                                                                                                                         
142 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Generalguvernementet, Plakatbøger 1733- 1882. Gardelins Plakat. 
Magasinoppstillingsplass 2.1.1 
143 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Generalguvernementet. Plakatbøker1733- 1882. Christian VII`s Anordning 
hvorveed.. Magasinoppstillingsplass: 2.1.4 s. 253 
144 Hall 1992, s. 145- 149, Lawaets 1979, s. 19- 25 og Rezende 1997, s. 141 
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At som jeg er kommen i Erfaring:  

1: At her paa Eylandet Opholde sig een stoer Deel Neegere, der give sig ud for frie, og 

ikke kan godtgjøre Deres Fridom, uden maaske ved een eller anden Løs Attest fra et 

andet Land, hvilket endskiønt det kunde medføre Sandhed, dog ikke kan være 

tilstrækkelig til derefter at andtages og indskrives udi dette Stæds frie Neeger Corps. 

2: At mange af Landets Indvaanere have givet Neegere frie, endskiønt deres 

Creditorer efter Deres Død ike er bleven betalte, og da Altsaa have givet det bort, som 

De ike eyede. 

3: Det (…) skal kunde fremvise Kiøbe Breve fra deres Mestere, som dog Aldrig have 

faaet betalning derfor, og følgelig icke ere Andet end Gavebreve ved hvildken falsk 

Indrettning Creditorene liigeledes blive bedragen. 

4: At mange udgive sig for at være frie fødte, uden at kunde beviise det, hvorved især 

Mandfolkene selv underkastes den fare, at kunde paa Fremmede Stæder Andtastæs og 

Sælges, som Slaver; Saa skal enhver Neeger og Neegerinde, Dreng og Piige herpaa 

Alle de Danske Eylande være forbunden at forsyne sig med General-Gouverneurens 

friebrev, under det Kongl. Siigl, og skal eenhver, som forinden dette Aars Udgang, 

icke kand fremviise slig straxen derefter forføye sig fra Landene; thi ellers vorder de 

Andseet som Slaver, som ved Auction blive bortsolgte. 

 

Denne plakaten inneholdt også en påminnelse om påbudet om at alle frie fargede skulle gå 

med et rødt og hvitt bånd rundt armen eller hodet, kalt ”cocade”. Straffen for å gå uten 

”cocaden” var to rd. i bot, en til statskassen og en til personen som anga. 

 

Fra denne datoen ble det påbudt for alle frie fargede å registrere seg i fribrevsprotokollen med 

de påkrevde papirer og til en hver tid å ha på seg sitt fribrev som bevis på sin frihet. Straffen 

for å ikke etterkomme dette påbudet kunne bli å miste sin frihet og bli solgt som slave. 

 

Det er vanskelig for meg å si noe om i hvilken grad denne plakaten ble håndhevet i praksis. 

Dette fordi politirapportene finnes bevart i et noenlunde omfang først fra 1777. I følge 

indeksen skal det være kilder fra 1776 i arkivene også, men det er bare et par enkelttilfeller 

som er leselige. Og 8. februar 1777 ble Christian VIIs anordning offentliggjort i avisen Royal 

Danish American Gazette. Derfor er det umulig å si noe om tilfellene av arrestasjoner på 

grunn av manglende fribrev og/ eller ”cocade” i politirapportene, var med bakgrunn i 

Clausens plakat fra 1774 eller Christian VIIs anordning fra 1776. 
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Uansett var det en del frie fargede som ble anholdt for å ikke ha fribrev de ti årene etter 

kunngjøringen av Christian VIIs anordning. Det var i gjennomsnitt tre personer hvert år som 

ble arrestert og straffet for å ikke ha fribrev. Den vanligste straffen var de foreskrevne 50 rd. i 

bot, men noen slapp unna med kun 20 rd. På den annen side var det fire tilfeller på de tolv 

årene fra 1776-1787 hvor frie fargede ble straffet med slag for justisiestøtten145 for dette 

forholdet. Ved to av tilfellene var vedkommende straffet for samme forhold før, ved et tilfelle 

står det ikke noen grunn, mens ved et tilfelle ble to frie fargede straffet med 50 slag da de 

også bar på seg gevær og heller ikke gikk med ”cocaden”:  

 
21. april 1779: Fandt ieg twende Negere med Gevæhrer paa Gaden, og da ieg spurgte 

dem, hvem de tilhørde, svarede de at de var Frie, og var de, ene Peter, og den andere 

Adriaan, men da de inget Frie- Brev hadde, og ey ingen Cocade havde paa Hatten, 

sendte ieg dem til Capit. Tongeloe, hvor hver til 50 slag. Derefter leverede ieg dem 

deres Gevæhrer.146 

 

Oversikten over de innsatte i arresten ved Christiansværn fort i Christiansted fra 1786147 viser 

også at det var noen som ble satt i fengsel for brudd på denne anordningen. Rapporten fra 5. 

august 1786 forteller at det sitter to hvite personer og seks slaver i arresten. I tillegg var det to 

frie fargede der: 

 

Jaetsch Jackson. Arrestered den 5. Decemb. 1785 formedelst ey at have noget frie-

Bref. Har vært 2 Gange i Rætten og Sidste gang den 17. May 1786. Forplæyes af 

Landets Casse. Jean Martein. Arrestered den 5. May 1786 formedelst ey at have noget 

frie-Bref. Har vært 2 Gange i Rætten og Sidste gang den 17. May 1786. Forplæyes af 

Landets Casse  

 

Dessverre er det lite bevarte kilder fra arresten. Det er derfor vanskelig å si hvor lenge de frie 

fargede satt fengslet for dette forholdet. De fire årene med kilder jeg har gjennomgått, 1784 – 

1787, var det lengste fengselsoppholdet 9 måneder. Dette var Jaetsch Jackson i eksemplet 

over som ble borte fra arrestens oversikt 10. september 1786 etter å ha blitt arrestert for å ikke 

                                                 
145 Dette var en solid trestøtte, satt ned i bakken, i fortets forgård hvor den som skulle avstraffes kunne bindes 
fast. Ble benyttet ved pisking og lignende. Det står en etterligning der den dag i dag (fortet er i dag museum).  
146 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Generalguvernementet. 1776- 1787 Rapporter fra Christiansteds 
politikammer.  Magasinoppstillingsplass: 2.49   
147 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den Vestindiske Regering. 1756- 1907, Gruppeordnede sager: Retsvæsen. 
Fortegnelse over arrestanter i Christiansværn Fort 1784- 1787., magasinoppstillingsplass: 3.81.173 
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ha fribrev 5. desember året før. Denne kilden sier ikke noe om hva som skjedde med 

personene, dette er bare en ukeoversikt over hvem som satt i arresten, hvor mange ganger de 

hadde vært til forhør og hvem som forpleide dem mens de satt der. 

 

Jeg vet derfor ikke noe mer om hva som skjedde videre med disse individene. Jeg har gått 

gjennom store mengder rettsprotokoller fra tiden rundt deres frigivelse uten å finne igjen noen 

av sakene. Det finnes utrolige mengder med journaler fra rettsinstitusjonene på St. Croix, så 

jeg har ikke gått gjennom alt. Det ville vært et for omfattende arbeid for meg i forhold til 

denne oppgaven. Det kan dermed hende at de har fått sine saker opp i en rettssal uten at jeg 

har funnet de riktige kildene. Jeg har derimot sjekket alle rettssakene i to måneder etter at de 

frie fargede personene forsvinner fra listen over arrestanter, uten å finne noe. Men jeg har 

altså ikke gått gjennom alle rettsjournaler fra Christiansted fra 1755 til 1800 og kan derfor 

ikke med sikkerhet si om disse sakene kom opp for retten eller ikke. Da jeg ikke har funnet 

noen rettssaker, vet jeg heller ikke hva et eventuelt utfall av disse rettssakene kan ha blitt. 

Men som jeg har nevnt, ble de fleste straffet direkte av politiet og da står straffen i 

politijournalene. 

 

Totalt var det ni forskjellige frie fargede som satt fengslet for å ikke ha fribrev i løpet av hele 

perioden jeg har kilder fra arresten. De satt i arresten i fortet fra to uker til 9 måneder. Alle 

kvinnene, fire personer, ble forpleid av hvite menn fra Christiansted, mens alle mennene ble 

forpleid av ”landets kasse”.148 Jeg skal ikke diskutere dette mer her, men dette bygger jo opp 

under teoriene om at en del av kvinnene livnærte seg som prostituerte eller elskerinner for 

hvite menn som jeg har diskutert tidligere i oppgaven. 

 

Det var gjennomsnittelig både flere hvite og slaver som satt i arresten til enhver tid. De fleste 

frie fargede som satt i arresten satt der for gjeld.149 

Likevel var dette ikke mange arrestasjoner i forhold til antallet frie fargede som gikk rundt i 

Christiansted på denne tiden uten fribrev. Frinegerkapteinen lagde i 1784 eller 1785150 en liste 

over de fargede personene i Christiansted som anga seg for å være fri, men som ikke hadde 

noe fribrev i henhold til fribrevsprotokollen. Dette året var det hele 152 personer, 99 kvinner 

og 53 menn, som i følge denne oversikten ikke hadde det påkrevde fribrevet, mens omtrent 

                                                 
148 ibid. 
149 ibid. 
150 Kilden er ikke datomerket, men antallet gjør at jeg med sikkerhet kan fastslå at den var fra 1784 eller 1785. 
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380 hadde godkjente fribrev.151 Når vi i tillegg vet at byen Christiansted på 1780-tallet ikke 

hadde mer enn rundt 4000 innbyggere, hvorav nesten 2500 var slaver,152 så er det lett å 

skjønne at politiet ikke hadde håndheving av denne loven som førsteprioritet. I følge de 

politirapportene153 jeg har gått igjennom fra denne tiden, virker det som om det var 16 

politibetjenter i Christiansted. Og i tillegg var det registrert 13 offiserer i frinegerkorpset154 i 

1791, som også patruljerte gatene og skulle håndheve lovene. Selv om de alltid patruljerte i 

par, var det såpass mange patruljer i en relativt liten og gjennomsiktig by, at de kunne ha 

arrestert mange flere av de frie fargede uten gyldig fribrev hvis de hadde gått inn for det. Og 

siden disse kildene er fra 1780-tallet, så var det Christian VIIs anordning de håndhevet - eller 

ikke håndhevet.  

 

Christian VIIs anordning 

Christian VIIs anordning fra 10. oktober 1776 bygget på, og var i store deler identisk med, 

Peder Clausens plakat fra to og et halvt år tidligere. Denne anordningen uttrykte de to samme 

bekymringene som Clausens plakat gjorde; nemlig at frie fargede risikerte å miste sin frihet 

og at kreditorer risikerte å tape deler av det de hadde til gode fordi gjeldstyngede personer 

friga sine slaver for å minske verdien av boet. I likhet med Clausens plakat var hovedpoenget 

at alle frie fargede skulle inneha og bære med seg et offentlig fribrev. Alle som ønsket å frigi 

en eller flere av sine slaver måtte få sitt ønske lest i rettssalen. Hvis det ikke var noen kreditor 

som gjorde krav på slaven (slaver var eiendom155) innen to måneder skulle han eller hun føres 

inn i fribrevsprotokollen og få sitt fribrev. Dette gjaldt også frie fargede som kom fra andre 

kolonier.  

 

På tross av at anordningen foreskrev helt klare regler for hva slags skriftlig dokumentasjon 

som krevdes for å få fribrev, var det en åpning også for de uten den nødvendige 

dokumentasjonen. I § 6 står det nemlig at de som de to siste årene før loven ble kunngjort, av 

                                                 
151 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering. 1744- 1911 Gruppeordnede sager: Sociale og 
kulturelle forhold. Frikulørte mænd, kvinder & børn i Christiansteds, 1744- 1811. Liste, paa de Negere, som 
angive sig at være frie, men have efter Secretariatet frie- Brev Protocoll ingen Confirmation paa deres frihed. 
Magasinoppstillingsplass: 3.81.563 
152 Lawaetz 1979, s. 43 
153 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Generalguvernementet. 1776- 1787 Rapporter fra Christiansteds 
politikammer.  Magasinoppstillingsplass: 2.49  
154 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering, 1744- 1911 Gruppeordnede sager: Sociale og 
kulturelle forhold. Frikulørte mænd, kvinder & børn i Christiansteds, 1744- 1811. Generallisten over 
Fricouleurte Mænd, Kvinder og Børn i Christiansted District for Aaret 1791. Magasinoppstillingsplass 3.81.563 
155 Olsen, Poul Erik. Fra ejendomsret til menneskeret. Artikkel hentet fra boken Fra slaveri til frihed – Det 
dansk- vestindiske slavesamfund 1672- 1848. Red.: Per Nielsen. Danmark 2001. ISBN 87-89384-78-4. s. 25-52 
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allmennheten har blitt ansett som frie, uten noen heftelser ved dem, skulle få sitt fribrev uten 

de nødvendige papirene. 

  

I de tilfellene hvor slaver ble frigjort i et testamente etter sin eiers død, noe som var relativt 

vanlig, skulle eierens ønske oppfylles. Men bare etter å ha gjennomgått en prøving. Først 

skulle testamentet kunngjøres i retten. De som eventuelt mente den avdøde skyldte dem noe 

som de ikke hadde fått gjort opp, hadde så to måneder på seg til å fremme sitt krav. Hvis 

avdødes øvrige eiendeler ikke var nok til å gjøre opp gjelden, ble personen ikke frigitt, men 

gitt som slave til kreditoren. Vi kan selv tenke oss hvordan dette må ha føltes for de som ble 

rammet av denne loven; først bli forespeilet å endelig få sin frihet og så bli gitt bort som slave 

til en fremmed noen uker senere.  

 

Selv om Christian VIIs anordning var svært identisk med Clausens plakat, hadde den med 

noen flere detaljer og konkretiseringer. Den foreskrev blant annet hva som skulle skje med de 

frie fødte barna. § 8 foreskriver at barn født av frie fargede mødre, etter at de har blitt døpt, 

skulle innskrives i kirkebøkene som ”frie født”. Barnet skulle også få sitt eget ”frie født 

certifikat” hos generalguvernøren så fort moren hadde fremvist sitt eget fribrev. 

 

Anordningen inneholdt, som nevnt, også et påbud om at alle frie fargede måtte oppgi hva de 

skulle livnære seg av når de fikk sitt fribrev. Denne informasjonen stod i fribrevene156 og i 

følge anordningen ville den bli kontrollert. De frie fargede fikk derimot lov til å skifte yrke, 

men da måtte dette innrapporteres til generalguvernøren. Straffen for å ikke overholde dette 

påbudet var deportering eller å bli solgt som slave på en offentlig auksjon. Christian VIIs 

anordning modererte seg litt i forhold til Clausens plakat da den foreskrev at alle skulle få en 

påminnelse fra generalguvernøren på at de manglet fribrev før de ble truet med å bli deportert 

eller solgt. 

 

Jeg har allerede diskutert i hvilken grad denne loven ble håndhevet i praksis. Hvorfor politiet i 

så liten grad slo ned på brudd på denne loven, er vanskelig å svare på. En sannsynlig mulighet 

er at politikonstablene ikke hadde det samme synet på dette som lovgiverne. En 

politikonstabel tilhørte på ingen måte det øvre sjiktet av den hvite befolkningen og, som jeg 

                                                 
156 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering, 1744- 1911 Gruppeordnede sager: Sociale og 
kulturelle forhold. Frikulørte mænd, kvinder & børn i Christiansteds, 1744- 1811. Magasinoppstillingsplass 
3.81.563 
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har vist i den økonomiske delen, var det stor forskjell i økonomisk status innad blant de hvite. 

Politikonstablene kan derfor ha hatt mer sympati med de frie fargede som muligvis stod 

nærmere dem selv i økonomisk status. En annen mulighet kan ha vært tolkningen av 

paragrafen som ga alle som hadde blitt sett på som frie de to siste årene før kunngjøringen av 

anordningen rett til fribrev. Politibetjentene kan i praksis ha tolket dette som at de som ble sett 

på som frie, ikke behøvde å ha fribrev. De hadde fått hevd på sin frihet uten den nødvendige 

dokumentasjon, og skulle derfor ses på som frie. Jeg understreker at dette bare er en hypotese. 

 

Intensjonene med bestemmelsene 

Lovforarbeidene til disse lovene er heller ikke spesielt tilgjengelige. Til Christian VIIs 

anordning av 10. oktober 1776 har jeg ikke funnet noen kilder knyttet til lovforarbeidet i de 

kildene jeg har hatt tilgang til og gått igjennom. Clausens plakat av 4. januar 1774 må 

selvfølgelig ha vært det store utgangspunktet for kongens anordning. Til Clausens plakat her 

jeg derimot funnet noen kilder knyttet til lovforarbeidet i det ”secrete” råds 

forhandlingsprotokoller fra 1773.157 

 

Den 23. desember 1773 var det et utvidet ”Secret-Raad” da kommandanten på St. Thomas, 

Wilhelm Anthon Lindemand, Major Malleville og Jens Reime Schumacher var ankommet 

Christiansted to dager før. I tillegg var generalguvernør Clausen, oberstløytnant 

Schimmelmann og Müller, de 3 faste i sekretrådet på denne tiden, til stede. De viktigste 

sakene som ble behandlet på møtet var noe om toll og innførselsskatt. De brukte mesteparten 

av møtet på å diskutere dette. Men det har også kommet inn flere supplikker fra ”ærefulle 

plantere og borgere på Eylandet”, om det stadig voksende antall frigjorte slaver i byen 

Christiansted. Generalguvernøren tok derfor opp dette som en sak. Han refererte fra 

supplikantene at det var et stort problem at mange slaver løper maroon og søkte tilflukt blant 

de frie fargede i byen. Da det, i følge supplikantene, var langt fra alle frigjorte som bar den 

påbudte ”cocade” (påbudt i Kraghs ordinanse fra 1768) var det svært vanskelig å finne de 

slaver som hadde stukket av og hente de tilbake til sine rettmessige eiere. Supplikantene håpte 

generalguvernøren ville gjøre noe med situasjonen. 

 

                                                 
157 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den Vestindiske Regering 1755- 1848Forhandlingsprotokoller. 1755- 1771. 
Det Secrete Råds forhandlingsprotokoller. Magasinoppstillingsplass 3.1.1. 
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Schimmelmann sa at han var svært enig med supplikantene og mente det måtte gjøres noe for 

å forhindre dette. Han sa også noe om ”de tyvagtige Negere og mulatter i Christianstæd”, hvor 

det var vanskelig å tyde hele setningen. Müller sa det var skammelig at de ”frigjorte negere og 

mulatter” ikke fulgte ”Eylandets lover og ifører seg cocaden”. Han sa også at politivesenet i 

fremtiden måtte reagere sterkere overfor dette problemet. 

 

Kommandanten på St. Thomas mente dette problemet burde kunne forhindres hvis bare alle 

frie fargede fulgte loven og iførte seg ”cocaden”. Da ville det ha vært enkelt for politivesenet 

å ta til fange de slaver som gjemte seg i byen. Han poengterte også at de frie fargede 

selvfølgelig måtte få sin frihet skriftlig bevist hos ”Advocatus Regius”, og bære sitt fribrev på 

seg til enhver tid. 

 

Clausen konkluderte med at problemet først og fremst ikke var lovene, men at de frie fargede 

og politiet måtte opprettholde disse lovene med større ”andagt”. Han mente allikevel at det 

trengtes en innskjerping av eksisterende lover som klarere påbød de frie fargede å få sin frihet 

dokumentert og få sitt fribrev. Det virker ut fra diskusjonen i ”det secrete raad” som om det 

ikke har vært et absolutt påbud for frie fargede å få seg fribrev før dette tidspunktet, men at 

det bare har vært oppfordret til det. Alle representantene som uttalte seg var mer opptatt av at 

de frie fargede måtte bære det synlige tegnet på at de var frie, enn selve fribrevet og prosessen 

for å få det. Det er ingen av innleggene som tok opp problemet med kreditorer som ikke får 

sitt tilgodehavende, som jo var et stort poeng i plakaten.  

 

Når det gjaldt lovforarbeidene var det et klart synspunkt at lovene omkring de frie fargedes 

plikt til å bære det synlige beviset på sin frihet måtte skjerpes og håndheves strengere. Kun en 

av representantene hevdet at de burde pålegges å få seg fribrev. Ingen av representantene 

virket heller opptatt av å sikre at de frie fargede ikke mistet sin frihet, noe som var et stort 

poeng i plakaten. Det virker helt klart som om det viktigste poenget var å skille de som 

virkelig var frie fra de som ikke var det. Medlemmet i det utvidede secretrådet ønsket helt 

klart å få på plass en lovgivning som fungerte slik at ingen fargede personer kunne bli ansett 

som frie uten å være det.  

   

Et enstemmig råd rådet derfor generalguvernøren til å offentliggjøre en ny plakat som påbød 

frie fargede å få seg fribrev, klargjorde loven om å bruke ”cocaden” og innskjerpet straffene 

ved brudd på de eksisterende lovene på dette feltet. 
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Det virker ut fra disse kildene at bakgrunnen for å innføre denne plakaten først og fremst ikke 

var å sikre de frie fargedes frihet. Hovedpoenget var å forhindre at slaver som ikke rettmessig 

hadde fått sin frihet ble ansett som frie. Jeg har flere steder i oppgaven argumentert for at det 

var mulig å få hevd på sin frihet selv uten den påkrevde dokumentasjonen. Dette var nok noe 

som den slaveeiende hvite eliten ikke likte, da det kunne ha den konsekvens at slaver rømte 

inn til byen og forsvant i mengden og utga seg for å være frie, uten å være det. Hvis de klarte 

det en lengre stund, kan det virke som om de etter hvert ble sett på som frie.  

 

Friheten måtte bevises 

Clausens plakat fra 1774 inneholder ingen klausul som gir frie fargede uten dokumentasjon 

rett til sin frihet, uansett hvor lenge de har vært sett på som frie. Dette må ha vært et stort 

problem for mange som hadde fått eller kjøpt sin frihet rettmessig, men som allikevel, av en 

eller annen grunn, ikke hadde de påkrevde skriftelige dokumenter. Christian VIIs anordning 

rettet opp i dette, da den hadde en paragraf som ga alle fargede personer som de to siste årene 

var sett på som frie, rett til å få fribrev uten dokumentasjon. Dette kan ha vært et resultat av at 

man så at Clausens plakat fikk noen svært urettferdige resultater. Som et eksempel kan jeg 

nevne en kilde fra 1832. Dette er et vitneutsagn fra en hvit person om at ei fri farget dame var 

rettmessig fri og ikke slave. Og dette var 40 år etter:158 

 

I hereby certify that I perfectly recollect that in the yaer 1792 I became (…) a Woman 

of the Name of Charlotte Amelia Prince, who, orgiginally, was the Property of William 

Schuster, and, afterwards, belonged to Secretary Müller, in order to obtain her 

Freedom, and that she was emancipated in Consequence of having paid al the full 

Amount of what was, then, demanded, from her for this Purpos, and that I have 

considered her a free ever since.- 

St.Croix March 1st: 1832      Edward Stevens 

 

Selv om noen hadde vært ansett som fri i 40 år, skjedde det at de måtte bevise sin frihet. Og 

dette på tross av at Christian VIIs anordning i 1776 stadfestet klart at alle som hadde vært sett 

på som frie i to år skulle få sitt fribrev. Nå benyttet antagelig denne kvinnen seg ikke av dette 

tilbudet da behovet for å bevise sin frihet kom opp i 1832, men vi ser uansett et eksempel på 

hvordan de frie fargede måtte bevise sin frihet.  

                                                 
158 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering, 1744 – 1911 Gruppeordnede sager: Sociale og 
kulturelle forhold. Fribreve for slaver på St. Croix 1769 – 1807. Magasinplass: 3.81.577.  
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Påminnelse 

Den siste plakaten jeg har funnet som regulerte frigivelsesprosessen var også undertegnet 

Peder Clausen. Den er underskrevet 18. september 1778 og var en påminnelse om kravet til de 

frie fargede om å få seg fribrev. Plakaten stadfestet at det fortsatt var mange frie fargede på 

øya som ikke hadde fribrev. Den henviser til Christian VIIs anordning og understreker at alle 

frie fargede forpliktes å inneha et fribrev og bære det på seg til enhver tid. Den har ingen 

innskjerping i straffene, som fortsatt var trussel om bortsending fra landet eventuelt å bli solgt 

som slave. Men i motsetning til anordningen fra 1776 har denne ingen klausul om at alle skal 

ha en påminnelse før straffen settes i verk.159  

 

Jeg har tidligere i oppgaven lagt frem flere kilder som viser til at langt fra alle frie fargede 

etterkom oppfordringene (frem til 1774) og påbudet om å inneha et fribrev. Denne plakaten 

bygger opp under det samme inntrykket. Når det ble utstedt en plakat som innskjerpet de frie 

fargedes plikter til å skaffe seg fribrev, og i klare ordlag slo fast at dette var en plikt, er det en 

pekepinn på at alle ikke hadde etterfulgt ordren. Hvis alle frie fargede hadde gjort hva 

plakatene og anordningene påbød dem, hadde det ikke vært behov for denne plakaten. Så bare 

det at den kom ut, er med på å bevise at alle frie fargede ikke fikk seg fribrev. Dette bygger 

også opp under min hypotese om at politiet ikke prioriterte håndhevingen av dette påbudet 

høyt, da over 150 fargede personer som anga seg for å være var frie ikke, hadde fribrev i 

Christiansted på midten av 1780- tallet.160 Dette må politiet ha vist om, fordi byen fortsatt var 

for liten og gjennomsiktig til at de ikke skulle ha gjort det. 

 

Bestemmelser som regulerte de frie fargedes økonomi  
Fredrik Vs Reglement fra 1755 har jeg omtalt før, og minner om at det i utgangspunktet sikret 

de frie fargede de samme økonomiske mulighetene, også å få borgerbrev, som de hvite. Loven 

ble aldri publisert og satt i verk. 

Allerede i 1741 kom det ut en plakat som fratok de frie fargede visse inntektsmuligheter. I 

Friderich Moths plakat av 11. desember 1741 ble det forbudt for frie fargede å eie ”rom- 

sjapper”. Det var uten tvil et marked for flere skjenkesteder for rom i Christiansted etter hvert 

                                                 
159 DRA. Generaltoldkammeret- Ældra del. Vestindisk- guineisk renteskriverkontor. 1740 – 1798 
Kolonialplakater m.m. No. 28. Magasinoppstillingsplass: 443 
160 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering, 1744- 1911 Gruppeordnede sager: Sociale og 
kulturelle forhold. Frikulørte mænd, kvinder & børn i Christiansteds, 1744- 1811. Liste, paa de Negere, som 
angive sig at være frie, men have efter Secretariatet frie- Brev Protocoll ingen Confirmation paa deres frihed. 
Magasinoppstillingsplass 3.81.563 
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som byen vokste og antallet skipsanløp økte utover 1700-tallet. Ut i fra politirapportene var 

det også en god del slike steder på 1770- og 1780-tallet. Jeg har registrert åtte forskjellige 

steder hvor politiet har vært inne og jaget bort folk eller arrestert noen.161 Noen steder kan 

selvfølgelig ha gått konkurs underveis, men at det fantes flere slike skjenkesteder til enhver 

tid er det ingen tvil om. Og denne mulige næringsveien var altså alle frie fargede ekskludert 

fra ved lov. 

 

Bomull 

I denne kategorien lover og plakater skal jeg se nærmere på en av plakatene. Det er en plakat 

fra 1767 som omhandlet dyrking og omsetting av bomull. Dette er den eneste plakaten hvor 

jeg har funnet kilder som konkret omhandler saksbehandlingen til plakatene eller lovene.  

 

Frem til nedgangstidene på 1790-tallet kunne man tjene like gode penger på bomull som på 

sukker, men uten å investere i nærheten av samme kapital. Risikoen var dermed langt mindre 

og man trengte ikke mer enn et par slaver for å komme i gang. Denne delen av 

plantasjeøkonomien var langt mer tilgjengelig for frie fargede enn den ekstremt 

kapitalintensive sukkerindustrien. Av disse grunnene var det derfor mye større sannsynlighet 

for at frie fargede skulle slå seg opp innenfor denne næringsveien for å bli plantere og 

jordeiere. Dette var ikke noe den hvite eliten ønsket. Derfor kom det 11. august 1767 ut en 

plakat fra generalguvernør Peder Clausen som regulerte dette forholdet.162 De tre første 

paragrafene var rettet mot slavene og deres forbud mot all befatning med bomull, hvis de ikke 

hadde skriftlig bevis fra sin eier på hvem bomullen tilhørte.  

§ 4 rettet seg mot de frie fargede: 

 

Skal det være alle frie- Negre og –Mulatter forbuden at plante Cattun, undtagen de, 

som have Land til Eiendom, thi skulle nogen anden af dem antreffes med Cattun til 

Sals, skal samme ham fratages og tilfalde den som ham anholder, og frie- Negeren 

eller –Mulatten straffes med 3 Maaneders Fængsel paa Vand og Brød udi Fortet, og 

Skal det ude (!?) engang være nogen af dem, som eie Land, tilladt at plante Cattun, 

med mindre de ere forsynede med Attest fra Borgerraadet, hvor hen de sig have at 
                                                 
161 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Generalguvernementet, 1776- 1787 Rapporter fra Christiansteds 
politikammer. Magasinoppstillingsplass: 2.49  
162 DRA. Generaltoldkammeret- Ældra del. Vestindisk- guineisk renteskriverkontor. 1740 – 1798. 
Kolonialplakater m.m. No. 28. Peder Clausens placat om bumullsdyrking av 11.aug 1767. 
Magasinoppstillingsplass: 443 
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addressere med Rapport om, hva Land de besidder og hvormange Slaver til at 

cultivere samme. 

 

Plakaten forbød alle frie fargede å selge eller omsette bomull. I tillegg oppmuntret plakaten til 

angiveri da angiveren selv fikk beholde den beslaglagte bomullen. Men det var en mulighet 

også for frie fargede å dyrke bomull. Man måtte da eie land som var til dette formålet og i 

tillegg måtte frie fargede i følge denne plakaten søke borgerrådet om lov før de eventuelt fikk 

starte. Slik jeg tolker plakaten måtte også eventuelle eiere av bomullsplantasjer, på tidspunktet 

plakaten kom ut, søke om å få lov til å fortsette med det de holdt på med. Den hvite eliten 

sikret seg med dette full kontroll over en viktig økonomisk sektor i plantasjeøkonomien. I 

1767 var det nok ikke mange frie fargede som hadde de økonomiske ressursene som krevdes 

til å kjøpe og sette i gang en bomullsplantasje. Men som jeg har vist i den økonomiske delen, 

var det en god del frie fargede som fikk så pass med økonomiske muskler at dette kunne ha 

vært en potensiell viktig næring for de frie fargede. Det satte imidlertid denne plakaten en 

effektiv begrensning for.  

 

De hvite makthaverne så at enkelte frie fargede opparbeidet seg økonomi og økonomiske 

ressurser til å kunne ta steget inn på denne arenaen. De syntes derimot ikke det var passende 

for fargede personer å ta steget inn som plantasjeeiere og brukte dermed jussen til å ta 

kontrollen over en utvikling de ikke ønsket. Det står i innledningen til plakaten at den settes i 

verk etter godkjenning i borgerrådet og secretrådet. Da det vanlige var at slike plakater bare 

ble diskutert i borgerrådet, og jeg ikke har fått tilgang til kildene derfra, var dette den eneste 

plakaten jeg fant kilder fra lovforarbeidene fra. Jeg har også funnet et par linjer angående 

Peder Clausens plakat om fribrev og cocaden fra 4. januar 1774, men det er ingen reell 

diskusjon.  

 

I det secrete råds behandlingsprotokoller163 fra 4. august 1767 står det noe om diskusjonene i 

forkant av denne plakaten. Peder Clausen var generalguvernør og ledet rådet hvor også 

borgerne Jørgensen og Müller deltok. Det står at de har fått en forestilling fra borgerrådet, 

hvor de klager på at det ikke gjøres noe med alt sukkeret og bomullen som stjeles fra de hvite. 

Borgerrådet omtaler normalt tyveri, men omtaler også at slavene planter bomull på sine egne 

                                                 
163 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den Vestindiske Regering, 1755- 1848 Forhandlingsprotokoller. 1755- 1771. 
Det Secrete Råds forhandlingsprotokoller. Magasinoppstillingsplass 3.1.1. 
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små landområder164 som tyveri. Borgerrådet mente derfor at det nødvendig med ”en offentlig 

Placat at forbyde, det ingen Negere verken Slave eller frie Cottun af noget slags verken kan 

plante, kiøbe, sælge eller ved noen Tiid bære paa siig.” 

 

Borgeren Müller var den første som kommenterte generalguvernørens innledning. Han mente 

at en slik plakat kanskje kunne sette en stopper for all den stjålne bomullen og klærne fra 

ulovlig bomull som ble omsatt blant frie fargede i byen. Generalguvernør Clausen la til at det 

ikke sømmet seg for folk av den ”Classe” (de frie fargede) å bedrive plantasjevirksomhet på 

lik linje med ”de blanke” på de nye landområdene. Ut fra resten av teksten ser det ut som om 

det er snakk om noen nye landområder som skal legges ut, hvor de er redde for at frie fargede 

skal kjøpe seg opp og plante bomull. Jeg er usikker på om dette er jord som allerede er solgt 

til frie fargede hvor de har begynt å plante bomull, eller om det er jord som snart skal legges 

ut og de ser at det kan være et trolig scenario. Müller sa seg enig i dette. Jørgensen uttalte seg 

ikke om saken i det hele tatt. 

 

Saken ender med at de blir enge om at Clausen skal utstede en plakat som forbyr dyrking, salg 

og oppbevaring av alle typer av bomull for alle slaver og frie fargede. Unntak kan gjøres i 

visse tilfeller for frie fargede, men forhandlingsprotokollen forteller ikke noe mer om hva de 

unntakene skulle være. Straffene mente de burde være 50 eller 100 slag ved justisiestøtten for 

slaver og bot, eventuelt piskeslag ved gjentagelse, for frie fargede.165 

 

Det er litt vanskeligere å si noe om i hvilken grad denne plakaten fungerte i praksis. Det er 

ingen saker om dette i politiprotokollene, men det var heller ikke naturlig da dette ikke falt inn 

under politiet i Christiansteds ansvarsområde. Det er bedre å se i matriklene for å få svar på 

dette. Og de gir et utvetydig svar da det var svært få frie fargede som eide og/ eller drev 

bomullsplantasje. I følge Haagensens beretning var det flere frie fargede som eide 

bomullsplantasjer da han var der i 1758.166 I matrikkelen er det kun registrert en fri farget som 

eier av en plantasje. Dette var en bomullsplantasje, men den var mye mindre enn de fleste 

andre plantasjene i samme område. Det ser ikke ut til at Haagensens opplysninger er helt 

korrekte. 

  

                                                 
164 Det var vanlig at hver slave eller slavefamilie fikk en liten flekk land å plante mat til eget forbruk på. 
165 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den Vestindiske Regering, 1755- 1848 Forhandlingsprotokoller. 1755- 1771. 
Det Secrete Råds forhandlingsprotokoller. Magasinoppstillingsplass 3.1.1. 
166 Haagensen, 1758 
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På 1770-tallet var det også kun én fri farget plantasjeeier i følge de matriklene jeg har 

gjennomgått. Og dette samtidig som de frie fargede som gruppe økte både i absolutt antall og 

i antall som hadde de økonomiske ressursene som skulle til. Det kan derfor virke som om 

plakaten også var virksom i praksis. På slutten av 1790-tallet var det tre frie fargede som eide 

små bomullsplantasjer i ”Ost Ende Qvarter”.167 Her kan man selvfølgelig hevde at det var 

andre grunner som holdt de frie fargede borte fra denne næringsveien og at de derfor ikke 

hadde deltatt på denne økonomiske arenaen uansett. Selv om dette er en mulighet, er jo 

plakaten i seg selv det beste motargumentet. Hvorfor skulle myndighetene utstede denne 

plakaten og innføre kontroll over de frie fargede som eventuelt fikk kjøpe og drive en 

bomullsplantasje hvis det ikke var et reelt ”problem”? Da generalguvernør Clausen i tillegg så 

klart uttrykte at dette ikke var passende for personer av denne klasse, så mener jeg det 

dessuten gir et godt bilde av hva som var den hvite elitens intensjoner. 

 

Jakt 

Den neste plakaten som regulerte de frie fargedes økonomiske muligheter skiller seg ut fra de 

andre. Av de 16 lovene, plakatene og lovene jeg har funnet i arkivene er dette den eneste som 

faktisk ga (eller stadfestet) de frie fargede en rettighet. Dette var med unntak av Fredrik Vs 

reglement fra 1755 som aldri ble satt ut i livet. Ulrich Wilhelm von Røepstorffs placat av 5. 

september 1772168 forbød alle slaver å jakte med våpen. Men den stadfestet samtidig at de frie 

fargede, på lik linje med de hvite, hadde rett til å jakte med våpen. For mens slavers omgang 

med våpen ble sett på som en særlig risiko for kolonien, hadde de hvite såpass tiltro til de frie 

fargede at de fikk beholde denne rettigheten. Denne plakaten er ikke en av de jeg skal drøfte 

nærmere. 

 

Bestemmelser som regulerte de frie fargedes sosiale liv 

I siste halvdel av 1700-tallet ble de frie fargedes hverdag regulert på en rekke områder. Det er 

innenfor denne kategorien jeg har funnet klart flest bestemmelser. De hvite mekthaverne 

ønsket å regulere alt fra de frie fargedes tider for å være utendørs til hvordan de gikk kledd. 

 

 

 

                                                 
167 Rezende, 1997, s. 111 
168 DRA. Generaltoldkammeret- Ældra del. Vestindisk- guineisk renteskriverkontor. 1740 – 1798 
Kolonialplakater m.m. No. 28. Magasinoppstillingsplass: 443 
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Fredrik Vs ”Reglement for Slaverne” 

Den første plakaten jeg skal se litt nærmere på er Kong Frederik Vs ”Reglement for 

Slaverne”. Denne loven handler i all hovedsak om å gi slaven visse grunnleggende rettigheter. 

I 45 paragrafer stadfestes noen elementære plikter en slaveeier hadde overfor sin slave. Dette 

går på fritid og maksimum arbeidstid, religiøs opplæring, rett til mat og klær, 

avstraffingsmetoder, skille av mor og barn og så videre. De to siste paragrafene (§ 44 og § 45) 

omhandler derimot de frie fargede. Her står det svart på hvitt: 

 ”§44 Frigivne skulle bære særdeles Ærbødighed for deres forrige Eiere, disses Enker og 

Børn, men iøvrigt ikke være underkastede nogen Forpliktelse” og 

”§45 Frigivne skulle nyde alle Fribaarenes Rettigheder, og agtes og ansees lige med disse”.  

 

Her stadfestes i utgangspunktet de frie fargedes like rettigheter med de hvite. Utover at de 

skulle vise sine tidligere eiere og deres familie en særlig respekt, skulle de ha de samme 

rettighetene. Hvorfor var da dette ikke tilfellet siste halvdel av 1700-tallet? De lokale 

myndighetene unngikk rett og slett å proklamere og publisere loven.169 Det var først i 1817, 

da de frie fargedes petisjon fra året før ble diskutert i København at dette ble oppdaget hos 

myndighetene i Danmark.170 Grunnen til at loven ikke ble proklamert var helt klart at den var 

for liberal og ville påføre slaveeierne for høye utgifter. De så på sine slaver som sin 

eksklusive eiendom og ønsket ikke at myndighetene i et land på andre siden av jordkloden 

skulle bestemme hvordan de skulle behandle sine slaver. Jeg vil her minne om det faktum, 

omtalt i kapittel 1, at en svært liten del av de hvite innbyggerne var danske eller av dansk 

avstamming på St. Croix på denne tiden. Dette kan helt klart ha påvirket lojalitetsfølelsen til 

”moderlandet”. Danmark-Norge stod også svært svakt i maktforholdet mellom myndighetene 

og de ”utenlandske” slaveeierne, så de hadde ingen muligheter til å presse gjennom sin vilje. 

Generalguvernøren måtte hele tiden la de lokale plantasjeeierne og handelsmennenes 

interesser veie tungt. Det var tross alt de som skaffet inntekter til statskassa fra koloniene. 

 

Jeg har ikke lykkes i å finne noen kilder som sier noe om de diskusjonene eller 

forhandlingene som foregikk før avgjørelsen om å ikke publisere loven ble tatt. Jeg kan med 

sikkerhet si at dette ikke ble tatt opp i det secrete råd da jeg har gjennomgått deres 

                                                 
169 Hall, 1992 s. 146- 147. og Rezende, 1997 s. 119 
170 Rezende, 1997 s. 119 
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protokoller171 fra denne tiden. Den eneste kilden jeg har funnet som sier noe om dette 

forholdet er et register over alle utkomne skrivelser, lover, plakater, anmodninger og 

forordninger som angår ”Negere og Couleurte” fra 1672 til 1832.172 Her er Fredrik Vs 

”Reglement for Slaverne” ført inn med datoen 3. februar 1755 foran. Den neste anmerkingen i 

registeret er datert 26. april 1755 hvor det er protokollført en skrivelse angående 

publikasjonen av reglementet av 3. februar 1755. Her har det antagelig kommet et skriv som 

sa at Fredrik Vs lov ikke skulle publiseres.    

 

I de utallige politirapportene og retts- og domsprotokollene jeg har gått gjennom fra årene 

1755-1800 har jeg heller ikke kommet over en eneste sak hvor en slave, hvit eller fri farget er 

anholdt eller dømt for noe med henvisning til denne loven. Jeg konkluderer derfor med at 

Fredrik Vs ”Reglement for Slaverne” aldri var i praktisk bruk på St. Croix på 1700- tallet.       

Det er likevel mulig at de frie fargede har fått vite om innholdet i loven. Hall hevder i sin 

bok173 at de frie fargede i dansk Vestindia så på denne loven som det dokumentet som i 

utgangspunktet sikret de som gruppe de grunnleggende friheter og rettigheter. Men jeg har 

altså ikke noe grunnlag for å drøfte dette videre. 

 

Cocaden 

En av de største bekymringene for de hvite angående de frie fargede, var at de kunne skjule 

rømte slaver og at disse kunne forsvinne i mengden blant de frie fargede i byen. Kommandant 

Kragh utstedte derfor en plakat 21. mai 1768, som påbød alle frie fargede å ha på seg et rødt 

og hvitt bånd rundt armen eller hatten, den såkalte ”cocaden”. Dette for å kunne skille de frie 

fargede fra slavene til enhver tid. Den samme plakaten understreket også at frie fargede ikke 

fikk bære våpen av noe slag, med mindre de var med i organisert eksersis eller annen pålagt 

tjeneste fra myndighetenes side.174  

 

                                                 
171 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den Vestindiske Regering, 1755- 1848 Forhandlingsprotokoller. 1755- 1771. 
Det Secrete Råds forhandlingsprotokoller. Magasinoppstillingsplass 3.1.1 
172 DRA.Generaltoldkammeret- ældre del 1740- 1798, Kolonialplakater m.m. Magasinoppstillingsplass 443 og 
Generaltoldkammeret- Ældra del. Vestindisk- guineisk renteskriverkontor. 1625 – 1832 Register, fra de 
vestindiske øer udstedte kgl. Anordninger m.m. Magasinoppstillingsplass: 439 
173 Hall, 1992 s. 146 
174 DRA. Extract af de for de Kongelige Danske Vestindiske Eilande udkomne Reglementer, Ordonnancer, og 
Placater Negerne betræffende. Nummer 32. Commandant Krag`s Plakat. Boks 365 
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I rapportboken fra Christiansted politikammer175 var frie fargede fra 1776-1787 innblandet i 

261 av rundt 1000 episoder som ble registrert. Slaver var de antatte gjerningsmenn i omtrent 

halvparten av sakene, mens hvite utgjorde resten. Blant de hvite var matroser 

overrepresentert. 13 av sakene gjaldt brudd på forhold omtalt i Kraghs plakat fra 1768. I de 

fleste tilfeller hadde de frie fargede brutt loven om å ikke bære noe form for våpen utenfor 

tjeneste, men det var også fire tilfeller hvor det er protokollført at frie fargede var anholdt for 

å ikke ha båret ”cocaden”. I to av disse tilfellene ble personene også anholdt for å bære våpen 

i samme situasjon. Jeg har hentet et eksempel fra 21. september 1782 hvor politipatruljen fant 

to ”Negere” med geværer på gaten. Da patruljen spurte de hvem de tilhørte svarte de at de var 

frie. Den ene het William og den andre Holmvig. I følge rapporten sendte patruljen dem til 

frinegerkaptein Tongeloe da de ikke hadde ”cocaden” på hattene sine. Der fikk de en straff på 

50 piskeslag hver før de fikk sine geværer tilbake. 

 

Sosialt dagligliv 

Den neste plakaten jeg skal drøfte mer inngående, som regulerte de frie fargedes sosiale 

dagligliv, kom 5. oktober 1774 og var en svært omfattende plakat.176 Plakaten regulerte en 

rekke forhold i de frie fargedes dagligliv, både skjenking av rom, sammenkomster og 

gambling. I tilknytning til de forskjellige forholdene refereres det til andre tidligere plakater 

som har regulert de samme forholdene. Flere av de plakatene det henvises til finnes ikke i 

kildene i dag.  

 

Rom 

Det første forholdet som plakaten minnet om og ønsket å innskjerpe, som dreiet seg om de 

frie fargede var § 2, og omhandlet forbudet mot å skjenke rom til slaver og frie fargede i de 

tillatte utsalgsstedene for rom etter klokka seks om kvelden. Her henvises det til tre tidligere 

plakater, hvorav jeg bare kjenner til en. Straffen for slavene og de frie fargede for å bryte dette 

forbudet var en ”Skyving”,177 mens skjenkerne hadde forbrutt sitt privilegium til å holde 

rombod. Straffen for dette var 200 rd. i mulkt. Summen skulle betales uten rettssak og skulle 

deles likt mellom angiveren og byens fattigkasse.   

 

                                                 
175 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Generalguvernementet, 1776- 1787 Rapporter fra Christiansteds 
politikammer.  Magasinoppstillingsplass: 2.49 
176 DRA.Generaltoldkammeret- ældre del 1740- 1798, Kolonialplakater m.m.. Magasinoppstillingsplass 443 
177 Dette var antagelig en form for pisking. I følge www.urbandictonary.com kan ordet ha to betydninger: 1: 
”scrape or slice off the inside surface of a piece of leather” 2: “remove very thin slices from a piece of material” 
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Sammenkomster 

Paragraf seks referer til plakater fra 17. mai 1756 og 20. august 1773 og at de ” Saa dog synes 

alle forommeldte allegerede Placater at være enten gaaen af Glemme, eller af Opsetsighed 

foragtede.” Peter Clausen skrev videre at han derfor, for den allmenne ”Roeligheds 

Bestyrelse” ikke bare ville fornye de tidligere plakater, men også innskjerpe dem. Andre del 

av § 6 lyder (første del omhandlet slavene):  

 

Saa maa og ingen Frineeger herefter understaae sig, at holde nogen Dants udi sit 

huus eller paa anden stæd uden Gen. Gouv. – eller den Høist Commanderendes udi 

hans stæd, skriftelige Tilladelse, da, naar saadan og erholdes, dennem ei tillades at 

dantse længere om Aftenen end til Kl. 10 slet; og forbydes i denne Begivenhed alle 

Blanke, som og alle Slaver, af hvad Stand og Rang da første end maate være, at 

indfinde sig ved saadanne Negerdantse, og der med dennem at Dantse eller drikke, 

mindre paa nogen Maade at foruroelige dem, i vidrig Fald skal den Frineger, som til 

at dantse har faaet Tilladelse, for hver Slave Neger, som hos ham ved Dantsen maatte 

antreftes, bøde 10 rd., eller, i Mangel af Uformuendhed, løbe Spidsrotgang,178 om det 

er Mand, saamange Gange som etter Omstændighedene ham tilkiendes, eller om det 

er Quinde, da straffes paa Vand og Brød i Fortet i 6 Uger. Blanke som en 

Politipatrulje eller annen patrulje skulle finde på et slikt sted skal anholdes og bringes 

til Fortet. Bot = 100 rd.eller 2 Uger Vand og Brød, eller og paa Stædet af Frinegerne 

arresteres og til Fortet henbringes (…) bøde 100 rd., halvparten til Opbringeren og 

halvparten til de fattige. 

 

Vi ser av teksten i plakaten at tidligere plakater som skulle regulere de frie fargedes 

festligheter og forsamlinger kveldstid ikke ble fulgt i praksis. Da det ikke finnes 

politirapporter fra før 1776, er det umulig å sjekke dette opp mot kildene. Men teksten fra 

generalguvernør Clausen var så klar at det er rimelig å anta at dette var noen av de ”sovende” 

plakatene, lokale lover som ikke ble overholdt i praksis.  

 

Mens slavene fikk holde dans til kl åtte etter skriftlig tillatelse fikk altså de frie fargede holde 

på to timer lenger. Men også de måtte ha skriftlig godkjennelse fra høyeste myndighet på øya. 

Det er også mulig at det var en innskjerping at man måtte ha tillatelse fra høyeste myndighet. 

                                                 
178 En avstraffelsesmetode hvor man måtte løpe et visst antall ganger gjennom en forsamling utstyrt med 
trestokker som de slo løs på personen med. 
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Jeg har ikke fått sjekket dette mot originalkildene da plakatene fra 17. mai 1756 og 20. august 

1773 ikke er blant de bevarte kildene. I politirapportene er det derimot registrert flere 

hendelser som kan minne om dette. For det første er det registrert en rekke godkjennelser for å 

holde dans og ball gitt til frie fargede. Det går ikke an å fastslå med sikkerhet, ut fra 

rapportene, om godkjennelsen kommer fra generalguvernøren, men det virker som om den 

kommer fra politimesteren.179 Dessuten finnes det eksempler på at politipatruljen stengte flere 

danser og fester180 og anholdt frie fargede for å ha brutt andre bestemmelser knyttet til ballet, 

selv om det stod i rapporten at de hadde godkjennelse til å holde dans fra politimesteren.  

Politiet grep inn blant annet på grunn av for mange folk, at det var slaver eller hvite der eller 

at de ikke hadde avsluttet til tida. 

 

Nå er jo alle politirapportene fra tiden etter denne plakaten, men jeg mener fortsatt at disse 

kildene kan være en indikasjon på at tidligere plakater har nøyd seg med å kreve tillatelse fra 

politimesteren, og så har denne praksisen fortsatt. En annen mulighet er at generalguvernøren 

på et senere tidspunkt delegerte dette ansvaret videre til politimesteren. 

 

Det ble gitt relativt mange tillatelser i løpet av den perioden jeg har gjennomgått 

politiprotokollene. Bare i året 1787 ble det gitt 17 tillatelser til dans og ball. For hvert år i 

perioden 1776-1787 ble det i gjennomsnitt gitt tillatelse til dans eller ball litt oftere enn en 

gang i måneden. På 12 år ble det gitt litt over 170 tillatelser til dans og ball i Christiansted. 

Det ble i samme periode registrert syv episoder hvor politipatruljen kom over en dans, hvor 

arrangøren ikke hadde søkt om tillatelse. Ved alle tilfellene ble dansen avsluttet og gjestene 

sendt vekk. I to av tilfellene står det ikke noe mer, så antagelig slapp den ansvarlige unna uten 

straff. I de fem andre tilfellene varierte straffen for arrangøren fra 50 rd. til 50 slag ved 

”Justisiestøtten”. Det står ikke noe om hvorfor to av personene fikk piskeslag som straff, 

mens de andre fikk bot. Dette kan ha vært fordi de ikke kunne betale en bot eller fordi de av 

andre grunner ble straffet hardere av politiet. Andre grunner kan ha vært at de ikke hadde 

mulighetene for å bestikke tjenestemennene (som de andre kan ha gjort) eller at personen som 

utførte lovbruddet tidligere var straffet og at straffen derfor ble strengere. Ingen av gjestene 

                                                 
179 Dette ut i fra ordlyden og utformingen i politirapportene. Ved andre tillatelser gitt av generalguvernøren står 
det eksplisitt i rapporten at tillatelsen er gitt av generalguvernøren. 
180 For eksempel 26. april 1787 og 22. juli 1782. DRA. Vestindiske lokalarkiver. Generalguvernementet, 1776- 
1787 Rapporter fra Christiansteds politikammer. Magasinoppstillingsplass: 2.49 
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ble straffet eller registrert. Ingen av disse sakene kom heller noen gang opp i politiretten181 og 

straffene ble stort sett iverksatt dagen etter forseelsen hadde inntruffet. 

 

Gambling 

Paragraf tre i den samme loven forteller om alle problemene knyttet til ”Negerenes 

umættelige Lyst til Spill tages aldeles Overhaand, som intet andet kan føde af sig end Tyverie, 

Bedragerie og Skielmestycker” og at Clausen derfor ser seg nødt til å ”alvorligen” forby alt 

spill blant ”Negerne”. Her trodde jeg det i utgangspunktet var siktet til slavene, da det i alle 

andre tilfeller som regulerte de frie fargede står spesifisert ”frinegerne” eller ”saavel Slaverne 

som Frinegerne”. Men i politirapportene finner jeg en rekke tilfeller hvor frie fargede er 

innbrakt og straffet for spill. Her er et eksempel fra 1784: 

 

”19. juni: Optagede een frie Neger som Spillede paa Gaden og indsade ham i Fortet. 

20. juni: Blev bemeldte Neger afstraffed med 100 Slag for Støtten.”182 

 
Og et annet fra 1787: 

 
” 11. juni: Frie Negeren Andreas, som havde spillet Tærninger med Doctor Ferralls Negere, 

blev afstraffed med 30 Slag hos Frie Neger Capitainen.”183 

 

I følge Clausens plakat var straffen 150 slag ved ”Justisiestøtten”, men vi ser at straffen 

varierte. Det er også registrert en rekke slaver som er straffet for spill, og her varierer straffen 

fra 100 til 200 piskeslag. Det virker unektelig som denne paragrafen også gjaldt de frie 

fargede. Det kan også ha kommet ut en annen plakat som forbød spill blant de frie fargede (en 

som ikke finnes bevart), men den må ha kommet ut på den samme tiden. Dette fordi det 

allerede i det første året i de bevarte politiprotokollene, 1776, var registrert tilfeller av frie 

fargede som ble straffet for dette.  

 

Intensjonen med plakaten 

Jeg har heller ikke til denne bestemmelsen funnet noen kilder som omhandler forarbeidet til 

plakaten. Den eneste kilden jeg har som sier noe om dette er innledningen i plakaten. I 

                                                 
181 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Christiansteds Byfoged, 1756 – 1841 Politirettsprotokoller. 
Magasinoppstilling: 38.9.3 
182 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Generalguvernementet, 1776- 1787 Rapporter fra Christiansteds 
politikammer.  Magasinoppstillingsplass: 2.49 
183 ibid. 
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hvilken grad dette stemte overens med virkeligheten er det vanskelig å si noe sikkert om. Når 

det gjelder forholdene rundt dansene og ballene har jeg to teorier som kan forklare den strenge 

reguleringen. Det er ikke sikkert at det var selve bråket og larmen som var de ledende hvites 

virkelige bekymring. Mitt inntrykk etter å ha lest mange kilder som omhandler dette temaet er 

at det var redselen for oppløp og et eventuelt opprør som var den virkelige bekymringen. 

Dette forklarer også det absolutte forbudet mot at slaver fikk delta. De hvite var fullstendig 

klar over sin underlegenhet i antall i forhold til slavene. Et opprør var derfor en konstant 

potensiell trussel. Og blant de frie fargede fantes det personer med ressurser, i form av penger, 

våpen, respekt og tilgjengelig tid. De hvite var derfor redde for store forsamlinger av slaver og 

frie fargede, og da spesielt i samlinger hvor det ble drukket alkohol. Her kunne fort misnøyen 

med tingenes tilstand utvikles til konspirasjons- og opprørsplaner. Dette var ikke noe som var 

spesielt i de dansk- norske koloniene, men et fenomen som fantes i alle de karibiske koloniene 

hvor slavene var i stort tallmessig overtall.184 Forbudene omkring dansene og ballene ble også 

gjentatt flere ganger, i form av plakater, forordninger og anordninger, i årene etter denne 

plakaten kom ut langt inn på 1800- tallet.185 

 

De hvite ble også nektet å delta i de samme dansene og ballene i følge samme plakat. Dette 

kan kanskje virke litt merkelig da en ville anta at dette minsket faren for konspiratoriske 

planer. Men det er flere forhold som påvirker dette. For det første er det ikke sikkert de 

ledende hvite var helt sikre på hvilken side de fattige hvite ville stå på i en eventuell voldelig 

oppstand. Som jeg har kommet frem til i den økonomiske delen, kan det ha vært en stor del av 

den fattigste hvite befolkningen som både sosialt og økonomisk kan ha følt mer fellesskap 

med sine frie fargede naboer enn de rike hvite plantasjeeierne og kjøpmennene. Det er ikke 

sikkert at disse heller var så fornøyd med tingenes tilstand.  

 

For det andre mente den hvite eliten at andre hvite mennesker, uavhengig av status og rikdom, 

ikke burde involvere seg med de fargede på noen arenaer. De forsøkte å hindre dette ved å 

forby giftermål mellom hvite og fargede, og flere av de berettende kildene,186 hvor forfatterne 

tilhørte eliten av hvite, fordømte hvites omgang med fargede i nedsettende ordlag. De ønsket 

et samfunn preget av raseskille. Selv om dette antageligvis hadde sitt utgangspunkt i redselen 
                                                 
184 Handler, Jerome S. og Sio, Arnold A., Neither Slave nor Free, The Freedmen of African Descent in the Slave 
Societies of the NewWorld. Cohen, David W. og Greene, Jack P. (red). The Johns Hopkins University press, 
Baltimore and London 1972, s.214. 
185 DRA. Generaltoldkammeret- Ældra del. Vestindisk- guineisk renteskriverkontor. 1625 – 1832 Register, fra 
de vestindiske øer udstedte kgl. Anordninger m.m. Magasinoppstillingsplass: 439 
186 Bl.a. Carstens 1740, Haagensen 1758 og West 1790. 
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for slaveopprør, var dette et vanlig menneskesyn i de karibiske koloniene på denne tiden. 

Mennesker med mørk hud var ikke like mye verd som de europeiskættede. Den viktigste 

sikkerhetsforanstaltningen de hvite kunne bygge opp mot et opprør fra slavene, var å få de til 

å tro at de faktisk hadde det bedre som slaver. Ved å indoktrinere i slavene at de var 

mindreverdige mennesker som ikke kunne styre seg selv, ville ikke planene og ønskene om 

opprør være like aktuelle. Kirken var blant annet med på å bygge opp under dette synet, men 

jeg skal ikke gå nærmere inn på dette i denne oppgaven.187 Den slaveeiende hvite eliten var 

derfor svært lite interessert i at de fargede, både frie og slaver, omgikk og sosialiserte med 

hvite, på grunn av faren for at de skulle skjønne at de hadde de samme forutsetningene og 

følte seg likeverdige med dem. 

 

Navn 

Navnene sine fikk heller ikke de frie fargede velge helt fritt fra 1775. Da kom det nemlig ut en 

plakat fra Peter Clausen som forbød de frie fargede å ta samme navn som sin tidligere hvite 

herre. Dette var, i følge Clausen, et utbredt problem og skapte mange vansker for 

administrasjonen. Han hevdet også, i plakatens innledning, at dette var frekt og upassende fra 

de frie fargedes side. Heretter skulle de sette N.N.188 foran navnet hvis de ønsket å hete det 

samme som sin tidligere hvite eier.189 Dette gjenspeiler det jeg har drøftet over. 

 

Klær og smykker 

Den siste plakaten jeg skal se nærmere på kom ut i 1786 og regulerte de frie fargede i et mer 

detaljert omfang enn jeg har sett i noen av de andre plakatene. Her ønsker Schimmelmann i 

sin forordning190 å begrense hvor pent de frie fargede fikk gå kledd. Jeg gjengir innledningen 

på forordningen i sin helhet: 

 

Det da jeg ikke med Ligegyldighed har kunnet ansee den skadelige Indflydelse, som er, 

imellem Folk af Couleuren, saavel frie som Slaver, paa nogle Aar sig indsnegen 

overdreven Yppighed, har havt paa det Almindelige, ikke alleneste derved, at mange af 

Qvindekiønet, for at udrede de Omkostninger, en, med deres Stand og Vilkaar, saa 

                                                 
187 For mer om dette se: Kruse, 2000  
188 Av latinske Nomen nescio som betyr ”Jeg kjenner ikke navnet”. Fra: www.wikipedia.no 
189 DRA. Generaltoldkammeret- Ældra del. Vestindisk- guineisk renteskriverkontor. 1740 – 1798 
Kolonialplakater m.m. No. 28. Peder Clausens placat av 12.okt 1775. Magasinoppstillingsplass: 443 
190 DRA. Generaltoldkammeret- Ældra del. Vestindisk- guineisk renteskriverkontor. 1740 – 1798 
Kolonialplakater m.m. No. 28. Schimelmanns forordning av 26. mai 1786. Magasinoppstillingsplass: 443 
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lidet passende Pynt af prægtige – og til betydelige Summer opløbende Klæder samt 

andre Prydelser udfordre, have uden Undseelse aldeles opofret sig til et forargeligt 

Levnet;- istæden for at vælge en eller anden rigtig haandlæring, hvorved de i 

Ærbarhed kunne fortiene deres Brød, lader deres Bestræbelser gaae ud paa, at 

tilvende sig saaedanne Liebhaberes Hierter, der ere daarlige nok til, endog med deres 

egne – og ofte med deres Venners og Families Rum- at forskaffe dem de 

Overdaadigheds Varer, som de kan prunke med iblandt deres Ligeman endog derved, 

at saadan Yppighed hos mange, der ikke paa anden Maade have Leilighed til, at 

tilfredstille deres Lyst til Stats og Pragt, har givet Anledning til Tyverie og Utroskab, 

ike at tale om de Bedragerier, de Handlende, hos hvilke disse, til Prydelser tienlige 

Ting i Almindelighed borges, ere udsatte for.      

 
Schimmelmann rettet seg her spesielt til kvinnene som han mente gikk i overdådige klær og 

smykker som slett ikke passet til deres status og stand. I stedet for å utføre et anstendig arbeid 

brukte de tiden kun til å tiltrekke seg ”Liebhaberes Hierter”, som igjen er dumme nok til å 

skaffe damene disse luksusvarene. Og for å få råd til det måtte de ty til tyveri og bedrageri. 

Forordningen satte derfor strenge, konkrete begrensninger for hva frie fargede kunne gå i og 

med. § 1 forbød frie fargede å gå i noe smykke eller prydelser av ekte steiner, gull eller sølv. 

Det ble også forbudt å bruke klær av silke, alle broderte klær, klær med gull, sølvinnvevde 

eller påtrykte stoffer og så videre. Videre uttalte forordningen at det ble forbudt  

 

(…)at bære fiine Kniplinger, blonder, Guld- og Sølv Galoner, Silke Strømper, Silke 

Skoe, allehaande Smydker Spender af Piere de Stras eller andre slige Steene, saaog 

alle Slags Coeffurer af opsat haar, med eller foruden Sætter, samt all anden kostbar 

klædedragt, af hva Navn nævnes kan.   

 

Paragraf to i forordningen foreskrev konkret hva de frie fargede kunne gå i. Dette var enkle 

tøy av ull, lær og bomull. De kunne også bære grove kniplinger og silkebånd fra danske 

produsenter og endog et gullkors rundt hodet eller halsen. Det skulle derimot ikke være 

innfattet eller emaljert og ikke under noen omstendigheter ha en verdi av over 10 rd. De fikk 

også gå med diverse enkle forkleder, sølvspenner og til og med et enkelt lommeur i sølv. 

Videre fikk de gå i alle klær tidligere eid av hvite, men da måtte de kunne fremvise en 

skriftlig godkjenning fra vedkommende hvite at de rettmessig var deres. 
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Straffen for brudd på denne forordningen var å gå rundt i byen i spansk kappe191 for menn og 

i ”Fiddelen” for kvinner.192 Ved flere gangers brudd på reglementet ble straffen fysisk 

avstraffelse ved Negerkapteinen etter politimesterens bestemmelse avhengig av forbrytelsens 

alvorlighet og hvor mange ganger den er brutt. 

 

Mer om sammenkomster 

Den siste og tredje paragrafen i denne forordningen rettet seg også til de frie fargede. Her var 

det igjen forholdene rundt avholdelse av forsamlinger og danser på kveldstid som ble omtalt. 

Schimmelmann ville ikke i følge lovteksten frata de frie fargede mulighetene til dans og 

teselskaper, eller andre slike forlystelser. Men på grunn av de ofte inntrufne uordener så han 

seg nødt til å fastsette: ”At ingen frie af Couleuren maa fordriste sig til, at anstille nogen 

Lystighed eller Giæstebud, af hva Navn nævnes kan, hvortil flere end sex Personer uden for 

Huuset indbydes, uden at have erhverved en Attest fra Frineger Captainen.”  

 

Frinegerkapteinen måtte igjen spørre politimesteren før han ga en slik tillatelse. Ble det gitt 

tillatelse, skulle en offiser fra Frinegerkorpset overvære lystighetene for å påpasse at det ikke 

ble noe uorden. Tilsynet skulle også sjekke at ingen av gjestene brøt de ovennevnte 

bekledningsregler. De skulle også sørge for at festlighetene ble avsluttet kl 11 om kvelden. 

 

Den tredje paragrafen var nok et eksempel på påminnelse av lovforbudet mot større 

forsamlinger av frie fargede om kvelden uten skriftlig godkjenning. Dette må ha betydd at 

lovverket ikke fungerte som den hvite eliten ønsket. Siden de så seg nødt til å minne om 

loven, var det nok en del forsamlinger og danser som ble holdt uten de påkrevde tillatelsene 

og uten vakter tilstede. Som jeg har drøftet tidligere i dette kapittelet, var det også flere 

registrerte tilfeller av dette i politiprotokollene. Fra 1776 til 1787 var det 16 tilfeller av ball 

eller dans med frie fargede som ble stengt av politiet. Dette var selskaper det ikke var søkt 

tillatelse for. Som nevnt over var det også godkjente selskaper som ble avbrutt av 

ordensmaktene fordi de brøt en eller flere andre bestemmelser. Likevel er jeg av den 

oppfatning at det foregikk langt flere sammenkomster i Christiansted. En av grunnene til at 

                                                 
191 Spansk Kappe var en straff hvor personen som ble idømt straffen måtte paradere byens gater for å bli 
ydmyket og fornedret. Avsluttet som straffemetode i 1792. Hall s. 149. Selve plagget var en from for tretønne 
med hull til å tre hodet igjennom, som man måtte ha på seg. www.roskildehistorie.dk 
192 Dette var en form for en bærbar gapestokk. Da den hadde et stort hull til hodet og to mindre hull til hendene 
foran, hadde den form av en fiolin. www.wikipedia.no 
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jeg tror det, er at det fremkommer klart i samme kilde at politiet ikke stolte helt på betjentene 

fra frinegerkorpset.   

 

Selv om betjenter fra frinegerkorpset var til stede, stod det klart i plakaten at politibetjenter 

også kunne undersøke stedet. Det står også at de tilstedeværende vaktene fra frinegerkorpset, i 

likhet med verten, var ansvarlig for alle de eventuelle uordener og andre regelbrudd som 

måtte forekomme. De kunne altså stilles til ansvar hvis de ikke straks hadde forsøkt å stanse 

ulovlighetene og anholde de skyldige eller tilkalle mer hjelp. Gjestebud uten tillatelse ga 50 

slag hos frinegerkapteinen ved første lovbrudd.193 

 

Intensjonen med plakaten 

Hvorfor i all verden så de hvite seg nødt til å detaljregulere de frie fargedes utseende i en slik 

grad? Her er det de samme argumentene som ved forrige diskuterte plakat som gjelder. Det 

var svært viktig for den herskende hvite eliten å opprettholde skillet mellom hvite og fargede 

personer. De fargede, uavhengig om de var slaver eller frie, måtte ikke under noen 

omstendigheter fremstå som, og se på seg selv som, likeverdige med de hvite. Smykker og 

klær kunne absolutt være med på å prege dette bildet. Jeg har i den økonomiske delen bevist 

at det var en stor del av den hvite befolkningen som ikke hadde økonomiske ressurser til å gå 

kledd slik som forordningen beskriver at en del frie fargede gikk kledd. Og det var svært 

upassende for et rasedelt samfunn at personer fra den mindre verdsatte del av befolkningen 

gikk kledd på en måte som viste at de var mer velstående enn mange i den mer verdsatte 

delen. De frie fargede måtte rett og slett ikke gå kledd på en slik måte som gjorde at noen 

kunne komme i tvil om hvem som virkelig var ”overmenneskene”. For, som jeg var inne på 

tidligere, kunne en tvil på noe slikt få katastrofale følger for den herskende klassen.  

 

Hans West nevner også dette fenomenet i sin beretning. Selv om han gjennomgående var 

svært nedlatende og negativ i sin omtale av alle frie fargede personer, og kunne med 

”Sandhed fastsætte; at de i Almindelighed ere lade, onde, stolte og for nærværende Tid meget 

tyvagtige”, var han forbløffet over deres fremtoning i bybildet. Han forteller om de frie 

fargede som ved sin tidligere herres godhet har fått både frihet og velstand. Disse personene 

                                                 
193 DRA. Generaltoldkammeret- Ældra del, Vestindisk- guineisk renteskriverkontor. 1740 – 1798 
Kolonialplakater m.m. No. 28. Schimelmanns forordning av 26. mai 1786. Magasinoppstillingsplass: 443 



 

 100 

”De ansee sig derfor som Gentlemen og Ladies og hilse hinanden i denne Tone: how do jou 

do Sir. I hope jou well Mâm”.194 

 

Både Schimmelmanns forordning og Wests beretning hinter også til et annet fenomen som 

skapte hodebry for den hvite eliten. Problemet var hvordan flere av disse frie fargede 

kvinnene fikk råd til de fine klærne og smykkene. Som jeg drøftet i den økonomiske delen, 

var sannsynligvis prostitusjon en viktig inntektskilde for mange av dem. Dette skapte igjen 

flere problemer. For det første var det uakseptabelt at hvite menn hadde seksuell omgang med 

fargede kvinner i seg selv. Det var upassende, umoralsk og dessuten ukristent.195 Et annet 

problem var at det ble barn av dette. Og de hvite makthaverne ønsket seg absolutt ikke flere 

frie fargede. De var mange nok allerede.  

 

Prostitusjon førte også, i følge makthaverne, med seg diverse annen kriminalitet. Kundene 

hadde ikke alltid råd til å betale det kvinnene ønsket. Derfor var resultatet tyverier og 

bedrageri i stor skala. Dette står det eksplisitt i innledningen til forordningen. 

 

Det kan godt hende at tyveri var et problem knyttet til prostitusjon, men jeg er likevel sikker 

på at dette ikke var den viktigste grunnen til denne forordningen. Den tok ikke sikte på å 

fjerne de prostituerte, men regulerte bare hvordan de gikk kledd. Prostitusjon ville ikke 

forsvinne selv om de prostituerte gikk kledd annerledes. De ville jo fortsatt kreve betaling, 

selv om de ikke hengte betalingen rundt halsen lenger. Jeg mener derfor at de hvite 

makthavernes viktigste grunn for å regulere de frie fargedes klær og smykker var å 

opprettholde et klart klasseskille. Det måtte ikke være noen tvil om hvem som var de ledende 

og overlegne menneskene i dette delte samfunnet. De fargede måtte ikke begynne å tro at de 

stod på like fot med sine hvite medmennesker. For det kunne jo igjen sette spørsmålstegn ved 

hele slavesystemet hvor noen eide andre, og det var ikke noe de hvite mindre ville enn dette. 

Selv utgjorde de hvite på denne tiden (1789- 90) under 10 prosent av befolkningen på St. 

Croix.196  

 

 

 

                                                 
194 West, 1790 s. 48  
195 For mer om dette: Kruse 2000. 
196 Hall, 1992 s. 5 
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Håndhevelse 

Det kan virke som om denne forordningen ikke var like streng i praksis som på papiret. I de 

vel 18 månedene fra juni 1786 og ut 1787, etter at forordningen trådde i kraft som det finnes 

politirapporter fra, finnes det ikke et eneste tilfelle av at noen frie fargede er anholdt for å gå 

med for fine klær eller smykker. Det er riktignok registrert noen frie fargede som ble 

avstraffet for slett oppførsel, men dette gikk nok mer på hvordan de oppførte seg enn hvordan 

de gikk kledd. Det er jo også selvfølgelig en mulighet at alle frie fargede umiddelbart 

etterfulgte forordningens påbud i minste detalj fra første stund og ikke brøt den de neste 18 

månedene, men det har jeg ikke noe tro på. Hvis det var slik, som Schimmelmann og West 

hevdet, at det hadde utviklet seg en (u)kultur hvor spesielt frie fargede kvinner gikk kledd i 

overdådige klær og smykker og tiltalte hverandre som dannede mennesker, var ikke dette noe 

som forsvant over natten. Dette er selvfølgelig noe det er vanskelig å bevise, men det er nå 

slik at det skal en del til for å forandre en kultur eller ukultur. Det totale fraværet av slike 

saker i politijournalene er så merkelig at jeg velger å tolke det til at dette ikke ble slått veldig 

hardt ned på. Det kan ha vært slik at personene som brøt eller tøyde reglene bare ble 

tilsnakket av politiet, og sakene derfor ikke registrert, eller de kan totalt ha latt være å 

håndheve denne forordningen. En annen mulighet er at politibetjentene så gjennom fingrene 

med dette så lenge de fikk en del av kostbarhetene. Dette er det umulig å si noe sikkert om, 

men fakta er uansett at ingen frie fargede i følge de bevarte kildene ble anholdt eller straffet 

med bakgrunn i denne forordningen. 

 

Oppsummering   
Jeg har i denne delen av oppgaven gjort rede for en del av de plakatene og lovene som 

regulerte de frie fargede i perioden 1755–1800 på St. Croix. Jeg har også tatt med noen 

plakater som kom ut før min periode, men alle disse fem plakatene hadde fortsatt gyldighet 

da. Jeg har vist at det kom en rekke forordninger og plakater som alle, med unntak av to, 

innskrenket de frie fargedes frihet. De frie fargede fikk ikke være ute når de ville, de kunne 

ikke gå kledde som de ville, og de kunne ikke være samlet mer enn seks personer uten en 

skriftlig godkjennelse. I tillegg måtte de alltid bære med seg skriftlig bevis på sin frihet. Og 

dette var bare noen av de mange innskrenkningene i friheten de ble utsatt for i andre halvdel 

av 1700-tallet. Av de to lovene som ikke innskrenket friheten deres, ga den ene dem rett til å 

jakte, mens den andre aldri ble satt ut i livet da den sa at de frie fargede skulle ha de samme 

rettighetene som hvite.  
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Det har vært svært vanskelig å finne kilder som omhandlet forarbeidet til disse forordningene 

og plakatene. I de få tilfellene hvor jeg har funnet det, vitnet det om at makthavernes 

intensjoner kan ha vært litt annerledes enn de ga uttrykk for i plakatenes innledninger. Jeg har 

også med andre argumenter drøftet hvilke intensjoner makthaverne i virkeligheten hadde med 

plakatene. Ved flere av tilfellene mener jeg det kan virke som om de hadde intensjoner ut over 

de offisielle. Jeg har blant annet sannsynliggjort at dette var tilfellet ved loven som forbød frie 

fargede å dyrke og omsette bomull. Også ved lovene som påbød de frie fargede å ha fribrev 

og å gå med cocaden hadde antakelig den hvite eliten andre intensjoner enn å beskytte de frie 

fargede. Hovedpoenget var heller å få tatt til fange slaver som hadde stukket av. 

 

Jeg har også vist at mange av plakatene ikke ble håndhevet like strengt som lovens ordlyd 

tilsa. Ved hjelp av rettskilder og politiprotokoller har jeg vist at svært få frie fargede ble 

arrestert og straffet for de samme forholdene som plakatene krevde. Også stadige gjentagelser 

og påminnelser av plakatene vitner om det samme.  

 

Jeg mener disse argumentene bygger opp under mine hypoteser fra den økonomiske delen om 

at det var et stort sprik i interesser mellom de mer velstående hvite (makthaverne) og de 

mindre velstående (som for eksempel politibetjenter). I følge de vestindiske regnskapene var 

den offisielle lønnen for en offiser i politikorpset i Christiansted kun 176 rd. per år på midten 

av 1770- tallet.197 Denne lønnen tilsvarte ikke en gang gjennomsnittsprisen på en voksen 

slave, som stort sett varierte mellom 250 og 600 rd.198 Med bakgrunn i de opplysningene jeg 

har kommet frem til i den økonomiske delen, er det lett å skjønne at en hvit politibetjent levde 

i en ganske annen verden enn en plantasjeeier eller handelsmann med 20-30 slaver til 

oppvartning i huset. Dette kan ha betydd at politibetjentene på mange områder følte en 

nærmere tilknytning til de frie fargede, enn de hvite makthaverne. Og jeg mener dette igjen 

kan ha hatt betydning for hvordan lovene ble håndhevet.   

 

 

 

                                                 
197 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Reviderede Regnskaber Vestindiske Regnskaber. Pengeregnskaber: De 
vestindiske tropper 1700 – 1793. Magasinoppstilling 122.1,  
198 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Christiansted Byfoged, 1736-1899. Auksjonsprotokoller fra Christiansted 
1772-1774. Magasinoppstillingsplass: 38.37.11 
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KAPITTEL 5: 

 

CASE-STUDIE: 

 

CORNELIUS 
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Hvorfor Cornelius? 

Denne delen av min oppgave skiller seg en del ut fra resten av oppgaven. Her vil jeg forsøke å 

sette ansikt på alle de tallene, lovene og listene jeg stort sett behandler i resten av oppgaven. 

Det er viktig å ikke glemme at vi tross alt snakker om mennesker som en gang tenkte, levde 

og handlet. Når jeg diskuterer økonomiske muligheter, rikdom, fattigdom og boligstandard 

blant frie fargede, er det lett å bare tenke på dette som tall og tendenser og å henge seg opp i 

utviklingen for frie fargede som gruppe. Hvordan gikk det med enkeltindividene rent 

materielt? Hvilke yrkesmuligheter hadde man som farget person hvis man ikke var slave? 

Hvor valgte en å bosette seg?  

 

Jeg skal altså se litt bak tallene og lovene, og forsøke å vise hvordan livet til en fri farget kan 

ha vært. Det er selvfølgelig umulig å gjenskape hele livet til en person som levde for over 200 

år siden, men jeg mener jeg har funnet frem til en person som har etterlatt seg såpass mange 

kilder at jeg kan si noe om ham. Jeg begynte denne delen av oppgaven med 12 alternative 

personer fra åtte forskjellige familier. Av disse 12 var fem kvinner. Dette var navn jeg noterte 

meg etter hvert som jeg tråklet meg gjennom kildene ved Riksarkivet i København høsten 

2006. Til å begynne med var det frinegerkapteinene Mingo og Peter Tongeloe, Pieter 

Tamaryn og Samuel de Windth som var hyppigst representert i kildene. De var også de mest 

fornemme og velstående blant de frie fargede, med store hus i ”Kongens Gade” med over 15 

slaver arbeidende for seg.199 Men relativt fort fant jeg ut at det ikke finnes sa mange andre 

levninger fra dem, enn nettopp tallmateriale. Vi kan se de stige i gradene fra menig, via offiser 

til “Captain” i frinegermilitsen,200 og med den statusen bli invitert til offisielle middager hos 

Generalguvernøren (hvor de riktignok måtte spise i et eget rom201). Men jeg kunne ikke finne 

ut noe mer om deres skjebner. Jeg ønsket noe mer ”kjøtt på bena” og forkastet dem etter en 

stund. En annen kandidat var Thomas Howell som i 1773 arvet en bomullsplantasje i ”Ost-

Ende Qvarter” fra en hvit plantasjeeier som het Pieter Lytton.202 Vi vet ikke om dette var hans 

far eller om han bare døde barnløs og likte denne frie fargede som jobbet på plantasjen hans. 

Dette var en plantasje av normal størrelse, men da det var en bomullsplantasje eide Lytton 

                                                 
199 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber 1758 – 1915, Matrikel for 
St. Croix 1791 – 1792. Magasinoppstillingsplass: 86.26 – 86.27 
200 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering, 1744- 1911. Gruppeordnede sager: Sociale og 
kulturelle forhold. Frikulørte mænd, kvinder & børn i Christiansteds, 1744- 1811. Magasinoppstillingsplass: 
3.81.563  
201 Schmidt, Johan Christian. Blandede Anmaerkninger, samlede paa og over St. Croix I Amerika” Samleren 2, 
1788. Finnes i dag i Kongens bibliotek I København. 
202 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Reviderede Regnskaber. Vestindiske Regnskaber 1758 – 1915, Matrikel for 
St. Croix 1772 – 1775. Magasinoppstillingsplass: 86.13 
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ikke mer enn seks slaver da han døde. I tillegg jobbet det fire andre frie fargede der det året 

Pieter Lytton døde. Thomas fortsatte å drive plantasjen, som eneste fargede plantasjeeier på 

St. Croix på den tiden, og investerte til og med i noen flere slaver. De fire andre frie fargede 

fortsatte også å bo der. St. Croix`s mest kjente historiker i dag, George Tyson, husker også å 

ha sett203, borgerrådet på St. Croix behandle og gå inn for Thomas Howells petisjon om å 

fortsatt drive sin bomullsplantasje etter Peder Clausens plakat som forbød bomullsdyrking for 

fargede av 11.august 1767.204 

 

De Mähriske brødre 

Jeg fant etter hvert ut at medlemmene, og spesielt aktive medlemmer, av de mähriske brødre 

var bedre dokumentert enn andre. Spesielt C. G. A. Oldendorp har beskrevet mange av den 

menighetens medlemmer og deres virke i sin Geschichte der Mission der evangelischen 

Brüder auf den caraibischen Inseln S.Thomas, S.Croix und S.Jan. Han var på øya i 1767-1768 

og beskriver fyldig kirkesamfunnets og dets medlemmers virke helt fra starten på St. Thomas 

i 1731 og på St. Croix fra 1734. Og her er hjelperen Cornelius beskrevet relativt fyldig. Og 

det er denne mannen jeg vil studere nærmere i dette kapitlet. En del av disse opplysningene 

har jeg kunnet kryssjekke mot andre kilder, mens andre opplysninger finnes nå bare i 

Oldendorps beskrivelser. De opplysningene jeg har kunnet kryssjekket har derimot vist seg å 

være riktig gjengitt. Det som styrker Oldendorps troverdighet i forhold til Cornelius er at de 

hendelsene han beskriver rundt Cornelius er relativt samtidige med Oldendorps opphold på 

øya. Det er svært sannsynlig at Oldendorp møtte Cornelius flere ganger når vi tar menighetens 

størrelse på den tiden i betraktning. Som murermester reiste også Cornelius mye rundt og 

bygde opp og reparerte på brødrenes kirker, plantasjer og andre bygg.  

 

Etter Oldendorps tid ble guvernør (senere generalguvernør) Thomas de Malleville svært 

fascinert av brødremenigheten og spesielt den samme Cornelius. Flere brev fra de Malville til 

både København og brødremenighetens ledelse i Herrnhut i Saxen, hvor han beskriver 

Cornelius, er bevart. I tillegg har vi selvfølgelig informasjon fra matriklene, 

frinegerkapteinens lister og fribrevsprotokollene, hvor jeg har funnet informasjon om både 

Cornelius og flere fra hans familie. 

 

                                                 
203 Dette når han gikk i gjennom noen kilder Borgerrådet på St. Croix i Riksarkivet i København foe en del år 
siden. Disse kildene er ikke tilgjengelige i dag, så jeg kunne ikke sjekke dette opp selv. 
204 DRA, Generaltoldkammeret- Ældra del. Vestindisk- guineisk renteskriverkontor. 1740 – 1798 
Kolonialplakater m.m. No. 28. Magasinoppstillingsplass: 443 
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Årene på St. Thomas 
Cornelius var sønnen til Benigna, som var en av de aller første medlemmene av de mähriske 

brødre i dansk Vestindia. Hun ble døpt på St. Thomas i 1740 og fikk da navnet Benigna etter 

lederen av de mähriske brødre, Grev Zinzendorfs datter.205 Benigna ble flere ganger omtalt av 

Oldendorp som en av de beste hjelperne de hadde og at hun gjorde et fantastisk arbeid blant 

slaveenkene. Hun ledet også enkenes kor. Hun døde i 1761, over 80 år gammel, og ble 

begravd på brødrenes kirkegård i New Herrnhut på St. Thomas, som var den første mähriske 

menigheten i koloniene. Dette var ansett som en stor ære. Gravsteinen hennes står der den dag 

i dag med inskripsjonen “ Benigna, die Mohrin”.206 Vi vet ikke noe om faren, ikke en gang 

hvem han var. 

 

Cornelius ble altså oppdratt av en av de ivrigste medlemmene i menigheten. Han ble døpt av 

biskop Johannes Watteville i 1749. Han og moren var slaver på Companiets plantasje 

”Thomas” på St. Thomas.207 Her ble Cornelius lært opp til å bli murer. Han ble etter hvert en 

svært god murer og omtales som murermester både av Oldendorp og senere i matriklene. Han 

hentes til og med over til St. Croix i 1757 i en kortere periode for å hjelpe til med byggingen 

av et bedehus på en av de kongelige plantasjene der.208 Også utenfor det håndverksmessige 

nøt Cornelius stor respekt. Både blant slavene og blant sine hvite trosfeller ble han ansett som 

en god læremester og engasjerende taler. Han samlet store forsamlinger av slaver hver gang 

han preket Guds ord. I denne perioden reiste han rundt til plantasjene i området og misjonerte 

for mennene der. Menn talte bare for menn, mens det var kvinner som arbeidet blant 

slavekvinnene. Cornelius kone Barbara var, i likhet med svigermoren, en av kvinnene som 

misjonerte blant andre slavekvinner.209 I 1760 skrev Georg Weber, en utsending fra de 

mähriske brødre, tilbake til Herrnhut i Saxen at Cornelius, murermesteren ved den kongelige 

plantasje, var på den tiden den yngste av menighetens hjelpere, men også den mest talentfulle. 

Han var den eneste hjelperen de kunne bruke til å preke budskapet til mengden.210 Hans navn 

nevnes ofte i brevvekslingen, dagbøkene og rapportene som ble sendt mellom menigheten i 

koloniene og Herrnhut. Brødrene lot ham ha egne bibelklasser og preke i begravelser. Ved en 

                                                 
205 St.Croix Landmarks Society Library & Archives, Whim museum, St. Croix. Friedensthal Moravian Curch, 
Females 1740-1833. microfilm(ikke nummerert).  
206 Oldendorp, C. G. A. A Carribbien Mission, edited by Johann Jakob Bossard. English Edition and Translation 
By Arnold R. Highfield and Vladimir Barac. 1987, Karoma Publishers, inc, USA. s. 542, 548 
207 Degn, Christian. Die Schimmelmanns im Atlantischen Dreieekshandel, Gewinn und Gewissen Folkeskolen 
1916, Florence Williams Public Library, Christiansted, St. Croix. 
208 Oldendorp 1987, s. 530, 541  
209 Oldendorp 1987, s. 541 
210 Oldendorp 1987, s. 541 



 

 107 

anledning skal ”broder Cornelius ha preket om verset “Christi Blut und Gerechtigkeit” på en 

så bevegende og rørende måte at selv de hvite brødre og søstere måtte ty til tårene”.211 

 

Grunnene til at Cornelius som slave kunne gjøre alt dette var flere. For det første var han en 

håndverksslave. Det betydde at han hadde kortere arbeidsdager og var mer selvstendig og fri i 

arbeidsdagen sin. Håndverksslaver jobbet ikke like lange dager og hadde ofte hele eller halve 

lørdagene fri. I tillegg var han slave ved en av de kongelige plantasjene. Disse var kjent for å 

behandle slavene sine bedre enn ved de fleste andre plantasjene.212 Det var svært vanlig at 

eierne leide ut gode håndverksslaver til andre plantasjer når de hadde bruk for det. Dette førte 

til at Cornelius` slaveriarbeid i en stor grad bestod i å reise rundt og reise murbygninger på 

forskjellige plantasjer, til inntekt for sin herre. Men det betydde også at Cornelius kom i 

kontakt med flere slaver enn de fleste andre. Dette gjorde at han lettere ble møtt med tillitt 

blant slavebefolkningen og fikk spredd budskapet enklere. 

 

Separasjonen  
Så i 1764 skjedde det noe som må ha vært svært trist for Cornelius og hans familie. Grev 

Schimmelmann kjøpte de kongelige plantasjene på St. Thomas og hans bestyrer, van 

Schopen, bestemte seg for å overføre Cornelius til en av Schimmelmanns plantasjer på St. 

Croix, mest sannsynlig La Grand Princesse som han også kjøpte fra kronen samtidig. Da 

plantasjelisten for denne plantasjen ikke finnes i dag fra disse årene er det vanskelig å si noe 

sikkert om dette. Problemet for Cornelius var at van Schopen samtidig bestemte seg for å 

selge Cornelius’ kone Barbara til fortet på St. Thomas som baker. Hun ble solgt sammen med 

deres fem barn for 800 rd.213 Dette opprørte flere enn Cornelius og Barbara. Broder Mack, en 

av de hvite misjonærene fra de mähriske brødre, skrev til ledelsen i Herrnhut hvor han 

forklarte den uheldige situasjonen. Han klar over at Cornelius, som slave, ikke kunne nekte 

dette, men det som virker å ha rystet ham mest var at van Schopen visstnok skal ha oppfordret 

Cornelius til å ta seg en ny kone på St. Croix. Han fortalte også at Cornelius og Barbara hadde 

levd i et lykkelig kristent ekteskap i 16 år og at de var et eksempel for hele St. Thomas. 

Ledelsen i Herrnhut tok så dette opp med Grev Bernstorff i den danske regjeringen i 

København. De spurte om han kunne forsøke å overtale Schimmelmann til kjøpe tilbake 

                                                 
211 Degn 1916, s. 338.  
212 Hall 1992. s. 76 - 87 
213 Oldendorp 1987 s. 554 og “Annual Reports Concerning the Increase or Decrease in the number of Royal 
Blacks 1765-85” microfilm, serie MI 1883, roll 9, frame 124. Florence Williams Public Library, Christiansted, 
St. Croix 
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Barbara og barna. Menigheten ønsket også et generelt forbud mot å separere slaver som var 

gift med kristne ritualer. De understreket at tilfellet Cornelius og Barbara ikke var noe 

enkeltstående tilfelle. Bernstorff lovet å snakke med Schimmelmann “da ingen kunne være 

tilhenger av et slikt foretagende.”214  

 

Frihet 
Jeg har ikke klart å finne ut hva resultatet av disse samtalene ble, men det kan ikke ha kommet 

noe særlig ut av det. Det kom i alle fall ingen lov som forbød slaveeiere å separere kristelig 

gifte slaver. Schimmelmann forente heller ikke ekteparet ved å kjøpe Barbara tilbake. Men 

forent ble de likevel allerede året etter. Da var det Cornelius selv som kjøpte henne fri for 750 

riksdaler 10. juni 1765.215 I følge Oldendorp kjøpte hun seg selv fri, men en annen kilde 

forteller at hun ble kjøpt fri av ”muureren Cornelius”.216 I følge fribrevsprotokollen var det 

altså Cornelius som kjøpte henne fri. Uansett ble de da forent. Det ser derimot ut til at noen av 

deres barn nå var så voksne at de ble igjen på St. Thomas. Det kan også ha vært tilfellet at 

Cornelius ikke hadde råd til å kjøpe alle fri på dette tidspunkt, men antagelig var noen av 

barna inkludert i denne prisen. Jeg vet i alle fall at sønnen Cornelius ble frikjøpt av faren ved 

denne eller en annen anledning. Det er umulig å si sikkert om det bare var Barbara som ble 

kjøpt fri for 750 riksdaler i 1765 eller om også noen av barna var med. I fribrevsprotokollen er 

det ingen av de to barna jeg har navnet til som står oppført. Dette kan være fordi de var så små 

at de ikke ble ført opp, men mest sannsynlig fordi denne listen er for St. Croix og at de forble 

på St. Thomas. Om de ble frikjøpt samtidig med moren eller senere vet jeg altså ikke.  

 

I følge oversikten som ble laget på St. Thomas over de frie fargede i 1803, hadde Barbara og 

Cornelius helt sikkert et barn som levde der da, og mest sannsynlig levde begge de to jeg vet 

navnet på der da. Dette var sønnen Cornelius, som i følge den registreringen var 53 år og i 

likhet med sin far murermester.217 Jeg vet med rimelig stor sikkerhet at dette er sønnen, da det 

i kolonnen for hvordan man er frigitt står: “Ditto (for St. Thomas) hans Fader Cornelius 

                                                 
214 Degn 1916, s. 341 (egen oversettelse av sitatet) 
215 Oldendorp 1987 s.554 og Florence Williams Public Library. Christiansted. St. Croix, Mikrofilm. MI 1883. 
Extract af St. Croix Friebrevs protocoller fra aaret 1744 – 1783. Angaaende de I benevnte Tids Rum Frigivne og 
Friekiobte Negere, Sambodier, Mulatter og Musticer. 
216 Florence Williams Public Library. Christiansted. St. Croix Mikrofilm. MI 1883. Extract af St. Croix 
Friebrevs protocoller fra aaret 1744 – 1783. Angaaende de i benevnte Tids Rum Frigivne og Friekiøbte Negere, 
Sambodier, Mulatter og Musticer. ”Nummer #57, General Gouverneur Procks Approbation for Negerinden 
Barbara, friekiøbt av muureren Cornelius ved 750 rd. av Landets Casse i følge Qvit(?) af 10. juni 1765. Viist paa 
Secretariatet 24. jan. 1771, # 35”.  
217 Jeg må legge til at erfaringene jeg har gjort meg ved å arbeide med slike lister/ registreringer tilsier at alderen 
ikke alltid stemmer 
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Meester har friekiøbt ham her”. For den andre, Ann Margreth, har jeg ikke like gode kilder. 

Lokalhistoriker George Tyson på St. Croix mener med sikkerhet at hun er datteren, og i listen 

står også hun oppført som ”datter af Barbara”, men det er ingen informasjon om hvordan hun 

fikk sin frihet. 

 

Akkurat som den økte fritiden som fulgte med statusen som håndverksslave gjorde at 

Cornelius kunne arbeide mye for menigheten, gjorde dette også at han kunne samle seg opp 

nok penger til å kjøpe fri sin kone mens han selv var slave. Som murermester, og svært godt 

ansett sådan, kunne Cornelius jobbe ekstra i helgene og på kveldene og få lønn for arbeidet.218   

 

Sin egen frihet oppnådde Cornelius i 1766. Fribrevet fra generalguvernør Prøck finnes i det 

danske riksarkivet, men er i svært dårlig forfatning. Datoen er delvis borte, men det ser ut som 

det står ”Oct. 1766”. Årstallet er jeg sikker på. Det står også at han skal livnære seg som 

“muurermeester” og at han har kjøpt seg fri fra sin herre. På dette offisielle fribrevet står det 

derimot ikke noe om summen han måtte betale for sin frihet eller andre eventuelle betingelser 

rundt frigivelsen. Det var på eierens anmodningsbrev om frigivelse at dette stod, og det er 

ikke bevart i dette tilfellet. Jeg ser også av dette dokumentet at han kjøpte seg fri fra C. 

Schimmelmann, hvor C-en antagelig står for “Count” som betyr greve. Videre er det et 

standard fribrev hvor det står at han nå får de rettigheter og plikter som tilhører de frikulørte. 

Alt dette er ikke leselig, men jeg ser at denne standarddelen er der. Men vi vet altså ikke hvor 

mye han betalte for sin frihet, om han betalte Schimmelmann alt med en gang eller om han 

fikk en avbetalingsordning. Det var ikke uvanlig at slaver fikk kjøpe sin frihet ved å betale en 

del av beløpet med en gang og så resten i rater etter at de hadde fått sin frihet. For det var jo 

lettere å tjene penger etter at de var frie.219 Oldendorp forteller også om byggingen av en 

vindmølle på plantasjen “Carolina” i 1767 utført av blant andre Cornelius. Her nevner han at 

Cornelius nå var en fri mann.220 Dette er igjen med på å styrke Oldendorps troverdighet som 

kilde, i alle fall ved de hendelsene som er relativt samtidige med hans opphold på øya. 

 

 

 

                                                 
218 Oldendorp 1987 s. 224 
219 DRA. Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering, 1744- 1911 Gruppeordnede sager: Sociale og 
kulturelle forhold. Frikulørte mænd, kvinder & børn i Christiansteds, 1744- 1811. Magasinoppstillingsplass: 
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Økonomisk fremgang 
I årene etter sin frihet fortsatte Cornelius å arbeide som murer og å spre Guds ord blant 

slavene. Han er ofte omtalt i brevene som ble sendt mellom menigheten på St. Croix og 

ledelsen i Herrnhut. Han omtales alltid positivt. Spesielt er det hans evne til å preke evangeliet 

som trekkes frem. Det skrives ofte at ingen klarer å fengsle og begeistre slavene slik som 

broder Cornelius.221 I tillegg må hans murervirksomhet også ha kastet bra av seg. I matrikelen 

for 1769, den første hvor jeg finner ham, bodde han i ”Kongens Tværgade” nr. 6 i 

Christiansted og eide en slave. Denne slaven var “Capabel” og han betalte en rd. i “kopskatt” 

for slaven. Det er umulig å si om dette var en kvinnelig eller mannlig slave, eller om slaven 

jobbet i huset eller om han eller hun hjalp Cornelius som murer. Men uansett var det en 

ganske stor investering å kjøpe inn en voksen slave og det kun tre år etter sin frihet.  

 

Tre år etter hadde Cornelius kjøpt en slave til, men denne gangen en som var mellom 12 og 16 

år. Han hadde fortsatt den ene voksne slaven og betalte derfor en og en halv riksdaler i 

“kopskatt”. I disse årene kan vi følge Cornelius og hans kone, og hvordan de økte sin formue i 

form av slaver. Cornelius og kona ble boende på samme adresse helt til 1786. Da forsvinner 

de fra matriklene og frinegerkapteinens lister frem til 1796 da de bodde i ”Dronningens 

tværgade” 30.222 Som jeg har omtalt i kapittel tre, var dette en av de bedre gatene i byen og lå 

ikke innenfor det som var definert som ”Negergotted”, “Free Gut” i dag. Det var en del frie 

fargede som bodde i Dronningens Tværgade, men de hvite var i klart flertall.  

 

Hva Cornelius og kona gjorde mellom 1786 og 1796 er vanskelig å si. De kan enten ha flyttet 

fra øya, eller de kan rett og slett ha hatt arbeid på en eller flere plantasjer på landet og bodd 

der. Det var bare i byene og på de aller nærmeste plantasjene negerkapteinene hadde ansvar 

for å holde oversikt og det er kun i årene 1772-1775 at matrikelen har en egen kolonne for frie 

fargede. Dessuten var det bare eieren av plantasjen som ble registrert i matriklene, og 

Cornelius med familie ville derfor ikke bli registrert hvis de bodde og arbeidet på en plantasje 

de ikke eide. Jeg gjengir et brev skrevet av Cornelius litt senere i kapitlet. Dette brevet er 

datert 28. september 1787 og skrevet på St. Thomas. Dette kan tyde på at han oppholdt seg på 

St. Thomas.  

                                                 
221 Degn 1916 s. 355 
222 DRA, Vestindiske lokalarkiver. Den vestindiske regering, 1744- 1911 Gruppeordnede sager: Sociale og 
kulturelle forhold. Frikulørte mænd, kvinder & børn i Christiansteds, 1744- 1811. Magasinoppstillingsplass: 
3.81.563 
 



 

 111 

Dronningens Tværgade, hvor Cornelius bodde i 1796, var en av Christiansteds bedre gater og 

innbyggerne eide slaver i et antall som var godt over gjennomsnittet. De kunne riktignok ikke 

måle seg med innbyggerne i gater som ”Kongens og Compagniets gade”. Cornelius eide i 

1796 tre “capable” slaver og to mellom 12 og 16 år. Det er naturlig å anta at Cornelius lærte 

opp noen av disse til å bli murere som kunne hjelpe ham i murervirksomheten. På samme 

måte som han selv ble lært opp når han selv var ung slave. Dette kunne igjen gi ham større 

inntekter ved at han kunne ta på seg flere og større mureroppdrag, og i tillegg store inntekter 

hvis han solgte de. Dyktige håndverkerslaver var de dyreste slavene. Men dette kan jeg ikke si 

noe sikkert om da det ikke ble laget så detaljerte lister over slavene i byene som det ble på 

plantasjene hvor det ble laget plantasjelister som listet opp alle slavene med navn og arbeid. 

Vi vet bare antallet og om de var under 12 år, mellom 12 og 16, “capable”, “maroon” eller om 

de var nyankomne fra Afrika, “bosaler”. Jeg har ikke funnet at Cornelius på noe tidspunkt 

eide en bosalslave. Noen av barna han eide kan ha vært bosaler, men da barn uansett var 

unntatt skatt er det ikke sikkert de ble ført opp som ”bosaler”. Grunnen til at ”bosaler” føres 

for seg selv var at slavene var skattefrie det første året etter ankomst fra Afrika. I 1796 nådde 

Cornelius toppen av sin formue i form av slaver. Da eide han fem “capable” slaver, én 

“maroon” og to slaver mellom 12 og 16 år. Cornelius var da en gammel mann og det er godt 

mulig at han ikke jobbet som murer lenger selv, men at han hadde flere slaver til å gjøre det 

for seg. Et tenkelig scenario er at fire av de voksne slavene jobbet som murere med de to 

mellom 12 og 16 under opplæring, som murersvenner. Alle inntektene fra de 

mureroppdragene de tok på seg gikk til Cornelius som eier. Han måtte da dekke husly og kost 

for sine slaver i tillegg til nødvendig utstyr til jobben. Så kan de ha hatt en kvinnelig slave 

hjemme til å lage mat, gjøre husarbeid og varte de opp. Dette er bare spekulasjoner uten noe 

hold i kilder. Men det er et sannsynlig bilde på Cornelius` situasjon. Hvordan Cornelius 

behandlet sine slaver vet jeg heller ikke noe om. Det er nærliggende å tro at som tidligere 

slave selv, behandlet han de bra. Men flere samtidige hvite som skildret innbyggerne på øyene 

omtalte de frie fargede som de som behandlet sine slaver verst.223 

 

Frihet i flere generasjoner 
Det er hevet over tvil at Cornelius var velstående for å være en farget person. I tillegg til 

antallet slaver og eiendommen han eide, kan vi se dette ved at han kjøpte fri flere av sine 

familiemedlemmer. Jeg har nevnt tidligere at han hjalp kona si å få sin frihet i 1765. Mest 

                                                 
223 Isert, Paul Erdmann. Reise nach Guinea und den Caribaischen Inseln in Columbien, in Briefen an seine 
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sannsynlig kjøpte han også noen av sine barn fri ved den samme anledningen. Prisen antyder 

at det også var noen barn med ”på kjøpet”. Men det beste eksemplet og beviset har vi fra 1787 

da han kjøpte fri sitt eget barnebarn som het Johanna. Brevet til grev Schimmelmann er datert 

28. september 1787 og er skrevet på nederlandsk-kreolsk. Det er her snakk om greve Heinrich 

Carl Schimmelmanns nevø Ludwig Heinrich Ernst Schimmelmann, født 1743 i Grosen 

Lukow i Mark Brandenburg og død 1793 i København. Han ble ansatt av sin onkel til å 

forvalte plantasjene i Vestindia. Han reiste til koloniene og bodde der i mange år. Han fikk i 

1768 et embete på St. Croix og steg til slutt helt til topps og ble generalguvernør i Dansk 

Vestindia.224 Under er det en fotokopi av originalen. På neste side har jeg også oversatt den i 

sin helhet, med hjelp fra en hollandsktalende venn:  

   
                                                 
224 Degn 1916 og Dansk Biografisk Leksikon, bind XXI s. 131-138. red. Povl Engelstoft. J.H. Schultz forlag. 
København 1941 
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En ydmyk forespørsel.  

Deres eksellenses mest ydmyke og lojale undersått tar seg herved den frihet å spørre 

Deres eksellense om følgende: Jeg selv har vært Deres eksellenses slave og har ved 

Deres avdødes far oppnådd tillatelse til å kjøpe min egen frihet. Jeg har nå en datter 

som har en datter, mitt barnebarn, med navn Johanna, som er slave ved Deres 

eksellenses plantasje Thomas. Da jeg er hennes bestefar ville jeg bli meget takknemlig 

hvis De vil tillate meg å kjøpe hennes frihet før jeg dør. Jeg ville bli meget glad over å 

ha gjort dette. Derfor spør jeg ydmykt Deres Høyhet, generalguvernør von 

Schimmelmann om den tjeneste å få lov til å kjøpe mitt barnebarn hennes frihet. Min 

datter er alltid syk. Hvis Deres eksellense vil gjøre meg denne tjenesten vil jeg betale 

prisen De krever kontant eller kjøpe en annen ung slave som kan gjøre hennes arbeid i 

fremtiden, alt etter hva Deres eksellense måtte ønske. 

Jeg forblir Deres eksellenses ydmyke tjener. Cornelius. 

 

St. Thomas. 

28. september, 1787 

Til Deres eksellense grev Schimmelmann 225 

 

Dette brevet sier ganske mye om de frie fargedes stilling i Dansk Vestindia på slutten av 

1700-tallet. Vi ser her hvordan en relativt velstående farget person tiltaler en hvit. Nå var dette 

en av de mektigste hvite personene på øyene og Cornelius kan ha uttrykt seg ekstra ydmykt da 

han ba om en tjeneste, men ordlag som ”Deres ydmyke tjener” og så videre, er nok ganske 

beskrivende på forholdet mellom fargede personer, selv om de var frie, og den hvite eliten. 

Hele brevet er utformet i et ordlag som fremstiller Cornelius som lite verdt i forhold til 

Schimmelmann. Cornelius fremstår som en ydmyk mann som ser opp til den mektige greven. 

På den annen side må jeg poengtere at denne måten å formulere seg overfor høytstående 

embetsmenn var vanlig også mellom hvite på denne tiden. Også norske bønder som skrev til 

høytstående embetsmenn uttrykte seg underdanig og ydmykt. Vi ser også at Cornelius er i 

stand til å betale det greven måtte kreve for barnebarnet kontant. Dette underbygger mine 

hypoteser om hans relativt sterke økonomiske situasjon, da prisen på en slave var så høy at det 

må ansees som en betydelig investering (dette er drøftet tidligere i oppgaven, så jeg går ikke 
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nærmere inn på det her). Vi ser også i brevet at Cornelius ikke har noen skrupler med å kjøpe 

en ny slave til greven i stedet for barnebarnet. Det virker ikke som om Cornelius satte noen 

spørsmålstegn ved slaveriet i seg selv, han ønsket bare å frigi sin familie. I følge Christian 

Degn friga ham også flere av sine barnebarn, men jeg har ikke klart å finne andre sikre kilder 

som bekrefter eller avkrefter det.226 Det nærmeste er et fribrev fra 23. november 1796 utstedt 

av Thomas de Malville for en kvinne med navn Dorothea Cornelius. Det står i fribrevet at hun 

er kjøpt fri, men ikke av hvem.227 Det er mulig at hun er kjøpt fri av Cornelius da det var 

vanlig på den tiden å ta navn etter de som friga eller frikjøpte en som en æresbevisning. Hun 

kan derfor også ha vært en av Cornelius sine slaver som fikk sin frihet. Det er stor 

sannsynlighet for at dette var tilfellet og at ”vår” Cornelius var frikjøperen, da det kun var en 

annen med navnet Cornelius i Christiansted på det aktuelle tidspunkt.228 Denne personen eide 

ikke slaver i følge matriklene og ville i så måte mest sannsynlig heller ikke ha vært i stand til 

å kjøpe en slave fri. Men helt sikkert er dette ikke229.  

 

Relasjonen til generalguvernøren 
I et av museums-rommene i de mähriske brødres arkiver i Herrnhut henger det et 

portrettmaleri av Cornelius. Det er et pent utført oljemaleri og i hånden holder han en 

salmebok, hvor han peker på sin favorittsalme, salme nummer 100 i den kreolske hymnebok 

”Psalm Boek voor die Neger-Gemeenten na S. Thomas, S.Croix en S.Jan” fra 1774. Bildet 

heter ”The Black Evangelist” og er donert til menigheten av Thomas de Malville, på den tiden 

kommandant på St.Thomas. De Malville ble senere, 1796-1798, den første kreolske 

generalguvernøren i dansk Vestindia.230 I følge brevvekslingen mellom brødrenes leder i 

dansk Vestindia, bror Spangenberg, og biskop Martin Mack i Herrnhut går det frem at 

kommandant Malville var svært begeistret over menigheten og ønsket å oppdra sine barn i 

den. Han var spesielt begeistret for broder Cornelius, som også var hans sjelesørger. Dette var 

i midlertidig et problem for menigheten da de, i følge avtalen de hadde med den danske 

kongen, ikke kunne preke for den hvite delen av befolkningen.  Ingen hvite kunne i følge 

denne avtalen konvertere til brødremenigheten. Thomas de Malville hadde selv et proforma 

ekteskap med en farget kvinne, men kunne ikke gifte seg. De hadde fire barn, som heller ikke 
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kunne døpes Malville, og derfor fikk etternavnene Thomassen. Dette var jo vanlig 

skandinavisk skikk på denne tiden. Jeg har selv ikke sett de omtalte brevene som omtaler 

Thomas de Malville og hans syn på menigheten og Cornelius da de befinner seg i de 

Mähriske brødres arkiver i Herrnhut i Tyskland. Jeg baserer meg derfor på andrehåndskilden 

”Black Education in the Danish West Indies from 1732 to 1853. The Pioneering Efforts of the 

Moravian Brethren” skrevet av en lokal historiker ved navn Eva Lawaetz.231 

 

Det siste vi vet om Cornelius er at han døde som en gammel mann i 1801. Brødremenigheten 

ga ham den ære å bli begravd inne på gravlunden ”Gotteacker” som egentlig var forbeholdt de 

hvite brødrene på New Herrnhut gravlund. Graven er forsvunnet i dag, men inskripsjonen lød: 

”Hieso rust die gebeent van die getraute Dienaar en Friend Jesus. Em ka loop na si Liefde 

Heers” Det betyr omtrent ”her hviler restene etter en virkelig tjener og venn av Jesus. Han har 

nå reist hjem til sin herres kjærlighet”. Cornelius’ mors gravstein står der den dag i dag og 

bærer inskripsjonen ”Benigna, die Mohrin” og trenger vel ingen oversettelse.232 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
231 Lawaetz, Eva. Black Education in the Danish West Indies from 1732 to 1853. The Pioneering Efforts of the 
Moravian Brethren. 1980 St. Croix Friends of Denmark Society, St. Croix US Virgin Islands. S. 51-53 
232 ibid. s. 54-55 
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Avslutning 

St. Croix var i perioden 1755 til 1800 en klassisk karibisk plantasjekoloni. Omtrent 90 prosent 

av innbyggerne var gjennom hele perioden slaver fra Afrika, eller av helt eller delvis 

afrikansk avstamning. De aller fleste av disse menneskene la stort sett ned 14-18 arbeidstimer 

i døgnet, seks dager i uka, på sukker- eller bomullsplantasjene. De levde hele sitt liv som 

slaver, og døde som slaver. Andre slaver hadde derimot andre arbeidsoppgaver hvor de levde 

i nærkontakt med sine herrer. Og på tross av alle de grusomhetene som forskjellige slaveeiere 

utførte mot sine slaver, oppstod det relasjoner mellom slaver og frie. Slaveeierne og deres 

familier kunne bli godt kjent med og få paternalistiske følelser overfor slaver de omgikk i 

huset daglig over flere år. Det var også vanlig at hvite menn hadde seksuelle relasjoner med 

sine kvinnelige slaver. Resultatet av dette ble at noen valgte å gi sine slaver friheten.  

 

Selve slaveriet var ikke omdiskutert i det hele tatt på denne tiden. Eiendomsretten til andre 

mennesker var nedfelt i dansk lov og hadde sitt opphav i Romerretten. Siden man hadde full 

eiendomsrett til sine slaver, hadde man også rett til å frigi dem. Dette gjorde at det oppstod en 

gruppe mennesker i de dansk-norske koloniene, med helt eller delvis afrikansk opprinnelse, 

som ikke var slaver. Dansk lov skilte klart mellom slave og fri, men skilte ikke mellom frie 

mennesker ut fra hvilken hudfarge de hadde. Man skulle derfor tro at disse frie fargede 

menneskene ville bli helt frie, på lik linje med de hvite innbyggerne i koloniene. Allikevel var 

ikke dette tilfellet.  

 

Slavesamfunn, som St. Croix, skulle i utgangspunktet være enkelt oppbygde samfunn. 

Samfunnet skulle være todelt, med en slaveeiende hvit elite som høstet overskuddet fra varene 

de afrikanske slavene produserte. Hvite mennesker skulle være frie, mens fargede mennesker 

skulle være slaver. Så enkelt skulle det være! Det var derfor et problem for de hvite 

makthaverne at det vokste frem en gruppe av frie fargede mennesker. Dette passet ikke inn i 

systemet og kunne sette det i fare. De hvite makthaverne i koloniene var opptatt av at slavene 

måtte leve i overbevisning om at fargede var mindre verdt som mennesker enn hvite og derfor 

hadde det best som slaver. Fargede mennesker med full frihet og de samme mulighetene og 

rettighetene kunne rokke ved disse forestillingene og sette hele maktstrukturen i fare. En 

samlet slavebefolkning ville med 100 prosent sikkerhet kunne ha gjennomført et vellykket 

opprør, hvis den var godt organisert, på denne tiden.  
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Med dette i bakhodet, sørget den hvite befolkningen for å regulere og begrense de frie 

fargedes liv på en rekke områder. Dette gjorde de ved hjelp av en rekke juridiske plakater, 

lover, ordinanser, forordninger og anordninger gjennom hele min periode. Dette var lokale 

lover som aldri ble fremmet eller trengte noen form for godkjennelse i København. De frie 

fargede ble juridisk stående i en mellomposisjon mellom slave og fri. Dette var ikke 

enestående for de dansk-norske koloniene, men var tilfellet, i sterkere eller svakere grad, i alle 

de karibiske koloniene.233  

 

Jeg har i denne oppgaven forsøkt å vise hva bakgrunnene var for denne innskrenkningen i 

friheten for de frie fargede. Det har dessverre vært vanskelig å finne, og få tilgang til, 

tilstrekkelig med kilder som sier noe om dette. Jeg mener likevel at jeg har klart å 

sannsynliggjøre at makthaverne ofte hadde intensjoner bak lovene som gikk ut over de 

offisielle grunnene. Jeg har vist at flere av lovene skulle undertrykke de frie fargede sosialt og 

frata dem gunstige økonomiske muligheter. Lovene skulle opprettholde et tilstrekkelig skille 

mellom hvite og fargede personer, selv om begge gruppene var frie.    

 

Alle reguleringene som ble bestemt kan imidlertid gi et feil bilde av dagliglivet for de frie 

fargede. Jeg har i denne oppgaven vist at håndhevelsen av lovene slett ikke alltid var like 

streng som lovtekstene kan gi et inntrykk av. Dette varierte fra lov til lov, og det viser hvilke 

lover som ble sett på som mer og mindre viktige for dem som håndhevet dem. Når det gjaldt 

flere av lovene, ble svært få, eller ingen, noen gang arrestert for brudd på dem. Og dette på 

tross av at jeg har vist at de frie fargede brøt lovene. Med hensyn til andre av lovene har jeg 

vist at det var relativt vanlig å bli arrestert for brudd på dem, og straffene kunne være harde 

for å gjøre seg skyld i det vi i dag vil kalle bagatellmessige forhold.  

 

Dette mener jeg kan henge sammen med de store forskjellene som eksisterte mellom de hvite 

i disse samfunnene. Det var stor avstand i økonomisk og sosial status mellom de som utstedte 

lovene og de som skulle håndheve dem. Jeg har i denne oppgaven argumentert for at deler av 

den hvite befolkningen kan ha følt seg nærmere de frie fargede enn den hvite eliten. 

Politibetjentene, som skulle håndheve lovene, har trolig tilhørt denne kategorien. De kan 

derfor ha hatt en annen opplevelse av ”problemene” med de frie fargede enn det rike 

                                                 
233 Cohen, David W. og Greene, Jack P.(red). Neither Slave nor Free, The Freedmen of African Descent in the 
Slave Societies of the NewWorld. The Johns Hopkins University press, Baltimore and London 1972 
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plantasjeeiere hadde. Jeg har i denne oppgaven stilt spørsmål ved hvor vanntette skiller det i 

virkeligheten var mellom hvite og frie fargede personer. 

 

Lovreguleringene viser likevel at de frie fargede levde i et samfunn hvor de til en hver tid var 

mistenkeliggjort. De var generelt sett på med mistenksomhet og mistro av den hvite eliten. 

For de frie fargede toppet dette seg i 1767 og 1774, da de først ble pålagt å gå med et rød- og 

hvitfarget bånd for å skille seg ut fra slavene, og så til enhver tid bære med seg et fribrev som 

bevis på sin frihet. De frie fargede levde i et samfunn hvor de var skyldige inntil det motsatte 

var bevist. De hadde bevisbyrden på sin side og måtte stadig vekk fremvise beviser for å bli 

trodd på at varene de skulle selge ikke var stjålet, at de virkelig var frie og så videre.   

 

Jeg har i den økonomiske delen vist til at de frie fargede som gruppe var totalt underlegne de 

hvite som helhet i henhold til økonomiske ressurser. Men de frie fargede var i en sterk vekst 

både i antall individer og i økonomisk kjøpekraft gjennom hele perioden. Mot slutten av 

1700-tallet var det til og med enkelte frie fargede som nærmet seg den hvite eliten i formue. 

Disse frie fargede personene var langt mer velstående enn størstedelen av de hvite 

innbyggerne i Christiansted. Allikevel var veien lang å gå til likeverd. Det er betegnende at de 

øverste offiserene i frinegerkorpset på denne tiden ble invitert til offisielle tilstelninger hos 

generalguvernøren. Men de måtte spise i egne rom og fikk ikke blande seg med de hvite 

deltagerne.234           

 

De frie fargede hadde ikke de samme økonomiske mulighetene som de hvite innbyggerne på 

St. Croix mellom 1755 og 1800. De var forhindret ved lov i å delta på flere økonomiske 

arenaer som kunne gi økonomisk fortjeneste, og de var ekskludert fra lukrative 

embetsstillinger og borgerlisenser. Dette bidrog til at de som gruppe på slutten av 1700-tallet 

kun eide ca. ti prosent av den målbare formuen, samtidig som de utgjorde rundt 40 prosent av 

innbyggerne i Christiansted.  

 

Jeg har i oppgaven vist at situasjonen ikke var svart-hvit (godt språklig bilde). Både innad i 

den hvite og den frie fargede befolkningen var det store variasjoner. Hvordan man klarte seg 

økonomisk, varierte voldsomt både blant de frie fargede og de hvite. Generelt var det langt 

flere frie fargede enn hvite som var ytterst fattige og ikke eide verken land, bolig eller slaver. 

                                                 
234 Schmidt 1788 
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Men blant dem som eide noe, og dermed har etterlatt seg kilder, er det et fragmentert bilde 

som viser seg. I Christiansted bodde hvite og frie fargede om hverandre, og det var mange 

eksempler på at den frie fargede i den ene boligen var mer velstående enn sin hvite nabo. Det 

var også flere tilfeller av at hvite leide bolig av frie fargede. Men i de mest fornemme delene 

av byen, hvor de fleste velstående bodde, var andelen av frie fargede forsvinnende liten. Den 

økte likevel sakte gjennom hele perioden 1755-1800. Og det var de frie fargede som klarte å 

klatre på den økonomiske og sosiale rangstigen, og som på 1800-tallet for alvor tok opp 

kampen mot dette urettferdige systemet. Og til slutt fikk de gjennomslag for like rettigheter 

med de hvite i 1834.235    

 

Til sist i denne oppgaven har jeg forsøkt å gi et mer levende bilde av det jeg uttrykker med 

tall, statistikk og juridiske begreper i en case-studie (et dypdykk). Her har jeg fulgt den frie 

fargede Cornelius og hans famile. Han begynte sitt liv som slave på St. Thomas og endte opp 

som en respektert og relativt velstående fri farget på St. Croix. Dette har vært den helt klart 

morsomste delen av oppgaven å jobbe med for meg, og jeg håper det også har vært interessant 

for leseren å se hvordan en fri farget kunne komme seg opp og frem på denne tiden. Det er 

viktig å ha i bakhodet at Cornelius ikke representerte gjennomsnittet blant de frie fargede. 

Den gjennomsnittlige frie fargede i Christiansted i andre halvdelen av 1700-tallet eide aldri 

noen slave. De fleste hadde ikke en gang et skikkelig sted å bo. Problemet er bare at disse 

ikke etterlot seg noen kilder, så det er ikke så lett å skrive om dem.  

  

Totalt mener jeg oppgaven gir et godt bilde av de frie fargedes juridiske rettigheter og 

økonomiske muligheter i andre halvdel av 1700-tallet. Juridisk var de i en mellomstilling 

mellom slaver og frie. Men reguleringen av dem som gruppe var ikke like streng som lovene 

kan gi inntrykk av, da den praktiske håndhevingen ikke alltid levde opp til lovgivernes 

intensjoner. Økonomisk stilte de frie fargede langt bak de hvite som gruppe. Mange flere 

levde i fattigdom uten økonomiske ressurser. Men det var en del frie fargede ut over 1700-

tallet som hadde større økonomiske ressurser en de aller fleste hvite, og dette bidrog til å viske 

ut skillet mellom hvite og fargede mennesker.  

 

 

 

                                                 
235 Rezende 1997 og Hall 1992 s.157-178 
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ORDFORKLARINGER 
 

Bosalslave: Slaver født i Afrika. Bosalslavene ble ofte sett ned på av de andre 

slavene og statusen var lavest for de sist ankomne. 

Cocade: Et rødt og hvitt bånd som alle frie fargede skulle gå med rundt armen 

eller rundt hodeplagget fra 1768. 

Fribrev: Et skriftlig dokument som beviste en farget persons frihet. For å få dette 

måtte de frie fargede legge frem dokumenter som beviste at de nå var 

frie. Hvis ingen hadde innvendinger mot det, ble de så skrevet inn i 

fribrevprotokollen og fikk sitt fribrev. De første innskrevne i 

fribrevprotokollen fra St. Croix er fra 1744. Det ble påbudt for frie 

fargede å få seg fribrev fra 1774. 

Frinegerkapteinen: Leder av frinegermillitsen/ frinegerkorpset. 

Frinegerkorpset: Annet navn på frinegermillitsen. Spesielt ofte brukt om offiserene når 

de fungerte som vakter. 

Frinegermillitsen: Alle frie fargede menn måtte være med i frinegermillitsen (eller 

brannkorpset fra 1803). Disse drev eksersis og militær trening en gang i 

uka uten kompensasjon. Offiserene i millitsen hadde dette som fulltids 

arbeid og patruljerte byen som ordensvakter. Det var mellom 12 og 16 

offiserer i frinegermillitsen. Det fantes i tillegg en politistyrke. Dette var 

hvite politikonstabler, og de hadde myndighet over frinegermillitsen. 

Husslave: Slave som arbeidet i tilknytning til eiernes eller bestyrernes hus. De 

arbeidet typisk som kokker, servitører, ammer, barnepassere, kusker og 

andre former for tjenestefolk. Denne gruppen slaver hadde mye større 

sjanse for å få et personlig forhold til sine eiere og få sin frihet    

Håndverkslave: Slave som arbeidet som håndverkere, som for eksempel snekkere, 

murere, skreddere, syersker, seilmakere. Disse slavene hadde som regel 

mer fritid enn andre slaver. De var også svært verdifulle, da deres 

arbeid var høyt priset. 

Kreolslave:  Slave født i koloniene   

Markslave: Slave som arbeidet på markene med planting, luking, beskjæring og 

høsting av det eieren dyrket, på St. Croix bomull eller sukker. Det store 

flertallet av slavene var markslaver. 
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Maronslave:  var en slave som hadde rømt fra sin eier (løpt maroon som de sa i 

samtiden) og dermed for kortere eller lengre tid hadde unnsluppet sin 

slavestatus. Disse var derimot ikke juridisk frie mennesker og inngår 

derfor ikke i kategorien frie fargede. 

Matrikkel: En skatteliste. Det skulle betales skatt på slaver og plantasjer, ikke hus i 

byene. Derfor er ikke alle voksne skrevet inn i matriklene. Alle hvite er 

det, men kun de frie fargede som eide slave(-r) eller eiendom. Alle 

husene i byene er også registrert, selv om det ikke skulle betales skatt 

av dem, så frie fargede som eide bolig er registrert. Hvite og fargede 

stod oppført i samme matrikkel. 

Plakater: Dette var lover utgitt av generalguvernøren eller øverste leder i en av 

koloniene. Fungerte som en lov. 

Inndeling av fargede personer: 

Neger:   barn av neger og neger (0/4 hvit) 

Sambo:  barn av neger og mulatt (1/4 hvit) 

Mulatt:  barn av hvit og neger (1/2 hvit) 

Quadroon:  barn av hvit og mulatt (3/4 hvit) 

Mustee:  barn av hvit og quadroon (7/8 hvit) 

Mustifino:  barn av hvit og mustee (15/16 hvit) 

Quintroon:   barn an hvit og mustifino (31/32 hvit) 

Octoroon:  barn av hvit og quintroon (63/64 hvit) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




