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Abstract 

 Failing to sell the Danish West Indian Islands to America in 1902 

the Danish government sent out a commission to clarify the situation 

on the islands. Several suggestions as how to better the health system, 

the water supply, the infrastructure etc. were sent to the government 

but only very few of the suggestions were passed. The Danish 

congregation on the islands was appalled by the lack of initiative and 

as they daily witnessed the consequence of what they saw as a lack of 

adequate health measures, they set up a private project to better health 

matters, especially among children and their mothers. The 

congregation contacted crown princess Louise and the deaconesses in 

Denmark for support to send out deaconesses to care for the 

neglected children. Crown princess Louise furthermore initiated to 

send out Red Cross-nurses to the West Indies to pass on the rational 

health care, which had been successfully introduced in Europe. The 

Danish West Indian Church Matter (Den Vestindiske Kirkesag) was 

working for the matter from Denmark and sent – in cooperation with 

Female Missionary Women (Kvindelige Missions Arbejdere) – sisters 

of the congregation to help the deaconesses in caring for the lost 

population and spreading the word of God. 

 The native West Indies were by the missionaries considered to live 

a life closer to the animals than to the civilized Danes – the blacks 

were thought of as immoral, drunk and uncultivated and in desperate 

need to learn the ‘right’ way of life. 

 The women that were send out were single, either Red Cross-

nurses or belonging to a mission and they all felt the urge to help the 

black people on the islands. These women were willing to set 

themselves aside and offer all their attention, affection and motherly 

feelings to the black population. 

 Philanthropy and missionary work was a field that appealed to 

many women in the late 1800. Women were believed to have a natural 

mother instinct and nursing and caring for the weaker individuals of 

the society was considered a female field of work. Nursing had 

become a profession for women to attain and nurses thus became 

some of the first waged social workers. Within the field of nursing and 

caring women obtained increasing influence on the society and a 

certain degree of personal freedom. It was, however, only within a 

field that was considered female that women obtained freedom and 

influence – the superiority of man wasn’t threatened by women acting 

and reacting within women’s own sphere of duty. 

Sara Holm-Meier, Danske filantropiske og missionske kvinder i Dansk Vestindien 1904-1917. Speciale, Saxo 
Instituttet, Københavns Universitet. Bedømmelsesdato: 28.10.10.
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Indledning 

 Oprindeligt ville jeg i dette speciale beskæftige mig med enlige, 

danske kvinder, der drog til Vestindien, for at undersøge, hvorfor de 

valgte at rejse så langt væk fra deres hjemland. Jeg ville undersøge, om 

kvinderne flygtede fra dårlige kår, manglende fremtidsudsigter og 

måske en tilværelse som gadepige og om de derfor havde brug for at 

starte på en frisk langt væk hjemmefra. Men jo mere jeg undersøgte 

danske kvinder i Vestindien, jo mere fandt jeg ud af, at de langt fra var 

kranke kvindeskæbner, men stærke døtre af det bedre borgerskab, som 

havde fundet et kald. Et kald, der talte til deres kvindelige evner som 

moderfigurer for den sorte befolkning – et kald, hvor de følte, at der 

var brug for dem som kvinder. Det var kvinder med et stærkt bagland 

og et netværk, der støttede op om deres filantropiske projekt.  

 De danske filantropiske kvinder, der tog til Dansk Vestindien, 

tilsidesatte sig selv og deres behov for at imødekomme det behov, der 

var for deres evner som almoderlige, altfavnende og omsorgsfulde 

moderfigurer. Kaldet var ikke nødvendigvis religiøst betinget, men var 

et grundlæggende behov for at hjælpe andre, der levede under markant 

anderledes forhold, end de filantropiske kvinder selv gjorde i 

Danmark. 

 Danske kvinder på de vestindiske øer er et meget lidt udforsket 

emne. Dette kan måske skyldes, at der generelt ikke var mange danske 

kvinder derovre og at deres rolle i det vestindiske samfund måske 

synes perifer. Men med filantropiens opblomstring i slutningen af 

1800-tallet drog et stigende antal danske kvinder ud i verden for at 

sprede Guds Ord og ”opdrage” de koloniale undersåtter. Med 

professionaliseringen af sygeplejen i midten af 1800-tallet blev det også 

muligt for kvinder at rejse ud i verden uden en religiøs dagsorden – 

som Røde Kors-sygeplejerske var det nemlig muligt for uddannede 

sygeplejersker at yde sygehjælp til alle i alle dele af verden, uanset 

religion. Sygeplejerskerne skulle i krigstid hjælpe sårede, mens de i 

fredstid skulle hjælpe ved naturkatastrofer, epidemier og lignende 

situationer. 

 De danske filantropiske og missionerende kvinder drog til 

Vestindien i starten af det 20. århundrede, hvor der lå et stort arbejde 

foran dem både uddannelsesmæssigt og på sundhedsområdet. Med 

afslutningen af slaveriet i 1848 og den efterfølgende mangel på 

sundhedsforanstaltninger, som slaveejeren tidligere havde stået for, var 

der ved slutningen af det 19. århundrede markante problemer med 

ekstrem høj børnedødelighed, meget dårlige sanitære forhold og den 

sorte befolknings udtalt ringe sundhedstilstand. I starten af 1904 

sendtes de første danske Røde Kors-sygeplejersker til de Dansk 

Vestindiske øer for at forbedre forholdene på sygehusene og dermed 

også den generelle sundhedstilstand blandt befolkningen, og i efteråret 
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samme år ankom de første diakonisser, der skulle bedre den meget 

høje børnedødelighed, der var på øerne.  

Derfor er emnet for mit speciale følgende: 

Danske filantropiske og missionske kvinder på de Dansk Vestindiske øer – 

hvem var de? Hvad var deres projekt? Hvem ville de hjælpe? Og hvad kunne 

filantropien tilbyde disse kvinder?  

Jeg tager udgangspunkt i et sundhedsprojekt, som den danske pastor 

Niels Peder Nygaard, der boede på øerne 1897-1910, tog initiativ til i 

1903. Han kontaktede den danske diakonissestiftelse og kronprinsesse 

Louise, fordi han søgte midler og uddannede sygeplejersker til at 

indrette et børnehjem og en børneplejestation.1 Kronprinsesse Louise 

tog yderligere initiativ til, at der skulle afsendes Røde Kors-

sygeplejersker, som skulle modernisere sygeplejen på tropeøerne. Den 

Dansk Vestindiske Kirkesag støttede varmt op om projektet og sendte 

selv – i samarbejde med Kvindelig Missions Arbejdere2 – missionærer 

til øerne, der ligeledes skulle arbejde for at bedre forholdene, særligt 

for de indfødte børn og kvinder. 

 Det var et sundhedsprojekt, der var baseret på private kræfter - 

den danske regering igangsatte ikke lignende foranstaltninger for at 

bedre forholdene, fordi der var en del offentlige 

sundhedsforanstaltninger. Men da disse ikke kunne modsvare den høje 

børnedødelighed og den ringe sundhedstilstand, ifølge den danske 

menighed, påbegyndte den danske menighed deres eget 

sundhedsprojekt baseret på private kræfter. Når et sundhedsprojekt 

bliver nævnt, vil det altså være det private, som dronning Louise og 

Den Vestindiske Kirkesag med pastor Nygaard i spidsen igangsatte.3 

Afgrænsning 

 Jeg har afgrænset emnet til perioden 1900-1917, fordi de første 

filantropiske kvinder blev sendt af sted i foråret 1904 efter nogle få års 

forberedelser og afslutningen i 1917 kommer af den helt naturlige 

årsag, at der blev øerne solgt til USA. Udgangspunktet er, som nævnt, 

det sundhedsprojekt, som dronning Louise og Den Vestindiske 

Kirkesag arbejdede med, og som stod for at sende diakonisser, 

menighedsplejersker og Røde Kors-sygeplejersker til de tropiske øer. 

Jeg har derfor ikke medtaget jordemødre eller lærerinder i min 

undersøgelse.4 Der var lærerinder, der arbejde hårdt på at forbedre 

                                                 
1 Begrebet børneplejestation blev først introduceret i Danmark i 1908, hvor Alfred 

Th. Jørgensen tog initiativ til en sådan med inspiration fra lignende institutioner i 
Berlin. De senere kilder bruger begrebet om de foranstaltninger i børnepleje, der 
oprettedes med sundhedsprojektet, men egentlige børneplejestationer var de altså 
ikke før 1908. 

2 Herefter forkortet til KMA 
3 Projektet blev påbegyndt af Kronprinsesse Louise, som i 1906 blev Dronning 

Louise – der vil i specialet blive brugt den titel, som kilderne anvender. Det kan 
altså både være kronprinsesse og dronning, men det er den samme person. 
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forholdene på øerne, ligesom der også var danske offentligt ansatte 

jordemødre, der uddannede lokale kvinder for derigennem at bedre 

sundhedsforholdene, men grundet pladsmangel, har jeg valgt at 

fokusere på de kvinder, der blev sendt af sted gennem Dronning 

Louise og Den Vestindiske Kirkesags sundhedsprojekt. 

 Jeg tager udgangspunkt i de første filantropiske kvinder, der ankom 

til dansk Vestindien med dronningens og Den Vestindiske Kirkesags 

projekt, fordi 1) jeg har gode kilder til flere af disse kvinder, 2) de 

grundlagde mange af de projekter, som de senere udsendte kvinder 

arbejdede videre på og 3) de første kvinder var med få undtagelser 

dem, der blev længst på øerne. De først ankomne kvinder havde lagt 

deres hjerteblod i at opstarte projekterne, og havde måske svært ved at 

forlade dem, mens de kvinder der ankom senere ’blot’ skulle fortsætte 

andres påbegyndte projekter. 

 Der findes en korrespondance mellem dronning Louise og Røde 

Kors-sygeplejersken Agnes Preuss, som jeg ikke har adgang til, da jeg 

– endnu - ikke er kandidat. Jeg mener dog, at jeg godt kan danne et 

rimeligt billede af de filantropiske kvinder ud fra de kilder, jeg ellers 

har til rådighed. 

 Det kan være svært at vurdere, om sundhedsprojektet var kristen 

mission eller filantropisk arbejde. Den Vestindiske Kirkesags 

engagement i de forskellige problematikker kan synes meget 

missionerende, men den danske stat var, ifølge mange danskere på 

øerne, forbavsende fraværende i deres ansvar overfor de danske 

besiddelser i troperne, og den Vestindiske Kirkesag følte, at de havde 

et moralsk ansvar qua det danske ejerskabsforhold. Ligeledes kan det 

være svært at skelne mellem filantropisk projekt og mission, fordi 

filantroper og missionærer ofte ikke selv skelnede mellem begreberne i 

deres godgørende handlinger. Der var filantropiske projekter, hvor det 

religiøse ikke var udgangspunkt for de filantropiske handlinger, men 

filantroperne havde som oftest en kristen baggrund og handlede ud fra 

kristne værdier. Jeg skelner mellem begreberne, når der i analysen af 

kvindernes beretning er væsentlig forskel på missionen og filantropi. 

Metode og kilder. 

 Jeg har brugt folketællinger på de Dansk Vestindiske øer som kilde 

til oplysning om danske kvinder på tropeøerne. Jeg er gået igennem 

folketællingerne år for år – fra 1870 til 1911, som var den sidste 

danske folketælling, inden øerne blev solgt til USA. Jeg er gået tilbage 

til 1870 for at følge en udvikling i antallet af danske kvinder på øerne – 

                                                                                                               
 
4 For mere om jordemødre og lærerinder i Dansk Vestindien se: Niklas Thode 
Jensens ph.d.-afhanding For Slavernes sundhed, sygdom, sundhed og koloniadministrationens 
sundhedspolitik blandt plantageslaverne på Skt. Croix, Dansk Vestindien, 1803-1848, Og 
Lensa Gjedde Olsens Rødder i Nord og Syd, 2. udg. 
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der var ikke mange ugifte og selvstændigt arbejdende kvinder på 

tropeøerne i 1870, så folketællingen for det år, er udgangspunktet for, 

hvordan tingene så ud i Dansk Vestindien, inden interessen for 

filantropi tog fart og diverse filantropiske projekter igangsat. 

 Der blev foretaget en folketælling ca. hvert 10. år, og jeg har derfor 

arbejdet med 5 folketællinger, hvor jeg har kigget efter køn og 

fødested. Jeg har desuden medtaget kvinder fra andre lande end 

Danmark for at få et billede af, hvor mange ikke-vestindiske kvinder, 

der levede på de Vestindiske øer og hvad deres beskæftigelse var. Jeg 

har sat oplysningerne ind i et excel-ark, hvor jeg har delt oplysningerne 

op i kategorier som, hvornår kvinderne ankom, hvilken alder de havde 

ved folketællingen og hvad deres erhverv var, hvis det fremgår af 

folketællingerne. Det har skabt et billede af, hvem kvinderne i 

Vestindien var, hvorfor de var der, hvornår de ankom og hvor mange 

danske kvinder der boede i Vestindien. Når kvindens fødested har 

været ulæseligt i folketællingsskemaet, har jeg set på det årstal, hvor 

hun eventuelt er kommet til Vestindien. Hvis der ikke er angivet årstal 

for ankomsten, har jeg antaget, at hun er født på én af de vestindiske 

øer og hun er derfor ikke taget med i skemaet. 

 Jeg har brugt en database, der hedder www.visharoots.org5 - det 

står for Virgin Islands Social History Association.  Den rummer 

folketællingerne på Skt. Croix i samtlige år, øen var dansk. 

Hjemmesiden blev tilgængelig for offentligheden i maj 2009, og meget 

af min forskning i folketællingerne er foregået før dette tidspunkt, men 

jeg har brugt databasen til at dobbelttjekke de kvinder fra Skt. Croix, 

jeg har fundet i Folketællingerne på Rigsarkivet. For det første for at 

tjekke, om de kvinder, jeg havde fundet også var i Visharoots og jeg 

derfor ikke var helt på vildspor. For det andet i tvivlsspørgsmål, hvor 

jeg ikke har kunnet tyde deres navne, ankomsttidspunkt, deres 

eventuelle mænds profession, eller fødested i folketællingerne på 

Rigsarkivet. I excel-skemaet står der derfor både det navn, jeg har 

tydet mig frem til, og det navn, Visharoots bruger, hvis der er 

uoverensstemmelser mellem deres og min tydning. Da der ikke er 

Folketællinger fra de to andre vestindiske øer på visharoots.org, er det 

Skt. Croix, der er grundigst gennemarbejdet. Jeg har på Rigsarkivet 

gennemarbejdet folketællingerne for Skt. Thomas og Skt. Jan, men har 

altså ikke kunnet dobbelttjekke dem, som jeg har kunnet med Skt. 

Croix.     

  Jeg har kun medtaget kvinder som kommer fra Danmark eller 

andre vestlige lande – EU eller Nordamerika. De kvinder som kom fra 

de omkringliggende øer og lande har jeg ikke taget med, da mange af 

disse kvinder var tidligere slaver, der fandt arbejde på de dansk 

vestindiske øer, og mit fokus er de danske filantropiske kvinder, der 

                                                 
5 http://stx.visharoots.org/ 
 

http://www.visharoots.org/
http://stx.visharoots.org/
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kom til Vestindien med sundhedsprojektet. Da mit søgekriterium har 

været fødested, er danske kvinder født på de vestindiske øer således 

ikke en del af undersøgelsen – men deres mødre vil, hvis de er født i 

Danmark, naturligvis være med. 

Kilder 

 De anvendte kilder består bl.a. af korrespondancen mellem den 

udsendte Røde Kors-sygeplejerske Agnes Preuss og hendes familie 

hjemme i Danmark. Jeg bruger også erindringer fra baronesse Olga De 

Muckadell Schaffalitzky, der var medstifter og ledende medarbejder af 

Kvindelig Missions Arbejdere, der sendte kvinder til de vestindiske øer 

i samarbejde med Den Vestindiske Kirkesag. Ligeledes har jeg brugt 

Vor Vestindiske Kirkesags medlemsblad, der var et samtidigt 

missionsblad, der fortalte om missionens daglige gøremål, hvem der 

kom til øerne og hvad der skete af missionske tiltag og bladet er 

således primær kilde til den danske mission på øerne. Den Vestindiske 

Kirkesags blad udkom første gang i april 1907 og blev udsendt tre til 

fire gange om året frem til april 1918, hvor Kirkesagen afsluttedes på 

grund af salget til Amerika. Bladene skulle være et bindeled mellem de 

udsendte medarbejdere og menigheden hjemme i Danmark. Jeg har 

kigget samtlige numre igennem med særlig fokus på diakonisser, 

menighedsplejersker og det arbejde, de var udsendt for at udføre. 

Bladene består hovedsaligt af breve fra de udsendte missionsarbejdere 

og artikler skrevet af folk, der havde boet på øerne, men nu var vendt 

hjem til Danmark. Idet bladene er primær kilde til Den Vestindiske 

Kirkesag bruger jeg dem til at belyse, hvordan Kirkesagen opfattede 

deres sag og virke på øerne. Når forfatterne i bladene beskrev det 

voldsomme drikkeri og den frygtelige usædelighed, var det ud fra en 

missionsk vinkel – det var ikke et udtryk for de rent faktiske forhold. 

Jeg bruger bladene som kilde til hvor og hvordan der, ifølge Den 

Vestindiske Kirkesag, skulle arbejdes for bedre sundhedsforhold – 

bladene er dermed også kilde til, hvor og hvordan de udsendte, 

missionske kvinder skulle arbejde. 

Også KMA’s nyhedsblad ’Bring Lys’ bliver brugt som kilde til de 

udsendte kvinders oplevelser og daglige gøremål. Bladet udkom første 

gang i april 1903 og udkom ca.9 gange om året indtil 1975. Bladene 

består af små artikler om KMA-kvindernes forarbejde hjemme i 

Danmark og de udsendte kvinders beretninger om deres hverdag og 

oplevelser i de fjerne missioner. KMA sendte kvinder til blandt andet 

Armenien, Syrien og Indien. Jeg har i min læsning af bladene fokuseret 

på KMA-kvindernes beretninger om missionsarbejdet i Dansk 

Vestindien og derfor koncentreret mig om bladene fra 1906-1917.  

 Idet brevene fra Agnes Preuss var til hendes familie, giver de et 

noget mere personligt og privat billede af hende og hendes oplevelser 

på øerne, mens brevene fra KMA-kvinderne og diakonisserne blev 
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stilet til de organisationer, der havde sendt dem af sted, og de var 

derfor mere officielle og højtidelige og giver et begrænset billede af 

kvindernes personlighed. Erindringerne fra baronesse Muckadell er 

skrevet en del år efter hendes ophold på øerne og har fokus på KMAs 

dagsorden mere end hendes personlige tanker. Brevene og 

erindringerne er kvindernes oplevelser og ikke et udtryk for, hvordan 

tingene rent faktisk så ud. Jeg bruger breve og erindringer som levn til, 

hvordan de kvindelige aktører i et filantropisk og missionsk projekt 

opfattede deres kald og hvordan de oplevede udstationeringen blandt 

deres koloniale medsøstre. Jeg bruger folketællinger og statistik til at 

give et mere faktuelt billede af, hvor mange danske kvinder, der tog til 

Vestindien, og hvordan forholdene rent faktisk var. 

Teori og forskning 

 Danske kvinders filantropiske projekt i Vestindien er et forholdsvis 

uudforsket emne. Tinne Vammen har i Dansk Vestindisk Selskabs 

medlemsblad skrevet en lille artikel, Sygeplejerske i troperne,6 om Røde 

Kors-sygeplejersken Agnes Preuss, der arbejdede som 

oversygeplejerske på Skt. Croix fra 1904-1910. Vammen har undersøgt 

Røde Kors-arkivet fra Vestindien og Agnes’ breve hjem til sin familie 

og gennem disse analyserer hun Agnes’ selvstændige væsen, og 

hvordan Agnes brugte sygeplejejobbet som et middel til at forblive fri 

og uafhængig af en ægtemand. Gennem sit arbejde sammen med 

mandlige læger blev Agnes forstærket i sin uafhængighedstrang, da 

flere af lægerne på de vestindiske øer ikke så med milde øjne på det 

filantropiske projekt, de danske kvinder udførte. I sit arbejde som 

oversygeplejerske på hospitalet i Frederiksted fungerede hun til tider 

også som jordemoder og endda som læge, når lægen havde lagt sig syg 

af klimafeber. Hun blev således en væsentlig – og ganske 

indflydelsesrig - figur i det dansk-vestindiske samfund.  

 Filantropi er også et tema i forskningen i bogen Charitable Women, 

som er en antologi om filantropiske kvinder og deres rolle i det 

skandinaviske samfund, skrevet af ni nordiske forskere. 

I artiklen Ambiguous Performances: Women in Copenhagen Philanthropy, c. 

1849-1915, undersøger Tinne Vammen, hvordan kvinder gennem 

filantropien havde mulighed for at deltage i det politiske liv og 

hvordan nogle af disse filantropiske kvinder blev vigtige nøglefigurer i 

det lokale politiske liv. Vammen analyserer en række københavnske 

kvinder i forskellige filantropiske foreninger og hvordan disse kvinder 

brugte filantropien til fremme af politiske tiltag på sociale områder. 

Ifølge Vammen kunne filantropien give kvinderne et rum, indenfor 

hvilket, de kunne have politisk indflydelse uden at de ellers blandede 

sig i mændenes magtsfære.  

                                                 
6 Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad, September 1996, 31. årg., nr. 3 
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På den måde blev filantropien en, af samfundet, accepteret måde at 

sprænge grænserne for det forventede gængse kvindeliv. 

 Også Ingrid Åberg behandler i samme antologi filantropiens 

betydning for kvindernes rolle i samfundet. I artiklen Revivalism, 

Philanthropy and Emancipation påpeger hun, med udgangspunkt i svensk 

filantropi, at den rolle og betydning, som kvinden havde indenfor 

hjemmets vægge, var den samme som den rolle hun havde i 

filantropien – blot i helt andre målestokke. Ifølge Åberg, var kvinderne 

aktive indenfor filantropi - ikke for at kæmpe for kvinderettigheder, 

men for at arbejde for bedre sociale vilkår for samfundets 

laverestående medlemmer. Åberg mener, at rammerne indenfor hvilke 

de filantropiske kvinder kunne opnå indflydelse og emancipation var 

udstukket af mænd – men det bedre borgerskabs kvinder støttede 

disse rammer. Bourgeoisiets kvinder ville fastholde familie- og 

rollemønstret og give disse værdier videre til de dårligere stillede 

skæbner, som de gennem filantropiske projekter hjalp. De 

filantropiske kvinder var, ifølge Åberg, fra det bedre borgerskab og 

den øvre del af middelklassen – den konservative del af befolkningen -

og udgangspunktet for deres filantropiske projekter var gerne religiøst. 

Mange præster opfordrede det bedre borgerskabs kvinder og døtre til 

at stå for filantropiske arrangementer, og dette filantropiske 

engagement kunne udvikle sig, så kvinderne blev mere eller mindre 

frigjorte af de normale forventninger, der var til kvinder fra 

samfundets øvre halvdel.  

 Anne-Lise Seip nævner også det religiøse forum, som 

udgangspunkt for kvinders muligheder for at sprænge rammerne for 

det forventede kvindeliv. I artiklen Social Work – a Space for Women også 

fra bogen Charitable Women, analyserer hun, hvordan kvindernes 

kristelige foreninger i Norge udgjorde et kontrolleret spektrum, hvor 

kvinden kunne frigøre sig fra rammerne for et almindeligt borgerligt 

liv for kvinder. Gennem de filantropiske foreninger fik kvinderne 

indflydelse på det lokale politiske område og blev således en offentlig 

figur. En anden mulighed for at bryde rammerne indenfor 

konventionerne, og som lå i forlængelse af de sociale problematikker, 

de filantropiske kvinder beskæftigede sig med, var at være lønnet 

socialarbejder – og her var sygeplejersker nogle af de første 

professionelle socialarbejdere. At kvinderne kunne arbejde udenfor 

hjemmet – og tjene penge derved – var muligt, fordi de områder en 

sygeplejerskes arbejde dækkede, mentes bedst varetaget af kvinderne, 

fordi kvinderne besad det nødvendige moderinstinkt. Også Seip 

mener, ligesom Åberg, at kvindernes opgave – som lønnet 

sygeplejerske og frivillig filantrop – var en udvidelse af den opgave, 

kvinden havde i hjemmet, og der lå en forventning om, at kvinderne 

ganske naturligt påtog sig ansvaret for samfundets svageste.  
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 Karen Vallgårda undersøger i sit speciale Omvendte Omvendelser, 

hvordan to danske kvinder påvirkedes af det land, de missionerede i, 

og hvordan det førte til et brud med den missionsideologi, der havde 

ført dem til Indien og et brud med det, der forventedes af kvindelige 

missionærer. Gennem breve, artikler og bøger, som de to kvinder 

skrev, analyserer Vallgårda den transformation de to missionærer 

gennemgik og hvad transformationen betød for deres 

missionsvirksomhed. Den ene kvinde giftede sig med en inder og den 

anden var svært begejstret for Ghandi – der som buddhist ikke var 

Missionsselskabets kop the. Det var således ikke alene et brud med 

rammerne for en forventet kvindelig missionær, idet Esther giftede sig 

med en indfødt og Anne Marie var meget åben overfor den 

hinduistiske Ghandis tanker; det var også et brud med hele den 

missionstanke, der havde gjort det muligt for kvinder at rejse alene ud 

i verden og missionere. De kvindelige missionærer forventedes at 

holde sig til deres kristne tro og ikke lade sig påvirke af de indfødtes 

religion, ligesom det forventedes af de missionerende kvinder, at de 

enten forblev ugifte, eller i det mindste giftede sig med en missionær 

fra samme mission, som de selv kom fra. 

 At kvinder overhovedet kunne missionere som ugifte, er noget 

Patricia Grimshaw undersøger i bogen Paths of Duty. Ifølge Grimshaw 

kunne amerikanske kvinder i første halvdel af det 19. århundrede, kun 

blive missionærer, hvis de giftede sig med en kommende missionær. 

Grimshaw analyserer gennem breve fra kvindelige missionærer og 

missionsblade, hvordan amerikanske kvinder brugte missionen til at 

opfylde deres personlige ønsker om spændende oplevelser, ansvar og 

indflydelse. Grimshaw konkluderer, at de missionerende kvinder kun 

gennem ægteskab kunne komme ud i verden og at mange af kvinderne 

derfor giftede sig med fuldstændigt fremmede mænd, de havde mødt 

få dage forinden. Missionsselskabet accepterede ikke enlige 

missionærer, så det var altafgørende for mænd, der ville missionere, at 

finde en kone, der kunne være deres ’billet’ til missionsvirksomheden i 

de hedenske dele af verden. Grimshaws fokus er første halvdel af det 

19. århundrede, hvor kvinder kun i meget sjældne tilfælde kunne rejse 

ud på egen hånd, og hun analyserer derfor de gifte, missionerende 

kvinders ønske om at deltage i missionen. Men at kvinderne kun 

kunne være en del af missionen, hvis de var gift med en mandlig 

missionær, ændrer ikke på, at kvinderne allerede inden ægteskabet så 

missionen som en mulighed for at komme ud og opleve verden og øse 

af deres religiøse overskud til deres hedenske medsøstre i kolonierne.7 

På samme måde, som mændene brugte ægteskabet med en kvinde af 

rette religiøse støbning som billet til missionen i fjerne lande, brugte 

                                                 
7 ”Evangelicals nurtured the deep-seated conviction that Christianity sustained a high 

status for women; the place of women in pagan societies was portrayed, by 
contrast, as desperately degraded.” Grimshaw, s. XIV  
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kvinderne ægteskabet med en missionær som adgangstegn til verden. 

Kvinderne havde simpelthen ambitioner om en karriere – og det 

kunne lade sig gøre gennem ægteskab med en mandlig missionær. 

 I den amerikanske antologi Gendered Missions. Women and Men in 

Missionary Discourse and Practice undersøges området kvinder og mission 

af seks kvindelige forskere fra henholdsvis antropologi, sociologi og 

historievidenskaberne. Fokus er også her på kvindernes underordnede 

rolle, trods deres ivrige engagement og villighed til at missionere i 

fjerne dele af verden. Rita Kipp analyserer i artiklen Why Can’t a 

Woman Be More like a Man? Bureaucratic Contradictions in the Dutch 

Missionary Society missionerende kvinders rolle i missionen. Gennem en 

analyse af det hollandske missionsselskab, som var meget langsom til 

at acceptere kvinder som missionærer, konkluderer hun, at kvinders 

arbejde i missionen i mange tilfælde ikke blev anerkendt og slet ikke 

set som missionsarbejde. De lønnede kvinder – sygeplejersker og 

kvindelige læger – havde mange, lange kampe med både 

missionsselskabet og de udsendte missionærer om at få lov til at have 

ansvaret for hospitaler og behandling af patienter. Kipp mener, 

ligesom de foregående forskere, at mange – i dette tilfælde hollandske 

- kvinder gerne ville missionere. Den selvopofrelse de var vant til at 

yde i hjemmet, ville de også gerne yde i andre, fjerne lande. Ifølge 

Kipp, var holdningen til missionsvirksomhed i starten af det 20. 

århundrede, at det faldt kvinder nemmere at missionere, fordi de 

besad de bløde værdier som kærlighed og omsorg for svage individer, 

og kvinderne ville gerne tilsidesætte egne behov for at servicere andre. 

På den anden side blev de kvinder, som påtog sig ansvaret, kritiseret 

for at være for bløde og kærlige – de skulle, ifølge de mandlige 

missionærer, hellere vise deres autoritet gennem viden. Og selvom 

kvinderne kritiseredes for at være for blødsødne, frygtede 

missionsselskabet at de blev ’half men’8 – at sende en kvindelig 

missionær ud måtte ikke ende med, at hun konkurrerede med de 

mandlige missionærer om arbejdsopgaver. Hun skulle yde sin gerning 

på sit særegne, kvindelige område, så der på den måde blev en 

opdeling i arbejdsområder mænd og kvinder imellem. 

De adskilte arbejdsområder nævner også Mary Taylor Huber i artiklen 

The Dangers of Immorality: Dignity and Disorder in Gender Relations in a 

Northern Guinea Diocese. Gennem en analyse af et tysk, katolsk 

missionsselskab – SVD gennem et århundrede, konkluderer hun at 

arbejdsopgaverne var klart opdelte, men modsat Kipps undersøgelse, 

viser hendes undersøgelse at de missionerende kvinder – nonnerne – 

var aldeles velkomne og en uundværlig del af missionen. Nonnerne 

skulle være den almoderlige figur, der viste de hedenske mødre, 

hvordan de blev rettroende kristne; med rettroende, indfødte mødre 

                                                 
8 Kipp, s. 155 
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kunne sønner opdrages til præster, som så igen kunne være med til at 

sprede det kristne budskab. Indenfor nonnernes arbejdsområde skulle 

de have en vis grad af selvbestemmelse, som også sygeplejersker og 

læger havde på deres områder, og denne selvbestemmelse kan som før 

nævnt være en væsentlig grund til kvinders søgen mod missions- og 

filantropivirksomhed. 

 Nancy C. Lutkehaus undersøger i artiklen Missionary Maternalism: 

Gendered Images of the Holy Spirit Sisters in Colonial New Guinea også 

ovennævnte SVD, men med et fokus på nonnernes arbejdsopgaver og 

hverdag i kolonien. Lutkehaus lægger vægt på almoderligheden – die 

Mütterlichkeit – som udgangspunktet for nonnernes arbejdsopgaver 

og ønsker om missionsvirksomhed. Arbejdsopgaverne var dog ikke 

kun af almoderlig karakter – i de fjerntliggende missioner, måtte 

søstrene også påtage sig praktiske opgaver som at grave kartofler op 

og malke køer. Ifølge Lutkehaus var mange af nonnernes indtræden i 

søsterordenen et udtryk for ønske om uddannelse i medicin, 

undervisning eller sygepleje. Den almoderlige samfundsrolle var for 

kvinderne i det 19. århundrede en måde at opnå magt, indflydelse og 

selvbestemmelse på særligt udvalgte områder. For man må, ifølge 

Lutkehaus, ikke glemme, at selvom de missionerende kvinder på 

mange punkter fik større personlig frihed, end de ville have haft i 

hjemlandet, var den almoderlige rolle en rolle, som det patriarkalske, 

vestlige samfund havde overgivet kvinderne. 

 Elisabeth Prevost argumenterer i artiklen Married to the Mission 

Field: gender, Christianity, and Professionalization in Britain and Colonial 

Africa, 1865-1914, for at den missionerende kvinde havde en 

dobbeltrolle i missionsfeltet, idet hun selv skulle være ugift, men 

samtidig skulle undervise og vejlede de indfødte kvinder i ægteskabets 

værdier og betydning for det kristne liv. Prevost pointerer, at med 

missionens fokus på, at missionerende kvinder skulle være ugifte, 

tilsidesattes gifte kvinder, der netop havde erfaring i moderrollen, og 

kunne agere som almoder for missionens undersåtter. 

Derimod prioriteredes ugifte kvinder, der havde fået et kald, men som 

ikke kunne være rollemodeller for de indfødte kvinder, og som ikke 

havde erfaring i moderrollen. Der var, ifølge Prevost, en bias mellem 

hjemland og koloni, hvor missionskvinden i hjemlandet, havde brug 

for at fremstå som moderfigur med ægteskab og børn som ideal, for at 

professionalisere missionskvindens arbejde, mens hun i missionsfeltet 

skulle prædike i det ideelle familieliv for den indfødte befolkning, men 

selv forblive ugift. 

 I artiklen Missionary-Imperial Feminism analyserer Susan Thorne 

hvordan kvinder var en meget væsentlig del af missionsbevægelsen – 

både ude i kolonierne og hjemme i moderlandet. Hun lægger særlig 

vægt på kvinderne i hjemlandet, som var fantastiske agitatorer for 

missionen – de samlede midler ind, som udgjorde langt størstedelen af 
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missionsselskabernes økonomi, de fandt nye medlemmer og 

producerede varer, der kunne sælges på basarer til fordel for 

missionen, eller som kunne sendes af sted til kolonien. 

Som også de andre forskere har fundet, mener Thorne, at de 

missionerende kvinder i kolonierne var ansvarlige for undervisningen 

af de indfødte kvinder og børnene i kristne værdier, de udførte 

sygepleje og stod for børnehjem for forældreløse børn. Det var svært 

for mandlige missionærer, at nå ind til de indfødte kvinder og 

undervise dem, så missionerende kvinder var en uundværlig del af 

missionsarbejdet. Kvinder som biologisk væsen – altså både vestlig, 

missionerende og indfødt – blev set som kernen i familien. Uden 

familiemoderens opbakning kunne undervisning i kristne værdier og 

livsførelse ikke lykkes og de missionerende kvinder kunne – qua deres 

biologiske slægtskab med de indfødte medsøstre - bedre nå ind til de 

hedenske mødre og pigebørn. At kvindernes arbejde først blev 

anerkendt hen imod slutningen af det 19. århundrede, mener Thorne, 

blandt andet skyldes, at det blev taget for givet, at de missionerende 

kvinders empati for deres medsøstre i kolonierne, var en del af deres 

natur, og det var derfor ikke et arbejde, men en del af den 

missionerende kvindes almoderlighed at tage sig af sine kvindelige 

undersåtter. Først med professionaliseringen af nogle af de kvindelige 

arbejdsområder – særligt sygeplejen – blev kvindernes arbejde anset 

for et værdifuldt og selvstændigt erhverv. 

 I Den Jyske Historikers temanummer om filantropi – Filantropi- 

mellem almisse og velfærdsstat, undersøger Tyge Krogh i artiklen 

Filantropibegrebet mellem næstekærlighed, liberal politik og solidaritet hvordan 

de filantropiske selskaber i Danmark – og Europa - uviklede sig i løbet 

af 17- og 1800-tallet. I starten af det 19. århundrede havde de fleste 

filantropiske foreninger forsømte og arme børn som mål for deres 

projekter; disse projekter vokser i løbet af 1800-tallet til også at rumme 

projekter for handicappede og fra midten af 1800-tallet og frem var 

der, blandt de filantropiske foreninger, et øget fokus på arbejdende 

mødre og familien som bevaringsværdig enhed. Retfærdighed blev et 

nøglebegreb for de filantropiske foreninger, og filantroperne og 

modtagerne af filantropihjælpen stod på den måde i samme bås. 

Mange foreninger mente, at det arbejde de udførte frivilligt burde være 

en opgave for staten – ironisk nok begyndte staten i begyndelsen af 

1900-tallet at overtage mange af de sociale opgaver, som filantropiske 

foreninger før havde taget ansvar for, og de fleste filantropiske 

foreninger blev således overflødiggjorte. 

 Ifølge Krogh var det vigtigt for det filantropiske borgerskab at 

skelne mellem værdige og ikke værdige trængende, og denne skelnen 

nævner også Anne Løkke, der i samme temanummer har fokus på 

københavnske plejebørn. I artiklen Præmierede plejemødre – den 

københavnske filantropi og uægte børn i 1800-tallet nævner hun, hvor ’nemt’ 
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det var for bourgeoisiets kvinder at hjælpe de stakkels børn, fordi de 

ikke skulle tage stilling til om hjælpen faldt i de forkerte hænder eller 

blev brugt hensigtsmæssigt. Løkke undersøger Præmieselskabet for 

Plejemødre, der var den første forening i Danmark, hvis mål det var at 

forbedre forholdene for uægte børn i København. Det var selskabets 

tanke, at hvis plejemødrene fik bedre forhold at arbejde under, ville 

dødeligheden blandt pleje – og uægte børn falde. Selskabet skulle 

derfor holde opsyn med plejemødrene og derigennem oplære dem til 

at tage sig forsvarligt af plejebørnene. Selskabet blev støttet af 

Dronningen og havde sin storhedstid i 1880’erne, men blev 

efterhånden overflødiggjort – ligesom mange andre filantropiske 

projekter – da staten begyndte at overtage opgaverne på det sociale 

område. Løkke nævner, at pastor Nicolai Dalhoff, der også var aktiv 

indenfor Dansk Vestindisk Kirkesag, kæmpede for de uægte børn på 

et andet område end det sundhedsmæssige – han ville, at barnefaderen 

skulle betale et langt højere beløb til forsørgelsen, end rent faktisk var 

tilfældet. Ifølge Løkke, ville Dalhoff, at barnet kunne opkaldes efter 

faderen og at det offentlige skulle hjælpe med inddrivelsen af 

faderbidraget, så den enlige moder ikke stod alene i den sag. 

 Filantropi og mission gik oftest hånd i hånd og de danske 

filantropiske og missionske kvinder brugte deres almoderlighed, 

baseret på kristne værdier, på de svageste i samfundet. Kvindernes 

engagement i filantropiske projekter gav dem ofte en vigtig og 

indflydelsesrig rolle i de små lokale samfund, hvor de udøvede deres 

moderinstinkt. Selvom det Dansk Vestindiske samfund var meget 

forskelligt fra det danske på mange områder, kunne de danske 

filantropiske kvinder også her opleve, at de gjorde en forskel, at deres 

arbejde var vigtigt og at de kunne arbejde som selvstændige individer. 

1: Danske kvinder i de vestindiske folketællinger 

 For at give et billede af, hvor mange danske kvinder, der var på de 

Dansk Vestindiske øer, og hvad de lavede, har jeg gennemgået 

folketællingerne 1870-1911 for øerne. Der blev foretaget en 

folketælling cirka hvert 10 år, og jeg har derfor arbejdet med 5 

folketællinger. Jeg har sat en aldersgrænse på 20 år, fordi de unge piger 

fra borgerskabet kunne begynde at hjælpe i missions- og 

filantropiarbejdet, når de havde nået denne alder. 

 Folketællingen for 1890 er ufuldstændig, fordi der kun er en 

folketælling for Christiansted på Skt. Croix – folketællinger for 

Frederiksted på Skt. Croix og hele Skt. Thomas og hele Skt. Jan 

mangler. Folketællingen for 1890 bliver derfor ikke medtaget i min 

undersøgelse, og min undersøgelse giver således ikke det fuldstændige 

billede. Ligeledes er der ikke angivet ankomsttidspunkt i 

folketællingerne for 1870, og det giver nogle usikkerheder – for de 

kvinder, der figurerer i de senere folketællinger, har jeg kunnet følge 
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op på ankomsttidspunktet, men de kvinder, der kun figurerer i 

folketællingerne i 1870 har jeg desværre ikke kunnet følge op på. 

 Der kan være unøjagtigheder om ankomsttidspunktet, selvom 

ankomsttidspunktet fremgår af de senere folketællinger – i flere 

tilfælde har kvinderne i de forskellige folketællinger angivet forskelligt 

ankomsttidspunkt. Der var for eksempel en kvinde, der i 

folketællingen 1901 angav ankomsttidspunktet til at være 1890, mens 

hun i folketællingen for 1911 mente at være ankommet i 1896.9 Der 

kan være mange grunde til unøjagtighederne, men det mest 

sandsynlige er, at den angivne person har husket forkert, eller at 

skribenten har hørt eller skrevet forkert. Usikkerheden omkring 

ankomsttidspunkt har ikke afgørende betydning for min statistik – det 

afgørende er, at kvinderne kom fra den vestlige verden. Om kvinden 

ankom i 1896 eller fire år tidligere er af mindre betydning, men kan 

bruges som historisk levn, der viser, hvordan og hvorfor sådanne 

unøjagtigheder opstår. 

 En anden unøjagtighed er registreringen danske Antonette 

Wilhelmine Poulsen, der boede på Skt. Croix i en årrække. Hun var 33 

år i 1901, men kun 39 år i 1911. Hendes pludselige lidt unge alder kan 

skyldes en fejl fra skribentens side, hun kan have husket forkert det 

ene eller det andet år, eller hun kan af forfængelighed have oplyst at 

være yngre, end hun egentlig var. Men også ankomsttidspunktet 

huskede både hun og hendes mand forskelligt i de to folketællinger – i 

1901 angav de at være ankommet i 1878, mens de i 1911 mente at 

være ankommet i 1898. Det er derfor meget muligt, at hun har angivet 

at være yngre – eller ældre – end hun egentlig var af ren forvirring. 

Level and trends 

 I de fem folketællinger fra 1870-1911 er der 350 registreringer af 

vestligt fødte kvinder – 39 af disse var kvinder, boede på øerne over 

en årrække, og er således registreret flere gange. Der var i alt 301 

forskellige vestligt fødte kvinder på tropeøerne over årene 1870-1911, 

når man tager højde for gengangere. 

Her skal tages forbehold for den ufuldstændige folketælling fra 1890, 

hvor jeg kun har tallene fra Christiansted på Skt. Croix – der har 

derfor været flere vestligt fødte kvinder, end min undersøgelse giver 

udtryk for. 

Af de 301vestligt fødte kvinder, var 138 fra Danmark. På fig. 1 ses 

udviklingen i antallet af vestligt fødte kvinder fra 1870-1911, og man 

kan se, at der er væsentligt flere danske kvinder i Dansk Vestindien i 

1911 end i 1870. I 1870 var der 33 danske kvinder ud af 76 vestligt 

fødte kvinder – i 1911 var der 58 danske kvinder ud af 108 vestligt 

fødte kvinder, og 13 af de danske kvinder var udsendt gennem 

                                                 
9 Kvinden var født i Rusland, og fremgår derfor ikke i min database, men jeg har 

brugt hende som eksempel på uklarheder i folketællingerne. 
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sundhedsprojektet, som dronning Louise og Den Vestindiske Kirkesag 

havde iværksat. 

 

Sat i forhold til hvor mange kvinder, der i alt boede på øerne var 

de vestligt fødte – og særligt de danske kvinder – blot en dråbe i havet. 

De kan tælles i tal lige omkring 50 eller derunder, mens antallet af 

samtlige kvinder i de fem folketællinger ligger mellem 10- og 20.000. 

De indfødte kvinder har altså udgjort langt størstedelen af andelen af 

kvinder på de vestindiske øer, ligesom der faktisk også var flere 

kvinder end mænd på øerne, som man kan se af fig. 2.  

 Man kan også af figuren se, at det samlede befolkningstal på øerne 

var faldende, og det var til stor bekymring for både den danske 

mission og administration. Det faldende befolkningstal var – ifølge 

missionen et udtryk for dårlige sundhedsmæssige levevilkår blandt den 

indfødte befolkning og for manglende fremtidsmuligheder for den 

unge, indfødte befolkningsgruppe, der af den grund udvandrede, 

hovedsaligt til USA.  

 

 

 

Figur 1. Kilde: Folketællingsdatabase, s cd 

Figur 2. Kilde: Folketællingsdatabase, se cd 
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Udover den udtalte forskel i antal, var der i Dansk Vestindien en 

meget stor kontrast mellem de sorte og de hvide kvinder i forhold til 

erhvervsfrekvens. Ifølge folketællingerne havde langt de fleste sorte 

kvinder et erhverv, meget ofte som husholderske, tjenerinder eller 

markarbejdere, hvorimod de hvide kvinder oftest står som hustruer 

eller døtre af huset. De sorte kvinders høje erhvervsfrekvens angives 

af fysikus Kalmer10 som én af årsagerne til den meget høje 

spædbørnsdødelighed, en del dødfødsler og de mange forhutlede 

børn, som de vestlige – og danske – kvinder ønskede at hjælpe. Ifølge 

Tinne Vammen, var 70 % af alle nyfødte, børn af erhvervsaktive, 

enlige mødre.11 

 Ligeledes var der meget stor forskel på hvornår kvinderne 

begyndte at arbejde – som nævnt tidligere var det først omkring 20-års 

alderen, at hvide kvinder blev aktive indenfor filantropi eller 

missionsvirksomhed. Derimod begyndte de sorte kvinder at arbejde 

langt tidligere – ved en søgning i visharoots.com på ’servants’ i 1911 

fandt jeg 2 9-årige, 1 7-årig, og en 5-årig.  Det kan være svært at 

forestille sig en 5-årig arbejde som lønnet tjenestepige, men hun har 

måske hjulpet sin mor og gået til hånde i dennes arbejde. Det er 

derimod ikke så usandsynligt, at en 7-årig har været en del af 

tjenerpersonalet, og der findes flere eksempler på meget unge 

tjenestepiger i folketællingerne fra 1870-1911. De sorte kvinder 

begyndte tidligt på arbejdsmarkedet for at tjene penge – det var for 

dem en nødvendighed at arbejde for at overleve, hvorimod de fleste 

danske kvinder arbejdede frivilligt og altså ikke var afhængige af en 

indkomst. 

 De filantropiske og missionerende kvinders indsats kan tydeligt 

læses i folketællingen fra 1911, hvor der var væsentligt flere ugifte, 

selvstændigt arbejdende kvinder end i de forrige folketællinger. I fig. 3 

udgør den blå søjle samtlige danske kvinder på de vestindiske øer, 

mens den røde søjle er antallet af danske, gifte kvinder ud af samtlige 

danske kvinder. Den grønne søjle er antallet af ugifte, danske kvinder, 

mens den lilla er antallet af danske enker. Og som man kan se for 1901 

var der kun én enkelt ugift kvinde, hvilket ændrede sig væsentligt 10 år 

senere, hvor der var 16 ugifte, danske kvinder. Den kraftige stigning i 

antallet af danske, ugifte kvinder var en klar konsekvens af det danske 

sundhedsprojekt, da 13 af de ugifte kvinder var udsendt af dronning 

Louise og Den Vestindiske Kirkesag. En præmis for at blive sendt af 

sted var nemlig, som vi også skal se senere, at de udsendte kvinder var 

ugifte, og man kan af figur 3 således aflæse, at antallet af ugifte kvinder 

hænger sammen med antallet af de udsendte, danske kvinder.  

 

                                                 
10 Han var landfysikus på Skt. Croix og besad den øverste lægelige autoritet 
11 Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad, september 1996, 31. årg. Nr. 3, s.10 
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 Man kan i folketællingen for 1911 se, at indføringen af den 

rationelle sygepleje og uddannelsen af indfødte kvinder var i fuld gang. 

Ved en søgning på ’nurse’ på visharoots.com kan man for eksempel 

se, at Anna Budtz-Jørgensen fra Røde Kors, der var oversygeplejerske 

på hospitalet i Christiansted, havde 2 sorte sygeplejersker under sig og 

Elisa Christensen, som også var Røde Kors-sygeplejerske, var 

oversygeplejerske for tre sorte kvinder på hospitalet i Frederiksted. 

 

Ligeledes var der to danske sygeplejersker på Spedalskhedsasylet, 

som blev oprettet i november 1909, og der var tre sorte, kvindelige 

sygeplejersker, der arbejdede under de to danske diakonisser på 

Dronning Louises Hjem i Frederiksted. Der var ingen mænd, hvilket 

var en forskel i forhold til de tidligere folketællinger, hvor der var 

mindst én mandlig sygeplejer pr. hospital – de mandlige sygeplejere 

var ofte danske soldater, som den danske læge på hospitalet brugte 

som sygepleje-assistenter, og som vi skal se senere, gik det faktisk 

imod diakonissestiftelsens ønske om, at der blev uddannet både 

mandlige og kvindelige sygeplejersker/sygeplejere.  

 Et generelt blik over folketællingerne viser, at hvor vestligt fødte 

kvinder havde et selvstændigt erhverv, var det i langt de fleste tilfælde 

som lærerinde, sygeplejerske, nonne eller missionær. Der er dog også 

nogle lidt sjove kategorier – for eksempel L. K. Pickwood fra Skt. 

Thomas, hvis erhverv i 1870 var at være ’Lady’. I et andet tilfælde var 

kvinden ’teacher in fanzy works’ – det var en sort kvinde født på Skt. 

Croix, så hun fremgår ikke af min statistik, men det viser de 

unøjagtigheder og uklare kategoriseringer, der blev brugt for at 

beskrive befolkningen på de danske tropeøer. 

  

 

Figur 3. Kilde: Folketællingsdatabase, se cd 
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I en oversigt over vestlige kvinder – figur 4 - der var beskæftiget med 

mission eller filantropi kan man se, at der ikke før 1901 var 

selvstændigt arbejdende, eller missionerende kvinder. Fra 1870 og 

frem til 1901 var der generelt ikke kvinder, der missionerede på egen 

hånd – de fulgte med deres mænd, som var præster og missionærer. 

 

 

I 1870 var der 4 kvinder, hvis mænd var præster eller missionærer 

– i 1880 var det 5, mens der i 1901 var 3 gifte kvinder, hvis mænd var 

ansat indenfor kirkevæsenet. I 1901 var der 8 nonner, hovedsaligt fra 

Irland, der arbejdede selvstændigt som missionærer. Disse 8 nonner 

fremgår også af oversigten fra 1911, hvor der også er 8 danske 

missionerende, ugifte kvinder – altså danske kvinder, der var 

selvstændigt arbejdende. De var udsendt af dronning Louise og Den 

Vestindiske Kirkesag og var alle en del af den danske 

missionsvirksomhed på de vestindiske øer. Herudover var der i 1911 

fem danske, ugifte kvinder, der var ansat som Røde Kors-

sygeplejersker, men da de skulle være religiøst neutrale fremgår de ikke 

af oversigten over missionsarbejdende kvinder. 

Delkonklusion 

  Man kan gennem folketællingerne se sundhedsprojektets 

indvirkning i det Dansk Vestindiske samfund, fordi der i 1911 var en 

væsentlig stigning i antallet af ugifte, danske kvinder, der arbejdede 

som sygeplejersker, menighedsplejersker eller diakonisser. Man kan 

ligeledes se, at disse udsendte kvinder i 1911 havde sorte kvinder 

arbejdende under sig, hvilket må ses som udtryk for, at de var blevet 

uddannede sygeplejersker i den rationelle sygepleje. Og det var jo 

netop ét af formålene med sundhedsprojektet.  

ur 
Figur 4. Kilde: Folketællingsdatabase, se cd 
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Det er ikke alle de udsendte, danske kvinder, der fremgår i 

folketællingerne – flere af kvinderne var på øerne mellem to 

folketællinger. Røde Kors-sygeplejersken Agnes Preuss for eksempel, 

som vi skal se nærmere på senere, var på øerne fra 1904-1910 og 

fremgår derfor ikke af folketællingerne. 

 Uf af folketællingerne kan man også se, at de danske kvinder på 

øerne udgjorde en forsvindende lille del af den samlede kvindelige del 

af befolkningen. De danske kvinder levede en lidt beskyttet tilværelse, 

og en del af de udsendte kvinder arbejdede frivilligt, mens størstedelen 

af de indfødte kvinder havde en høj erhvervsfrekvens, var startet med 

at arbejde meget tidligt – måske mens de var børn, og arbejdede for at 

tjene en løn.  

2: Det filantropiske projekt i Dansk Vestindien 

 I 1902 kuldsejlede de planer den danske regering havde med USA 

om at sælge de Vestindiske øer, og det stod klart for den danske 

regering, at man skulle afklare, hvad man ville med øerne i troperne. 

Der blev sendt en kommission af sted i 1902/190312, der skulle 

klarlægge, hvad det ville koste for det danske samfund at forbedre 

forholdene på øerne. Der var mange forskellige forhold, der skulle 

forbedres, og det var uoverskueligt for regeringen – både økonomisk, 

politisk og rent praktisk – så den valgte den ’lette’ løsning, nemlig at 

ignorere de fleste løsningsforslag. Af en opgørelse over reformforslag, 

som kommissionen fremsatte fremgår det at, af de 38 reformforslag 

blev der vedtaget 10 mindre reformer, som i de fleste tilfælde ikke 

kostede den danske statskasse mange udgifter – de omkostningstunge 

poster blev der ikke gjort noget ved.13 Som Niklas Thode Jensen har 

vist i sin ph.d.-afhandling For Slavernes Sundhed var der op til 1848 

offentlige sundhedstiltag, men en del af sundhedsforanstaltningerne 

blev betalt af slaveejeren. Efter slaveriets ophør i 1848 var det således 

den danske stat alene, der skulle bekoste øernes 

sundhedsforanstaltninger, samtidig med at der var overvejelser om, 

hvorvidt man skulle sælge øerne, så man investerede ikke så store 

summer på øerne, som man måske ellers ville have gjort. 

Sundhedsforholdene og den meget høje børnedødelighed blev derfor 

et privat, missionsk anliggende. 

 Det bød den danske menighed på øerne meget imod, at de dagligt 

var vidner til konsekvenserne af, hvad de følte var den danske stats 

ignorering af sundhedsforholdene, så menigheden tog selv initiativ til 

forbedringer af, hvad de mente, var vigtigst – nemlig de 

sundhedsmæssige tilstande. Påbegyndelsen af projektet startede i 1903, 

hvor pastor Nygaard, som virkede i Frederiksted på Skt. Croix, 

                                                 
12 Kommissionen var i Dansk Vestindien i slutningen af 1902 og afgav en 

betænkning om forholdene i 1903 
13 Dansk Vestindisk Samfunds Skrifter 1, 1916, s. 10-13 
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korresponderede med forstanderinden for diakonissestiftelsen i 

Danmark – søster Sophie Zahrtmann. Nygaard beskrev de 

forfærdelige sundhedsmæssige tilstande og den høje børnedødelighed, 

og han så gerne, at der blev sendt dygtige og rutinerede diakonisser til 

Vestindien for at afhjælpe det akutte problem. Han fremlagde også 

sine planer for et børnehjem på Skt. Croix for Kronprinsesse Louise, 

der reagerede hurtigt og nedsatte et udvalg af det bedre borgerskabs 

kvinder og mænd, der skulle arbejde for oprettelsen af et sådant 

børnehjem.14 De filantropiske idéer og projekter havde i slutningen af 

1800-tallet kronede dage, så det var ikke en umulig opgave at finde 

støtte til det vestindiske sundhedsprojekt i Danmark, men som Dansk 

Vestindisk Kirkesag løbende tilkendegav i medlemsbladet, var det ikke 

nemt, fordi det var svært for danskerne at forholde sig til nogle 

problematikker, der var så langt væk fra deres bevidsthed og dagligdag. 

Der var derfor hovedsaligt blandt folk, der havde en relation til de 

Dansk Vestindiske øer, at indsamlingen lykkedes. Udvalget skulle 

løbene søge midler og ressourcer til den daglige drift af 

børnehjemmet, mens større investeringer skulle finansieres ved 

afholdelse af basarer og større indsamlinger. 

 Ifølge pastor Henrik Hoffmeyer, der var medlem af Den 

Vestindiske Kirkesags udvalg og meget aktivt medlem af Indre 

Mission i København, var det Den Vestindiske Kirkesags opgave at 

skabe en søstermenighed på de Dansk Vestindiske øer, der ad frivillig 

vej skulle danne ’den levende kristendom.’ En måde at skabe denne 

levende kristendom på, var at sende diakonisser til de Vestindiske øer, 

hvor de skulle foretage husbesøg for herigennem at lave 

menighedspleje. Men da der allerede var sendt diakonisser af sted for 

at arbejde på Dronning Louises Hjem, kunne det ikke forventes, at der 

kunne sendes flere af sted. Der blev derfor skabt et samarbejde 

mellem Den Vestindiske Kirkesag og KMA. Den Vestindiske 

Kirkesag havde gennem pastor Westergaard fra Frederiksted15 i løbet 

af 1905 en korrespondance med baronesse Muckadell fra KMA. I 

brevene gav Westergaard udtryk for de forfærdelige tilstande øerne var 

i, og i hvor høj grad der var behov for rettroende kvinder, der kunne 

yde omsorg for kvinder og børn. KMA havde i nogle år forinden 

sendt missionerende kvinder til Armenien og Syrien og havde derfor 

en rutine og ekspertise i missionsvirksomhed, som kunne bruges på 

tropeøerne. Der blev således gjort nogle hurtige foranstaltninger til, at 

der også kunne sendes KMA-kvinder til de vestindiske øer for at 

afhjælpe den uholdbare situation. Sammen med diakonisserne skulle 

                                                 
14 Hjemmet blev placeret i en villa i Frederiksted, Skt. Croix og kom til at hedde 

Dronning Louises Hjem 
15 Pastor Westergaard kom til Frederiksted i vinteren 1904/1905 og delte Nygaards 

engagement i sundhedsprojektet. Westergaard tog hjem til Danmark i 1910, da 
hans kone i længere tid havde været syg. 
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KMA-kvinderne stå for missionen og menighedsplejen på øerne, mens 

diakonisserne også skulle lede børnehjemmet- og plejestationen. 

 Da sundhedsprojektet blev forelagt guvernementet i Vestindien 

var guvernør Hedemann mere end lunken, da han ikke mente, at 

projektet kunne finansieres gennem kolonialkassen. Der havde af flere 

omgange været forsøg på at forbedre sundhedsforholdene på øerne, 

men det var altid strandet på den manglende økonomiske vilje. Med 

kronprinsessens ønske om at finansiere Røde Kors-sygeplejerskernes 

ophold og løn og diakonissernes kost og logi, var guvernementet 

ganske anderledes indstillet og meget positive overfor projektet. 

Den rationelle sygepleje  

 At kronprinsesse Louise reagerede så prompte på pastor Nygaards 

forslag, skal ses i lyset af den udvikling, der var sket indenfor syge- og 

børnepleje i løbet af det 19. århundrede. Industrialiseringens triumftog 

gennem Europa medførte, at opgaver, som de fleste kvinder havde 

udført i familiens skød, nu ikke blev varetaget i de fattigste familier, 

fordi de fattigste kvinder var blevet udearbejdende. Syge- og 

børnepleje blev derfor varetaget på må og få – ikke nødvendigvis af de 

bedst egnede og slet ikke under de bedste forhold. Det faldt særligt det 

bedre borgerskabs kvinder for brystet, at fattige børn misrøgtedes og 

at syge ikke fik den rette behandling – almoderligheden trådte i 

karakter hos bourgeoisiets kvinder, og gennem deres aktive deltagen i 

filantropiske projekter spredte de deres almoderlighed ud over 

samfundets svagelige og syge og ikke kun kernefamiliens medlemmer. 

  I løbet af 1800-tallet kom der i Europa et øget fokus på sanitet 

og hygiejne. Der blev kloakeret i byerne og teorien om, at dårlig luft 

var årsag til mange sygdomme og epidemier (miasmeteorien) røg ud på 

sidelinjen til fordel for en teori om renlighed og hygiejne. Fra hygiejne 

og renlighedstanken udsprang idéen om den professionelle sygepleje, 

der med uddannede sygeplejersker kunne håndtere og pleje patienter 

på en langt mere hensigtsmæssig måde, så folk havde større chancer 

for at overleve deres sygdomme. Hvis sanitet og hygiejnetankerne, der 

florerede i Europa, havde virket fjerne for danskerne, blev det et 

meget nærværende og presserende ønske, da koleraepidemien hærgede 

- særligt i København - i 1853. Koleraens høje dødelighed overraskede 

både lægestand og den danske regering, og da årsagen til koleraen blev 

opdaget – at den i høj grad var smitsom og ikke skyldtes miasmer, 

men koleravibrionen16 - blev hygiejne, sanitet og professionaliseringen 

af sygeplejen sat på dagsordenen i Danmark.  

 I Europa blev den professionelle sygepleje ’opfundet’ af personer 

som Florence Nightingale og Frederike og Theodor Fliedner. 

Frederike og Theodor Fleidner grundlagde diakonissegerningen i 

                                                 
16 Omsorg, kald og kamp, s. 150 
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Kaiserswerth i Tyskland og havde så stor succes med uddannelsen af 

diakonisser, at deres idé eksporteredes til store dele af Europa – også 

Danmark. I maj 1863 indviedes den danske diakonissestiftelse med 

Louise Conring som forstanderinde. Diakonissestiftelsen skulle 

arbejde for: ” …. at uddanne Diakonisser til at øve tjenende 

Kjærligheds- og Barmhjertighedsgjerning imod Syge, Fattige og andre, 

der lide legemlig og aandelig Nød.”17 Diakonissestiftelsen skulle i 

Danmark virke som en almennyttigt filantropisk sygepleje, der fandt 

finansiel støtte på samme måde som andre filantropiske projekter – 

altså gennem indsamling blandt menigheden. 

 Det var vigtigt for Louise Conring at tage afstand fra Florence 

Nightingales sygepleje, der, ifølge Conring, ikke fokuserede nok på 

religionen, ligesom hun også tog skarpt afstand fra idéen om, at 

diakonissegerningen for ugifte kvinder var en måde at opnå personlig 

frihed på. Diakonissegerningen krævede, at de kommende søstre skulle 

foretage et meget bevidst valg og en personlig opofrelse, og ikke se det 

som en smutvej til kvindelig emancipation, ifølge Conring.  

Louise Conring døde i 1891, hvor Sophie Zahrtmann blev ny 

forstanderinde, og det var hende, pastor Nygaard skrev til om 

forholdene på tropeøerne og ønsket om at udsende diakonisser, der 

kunne forestå børne- og sygepleje. 

 Nicolai Dalhoff blev i 1880 præst i diakonissestiftelsen og han 

arbejdede ihærdigt for filantropiske og diakonale projekter i Danmark. 

Dalhoff blev i starten af sin karriere meget optaget af hvordan druk og 

usædelighed medførte sindssyge – syfilis i sidste stadie, og hvordan 

dette kunne undgås. Sundhedsforholdene på de Dansk Vestindiske øer 

var, ifølge de danske præster på øerne, meget hårdt ramt af druk og 

usædelighed, og derfor talte sundhedsprojektet på tropeøerne i høj 

grad til Dalhoffs filantropiske interesse. Han var derfor varmt stemt 

for afsendelsen af diakonisser til de tropiske øer. 

 I starten af det 20. århundrede tog han, i kraft af sin stilling i 

diakonissestiftelsen, aktivt del i udviklingen af den rationelle sygepleje-

uddannelse, der, ifølge Dalhoff, skulle vare 3 år, og som skulle 

uddanne både mænd og kvinder. Dalhoff var nemlig ligesom Louise 

Conring fokuseret på, at diakoner skulle behandle mænd, så 

diakonisserne ikke blev bragt i forlegenhed. Men som vist i analysen af 

folketællingerne gik det faktisk i stik modsatte retning på de Dansk 

Vestindiske øer – inden sundhedsprojektet blev søsat var der mindst 

én mandlig sygehjælper på hvert hospital, mens der efter indførelsen af 

den rationelle sygepleje og uddannelsen af indfødte sygeplejersker ikke 

var nogen mandlige sygeplejere. Også i Danmark blev det hovedsaligt 

kvinder, der uddannede sig til sygeplejersker. 

                                                 
17 Omsorg, kald og kamp, s. 120 
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 Indenfor uddannelsen i sygepleje, mente Dalhoff, at der fortsat 

skulle være to grene af sygeplejen – den diakonale, der uddannede på 

diakonissestiftelsen og den kommunale, der uddannede på de 

offentlige hospitaler, men uddannelserne skulle ensrettes, så man 

sikrede, at sygeplejerne reelt var fagligt kvalificerede. Som det var i 

starten af 1900-tallet, var der ikke faste regelsæt for, hvilke 

kvalifikationer sygeplejerskerne skulle besidde, og det var derfor 

vanskeligt at bedømme deres faglige kunnen. Det var diskussionen 

om, hvordan man splejsede den diakonale og kommunale sygepleje 

sammen, som Dalhoff aktivt tog del i. Han ville sikre sig, at sygeplejen 

generelt fik et godt ry blandt befolkningen, hvor tilfældige plejere ikke 

skulle kunne nedsætte sig som sygeplejere og dermed udvande den 

professionelle og faglige sygepleje som diakonissestiftelsen og den 

kommunale sygepleje stod for.  

Delkonklusion 

 Den danske menighed på øerne følte, at de stod alene med 

ansvaret for den indfødte befolknings levevilkår, og at den danske stat 

fuldstændigt ignorerede dem. Omvendt ville den danske stat ikke pøse 

store summer ud på øerne, hvis de skulle sælges, hvad der i flere 

omgange var planer om. At menigheden fandt sundhedsforholdene 

helt horrible skal ses i lyset af, at der i hele den vestlige verden var sket 

et nybrud indenfor sygepleje, idet man havde rationaliseret og 

professionaliseret sygeplejen. Sygeplejersken Florence Nightingale 

havde været banebrydende med sine statistikker over, hvilke 

behandlinger, der virkede på forskellig vis og diakonissestiftelsen 

havde ligeledes været nyskabende ved at ’opfinde’ en sygepleje-

uddannelse. Alle disse nye tiltag var dog ikke noget den indfødte 

befolkning på de dansk vestindiske øer mærkede noget særlig til, før 

dronning Louise og Den Vestindiske Kirkesags projekt blev sat i søen. 

Det ville være meget omkosteligt for den danske stat at implementere 

samme sygeplejestandard på øerne, som der var kommet hjemme i 

Danmark i den sidste halvdel af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, og 

der var mange andre udgifter, der virkede mere presserende. Det blev 

derfor et privat initiativ, der ville indføre den rationelle sygepleje og 

bedre befolkningens sundhed ved hjælp af udsendte sygeplejersker og 

diakonisser. 

3: Røde Kors i Dansk Vestindien 

 De to vigtigste hovedaktører i det danske sundhedsprojekt i 

Vestindien var Dronning Louise og Den Vestindiske Kirkesag. 

Dronningens projekt skulle udgøres af diakonisser, der skulle stå for 

børneplejen og undervisning af mødrene i sund ernæring og fornuftig 

levevis; og Røde Kors-søstre, der skulle stå for den rationelle sygepleje 

på hospitalerne og uddannelsen af sorte kvinder til sygeplejersker. 
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Projektet blev rent praktisk påbegyndt i marts 1904, hvor de fire første 

Røde Kors-søstre blev sendt til de vestindiske øer. For at sikre en blid 

overgang fra det danske samfund og klima til det noget varmere 

Vestindien var det vigtigt for Røde Kors-kontoret i Danmark at 

sygeplejerskerne i den første tid blev placeret sammen –  

”… har den [Røde Kors organisationen i Danmark] fremsat det 

Ønske at de – i alt Fald i Begyndelsen – maatte blive anbragte 

mindst 2 paa samme Sted, - i samme By, ikke nødvendigvis paa 

samme Hospital. Herved har det altsaa været en Forudsætning, at 

Sygeplejerskerne skulde knyttes til Hospitalerne, det er her, at den 

rationelle Sygepleje er af størst Betydning, ligesom det ogsaa 

maatte være det Sted, hvor indfødte Plejersker under Søstrenes 

Vejledning skulde uddannes og indøves…”18 

Ligeledes ville Røde Kors-kontoret, at de to sygeplejersker, der skulle 

til Skt. Croix, i den første periode skulle placeres i Christiansted, hvor 

der mentes at være mindre smittefare for den frygtede klimafeber. 

Guvernementet på øerne så dog helst, at de kom til Frederiksted, hvor 

der var mest brug for dem, og hvor de ville gøre størst gavn. Det blev 

derefter aftalt, at når sygeplejerskerne var ”… akklimatiserede og 

muligen indpodede med Sygdommen ved et Ophold paa den sundere 

Del af Øen, hvor Sygdommen optræder mildere…”19 kunne de 

komme til Frederiksted, hvis det stadig var ønskeligt. 

 Hvor de udsendte diakonisser havde et umiddelbart netværk i den 

missionske menighed, var det for Røde Kors-sygeplejerskerne ikke 

givet, at de ville socialisere med den missionske menighed. Som vi skal 

se senere, var Agnes Preuss’ omgangskreds i høj grad præget af den 

danske læge, hun arbejde sammen med og den øvrige danske 

befolkning på øerne – missionsmenigheden blev ofte lidt for 

missionsk for hende. Og Røde Kors-sygeplejerskerne blev netop valgt, 

fordi de skulle varetage sygeplejen uden stillingtagen til religion og 

politisk holdning. Dronning Louise skrev i et brev til Agnes,  

”… og her troer jeg netop ”Det Røde Kors”-Plejersker under 

Genferkonventionens Mærke, som kun spørger efter Sygdom og 

Nød, ikke efter Ven eller Fjende, vil have Betingleser for at slaa 

igjennem og bygge Bro mellem Racernes Afskygninger”.20 

Sygeplejerskerne skulle binde sig for en periode på to år, hvilket der 

kunne dispenseres for under særlige omstændigheder, og der skulle fra 

det vestindiske guvernements side være sørget for sygeplejerskerne i 

form af logi, så de ikke skulle bruge deres optjente løn på møbler, de i 

forvejen havde derhjemme. 

                                                 
18 Brev af 24/6-1903 fra Røde Kors til Finansministeriet – klammerne lavet af 

specialeforfatteren 
19 Brev af 16/1-1904 fra Røde Kors til Finansministeriet 
20 Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad, september 1996, 31. årg. Nr. 3, s. 11 



25 

 

 Ifølge Salmonsens leksikon var Røde Kors’ formål at hjælpe i 

krigstid, og i fredstid hjælpe ved epidemier, naturkatastrofer og 

lignende uden skelen til ”Politik, race, Nationalitet og Religion.”21 Så 

trods korset i flaget, skulle Røde Kors-sygeplejerske virke under 

neutralitet.  Røde Kors blev skabt af schweizeren Henri Dunant i 

1863, og i 1864 blev den første Génevekonvention vedtaget med stor 

opbakning fra de underskrivende lande. Der var enighed om, at man 

skulle arbejde under et fælles symbol, som alle anerkendte som 

neutralt og humanitært og ikke deltagende i krigshandlinger. Man 

enedes om et rødt kors på hvid baggrund – det omvendte af det 

schweiziske flag, måske som en hyldest til Dunant for hans 

banebrydende idé om almenmenneskelig humanitær hjælp. Korset på 

Røde Kors-flaget skal således ikke forstås som et kristent symbol – at 

korset i det schweiziske flag måske havde kristne rødder, tog man ikke 

højde for. 

Én af de danske Røde Kors-sygeplejersker i Dansk Vestindien, der 

forstod at yde almenmenneskelig humanitær hjælp uden skelen til 

religion var Agnes Preuss. 

Agnes Preuss 

 Agnes Preuss var en embedsmandsdatter, der valgte at gå den 

kommunale sygeplejes vej frem for diakonissernes religiøse. Hun blev 

født d.2. januar 1866 på Frederiksberg, og et halvt års sygeophold på 

Kolding Sygehus, da hun var barn, gjorde det klart for hende, at hun 

ville være sygeplejerske, ifølge Tinne Vammen.22 Familien flyttede 

senere tilbage til København og Agnes blev uddannet på 

Kommunehospitalet i København, hvor hun blev medlem af Dansk 

Sygeplejeråd. Fra 1. januar 1899 til 1. november 1918 var hun Røde 

Kors-sygeplejerske og blev i den egenskab sendt til de Dansk 

Vestindiske øer, som én af de første uddannede sygeplejersker i det 

projekt, der med hjælp fra Danmark skulle forbedre 

sundhedstilstanden og den meget høje børnedødelighed. Hun 

arbejdede på de danske tropeøer fra 1904-1910 og skrev hjem til sin 

familie om sine oplevelser og sit arbejde i kolonierne. 

Agnes Preuss rejste, i starten af 1904, af sted sammen med sin veninde 

og medsygeplejerske Doris Tvede, som hun i den første tid delte 

værelse og arbejde med. Doris blev senere gift og Agnes arbejdede 

alene som oversygeplejerske på hospitalet i Frederiksted. To andre 

Røde Kors-sygeplejersker – Kamilla Borre og Karen Clausen-Bagge – 

rejste også sammen med Agnes og Doris, og skulle arbejde på 

Kommunehospitalet i Skt. Thomas. 

                                                 
21 Salmonsens Leksikon, bind XX, s. 667 
22 Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad, september 1996, 31. årg. nr. 3, s. 15 
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Røde Kors-søstrenes opgaver i Vestindien  

 Røde Kors-sygeplejerskernes arbejde på øerne bestod i at 

modernisere hospitalerne på Skt. Thomas og Skt. Croix, indføre den 

rationelle sygepleje og uddanne indfødte kvinder i sygepleje. Den 

rationelle sygepleje var det nye indenfor sundhedsverdenen i 

begyndelsen af 1900, og da tropeøerne var i en elendig 

sundhedsmæssig forfatning, var der nok at tage fat på for fortalerne af 

den rationelle sygepleje. I et brev fra Dronning Louise til Agnes hed 

det, at gennem sygeplejen kunne patienten få: 

 ”Indtryk af Menneskekjærlighed og Selvopofrelse, som er 

velgjørende ikke mindst for den Syge og Lidende, men ogsaa af 

opdragende Art med Hensyn til Acuratesse, Reenlighed, 

almindelige Hygiejne, trende Punkter som hidindtil ikke er særligt 

udviklede, navnlig blandt den sorte Befolkning…”23 

Ét af hovedformålene med projektet var at nedbringe den ekstremt 

høje børnedødelighed – spædbørnsdødeligheden på de vestindiske øer 

var på 42,5% i slutningen af 1800-tallet. I Danmark var den på ca. 

15%.24 Også sammenlignet med andre Vestindiske øer, var der på de 

Dansk Vestindiske øer en meget høj børnedødelighed; på Jamaica som 

var en af øerne i Britisk Vestindien var der, ifølge folketællingen på de 

Dansk Vestindiske øer i 1911, en væsentlig mindre dødelighed blandt 

børn end på de danske øer.25 

 Det var hovedsaligt diakonissernes opgave at lave foranstaltninger 

til at sænke børnedødeligheden – Røde Kors-sygeplejerskernes opgave 

var først og fremmest at modernisere hospitalerne, så de mange syge – 

både børn og voksne - kunne behandles på en forsvarlig og 

sygdomsforebyggende måde. At det ikke var nogen let og ligetil 

opgave, var Agnes meget tidligt bevidst om – i et af sine første breve 

hjem skriver hun: ”… Vi har en del Del at bestille … vi vare jo 

forberedte paa mange Vanskeligheder, og reformere et Hospital i løbet 

af kort Tid kan man selvfølgelig ikke.”26 Opgaven blev bestemt ikke 

gjort nemmere af, at landfysikus Kalmer var meget kritisk overfor 

projektet. Han var den øverste lægemyndighed på Skt. Croix og havde 

svært ved at se, at kvindelige sygeplejersker skulle uddanne 

sygeplejersker blandt de indfødte og overtage nogle af de opgaver, 

som lægerne normalt havde stået for. Kalmer havde brugt danske 

sergenter som sygepassere og mente, at den indfødte befolkning kun i 

begrænset omfang kunne lære sygeplejefaget. Ligeledes mente han, at 

sygeplejerskerne ville få det meget hårdt, fordi der særligt blandt 

                                                 
23 Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad, september 1996, 31. årg. Nr. 3, s. 11 
24 Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad, september 1996, 31. årg. Nr. 3, s. 10 
25 Statistiske Meddelelser, vol 4:41:5, s. 8-9 
26 Brev af 11/4-1904 
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kvinderne i almuebefolkningen var en hård tone og en råhed, som ikke 

var for sarte sjæle.27  

Agnes’ første tid på øerne  

 Agnes Preuss var dog ikke en sart sjæl og gik op i sit arbejde af 

hele sit hjerte og satte en ære i at udføre det godt. Hun var temmelig 

hårdfør overfor klimaet, den fremmede mad og de mange nye indtryk 

hun fik i de første måneder. Hun var lidt søsyg på den lange rejse over 

til øerne – den tog næsten tre uger – men var ikke som sin veninde 

Doris plaget af varmen. Doris fik jævnligt klimafeber og havde svært 

ved at klare den lokale mad – desuden besad hun, ifølge Agnes, en 

hidsighed, der gjorde det svært for hende at tilpasse sig forholdene og 

befolkningen. Og netop den indfødte befolkning var det vigtigt at 

have tålmodighed med og forståelse for, mente Agnes. 

 Da Agnes og Doris ankom til øerne, oplevede de i den første tid, 

at mange af de danske beboere kom og hilste på dem og indbød dem 

til eftermiddagsthe og middagsselskaber. Agnes satte pris på den 

påskønnelse, de således fik, men mente også at al den selskabelighed 

måtte have en ende, så de kunne komme i gang med arbejdet, som jo 

var det primære. Dr. Cellin28 rådede dem til at tage imod indbydelserne 

for at lære danskerne at kende, og ” da her ikke er saa mange danske 

Familier, kan det vel heller ikke blive ved”29 mente Agnes.  

 I løbet af Agnes’ første sommer på de danske tropeøer oplevede 

hun den kvælende varme, der gjorde det svært at arbejde. Det havde 

regnet meget lidt henover sommeren 1904, så der var mangel på 

drikkevand og alt var visnet og tørt. Hun lod sig ikke slå ud og 

arbejdede, selvom sveden løb ned ad hende, mens Doris i mange 

omgange lagde sig med klimafeber. Der var mange danskere, der blev 

syge i varmen og Agnes havde også haft dage med hovedpine og 

syntes at der var ”… saa varmt og saa tørt saa det næsten ikke er til at 

holde ud…”30 Hun havde tilmed måttet smide natkjolen om natten, 

fordi hun ikke kunne ”døje”31 at have den på i varmen. 

 Agnes’ hjemve blomstrede op under heden; hun savnede sine 

kære, sit ”lysegrønne Bøgeland” og klimaet. I et andet brev skrev hun 

derimod, at hun altid havde været småforkølet og hostende i 

Danmark, mens hun i Vestindien kunne holde til klimaet. Dette brev 

skrev hun, mens der var bidende koldt i Danmark og et dejligt og 

behageligt klima i Frederiksted, så hendes hjemve var afhængig af, 

hvordan klimaet påvirkede hende. Hendes hjemve blev i varmen 

sandsynligvis forstærket af Doris’ mange anfald af sygdomme – hun 

                                                 
27 Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad, september 1996, 31. årg. Nr. 3, s. 13 
28 Der er forskellige udgaver af lægens navn – nogle refererer det som dr. Collin, 

men Agnes kaldte ham dr. Cellin, og jeg følger Agnes’ reference. 
29 Brev af 15/3-1904 
30 Brev af 3/7-1904 
31 Brev af 3/7-1904 
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følte sig lidt ensom, fordi Doris ofte var sengeliggende og Agnes var 

selv om arbejdet og alle oplevelserne, både de gode og de dårlige. 

Agnes som person  

 Agnes var generelt ikke ramt af klimafeber i samme grad, som 

mange af de andre danskere. Hun havde jævnligt hovedpine pga. 

varmen, men havde ikke feber og var ikke sengeliggende i længere 

perioder. I 1907 efter en meget travl – og meget tør – periode skrev 

Agnes, at ”Alle Mennesker er syge, ogsaa de Sorte…jeg fejler kun at 

jeg er dødtræt…”.32 Hun mente, at den manglende regn var årsagen til 

den megen sygdom – vandet blev giftigt, når det blev så gammelt. I en 

beretning fra KMA-kvinden frk. Sivertsen, beskrev Sivertsen indholdet 

af en brønd, der var næsten tom, fordi det ikke havde regnet i en lang 

periode – der var døde rotter, krabber, skidt og snavs, så det var ikke 

underligt, at mange var syge.33 

 Ifølge brevene hjem til familien var det, der generede Agnes mest, 

udover overvældende træthed, faktisk at hendes krop blev overbelastet 

af arbejdsbyrden. I starten af 1905 forstuvede hun sin fod, men 

forholdt sig kun i ro to dage – hun skulle jo tilbage til arbejdet.  Hun 

kunne dog stadig mærke den ømme fod en måneds tid efter, så hendes 

arbejdsiver havde måske fået hende til at starte for tidligt. I 1909 

forvred hun sit knæ og måtte igen forholde sig i ro, hvilket hun 

bestemt ikke brød sig om – ”… jeg vil haabe jeg snart kan bevæge mig 

fint omkring, at sidde stille passer mig ikke.”34 Desuden gik hun glip af 

et fornøjeligt middagsselskab hos Pades og en måneskinskøretur, og 

det irriterede hende.  

 Udover en faglig stolthed og glæde ved jobbet, var hendes 

arbejdsiver også et udtryk for hendes økonomiske bevidsthed – hun 

nævnte jævnligt i sine breve hjem, hvor vigtigt det var, at tjene penge. 

Om hendes økonomiske bevidsthed har været en del af hendes store 

uafhængighedstrang er svært at afgøre, men hun var imponeret over 

en amerikanske bejlers årlige indkomst, så penge har betydet en del for 

hende. En anden ting, der beviste hendes økonomiske øje – og måske 

også hendes sparsommelighed – var at hun fik sendt en del ting fra 

Danmark.  Flere af tingene kunne ikke fås på øerne – aviser for 

eksempel, men hun efterspurgte også ting, som kunne købes på øerne, 

men til den dobbelte eller tredobbelte pris.  

 Hun var en person, der var glad for fornøjelser. Middagsselskaber, 

udflugter og theselskaber var kærkomne adspredelser i den meget 

travle hverdag. Det var den danske befolkning hun socialiserede med 

og hun holdt jul, nytår og fødselsdag sammen med forskellige danske 

familier. Da der kom ny præst til Skt. Croix i 1905 – pastor 

                                                 
32 Brev af 24/4-1907 
33 Den Vestindiske Kirkesag, s. 205, uddrag af brev fra frk. Sivertsen 
34 Brev af 1/11-1909 
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Westergaard - skrev hun, at hun ikke regnede med at få  ”… megen 

Fornøjelse af dem, jeg tror de ere meget indre missionske, og dem kan 

jeg nu engang ikke rigtigt med.”35 Til gengæld syntes hun rigtigt godt 

om den nye politimester, der også var ankommet i starten af 1905 – 

”Politimesterens hedder Olsen og kommer fra Odense, de har ingen 

Børn, og er vist fornøjelige og rare, vi vare bedte til en lille Middag hos 

dem i Fredags… vi havde det rigtigt hyggeligt og rart.”36  

Som den livsnyder hun var, satte hun stor pris på mad – når hun 

beskrev middagsselskaber eller picnicer var maden altid en stor del af 

beskrivelsen. Ved førnævnte selskab med den nye politimester beskrev 

hun udførligt, hvad de havde fået at spise – både slikasparges, 

lammesteg, ost, brød og is. På én af sine få rejser var hun, fordi hun 

ikke blev søsyg, den eneste, der kunne komme til alle måltiderne, og 

det morede hende.37 

 Hun var en kvinde, der var mere afslappet i sin tilgang til tingene, 

end mange andre danske kvinder på øerne var. Ifølge hende selv, var 

grunden til hendes succes med at uddanne sorte sygeplejersker, hvilket 

hverken Doris eller nogen andre kunne, at hun var rolig; man måtte 

ikke være for hidsig, men tage den med ro. Hun havde en veninde 

hjemme i Danmark – Mille – som var meget sart og humørsvingende, 

om hende skrev hun: ”… det maa være skrækkeligt at gaa rundt og 

være saa sart, jeg tager mig heldigvis ikke Verden saa nær.”38 Det var 

måske også grunden til, at hun ikke blev syg så ofte, som mange af de 

andre danskere, der ikke kunne tilpasse sig det mere moderate tempo, 

som varmen krævede. Og så slappede hun af med at pleje og passe 

sine mange blomster og ryge gode cigarer. 

Den daglige sygepleje 

 Agnes og Doris blev stationeret i Christiansted på Skt. Croix på 

Røde Kors-kontorets anledning, men der var, ifølge Agnes, kun det 

halve antal patienter af, hvad der var i Frederiksted, og der var ikke 

meget at lave. Kort efter deres ankomst blev de til Agnes’ store glæde 

forflyttet til Frederiksted, hvor der var 120 patienter og der kom 

løbende nye patienter til. Agnes skrev hjem, at der ikke var egentlige 

sygdomme, men mange sår der skyldtes, at de fleste sorte gik med bare 

fødder og så var der særligt elefantitis, som var meget udbredt blandt 

den sorte befolkning. Doris og Agnes fungerede jævnligt som 

jordemødre – Agnes skrev hjem om, hvordan de sorte kvinder lå på 

nogle brædder hen over en olietønde og fødte i ”mørke negerhytter”. 

De havde haft en kvinde inde på hospitalet, som havde født tre drenge 

på sådanne tønder, og som ikke havde noget at spise, hvorfor hun blev 

                                                 
35 Brev af 12/2-1905 
36 Brev af 12/2-1905 
37 Brev af 18/10-1907 
38 Brev af 7/2-1908 
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indlagt – de kunne dog ikke holde drengene i live, og det ærgrede 

Agnes, fordi hun godt kunne lide at fungere som jordemoder

 Da deres formål var at reformere hospitalet, havde Agnes og Doris 

hver en elev, som var ”unge, kulørte Damer, de ere rigtig søde og 

flinke”.39 Men de var ikke vant til at bestille noget og skulle holdes i 

kort snor, hvilket var et slid. Agnes og Doris fik på et tidspunkt besøg 

af Fru Hjort-Lorentzen, hvis mand var departementchef på Skt. Croix, 

og hun roste dem for det meget rene og pæne hospital – ”… vi 

skrubber og skurer da ogsaa baade tidlig og silde det vil sige vi lader de 

andre gøre det, vi se kun, at de gøre det…”40 Det var ifølge Agnes 

nødvendigt at sætte de sorte elever til at gøre rent, fordi de – med få 

undtagelser – ville finde enhver given lejlighed til intet at lave. 

At rengøring var en stor del af deres hverdag vidner et brev til 

kronprinsessen om, idet Agnes her bad kronprinsessen sende grøn 

sæbe og soda, så de kunne opretholde det rene og pæne hospital, de 

havde arbejdet hårdt for at opnå.41 Guvernør Cold ville i 1905 gerne 

have Doris til Christiansted Hospital, selvom dr. Kalmer ikke ville 

have hende – eller nogen af de andre udsendte sygeplejersker. Kalmer 

var som nævnt af den overbevisning, at det fungerede fint med 

sergenter som sygepassere og kunne ikke se idéen i, at kvindelige 

sygeplejersker skulle overtage hans hospital. Cold var dog meget opsat 

på at få et velfungerende hospitalsvæsen i Dansk Vestindien og Agnes 

gengav i et brev hjem en samtale hun havde haft med guvernør Cold: 

”… Kalmer skal have Sygeplejerske han[guvernør Cold] vil ikke finde 

sig i det Svineri der hersker på hans [Kalmers] Hospital.”42  

 I 1909 var professor Edvard L. Ehlers med en delegation 

franskmænd på besøg på de vestindiske øer for at se til de spedalske – 

der skulle oprettes et spedalskhedsasyl i Christiansted – og han 

bemærkede de meget positive forandringer, der var sket på 

Frederiksted Hospital, siden han sidst var der – han havde været en del 

af den danske kommission, der afgav betænkning i 190343, og som 

blandt andet beskrev de horrible sundhedsforhold. Det glædede altid 

Agnes, at hendes arbejde blev anerkendt – hun lagde mange kræfter i 

hospitalet, og kunne ofte være meget træt, men det var det hele værd, 

når det blev anerkendt. 

 En tilbagevendende begivenhed, der bragte Agnes både glæde og 

hjemlængsel var julen. På Frederiksted Hospital blev der efter bedste 

evne holdt jul med danske traditioner på trods af, at langt de fleste 

indlagte var indfødte, der ikke nødvendigvis kendte de danske 

                                                 
39 Brev af 11/5-1904 
40 Brev af 25/6-1904 
41 Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad, september 1996, 31. årg. Nr. 3,, s. 17 
42 Brev af 3/10-1905 
43 Betænkning over Forholdene paa de Dansk-Vestindiske Øer – afgiven af den ved 

allerhøjeste Resolution af 18. November 1902 anordnede Vestindiske 
Kommission. København 1903 
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julevaner. Hun sørgede for, at der fra Kronprinsessen blev sendt 

noget, som kunne deles ud blandt patienterne – oftest var det klæder, 

sæbe og måske lidt sødt. Børnene fik også klæder og gerne legetøj – 

Agnes skrev på et tidspunkt, at hun troede, at det var legetøj fra 

kronprinsessens egne børn, de fik – det syntes hun var flot, fordi det 

var meget smukt og havde været dyrt.44 

 En ting, der optog meget af Agnes’ tid, var at pleje danskerne i 

Frederiksted. I starten af 1905 var dr. Cellin syg af tyfus og i fem uger 

skiftedes Doris og Agnes til at pleje ham, samtidig med at de passede 

hospitalet, og det havde været en hård omgang – ”… sidste nat var 

første Gang vi begge sov, saa det har jo været temmelig anstrængende 

for os…”45 Senere på året var Agnes væk fra hospitalet i en hel måned, 

fordi hun plejede fru Hagemann, som lige havde født en dejlig dreng.  

Agnes kunne dog ikke blive længe, da hun skulle videre til 

Christiansted, hvor apoteker Larsens kone var blevet ”spiltosset… 

hun baade bed og sparkede, det var en meget anstrengende Pleje.”46 

Hun fik oplært tre kvinder til at tage sig af fru Larsen og kunne vende 

tilbage til Frederiksted Hospital, hvor hun d. 1. oktober 1905 blev 

oversygeplejerske. Det betød, at hun ikke kunne tage ud til danske folk 

og pleje dem i deres hjem, hvilket de, ifølge hende, var meget kede af. 

Hun syntes dog selv, at det var meget hårdt at pleje folk i deres hjem, 

så hun var ikke ked af det, selvom hun tjente godt ved at være ude ved 

folk. 

 Idet hun blev oversygeplejerske havde hun det overordnede ansvar 

for, at hospitalet fungerede og hun havde i lange perioder meget travlt.  

Hun skrev i januar 1907, at ”…[hun] har naturligvis været ved at blive 

ødelagt at Travlhed, jeg er endnu saa træt, saa det er mig en stor 

Overvinding at staa op om Morgenen…”47 Og det lå ikke 

almindeligvis til hende ikke at ville arbejde – hun skrev i et andet brev 

at ”… naar man er rask og kan og vil arbejde, klarer man sig nok…”48 

 Dr. Cellin, som var den læge hun arbejdede sammen med på 

hospitalet var syg i flere omgange, og når han var det, fungerede hun 

som både sygeplejerske og læge i det omfang, hun havde viden til. 

Hun lo ad Dr. Cellin fordi han mente, at han skulle dø, hver gang han 

var syg. Hun skrev i februar 1907 at hun ikke kunne finde nogen 

grund til, at han skulle tro, at han var døden nær, men han døde 

faktisk to måneder efter, hvad der efterlod Agnes med et stort 

tomrum, dårlig samvittighed og en meget travl periode. Hun sørgede 

for lægen under hans kortvarige sygdom samtidig med at hun plejede 

Løjtnant Pades barn og hospitalet. Løjtnant Pades lille pige havde haft 
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meget høj feber og krampe og fik varme bade 6-8 gange i døgnet. Hun 

havde således måttet ”… styrte fra den ene til den anden, saa jeg var jo 

ved at segne til sidst.”49 Hun havde heldigvis sine ”kulørte 

Sygeplejersker”50 som hjalp hende rigtigt godt, så alle arbejdsopgaver 

blev udført, trods de særlige omstændigheder. Det var hårdt for hende, 

at både dr. Cellin og den lille pige døde, men hun nåede ikke at 

restituere længe for den travle periode, for kort efter fødte fru 

Hagemann igen – denne gang en lille pige, og Agnes havde fungeret 

som jordemoder. Da hun kom hjem, måtte hun pleje en ung, dansk 

toldforvalter, der led af delirium, og hun frygtede at han ville tage sit 

eget liv, så hun vågede ved hans seng konstant. Der lå således i 

perioder et voldsomt arbejdspres på hende, og efter denne travle 

periode ville hun meget gerne hjem, men hun skrev også, at hun 

måske ville ændre mening, når hun var ovenpå igen.  

 Og hun ændrede mening, for hun blev, men havde stadig travle 

perioder. I maj 1909 skrev hun hjem om en aldeles travl periode, hvor 

mange tilskadekomne blev indlagte – fx var en sort kvinde blevet 

stukket af en santebi51 som de indfødte var meget bange for. Den 

sorte kvinde havde derfor bundet klude vædet med petroleum om sit 

ben og havde sat ild til – hun kom meget forbrændt ind på hospitalet 

og døde kort efter. Hendes børn blev overgivet til børnehjemmet 

drevet af diakonisserne. Agnes skrev, at ”de bære dem tidt saa rent 

taabeligt ad…”52 men anså alligevel kvinden som en stakkel – de 

indfødte var tåbelige af ren uvidenhed og den uvidenhed gjorde dem 

til stakler.  

 Grunden til at hun ændrede mening og gerne ville blive på øerne 

kan måske skyldes, at hun var på ferie i Danmark i sommeren 1907. 

Hun skrev i slutningen af april om Cellins død og at hun trængte til 

ferie og så var der ikke brev fra hende før midten af oktober, hvor hun 

skrev til sine søstre, at hun var tilbage i sine gamle folder – ”… og for 

resten rigtig glad ved Tilværelsen.”53 Hun skrev ikke direkte, at hun 

havde været hjemme i Danmark, men Røde Kors-kontoret havde 

bevilget hende lønnet ferie i sommeren 1907, hvis hun vendte tilbage 

til øerne med udgangen af september. Hun nævnte, at hun med vilje 

havde efterladt en kjole hjemme, ligesom hun havde glemt noget 

brevpapir, som det sikkert ville være for dyrt at sende. På returrejsen 

til Skt. Croix beskrev hun sine oplevelser i blandt andet London, så 

hun har ganske sikkert været på ferie i Danmark. Hun skrev, at hun 

igen havde travlt med at sætte sig ind i sagerne, men at hun havde fået 

nye kræfter og energi til igen at arbejde. 

                                                 
49 Brev af 24/4-1907 
50 Brev af 24/4-1907 
51 Et insekt, som de indfødte tilsyneladende var meget bange for. 
52 Brev af 11/5-1909 
53 Brev af 18/10-1907 
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Den sorte befolkning ifølge Agnes 

 Agnes var på et vist punkt enig med fysikus Kalmer i, at sorte 

mennesker ikke kunne besidde overordnede jobs og at det var 

nødvendigt at hvide mennesker besad disse. Men man kunne godt, 

ifølge Agnes, uddanne de sorte kvinder til sygeplejersker, så længe de 

havde en hvid oversygeplejerske, der kunne tøjle deres vilde og 

primitive natur. Holdningen til sorte mennesker var ikke speciel for 

Kalmer, Preuss og de vestindiske øer, men var generel i den vestlige 

del af verden. ’The White man’s Burden’ var den udbredte holdning 

blandt de vestlige kolonimagter – det var den hvide mands ansvar og 

pligt at uddanne og vejlede de atavistiske sorte undersåtter. Agnes anså 

den indfødte befolkning som dovne og barnagtige, men havde også 

gode ting at sige – hun skrev for eksempel til sin søster Marie, at ” Jeg 

kan godt lide de Sorte de ere saa troskyldige”54 Hun troede ikke, hun 

kunne have lyst til at komme hjem og fortsætte sygeplejen i Danmark 

og skrev til sine søstre ”… nu foretrækker vi absolut de Sorte, trods 

alle deres Mangler…”55 

 De nævnte alle sammen – også Agnes – den sorte befolknings 

såkaldte dovenskab, men der var ikke nogen der satte varmen i 

forbindelse med ”dovenskaben”.  Danskerne led under varmen – de 

kunne ikke arbejde så meget, fik klimafeber og hovedpine, og det blev 

opfattet som det hvide menneskes intolerance overfor det varme 

klima. Den sorte mand derimod, var født i et sådan klima og kunne 

derfor sagtens klare varmen – han var bare doven! At den sorte 

befolkning havde tilpasset sig selv og deres tempo til det varme og 

fugtige klima, var der ikke mange, der overvejede.  

Der var dog én, der mente, at den sorte befolknings ’dovenskab’ ikke 

var reel dovenskab, men udtryk for udmattelse. Departementschef 

Hjort-Lorentzen skrev i Nationaløkonomisk Tidsskrift om den sorte 

befolkning og  ”… den notorisk daarlige Ernæringstilstand…, hvori de 

fleste Negre paa St. Croix befinder sig…”56 Ifølge Hjort-Lorentzen, 

var den kost, de sorte oftest fik, slet ikke tilstrækkelig i forhold til det 

hårde fysiske arbejde de oftest udførte, og det kunne således føre til 

ikke alene mangel på arbejdsevne, men ganske enkelt udmattelse – og 

ikke dovenskab. Det var en generel holdning blandt den hvide 

befolkning, at de sorte børn op til 10-12-årsalderen var på lige fod 

med de hvide børn, rent udviklingsmæssigt, men derfra gik de sorte 

børns udvikling i stå. Hjort-Lorentzen mente, at dette udviklingsstop 

var en følge af, at børnene efterhånden forstod deres plads i 

samfundet; de skulle tjene det hvide folk og være dem intellektuelt 

underlegne. Det kunne måske også – igen - skyldes maden, fordi børn 

                                                 
54 Brev - søndag 
55 Brev af 30/9-1904 
56 Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3, række 15 (1907), s. 131 
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har brug for masser af næring til at vokse af, og hvis den næring er 

mangelfuld smitter det efterhånden af på børnenes udvikling. 

 Selvom Agnes’ holdning kan virke nok så nedlandende og 

generaliserende i dag, var hun for samtiden tolerant, åben og 

omstillingsparat. Kronprinsessen skrev i februar 1904 at de udsendte 

Røde Kors-sygeplejersker ikke måtte se ned på den indfødte 

befolkning. Hun havde hørt, at den hvide befolkning på de Dansk 

Vestindiske øer var nedladende overfor den sorte befolkning og qua 

sygeplejerskernes neutralitet, skulle de ikke tage stilling eller forbehold 

– de skulle pleje alle, uanset farve:  

”Det siges, at der er Tendenser blandt de Hvide til at see ned paa 

de Sorte og Couleurte, og at de Couleurte ogsaa ere mindre velsete 

af de Sorte, fordi de ikke heelt tilhøre dem, Af slige Anskuelser 

maa Pleierskerne ikke lade sig besmitte eller anfægte, men med 

Troskab yde kjærlig og samvittighedsfuld Pleie til enhver syg, være 

sig Hviid, Sort eller Couleurt uden Hensyn til Farven…”57 

Og Agnes var i højere grad end mange af de andre danskere på øerne 

åben overfor den sorte befolkning og deres traditioner. 2. nytårsdag 

havde de indfødte tradition for at afholde maskerade, hvor der var 

sang og jubel i gaderne, lys og fyrværkeri – baronesse Muckadell, som 

besøgte øerne i 1906, og som var meget missionsk, fandt maskeraden 

støjende, folkene var berusede og der herskede en løssluppen og 

voldsom stemning, som hun bestemt ikke brød sig om. Agnes 

derimod syntes, at det var festligt at se på – ”… et større Fyrværkeri 

blev afbrændt der var Musik, det var meget pragtfuldt særlig ud over 

Vandet…”.58 Ligeledes fandt Agnes det rørende, at mange sorte valgte 

at lægge maskeraden langt væk fra Dr. Cellins hus, så han ikke skulle få 

ondt i hovedet – han lå med tyfus i julen 1904/1905, og ifølge Agnes, 

var der mange sorte, der valgte ikke at feste så meget, fordi lægen var 

meget afholdt, og når han var meget syg, var der ikke nogen grund til 

at feste.59 Også den sorte befolknings såkaldte drikkeri så Agnes ikke 

ned på – da Agnes havde holdt jul for patienterne på hospitalet, havde 

der været dans og glad stemning, og Agnes skrev: ”… de er til Tider 

ganske rørende, særlig naar de har faaet noget at drikke.”60 Hun var 

ikke i samme grad fordømmende overfor den sorte befolknings 

drikkeri, som særligt mange af de missionske kvinder var.  

 Der var mange danskere, der lagde vægt på den sorte befolknings 

usædelighed – de indfødte kvinder havde ofte født mange børn, men 

var ikke gifte; de levede i løse parforhold, og usædeligheden var én af 

årsagerne til den dårlige sundhedsmæssige forfatning blandt den sorte 

befolkning, mente man. Den sorte befolknings usædelighed er stort set 

                                                 
57 Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad, september 1996, 31. årg. Nr. 3, s. 11 
58 Brev af 11/1-1910 
59 Brev af 8/1-1905 
60 Brev af 10/1-1907 
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fraværende i Agnes’ breve hjem – hun nævnte en enkelt gang en ung 

pige, som havde fået op til flere børn i tugthuset, men som alligevel så 

”helt uskyldig ud”61. Til gengæld bemærkede hun om den hvide koloni, 

da hun lige var ankommet – ” … men de har ellers mange andre Fejl, 

de leve et meget let Liv, de aller fleste ere skilte fra Konerne og 

lignende, det regner de for noget der hører til Dagens Orden…”.62 

Hun havde altså fordomme – men det gjaldt både den sorte og den 

hvide befolkning. Om fordommene bundede i en religiøs 

overbevisning, eller var kulturelt bundede er svært at afgøre. Hun 

havde, som nævnt, bemærket de mange skilsmisser, hvilket kan 

opfattes som en religiøs eller kulturel vurdering, men da en ung mand 

med familie begik selvmord i 1906, var hun ikke på noget tidspunkt 

religiøst fordømmende. Hun forundredes over, at hun aftenen 

forinden havde spillet kort med Faber, som manden hed, og at han 

dagen efter skød sig selv efter et skænderi med sin kone. Han efterlod 

sig en ung kone på 27 og to små børn – ”… det var frygtelig uhyggelig 

for os alle…”63 Hun syntes, det var forfærdeligt og trist, men på intet 

tidspunkt nævnte hun, at det var en synd eller skamfuldt, hvad man 

måske kunne forvente af en mere religiøs kvinde eller diakonisse.  

 Danskernes løse forhold på øerne bemærkedes også af den danske 

læge Viggo Christensen. Han var født på Skt. Thomas af danske 

forældre, men blev sendt til Danmark for at uddanne sig. Han vendte 

efter endt lægeeksamen i Danmark tilbage til Dansk Vestindien, hvor 

han arbejdede hele sin karriere. Han skrev i 1907 et brev til sin kusine, 

hvori han beskrev sine oplevelser af danskerne på tropeøerne  

”Man kan paa St Croix ikke være bekendt ikke at være fraskilt eller 

i hvert Fald separeret – til nød gift med en fraskilt Kone. Øen 

kræver det.”64  

Herefter følger en lang række navne på danskere, der var blevet skilt 

og gift igen og måske også skilt igen – heriblandt politimester Olsen, 

som Agnes havde været til velkomstmiddag hos, da ægteparret Olsens 

ankom til øerne i 1905. Også guvernementssekretær Limpricht, som 

senere blev guvernør, og som satte stor pris på Agnes, var gift med en 

fraskilt kvinde og dr. Cellins kone rejste fra ham kort før han døde. 

Filantrop eller emancipationist? 

 Da Agnes Preuss som 38-årig ankom til Skt. Thomas i 1904 var 

arbejdet på hospitalet et bevidst karrierevalg, hvor hun som menneske 

– og kvinde – blev anerkendt for sin arbejdsindsats og kunne være 

uafhængig af en ægtemand. Hun blev på en rejse i det sydamerikanske 

tilbedt af en – meget rig – amerikaner, han havde 6000 Dollars om 

                                                 
61 Brev af 15/3-1904 
62 Brev af 11/4-1904 
63 Brev af 12/9-1906 
64 Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad, september 2010, 45. årgang, nr. 4, s. 16 
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året, hvilket imponerede hende en del. Men som hun skrev – ”… jeg 

elsker min Frihed for højt.”65 At hun kunne forsørge sig selv gav 

hende en verden af muligheder, som hun ikke ville have, hvis hun 

havde en ægtemand. Hun tjente endda nok til, at hun kunne sende 

penge hjem til sin familie, som i perioder havde svært ved at få 

pengene til at slå til. Hun sendte også penge til, at de kunne gå en tur i 

teatret og fornøje sig lidt, og de penge ville hun ikke have, hvis hun 

havde mand og børn. Hun havde endog mulighed for at spare en 

smule op – det ville hun dog gerne gå meget stille med, da hun 

frygtede, at Kronprinsessen og Røde Kors-kontoret ville skære i 

hendes løn, hvis hun valgte at forlænge kontrakten.  

 Hendes arbejde som Røde Kors-sygeplejerske i Dansk Vestindien 

gav hende mulighed for bedre stillinger og mere ansvar, end hun 

havde mulighed for at få i Danmark. Hun fungerede i perioder både 

som jordemoder, oversygeplejerske og i et vist omfang læge, hvilket 

smigrede hendes faglige stolthed. Den anerkendelse hun fik gennem 

sit arbejde var også en anerkendelse af hende, der som kvinde udførte 

et stykke arbejde, der var uundværligt, og som hun, ifølge flere af de 

derboende danskere, var den bedste til at udføre.  

 Hun skrev på et tidspunkt hjem til sin søster Clara, som havde fået 

arbejde ved telefonen, at Clara ville kunne stige i løn og ikke blive 

stående på samme trin, som man gjorde ved at sy eller arbejde for 

private.66 Det var vigtigt for Agnes, at kvinder, hvis de selv ville, kunne 

være selvforsørgende og tjene en løn, der ikke blot bevarede 

husstanden på et absolut eksistensminimum. Men hun syntes dog, at 

en arbejdsdag på11-12 timer var i overkanten – også selvom Clara 

måske tjente ganske godt ved at arbejde så mange timer. Flere gange i 

løbet af hendes breve hjem til Clara, lyste Agnes’ udprægede 

økonomiske bevidsthed gennem – i et brev fra februar 1909 ønskede 

hun, at Clara måtte tjene godt og være ved godt helbred for ellers 

havde hun jo ingen glæde af pengene. 

 Agnes var som nævnt ikke særligt syg, mens Doris var meget 

plaget af klimafeber. Men måske var Doris’ mange anfald af sygdom et 

udtryk for, at hun ikke ville sygeplejegerningen ligeså meget som 

Agnes – efter et tilfælde af maveonde havde dr. Cellin forbudt hende 

at gå ud, før hun var klar, og det var hun ”… dybt indigneret 

over…”67 Hvis hun havde været oprigtigt syg, ville hun nok ikke være i 

stand til at gå ud, før hun virkelig var frisk igen. Ifølge Tinne 

Vammen, var Doris mere interesseret i at finde en ægtemand, end i 

jobbet som sygeplejerske –  

                                                 
65 Brev af 11/1-1910 
66 Agnes nævnte det ikke, men jeg antager, at hun mente at arbejde som ung pige i 

private hjem 
67 Brev af Lørdag 
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”… det er det kedelige ved hende, at hun er rent tosset og 

forelsket, naar der er én i passende Stilling, og naar det slaar Fejl, 

bliver hun syg, det værste er, at hun ikke lægger Skjul paa 

noget…”68  

Da Doris fandt en mand – prokurator Nielsen – som hun blev 

forlovet med i 1906, skrev Agnes i starten af 1907, at Doris glædede 

sig til sin frihed. En ægtemand var altså en måde for Doris at slippe ud 

af sygeplejejobbet, mens Agnes anså sygeplejejobbet for en stor frihed, 

hvor hun selv kunne tjene sine penge og bestemme over, hvordan 

selvsamme penge skulle bruges.  

 Agnes var glad på Doris’ vegne og syntes, at Nielsen var rigtigt rar, 

men han var ikke synderligt velhavende, hvilket hun ikke undlod at 

nævne overfor sin søster Clara. Da Doris var blevet gift, rejste hun 

hjem til Danmark, hvorefter manden skulle følge efter, men det tog 

ham lang tid at ”…faa rodet sig færdig… men jeg synes nu nok det er 

paa Tide, og ussel ser Mandfolket ud.”69 I sin beskrivelse af Doris’ 

mand lagde Agnes ikke skjul på, at hun var glad for at være fri – at hun 

ikke skulle vente på, at et mandfolk blev færdig til at komme hjem til 

kone og barn. Og barn havde Doris og Nielsen fået i starten af 1908, 

en lille dreng, som Agnes havde stået fadder for og som hed Gregers 

Tage Nielsen. 

Agnes og missionen 

 Som nævnt tidligere, havde Agnes det svært med Indre Mission – 

hun fandt dem for missionske og fromme. Hun havde derfor ikke 

samme sociale omgang med pastor Westergaards, som hun havde haft 

med nogle af de andre præster på øerne. Ligeledes var hendes venskab 

med diakonisserne baseret på den arbejdsmæssige relation – de 

besøgte hinanden, fordi de boede i nærheden af hinanden, og de holdt 

julefest for patienter og børnehjemsbørnene på hospitalet sammen 

med diakonisserne, men det var ikke dem, hun var til middagsselskab 

med, nød en picnic eller andre festlige og fornøjelige begivenheder 

med. Da Agnes i et brev hjem beskrev deres julefest på hospitalet, 

fortalte hun, at de havde fået kasser fra Dronningen – Doris og hun 

fik vin, mens diakonisserne fik saft. Som den livsnydende kvinde hun 

var, havde Agnes det nok svært med at fornægte mad og drikkevarer 

på grund af religiøs overbevisning. 

 På deres rejse til Vestindien havde særligt Karen Clausen-Bagge 

knyttet sig meget til Agnes, mens Kamilla Borre mest talte med 

pastoren, der var med på rejsen. Karen og Kamilla var de to andre 

Røde Kors-sygeplejersker, der rejste ud med Agnes og Doris og som 

skulle arbejde sammen på Skt. Thomas. Det var svært for Karen, ikke 

at følges med Agnes og Doris – ”Søster Karen det Skind har sluttet sig 
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mest til mig, og er meget kjed over at vi nu maa skilles, det gjør mig 

ondt for hende.”70 Det har måske gjort det sværere for søster Karen, 

at Agnes ikke havde meget tilovers for den fromme Kamilla Borre. Da 

Agnes og Doris trak i lærredskjole og stråhat, fordi der var varmt, 

beholdt Borre sin blå uniform på – ”… Borre er stadig i den Blaa, hun 

ærgrer sig vist godt over os…”71 Da Borre i 1908 stod overfor en 

eventuel fyring, fordi hun til fysikus Mortensen skulle havde sagt: ”… 

Hold Mund gamle Fjols…”72 mente Agnes, at hun havde været godt 

dum. Der skulle have været en del mennesker omkring dem, der havde 

hørt det, og da fysikus Mortensen havde været den eneste, der havde 

holdt på Borre, var det ikke klogt gjort. Agnes var heller ikke 

begejstret for den nye læge, hun arbejdede sammen med efter dr. 

Cellins død, men det var kun noget hun berettede om til familien 

hjemme i Danmark. Ifølge Røde Kors-arkivet fra Vestindien søgte 

Kamilla Borre selv fratrædelse i marts 1908. Det fremgår ikke af 

arkivmaterialet, at der skulle have været problemer, men det kan 

tænkes, at Borre selv valgte at sige op, efter denne episode, for at 

bevare sin stilling som Røde Kors-sygeplejerske og retten til pension. 

Hun forblev ihvertfald Røde Kors-sygeplejerske, hvilket fremgår af 

hendes gravsten på Bispebjerg Kirkegård i København. 

 Udover Kamilla Borre, som var meget from, ifølge Agnes, havde 

også Røde Kors-sygeplejerske Elisabeth Lasson, som blev ansat i 1908 

på hospitalet på Skt. Thomas, en meget religiøs tilgang til verden. Hun 

beskrev i Den Vestindiske Kirkesags medlemsblad i 1910, sit besøg på 

frk. Herholdts hjem for faldne kvinder og hun brugte meget kristne 

vendinger. Hun mente bl.a. at kirken til tider skulle lukkes for de sorte 

fordi ”de misbruger den saa skændigt, indtil de fik mere Ærbødighed 

for Guds Hus…det Begreb ”Synd”, kendes slet ikke; de handler som 

naturen indgiver dem…”73 Agnes havde ikke samme forhold til 

religion og derfor heller ikke samme forbehold overfor de sortes 

opførsel, som mange af de missionerende og troende kvinder. Agnes 

syntes, at den stramme holdning til den indfødte befolkning, som 

mange af de udsendte, danske kvinder havde, besværliggjorde arbejdet 

og opholdet i Vestindien for kvinderne. Det der besværliggjorde 

opholdet for Agnes var derimod mængden af arbejde, der sled hårdt 

på hende. 

Retur til Danmark  

 De mange, ofte lange perioder med travlhed tærede på Agnes. Hun 

kom til de vestindiske øer i 1904 og først tre år efter, kunne hun tage 

på en tiltrængt ferie hjem til Danmark. Igen i slutningen af 1909 havde 
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hun ferie – en måned – som hun brugte på at rejse rundt til de andre 

vestindiske øer, blandt andet Haiti og Jamaica. I løbet af de seks år, 

hun var på de vestindiske øer havde hun altså kun to ferieperioder, og 

med det arbejdspres, der kunne være i hendes hverdag, blev hun slidt 

op. 

Da hun skulle rejse hjem i 1910, skrev hun til sin søster, at hun håbede 

at finde et ”… Arbejde der ikke er alt for anstrængende….men 

Nattevagten tror jeg ikke jeg kan holde ud mere…”74 Hun tog fra Skt. 

Croix d. 20. juni 1910 efter 6 år som Røde Kors-sygeplejerske på 

Frederiksted Hospital. Hendes afsked ærgrede guvernør Limpricht, 

som mente, at hun”… var det eneste dygtige Menneske af alle dem der 

er kommet herud…”. Han prøvede at overtale hende til at blive ved at 

tilbyde hende pension, hvis hun blev endnu tre år, men da var hendes 

rejse hjem allerede bestilt og hun havde indstillet sig på at skulle 

forlade øerne. Hun blev selvfølgelig glad for anerkendelsen af hendes 

arbejde, men følte sig slidt af den meget hårde og travle hverdag og 

var enormt træt. Hun havde, ifølge Tinne Vammen, fået gigt i benene 

og vedvarende øjenbetændelse, som konsekvens af hendes lange 

arbejdsperioder uden ferie og hvile.  

Da hun ikke kunne overskue at skulle have nattevagter, blev hun ikke 

hospitalssygeplejerske, da hun kom hjem, men fungerede som privat 

sygeplejerske for det bedre borgerskab og for Dronning Louise, som 

havde stået bag projektet med afsendelse af Røde Kors-sygeplejersker 

til Dansk Vestindien.75 Agnes Preuss døde i 1940, 74 år gammel. 

Delkonklusion 

 Agnes Preuss var en kvinde, der nød sin frihed og havde en glæde 

og stolthed ved at udføre sit arbejde ordentligt – og når hendes 

indsats blev påskønnet, var hun ekstra stolt. Hendes tilgang til 

tilværelsen virker mere afslappet og åben, end mange af de andre 

udsendte kvinders. Ikke at hun var doven eller ligeglad – hun var 

tværtimod meget flittig og arbejdsivrig, men hun var åben overfor den 

indfødte befolkning og havde ikke travlt med at lave dem om. Hun 

havde en god evne til at uddanne indfødte kvinder til sygeplejersker og 

lærte dem at gøre rent, men hun havde ikke intentioner om, at ændre 

på deres levevis eller religiøse overbevisning. Agnes’ egen religiøse 

overbevisning var ikke noget, der prægede hendes breve hjem – hun 

nævnte derimod pastor Westergaards for missionske holdning, og at 

hun ikke var vild med Indre Mission generelt. 

 Hun var en kvinde, der måske ikke blev sygeplejerske for frihedens 

skyld, men som nød den frihed og det ansvar hendes arbejde medførte 

– hun ville ikke være bundet til en mand, der kunne bestemme over 

hende, ligeså lidt som hun ville undvære det ansvar og den indflydelse 
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hun nød, som selvstændigt arbejdende kvinde. Hun kunne tjene sine 

egne penge – og endda hjælpe familien i Danmark – samtidig med at 

hun havde nogle fantastiske oplevelser i troperne. Det selvstændigt 

arbejdende liv var dog også hårdt og hendes arbejde sled på hende, så 

hun ikke kunne fortsætte som kommunal sygeplejerske, da hun vendte 

hjem til Danmark. 

4:Diakonisserne i Dansk Vestindien 

 Diakonissernes ophold og virke på de danske tropeøer var ligesom 

Røde Kors-sygeplejerskerne foranlediget af dronning Louise. Hvor 

Røde Kors-sygeplejerskerne på hospitalerne ikke måtte skele til farve, 

religion eller nationalitet, skulle diakonisserne missionere. Diakonisserne 

skulle varetage syge- og børnepleje, men det skulle ske ved at 

missionere den rette, kristne levevis overfor den indfødte befolkning, 

så de derigennem lærte at tage sig forsvarligt og kærligt af deres børn.  

 I menighedsplejen i Danmark var diakonisser et grundlæggende 

element, ligesom de også blev det i menighedsplejen på de Dansk 

Vestindiske øer. Jeg har ikke kunnet finde personlige oplysninger om 

de enkelte diakonisser, og analyserer derfor deres gøren og laden i det 

vestindiske som en samlet gruppe. Der har naturligvis været stor 

forskel på de enkelte diakonissers væsen og indstilling til livet i Dansk 

Vestindien, men de havde nogle grundprincipper, de skulle arbejde ud 

fra og med disse in mente, vil jeg analysere deres breve i Den 

Vestindiske Kirkesags medlemsblad og andre kilder, hvor deres 

arbejde og oplevelser er beskrevet.  

 De danske diakonisser skulle, ifølge overdiakonisse Louise 

Conring, gerne komme fra et bedrestillet hjem, fordi de kommende 

diakonisser således havde dannelse og pli og ville have nemmere ved 

arbejdet.76 Diakonissestiftelsen støttede stærkt op om det ideal, at 

kvinder skulle være hustruer, mødre og ansvarlig for husholdningen, 

men der var i løbet af 1800-tallet et antal ugifte kvinder, der ikke havde 

mulighed for at blive gift – de var i overskud, og diakonissestiftelsen 

udgjorde for nogle af disse kvinder stedet, hvor de kunne øse af den 

kærlighed og omsorg, der skulle have været brugt på en familie.77 Det 

var disse ugifte døtre af det bedre borgerskab, der som diakonisser 

blev sendt til bl.a. de Dansk Vestindiske øer.  

 Diakonissestiftelsen uddannede selv deres diakonisser i sygepleje 

og da Dansk Røde Kors blev oprettet i 1874 – godt ti år efter 

diakonissestiftelsen blev oprettet i Danmark – anså Louise Conring 

Røde Kors-sygeplejerskerne som konkurrenter til diakonissernes 

sygepleje. Conring ville derfor ikke have, at Røde Kors-

sygeplejerskerne blev uddannede på diakonissestiftelsen, hvorfor Røde 

Kors-sygeplejerskerne i København blev uddannede på 
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Kommunehospitalet. Andre steder i Danmark kunne man ikke på 

samme måde adskille verdslig og diakonal sygepleje – de to slags 

sygeplejersker måtte samarbejde om den vigtigste opgave, nemlig 

sygeplejen. 

 En af de væsentligste forskelle på diakonisserne og røde kors-

sygeplejerskerne var, at de sidste måtte tage del i alle slags operationer 

af begge køn, mens udsendte diakonisser skulle have en ”… skikket 

Mand til Søstrenes Raadighed, dels i Tilfælde, som overgaa deres 

legemlige Kræfter, og dels i Tilfælde, der kunne saare deres 

Blufærdighed.”78 Louise Conring holdt stærkt på denne forskel, og det 

førte til en intern strid i diakonissestiftelsen mellem Conring og 

huspræst Harald Stein, der mente, at diakonisserne ville stå i skyggen 

af de ikke-religiøse sygeplejersker, hvis de ikke kunne behandle mænd. 

Men Louise Conring havde en stærk støtte i dronningen, og det blev 

de to Louiser, der gik sejrsrige ud af konflikten. I praksis betød det, at 

de diakonisser, der blev sendt til Vestindien på deres plejestationer 

ikke behandlede mænd, men kun kvinder og børn. Det var således 

ikke ’dobbeltkonfekt’ når dronning Louise både fik sendt diakonisser 

og Røde Kors-sygeplejersker af sted – de havde hver deres 

arbejdsområde, som skulle varetages så ansvarsfuldt som muligt. 

Diakonissernes arbejde og hverdag 

 De to første diakonisser ankom, ligesom Røde Kors-

sygeplejerskerne, i 1904, og de skulle forestå børne- og sygeplejen på 

Skt. Croix. Søster Nikoline og søster Henrikka, var de første, og de 

oprettede et børnehjem i Frederiksted i et hus, der var betalt ved hjælp 

af Dronning Louises Forening og KMA. Hjemmet blev opkaldt efter 

Dronning Louise for at ære dronningens bestræbelser for 

sundhedsmæssige forbedringer på tropeøerne, og fik således navnet 

Dronning Louises Hjem.79 Hjemmet skulle fungere som midlertidigt 

børnehjem for svage og hjemløse børn og også som et dagsasyl for 

børn, hvis mødre arbejdede i løbet af dagen. 

 Diakonissernes arbejdsopgave var delt i tre opgaver – den ene 

opgave var den daglige pleje af børnene på dagsasylet, som i dag ville 

betegnes som vuggestue/børnehave. Den anden – og for 

diakonisserne vigtigste - opgave var, at diakonisserne tog på husbesøg 

for at vejlede mødrene i børnepleje og ernæring, og nogle gange yde 

materiel hjælp. Den sidste og mest akutte opgave var selve sygeplejen 

af børn. 

 I sundhedsprojektets opstartsfase anså diakonisserne 

hjemmebesøgene som den vigtigste opgave – de ville belære de 

indfødte mødre om deres ansvar overfor Gud –  

                                                 
78 Omsorg, kald og kamp, s. 130 
79 It all began with the Children, s. 10 



42 

 

”Men først og sidst er det Søsterens Arbejde og Bøn at hjælpe de 

stakkels, uvidende Kvinder til at forstaa, at de er Mennesker, der er 

skabte til at arve Guds Rige; men at de ogsaa har et Ansvar overfor 

Gud og Mennesker, for dem selv og deres Børn.”80 

På hjemmebesøgene ville diakonisserne nå ind til de indfødte mødre 

ved at vejlede dem om hensigtsmæssig børnepleje, hygiejne og 

passende ernæring til dem selv og deres børn. Og når de havde 

nedbrudt distancen til de indfødte mødre, kunne de måske også 

missionere den rette, kristne levevis overfor mødrene, der ofte levede i 

løse forhold, ifølge diakonisserne. I tilfælde af alvorligt underernærede, 

misrøgtede eller forældreløse børn, tog diakonisserne dem med tilbage 

til det midlertidige center. Der var en del forældreløse børn, og 

diakonisserne fandt for eksempel i slutningen af 1904 et spædbarn i et 

hus, hvor barnets døde mor lå.81 Husbesøgene var den primære 

opgave, fordi diakonisserne fandt det vigtigt at lave forebyggende 

behandling – altså gennem undervisning og vejledning i 

hensigtsmæssig børnepleje at undgå at mødre fejlernærede og 

misrøgtede deres børn. 

 I starten var det en kamp for diakonisserne at få de indfødte 

mødre til at lytte til og følge diakonissernes råd frem for de lokale 

heksedoktorer, og selvom kvinderne kom til diakonisserne, brugte de 

stadig heksedoktorens helbredelsesmetoder. De indfødte kvinder 

brugte kun diakonissernes vejledning som supplement til 

heksedoktorens behandling, og søstrenes behandling fik derfor ikke 

den ønskede effekt – og i værste fald helt modsat virkning. Det fandt 

diakonisserne meget kritisabelt og de fik en opfattelse af den sorte 

befolkning, som værende utroværdig – de sorte nikkede og smilede, 

som havde de forstået, hvad diakonisserne sagde til dem, og alligevel 

gjorde de indfødte ikke, hvad de var blevet rådet til.82  

 Dagsasylet var diakonissernes sekundære opgave. Det fungerede 

som en daginstitution for de mindste børn, hvor diakonisserne tog sig 

af børnene, mens de udearbejdende kvinder var på job. Ved at passe 

børnene i vuggestuen og børnehaven, kunne diakonisserne undgå at 

børnene skulle have behandling og måske være sengeliggende på 

børneplejestationen i en periode, fordi de ikke var blevet passet 

ordentligt, mens deres mor arbejdede. Man kan kalde 

hjemmebesøgene og vuggestuen/børnehaven for forebyggende 

behandling af de dårlige sundhedstilstande blandt den sorte 

befolkning, mens selve sygeplejen var akut symptombehandling. 

Dagsasylet åbnede tidligt om morgenen, og børnene legede på 

legepladsen ved asylet, indtil det var tid til let undervisning gennem leg 

– børnene lærte at læse og skrive, tegne og synge, både danske og 
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engelske, men altid kristne sange. Der var tilknyttet mellem 30 og 40 

børn om dagen, og de fik mad og middagslur og mulighed for leg med 

andre børn indtil mødrene igen kunne afhente børnene efter en 

arbejdsdag på godt tolv timer. 

 Ifølge diakonissernes egen beretning,83 ville mødrene hellere end 

gerne aflevere deres børn, fordi børnene var besværlige og fordi 

mødrene ikke brød sig om dem. Diakonissernes beretning blev givet i 

Dalhoffs bog ’Fra Vestindien’ hvor det var vigtigt for 

diakonissestiftelsen at fremstå som en succes. Diakonisserne havde i 

perioder overbelægning på deres børnehjem, men de havde også 

problemer med at nå ind til mødrene, så diakonissernes beretning skal 

tages med forbehold. Ligesom med hjemmebesøgene, hvor 

diakonisserne følte, at mødrene blot nikkede og smilte, men ikke 

fulgte deres råd, havde diakonisserne fornemmelsen af, at mødrene 

ikke forstod, at det var vigtigt, at de lærte at tage sig af deres egne 

børn. På den anden side havde diakonisserne svært ved at forstå de 

indfødte mødres forbehold overfor diakonissernes råd, vejledning og 

sygepleje og loyalitet overfor den lokale heksedoktor. 

Men det lykkedes efterhånden diakonisserne til en vis grad at 

overbevise de lokale mødre om, at det var formålstjenstligt at placere 

deres børn i dagsasylet, mens de selv arbejdede. Børnene fik mad i 

løbet af dagen og de blev passet og plejet i et format, mødrene ikke 

tidligere havde oplevet, jævnfør de tidligere nævnte gamle koner, der 

sjældent ydede den rette børnepleje- og pasning. Når børnene således 

blev sunde og raske rygtedes det, og flere mødre ville efterhånden 

gerne have deres børn i dagpleje hos diakonisserne.  

 Den tredje og sidste opgave indenfor selve sundhedsprojektet var 

sygeplejen af børn. På børnehjemmet var der oprettet en 

”børneplejestation”84 der hovedsaligt skulle forestå ambulant 

behandling, men som havde senge til de ringeste børn, der måtte have 

mere intensiv pleje og ikke kunne nøjes med ambulant behandling. 

 De børn, der boede på børnehjemmet i længere perioder modtog 

dagligt tre retter mad, og det var noget mere end det enkelte måltid, de 

normalt fik. Samtidig var maden ernæringsmæssigt passende for små 

børns maver, så det kunne fordøjes, og børnene blev ikke syge og 

oppustede af fejlernæring – de skulle strutte af sundhed, ikke 

fejlernæring. ”The sisters reported ”…children are never discharged 

until they are chubby, robust and hardy…””85 Det var vigtigt for 

diakonisserne, at børnehjemmet var et virkeligt hjem, hvor børnene 

kunne opdrages til rettroende og velfungerende børn. Børnene havde 

derfor daglige pligter, og faste tidspunkter, hvor de skulle spise, lave 

lektier osv. 
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 Som resultat af diakonissernes succes med børneplejestationen og 

børnehjemmet, blev endnu et børnehjem oprettet i 1908 – i 

Christiansted, som diakonisserne Annie Thomsen og Maren 

Knudsen86 skulle lede. Hjemmet blev oprettet med hjælp fra baronesse 

Muckadell, der ivrigt samlede midler ind i Danmark til at fremme 

missionen på de vestindiske øer.  

 Udover børnepleje og hjemmebesøg arbejdede diakonisserne for at 

fremme børne- og sygeplejen ved at undervise unge, indfødte piger i, 

hvordan sådanne institutioner skulle drives, samtidig med at 

diakonisserne afholdt syskoler og bibeltimer for de unge piger, så de 

fik den rette indstilling til livet. Det var en udfordring for 

diakonisserne at nå ind til de unge, sorte piger – de var frække, meget 

frimodige og røg den allesteds nærværende kridtpibe, som bestemt 

ikke var sømmeligt for unge piger på 13-14 år, ifølge diakonisserne. 

Det var ikke kun med milde ord eller dundertale, at diakonisserne 

virkede blandt pigerne – ”Der maa ofte baade Mod, Taalmod, 

Strenghed og Kærlighed til for at trænge helt ind til dem, at faa dem i 

tale, og det er tilsyneladende ofte saa haabløst.”87 Nogle gange 

lykkedes det dog diakonisserne at omvende nogle, der tidligere levede 

et syndigt liv – de omvendte var blevet helt andre mennesker, og var 

til stor glæde for missionen, der gennem disse mennesker, kunne måle 

deres succes. Det var sværere med de helt unge, sorte mennesker, 

fordi der ikke var mange fremtidsmuligheder for dem på øerne. Hvis 

det lykkedes missionen at omvende de unge, rejste de ofte til Amerika 

eller andre lande med bedre fremtidsudsigter, og succesen for 

missionen var derfor ikke så mærkbar blandt de unge indfødte. 

 Et sted, hvor missionen og diakonissernes indsats kunne måles var 

børnehjemmene og børneplejestationerne. Der var blandt de 

missionerende stor tilfredshed med, den succes børnehjemmene for 

piger udgjorde – der var stor søgning mod hjemmene, og de var oftest 

overbelagte, fordi behovet var stort for sådanne hjem. Ifølge Dansk 

Vestindisk Kirkesag havde børneplejestationerne behandlet så mange 

børn for underernæring, at der faktisk var udryddet en følgesygdom af 

underernæring. Mange børn havde inden sundhedsprojektets start lidt 

af et såkaldt ødem, som er væskeudtrækninger i vævet. Men med 

diakonissernes flittige og ihærdige indsats var sygdommen stort set 

ikke eksisterende i 1912, ifølge Dansk Vestindisk Kirkesag. 88 

 Succesen med pigehjemmene gjorde det blot mere tydeligt, at der 

var en udpræget mangel for lignende børnehjem for drenge. Det var 

sværere at få oprettet drengehjem, fordi der manglede mandlige plejere 

til disse – KMA og diakonisserne kunne virke og missionere på 
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pigehjemmene, men det var ikke sømmeligt, at de skulle virke og bo 

på et drengehjem. Kvinderne kunne måske godt arbejde der, hvis der 

var en husfader, der var rollemodel og opdrager, men kvinderne skulle 

ikke være selv om opgaven. 

 Diakonisserne havde også en opgave, som ikke var direkte 

forbundet med børnepleje og hjemmebesøg, men som de fandt meget 

vigtig, og det var at uddanne og opdrage de folk, der hjalp 

diakonisserne i hjemmet og på børneplejestationen. Som også Agnes 

Preuss oplevede, kunne det være meget svært for diakonisserne at 

opretholde en dansk standard i husholdning, hygiejne og rengøring, og 

de skulle bruge tid på at gå elever og tjenestefolk efter i sømmene, for 

at sikre sig, at tingene blev gjort, som diakonisserne ønskede det. 

Diakonisserne stod således for både deres egen husholdning, samtidig 

med at de passede børneplejestationen, var på husbesøg og underviste 

de indfødte mødre i den rengøringsstandard og hensigtsmæssig 

ernæring, som diakonisserne fandt optimal. Det danske ideal for både 

rengøringsstandard og arbejdsindsats var dog i flere tilfælde mere end 

svært at gennemtvinge – ikke mindst på grund af varmen, som 

danskerne havde meget svært ved at klare. Det var ikke nemt for de 

danske udsendte kvinder at tilpasse deres normalt effektive 

arbejdstempo til et mere adstadigt tempo, der godt nok gjorde tingene 

langsommere, men som passede til varmen. Omvendt havde den 

danske befolkning på øerne ikke forståelse for, at den indfødte 

befolkning havde tilpasset sig varmen og sat tempoet ned – det blev 

stemplet som dovenskab.  

 Også på andre områder var den danske indstilling dobbelt – den 

danske menighed fordømte den indfødte befolknings usædelighed og 

drukkenskab samtidig med at romboder finansierede en af missionens 

højborge – nemlig Dronning Louises Hjem i Frederiksted! 

Dobbeltmoral 

 Det faldt mange missionærer for brystet, at diakonissernes 

børnehjem i Frederiksted – Dronning Louises Hjem - blev finansieret 

gennem en række romboder. Den Vestindiske Kirkesag havde flere 

gange varmt anbefalet guvernementet, at romboderne blev forbudt, 

eller i det mindste at rombodernes åbningstider blev begrænset. Det 

var ikke lykkedes dem – snarere tværtimod. Flere romboder var nemlig 

blevet anerkendt som filantropiske – de indtægter, som romboderne 

fik gennem salg af rom til den indfødte befolkning, skulle gå til 

henholdsvis fattighjælp og Dronning Louises Hjem. Pastor 

Westergaard, som var meget missionsk og derfor meget afholdende, 

skrev i Den Vestindiske Kirkesags medlemsblad i 1915 –  

”… med den ene Haand sælger man Rom, der ødelægger 

Mændene, skaber Elendighed og en uhyre Dødelighed mellem 

Kvinder og Børn, og med den anden Haand arbejder man paa at 
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raade Bod paa nogle af de værste af disse Følger!! 

Ubegribelighedernes Ubegribelighed!”89  

Af årsberetningen for 1912, takker ’Dronning Louises Forening for 

Syge og Børnepleje på de Dansk Vestindiske øer’ de mænd, ”… der i 

filantropisk Øjemed drive en Rombod i Frederiksted…”90 I 

hovedbestyrelsen i Danmark sad bl.a. pastor Nygaard, som jo havde 

kontaktet dronning Louise og diakonisserne i 1903 og berettet om den 

forfærdelige sundhedstilstand. Også bestyrelsesformanden for 

diakonissestiftelsen N. G Mygind var med i foreningens 

hovedbestyrelse. Den lokale bestyrelse for børneplejestationen i 

Frederiksted havde diakonisse Maren Knudsen som medlem, så de har 

alle været med til at godkende, at romboder finansierede Dronning 

Louises Hjem, hvilket må have virket meget paradoksalt.  

 Ligeledes fremgår det af beretningen af 1912, at finansministeriet i 

Danmark gerne ville have flere diakonisser sendt til Vestindien – fordi 

diakonissegerningen på øerne havde været en succes – og at 

diakonisserne kunne finansieres ved at flere filantropiske mænd fik 

’rombodbevillinger’. Indtægterne fra de nybevilgede romboder skulle 

finansiere diakonisserne og andre ’samfundsnyttige formål’.91 I 

foreningen blev tilbuddet modtaget med kyshånd og glæde – dog med 

den bemærkning, at man var klar over blandt andre fysikus Kalmers 

observationer. Han havde afgivet en beretning om 

sundhedsforholdene – og særligt den høje dødelighed – og mente, at 

én af årsagerne til den høje børnedødelighed var fejlernæring og 

forsømmelighed pga. druk.92 Foreningen mente dog, at situationen 

kunne bedres gennem flere husbesøg, som kun kunne lade sig gøre, 

hvis der kom flere diakonisser –  

”Men man mener at kunne opnaa nogen Bedring i disse Forhold 

ved i større Udstrækning, end Omstændighederne nu tillade det, at 

søge at paavirke Befolkningen gennem hjemmefra udsendte 

barmhjertige Søstre, som ville paatage sig et saadant Arbejde, altsaa 

ved betydelig at udvide den inspicerende Virksomhed, som nu 

udøves af de ved Børnehjemmene ansatte Diakonisser.”93 

Den endelige beslutning var ikke taget ved afgivelsen af beretningen, 

og om det blev vedtaget, har jeg ikke kunnet finde frem til. 
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Delkonklusion 

 Diakonissernes opgave i sundhedsprojektet var at nedbringe den 

meget høje børnedødelighed der var på øerne. Det skulle de bl.a. gøre 

ved at lave børneplejestationer, hvor de lavede ambulante 

behandlinger og ved hjælp af børnehjem, hvor de ringeste børn 

opholdte sig i perioder for at komme sig. Men diakonissernes primære 

opgave var, ligesom KMA-kvinderne, at missionere. De skulle 

undervise de indfødte mødre om den mest hensigtsmæssige 

børnepleje, men også om den rette, kristne levevis. Hjemmebesøgene 

hos de indfødte mødre var det forum, hvor diakonisserne bedst kunne 

nå mødrene – det var her, de kunne gøre en forskel og lave 

forebyggende behandling og mission, der kunne være til gavn for de 

indfødte kvinder selv og for missionen. Missionens succes kunne 

måles i antallet af fejlernærede børn, der faldt væsentligt, mens 

diakonisserne var på øerne, og det var et af resultaterne af 

hjemmebesøgene.  

 Det var blandt børn og kvinder, at diakonisserne udrettede deres 

sag - de skulle ikke behandle mænd, hvilket kan synes dobbeltmoralsk. 

Den kristne tro maner til næstekærlighed og samaritaner-virksomhed, 

men i missionens øjemed, blev der i sygdomsbehandling skelnet 

mellem mand og kvinde, selvom begge måtte være rettroende kristne.  

Ligeså dobbeltmoralsk – hvis ikke mere – kan det synes, at 

børnehjemmet i Frederiksted, hvor diakonisserne arbejdede, var 

finansieret af romboder. Diakonisserne, som fordrede afholdenhed, 

kristen levevis og vandel blev huset af de romboder, som de selv 

fordømte og dagligt kæmpede imod – både i kraft af bodernes 

tilstedeværelse på øerne, men i høj grad også mod de konsekvenser 

drukkenskab medførte.  

 Hvor den personlige frihed for Agnes var en stor del af glæden ved 

sit job var det for diakonisserne i min undersøgelse ikke den 

personlige frihed, der fyldte, men missionen og den kristne gerning. 

Diakonisserne var ikke missionske for at frigøre sig selv fra 

samfundets normer om ægtemand og husmoderrolle – det var gennem 

deres religiøsitet, at de kunne udføre selvstændig virksomhed og ikke 

omvendt. Der var kvinder, der udelukkende valgte at blive 

diakonisseviet for gennem sygepleje at erhverve sig et selvstædigt 

erhverv94, men diakonisserne i min undersøgelse var meget religiøst 

orienterede i deres beskrivelser af hverdagen og deres oplevelser af 

den indfødte befolkning. Og flere af dem forblev i tjenesten i mange 

år, for eksempel Maren Knudsen og Caroline Jensen, der fortsatte 

deres diakonissegerning i Vestindien, selvom øerne overgik til USA.95 

                                                 
94 Hilden, s. 97, note 8 om Ida Johnsen 
95 Dansk Vestindisk medlemsblad, september 1996, 31. årg. Nr. 3, s. 16, og Casrten 
Bach-Nielsen, ’Da det frivillige Danmark var i Vestindien’, Kristeligt Dagblad, 2005 
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5:Missionen ifølge ’Den Vestindiske Kirkesag’ 

 Den anden hovedaktør i sundhedsprojektet på de danske tropeøer 

var Dansk Vestindisk Kirkesag, som udsprang af den danske mission 

på øernes desperate forsøg på, at vække danskerne og den danske 

regering og gøre opmærksom på øerne, der ifølge missionen, var 

blevet glemt af Danmark. 

 Den danske mission på de vestindiske øer begyndte i 1672, da de 

første danske nybyggere havde en præst med til Skt. Thomas.96 Der 

ankom en dansk præst til Skt. Croix godt 50 år senere, nemlig i 1735 – 

danskerne havde købt øen i 1733. Da der ikke kun var danske 

nybyggere på øerne, medbragte de forskellige nationaliteter deres egen 

præst, og der var derfor al den tid øerne var danske mange forskellige 

kirkesamfund. Pastor Faber97 skrev i Kirkesagens medlemsblad, at 

slaver til en vis grad knyttede sig til de kirker, deres ejere var medlem 

af – også selvom de ikke forstod sproget, eller kun noget af det.98 Det 

betød en lind tilstrømning af medlemmer uden egentlig 

missionsvirksomhed, hvor særligt den anglikanske og romersk-

katolske blev de største, bl.a. fordi det engelske sprog blev det 

fællessprog, alle mere eller mindre forstod. 

 Det kirkesamfund der fik størst succes med missionen blandt den 

sorte befolkning var Brødremenigheden, fordi det henvendte sig til 

slaverne på deres eget sprog og var den fattige mands kirke. 

Brødremenigheden udsprang af en tysk reformationsbevægelse, der 

havde den pietistiske tanke som grundlag, og som lagde vægt på den 

personlige tro. En af grundene til Brødremenighedens relative succes 

var, at de lærte den sorte befolkning at læse - at kunne læse Guds ord 

var et vigtigt middel i omvendelsen.  

 Brødremenighedens præster krævede samme livsførelse af deres 

undersåtter, som af dem selv, og accepterede således den sorte 

befolkning som eventuelt ligeværdig og det var ganske uhørt i 

samtiden og mange år efter - den Vestindiske Kirkesag talte stadig i 

1914 om, at man skulle uddanne og oplære den barnlige, enfoldige og 

primitive sorte mand og så ham på ingen måde som en eventuelt 

ligeværdig person. 

 Den danske menighed var den mindste og vedblev at være det, 

fordi ”Guvernementet Gang paa Gang med forbavsende Mangel paa 

national Selvhævdelse har beredt Vejen for deres (de andre 

kirkesamfunds) fremmedartede Indflydelse.”99 Den danske mission 

blomstrede dog op efter salgsplanerne i 1902 var blevet skrinlagt – og 

som en respons på disse salgsplaner.  

                                                 
96 Den Vestindiske Kirkesag, s. 475 
97 Pastor Faber vil senere blive omtalt nærmere 
98 Den Vestindiske Kirkesag, s. 475 
99 Den Vestindiske Kirkesag, s. 476 
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Den Vestindiske Kirkesags opståen 

 Den Vestindiske Kirkesag blev dannet i 1904 og bestod af et 

udvalg, som Sjællands biskop Th. Skat Rørdam var formand for. Ved 

sin død i 1909 overtog biskop P. Madsen, som ved sin død i 1911 

afløstes af biskop Ostenfeld, der var formand til Kirkesagen stoppede 

i 1917/18. Langt de fleste andre medlemmer af udvalget havde boet i 

Dansk Vestindien, men arbejdede nu for den Vestindiske Kirkesag 

hjemme fra Danmark. De lavede et samarbejde med KMA og disse 

sendte gennem samarbejdet med Den Vestindiske Kirkesag en del 

kvinder til de Vestindiske øer.  

 Ifølge Kirkesagen havde den danske mission længe været næsten 

ikke-eksisterende på øerne, og det skulle der nu laves om på i 

forbindelse med omlægningen af den danske kirke i Vestindien.100 

Pastor Lawaetz skrev i første nummer af Den vestindiske Kirkesags 

blad, at den sorte befolkning havde manglet den danske kirke og var 

søgt mod andre trosretninger, hvor menighederne var stærke og hvor 

moderlandet flittigt støttede kirkerne. Og netop menigheden i 

hjemlandet var enormt vigtigt for at støtte og styrke den danske kirke 

på øerne – den danske menighed havde tidligere ganske enkelt ikke 

keret sig om menigheden i troperne, og det betød, at den lutherske 

kirke ikke havde væsentlig betydning i Vestindien, ”Her har vi 

Hovedgrunden til, at vor Kirke ikke har den Førerstilling derude, som 

naturligt tilkom den.”101 Ligeledes var det vigtigt at støtte og styrke 

missionen på øerne, fordi kirken, ifølge provst Helweg-Larsen102, var 

det bånd, der bandt Danmark sammen med De Vestindiske øer,103 og 

hvis båndet var stærkt, ville et eventuelt salg af øerne ikke være oplagt. 

 En stor udfordring, som hang sammen med den evige mangel på 

lutherske præster, var arbejdet med at udvikle den sorte befolkning. 

Danmark måtte, ifølge Kirkesagen, sone for tidligere begåede synder – 

slaveriet – ved at arbejde på at hæve den sorte mand op på et 

civiliseret niveau. Og netop det danske folk var særligt egnet til at 

hjælpe den sorte mand – ”… at ingen andre hvide Folk har en saa 

jævn og naturlig Sans for den sorte Mands Menneskelighed, som 

netop vi.”104 Gennem uddannelse i landbrug, handel og kristelige 

værdier skulle den sorte befolkning lære at leve på rette vis og således 

udvikle det Vestindiske samfund.  

                                                 
100 Med skrinlægningen af salgsplanerne i 1902, blev den vestindiske kirke lagt under 

Kirkeministeriet i Danmark, hvor den før havde været under kolonialkassen. 
101 Den Vestindiske Kirkesag, s. 11 
102 Poul Helweg-Larsen var medlem af Dansk Vestindisk Kirkesag og arbejdede for 

sagen hjemme i Danmark, indtil han i februar 1910 blev udnævnt til sognepræst i 
Christiansted og blev der til salget af øerne i 1917. 

103 Den Vestindiske Kirkesag, s. 10 
104 Den Vestindiske Kirkesag, s. 78 
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Den Vestindiske Kirkesags formål 

 Et nøgleord, der går igen i alle årgangene af Den Vestindiske 

Kirkesags blad, er ”den levende kristendom.” Det var for missionen 

vigtigt, at befolkningen kunne mærke, at de var en del af en menighed, 

hvor de kunne mødes og støtte og styrke hinanden i troen. Det kunne, 

ifølge Kirkesagen, bedst foregå i missionshuse, og en vigtig del af Den 

Vestindiske Kirkesags opgaver var derfor at samle penge ind – både i 

Danmark og på øerne - til bygningen af passende missionshuse i 

kolonierne i Vestindien. Det gjorde man ved blandt andet at afholde 

basarer, hvor menighedsmedlemmerne havde produceret ting, der 

kunne sælges. De missionske kvinders syklubber lavede produkter, der 

kunne sælges til sådanne arrangementer. Det er et gennemgående tema 

i alle årgangene af medlemsbladet, at missionshusene var en 

mangelvare, og når de endelig var bygget færdige blev de – ifølge 

Kirkesagen – flittigt brugt. Idet Kirkesagen løbende søgte midler 

blandt menighederne i Danmark og Vestindien var det vigtigt, at 

fremstille missionen som en spirende succes – også selvom sagen 

måske var mere op ad bakke, end Den Vestindiske Kirkesag gav 

udtryk for. 

 Hvor KFUK blev hurtigt oprettet var KFUM derimod lidt sværere 

at oprette – allerede i Den Vestindiske Kirkesags første medlemsblad i 

april 1907 søgte de en ’passende’ ung mand, der kunne stifte en 

ungdomsmenighed for unge mænd. Først i slutningen af 1908 

lykkedes det at finde en ung mand, der ville tage til kolonierne. 

Johannes Henrik Faber var læreruddannet og havde arbejdet som 

sådan indtil han blev hvervet til ungdomsarbejdet på Skt. Thomas. 

Hans opgave var at arbejde blandt unge mænd generelt og skulle 

således ikke skelne mellem de forskellige trosretninger. Der var, ifølge 

Kirkesagen, et gabende hul hvad angik missionen blandt unge 

mennesker og i Fabers første brev hjem til Kirkesagen, beskrev han, 

hvordan de driftigste af de unge tog væk fra øerne – som regel til 

Amerika, men også i flere tilfælde til Danmark. Der var et såkaldt 

brain-drain. De fleste blev dog på øerne – ifølge Faber af pengemangel 

eller mangel på initiativ!105 Og de unge mennesker drev rundt uden mål 

og med - ”… det er nemlig det stadige Omkvæd, man atter og atter 

hører: ”der er for lidt at bestille for de unge herude” baade de unge 

Mænd og de unge Kvinder. Og desværre er det sandt …”106  En ung 

mandlig missionær, der kunne yde menighedspleje blandt de unge var 

derfor Den Vestindiske Kirkesags store ønske, og Faber viste sig at 

arbejde godt og flittig for sagen. 

 Blå Kors var et andet vigtigt element i Den Vestindiske Kirkesag. 

Drikkeriet blandt den sorte befolkning var, ifølge Kirkesagen, voldsom 

                                                 
105 Den Vestindiske Kirkesag, s. 98 
106 Den Vestindiske Kirkesag, s. 97 
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og årsagen til meget af den fattigdom, elendighed og vold, der prægede 

det vestindiske samfund. Sådan mente i hvert fald de præster, der 

oprettede Blå Kors på de danske tropeøer. Men der var blandt 

præsterne på de vestindiske øer også dem, der mente, at drikkeriet blev 

overdrevet og at det ikke var værre end i Danmark. Provst Helweg-

Larsen mente, at man i Danmark havde urealistiske billeder af 

drukkenskabens omfang og betydning. Han mente, at drikkeriet – 

modsat i Danmark – mest foregik om søndagen, og at der var rimelig 

ædruelighed i hverdagen. Ligeledes stod den hvide overklasse også for 

en del af drikkeriet, og det skyldtes en ”… daglig Vane, at nyde et – 

normalt – beskedent Kvantum af spirituøse Drikke, særligt blandede 

sammen til ”Cocktails”.107 Han mente dog ikke, at overklassen kunne 

kaldes for drukkenbolte, selvom han selvfølgelig ønskede, at de ikke 

havde et dagligt alkoholforbrug. Samtidig havde han haft dårlige 

erfaringer med at starte Blå Kors op i Christiansted, hvor han var 

præst og han mente, at Blå Kors generelt havde lidt nederlag på øerne. 

 Pastor Westergaard, der også havde været præst på de vestindiske 

øer, var lodret uenig i, at Blå Kors var en fiasko på øerne. Han havde 

startet en afdeling op i Frederiksted og den havde, ifølge ham, været 

en stor succes. Ganske vist var medlemstallet faldet, men det var et 

udfald af den store udvandring fra øerne, mente han. Westergaards 

holdning til drikkeriet og dens samfundsmæssige konsekvenser for 

Dansk Vestindien var den dominerende blandt missionsarbejderne. 

Ifølge Westergaard kunne konsekvenserne deles ind i tre kategorier – 

de økonomiske, de fysiske og de åndelige. Den økonomiske belastning 

på en i forvejen fattig familie var betydelig, og gik særligt ud over 

kvinder og børn. Den fysiske konsekvens var ødelæggelse af kroppen 

– ifølge Westergaard, var den sorte befolkning underernærede og deres 

kroppe kunne derfor ikke stå imod alkoholens ødelæggende virkninger 

på samme måde som for eksempel den danske befolkning. Og den 

åndelige konsekvens var særligt hård for den sorte befolkning, fordi de 

ikke har ”noget højt Kulturstandpunkt i Forvejen.”108 Deres primitive 

natur blev endnu mere primitiv og brutal gennem alkohol og det betød 

– ”at Drikkeriet er en af de største Hindringer for Oprejsningen af det 

dybt sunkne Folk.”109  

 I 1915 afsendte de danske præster på Skt. Thomas en række 

forslag, de gerne så vedtaget på en kommission i København, der 

skulle diskutere forholdene i Dansk Vestindien. Præsterne ville bl.a. 

gerne have formindsket antallet af romboder og indskrænket deres 

åbningstider, og have sat priserne på alkohol op.110 Kommissionen 

                                                 
107 Den Vestindiske Kirkesag, s. 466 
108 Den Vestindiske Kirkesag, s. 429 
109 Den Vestindiske Kirkesag, s. 429 
110 Den Vestindiske Kirkesag, s. 471 
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blev dog aldrig afholdt og forslagene strandede hos kolonikontoret, 

der lå under finansministeriet i Danmark. 

 Det var et vigtigt led i ’den levende kristendom’ at befolkningen 

følte en personlig tro – det var ikke nok at vise sin tro gennem 

kirkegang og sang; det var en falsk facade, troen skulle komme indefra. 

Ifølge pastor Hoffmeyer var den sorte befolkning gode til offentligt at 

vise deres religiøse overbevisning, men den indre ”… 

Gennemarbejdelse af Evangeliets Magt, det skorter det højlig paa.”111 

En sådan gennemarbejdelse kunne kun ske gennem den danske kirkes 

flittige, opsøgende og undervisende menighedspleje. Det var her, at 

KMA-kvinderne og diakonisserne kunne hjælpe præsterne på øerne og 

missionen generelt, så Den Vestindiske Kirkesag kunne nå sit mål:  

”At rejse det Vestindiske Folk gennem en indgaaende Paavirkning 

ved Aand og Ord, at rense og lutre, at frigøre og løfte – det er 

Opgaven. Personlig Kristendom gennem ærlig og dyb Omvendelse 

og omfattende og levende Helliggørelse – det trænges der til i 

Vestindien.”112 

 Den danske menighed var, ifølge pastor Hoffmeyer, den bedst 

egnede til at opdrage, undervise og trække den sorte mand ud af 

primitivitetens dynd og indføre ham i den civiliserede verden. 

Danskerne skulle påtage sig ’the white man’s burden’ fordi danskerne 

var de kulturelt, socialt og intellektuelt overlegne, og havde et ansvar 

for at hjælpe de sorte undersåtter. ”The White Man’s Burden” var et 

digt fra 1899 skrevet af Rudyard Kipling,113 som satte ord på vestlige 

kolonimagters holdning til den indfødte befolkning i kolonierne. Den 

hvide overlegne race skulle ved hjælp af imperialismen beskytte den 

sorte mand mod sin egen barnlige, uforsvarlige, primitive og vilde 

natur. Den Vestindiske Kirkesag var således helt i tråd med samtidens 

idéer og tanker omkring imperialismens ’humane’ tilgang til 

kolonierne. 

 Den personlige kristendom skulle med tiden være ’hjælp til 

selvhjælp’. Når den sorte mand var blevet en del af den lutherske 

kirke, havde lært at hæmme sine instinkter og var blevet civiliseret, 

kunne han blive en del af den uddannede arbejdskraft – han var jo 

født i klimaet, og kunne tåle at arbejde i varmen, mens de danske 

embedsmænd og deres arbejdsevne blev påvirket af klimaet, så det var 

vigtigt at dygtiggøre de sorte til at varetage arbejdet.114 Ifølge 

Hoffmeyer havde den sorte befolkning – trods deres primitive 

barnlighed – gode muligheder for at blive gode kristne og Kirkesagens 

arbejdede var derfor ikke forgæves; ”Men i hvert Fald: ogsaa den sorte 

                                                 
111 Den Vestindiske Kirkesag, s. 20 
112 Den Vestindiske Kirkesag, s. 20 
113 Rudyard Kipling er forfatteren bag den populære børnebog ’Junglebogen’ 
114 Vor Kirke i Vestindien, s. 12 
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Mand har en Sjæl, og enhver, der forstaar Betydningen deraf, vil 

forstaa, hvad ”den vestindiske Kirkesag” vil.”115 

 Grunden til at den sorte befolkning havde brug for den danske, 

lutherske kirke var, ifølge grevinde Muckadell fra KMA, at 

Brødremenigheden var blevet et fast forankret kirkesamfund – ”… de 

staa nu ikke mere som Missionærer i den første Kærligheds varme og 

Begejstring…”116 Brødremenigheden havde haft stor succes med deres 

mission, og det var ifølge provst Helweg-Larsen, udsprunget af en 

menigheds hjertelige arbejde, mens den danske mission udsprang af 

den danske regering.117 Det var ikke regeringens ansvar, men den 

danske menighed; og når nu Brødremenigheden følte sig udbrændte, 

ifølge en af Brødremenighedens egne præster, var det et gyldent 

tidspunkt for den danske menighed at træde i karakter og vise sig som 

den støttende, styrkende og bidragydende menighed, som den danske 

søstermenighed på de Vestindiske øer havde brug for. 

 De nye tider for den lutherske menighed var både et udslag af de 

skrinlagte salgsplaner og af Brødremenighedens faldende 

medlemsskare. Grevinde Muckadell skrev i Bladet, at hun under en 

samtale med en præst fra Brødremenigheden, kom helt til at elske 

ham, fordi han selv tog ansvaret for den nedadgående udvikling. Han 

mente, at han var blevet for vant til den sorte befolknings måde at 

håndtere hverdagen på, så hans kristne budskab var druknet i den 

daglige hjælp han gav dem. Muckadell var en ivrig missionær, og det er 

meget sandsynligt, at hun her har givet udtryk for ønsketænkning – 

den lutherske mission oplevede en opblomstring op til salget af øerne, 

men om de ligefrem overtog Brødremenighedens mission er dog ikke 

klart. Det var stadig Brødremenighedens præster, der stod for det 

meste af undervisningen i de offentlige skoler, og de havde derfor en 

væsentlig indflydelse på de sorte skolebørn. 

Missionen og ’de andre’ 

 Edward Said har i sin bog ’Orientalism’ redegjort for, hvordan 

andre mennesker og kulturer i 1800-tallet blev beskrevet ud fra en 

europæisk opfattelse – den europæiske fremstilling af ’de andre’ var 

den gældende og ’rigtige’. Det der var anderledes i europæernes øjne, 

blev fremstillet som primitivt, uskønt og ukultiveret. Said tager 

udgangspunkt i europæernes fremstillinger af Orienten, men hans 

argumentation kan overføres til andre kulturer, og således også Dansk 

Vestindien, hvor den indfødte befolkning i høj grad blev beskrevet 

som vild og uskøn af de danske missionsfolk i min undersøgelse. Said 

har siden udgivelsen af sin bog i 1978 været udsat for kritik og heftig 
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debat, fordi han selv er meget kategorisk i sin beskrivelse af Vesten 

overfor Orienten, og han er meget ’dem’ og ’os’ i sin undersøgelse. 

 Ikke desto mindre kan hans pointe bruges, fordi missionsfolkene i 

min undersøgelse havde nogle europæiske standarder for, hvordan 

man levede, arbejdede og troede – standarder, som de mente var 

universelle. Disse standarder var de ’rigtige’, ifølge missionsfolkene, og 

det der ikke passede ind i denne opfattelse var ’forkert’ primitivt og 

ukultiveret. Den indfødte befolkning skulle derfor oplæres i, hvad der 

var rigtig – europæisk – levevis, og ifølge historiker Louise Sebro, så 

man i Dansk Vestindien den mest effektive europæisering i hele 

Vestindien.  

Den Vestindiske Kirkesags endeligt 

 I 1916 blev det offentliggjort, at den danske regering igen havde 

planer om at sælge de Vestindiske øer, og dette kom som et chok for 

Kirkesagen, fordi forhandlingerne mellem USA og Danmark havde 

været hemmeligholdte. Mange af de udsendte menighedsarbejdere var 

skuffede og følte, at deres arbejde havde været forgæves – hvis de 

havde vidst, at den opblomstring af menigheden, som påbegyndtes i 

1904, ville munde ud i en overdragelse til den amerikanske lutherske 

menighed, havde de, ifølge pastor Johs Petersen, ikke lagt så mange 

kræfter i, som faktisk var tilfældet.118 Johs Petersen havde været præst 

på Skt. Thomas siden 1906. 

 Der var blandt Den Vestindiske Kirkesags medlemmer uenighed 

om, hvorvidt salg af øerne var en god eller dårlig ting. Føromtalte 

pastor Johs Petersen mente, at den danske holdning til de dansk 

vestindiske øer umuliggjorde en fortsættelse af menighedens arbejde 

på øerne – der manglede opbakning fra regeringen, den danske 

befolkning og i høj grad fra den danske menighed, hvis engagement i 

sagen ”… har nærmest været lunken.”119 Han havde oplevet, hvorledes 

danske kristne mente, at arbejdet på øerne var formålsløst – der var jo 

’kun’ negere at arbejde med, som var udenfor kristen rækkevidde pga. 

druk, dovenskab og usædelighed. Det var svært for ham at opgive, 

men ville være endnu sværere at fortsætte under de givne 

omstændigheder – ”Det vil gøre ondt, om der skal sønderrives 

Hjertebaand, men det vil smerte endnu mere, om vi paatog os Ansvar 

og Forpligtelse, som vi manglede Vilje og Evne til at opfylde.”120 

 Modsat Johs Petersen var provst Helweg-Larsen, der virkede på 

Skt. Croix imod salget af øerne. Helweg-Larsen anerkendte, at der var 

mange – særlig blandt landbefolkningen – der var begejstrede for 

tanken om at høre under USA, fordi de mente, at det ville medføre 

bedre livs- og karrieremuligheder. Men han mente ikke, at den sorte 
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befolkning på øerne ville få bedre kår under det amerikanske flag – 

tværtimod,  

”Mener man derimod, Hovedopgaven er at ophjælpe den indfødte 

Befolkning, saa er det et meget risikabelt Eksperiment at overgive dette til et 

Folk, der er saa gennemsyret af Racefordomme og saa vant til 

hensynsløs Undertrykkelse, som det amerikanske…”121  

Det var ikke kun den impulsdrevne og primitive sorte befolkning, der 

var for et salg. Der var også, ifølge Helweg-Larsen, blandt 

plantageejerne og embedsmændene et flertal for at sælge af øerne – 

blandt plantageejerne fordi de mente at få økonomiske fordele ved 

overdragelsen til USA, og blandt embedsmændene fordi de dansk 

vestindiske øer var i en uholdbar situation.122 

 Helweg-Larsen mente dog, at hensynet til befolkningen på øerne 

måtte veje tungere end de økonomiske fordele ved et salg, og det 

hensyn var danskerne bedre til at tilgodese end amerikanerne – også 

selvom det hidindtil havde skortet på velviljen fra det danske samfund.  

”… naar Spørgsmaalet er om Folkets Vel, saa kan jeg ikke se 

andet, end at vi maa sidde inde med langt sikrere Evner end 

Amerikanerne til at hjælpe Folket fremad, selv om disse Evner 

endnu ikke har fundet væsentlig Anvendelse paa denne lille afsides 

Del af Danmarks Rige.”123 

 Spørgsmålet om salg af øerne blev afgjort ved en folkeafstemning, 

som var banebrydende på flere områder – det var første gang der blev 

afholdt folkeafstemning efter den nye grundlov af 1915, og det var 

første gang danske kvinder kunne bruge deres nyerhvervede 

stemmeret. Under halvdelen af alle stemmeberettigede afgav stemme. 

Ifølge historiker Georg Nørregaard dækkede den lave stemmeprocent 

over manglende interesse for øerne - i overensstemmelse med hvad 

pastor Johs Petersen havde beklaget sig over - og ikke mindst at 

mange danskere ikke havde nogen holdning til salget, og derfor ikke 

stemte.124 Udfaldet blev, at lidt under 300.000 stemte for og kun godt 

158.000 stemte imod salget, og øerne blev derfor overdraget til USA d. 

31. marts 1917. 

 Med salget af øerne stod Den Vestindiske Kirkesag uden 

tilknytning til den danske menighed og stat, som indtil nu havde betalt 

lønninger til de udsendte præster. Den danske regering indgik en aftale 

med Kirkesagen om at betale et beløb ” … Til Udgift ved Afviklingen 

af Forholdet til St. Croix, St. Thomas og St. Jan…”125 Dette beløb 

skulle bl.a. betale lønninger til de få udsendte arbejdere, der i 

overgangsperioden blev på øerne, og som lavede en aftale med den 

                                                 
121 Den Vestindiske Kirkesag, s. 528, kursivering foretaget af Helweg-Larsen. 
122 Den Vestindiske Kirkesag, s. 525 
123 Den Vestindiske Kirkesag, s. 530 
124 Vore Gamle Tropekolonier 4, s. 126-127 
125 Den Vestindiske Kirkesag, april 1918, nr. 37, s. 2 
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amerikanske lutherske kirke om virke på øerne. Efterfølgende forlod 

de fleste danske udsendte øerne, mens diakonisserne Caroline Jensen 

og Maren Knudsen blev på øerne og fortsatte arbejder under 

amerikansk flag.126 

6: KMA og menighedsplejersker 

Menighedsplejersker 

 Der var udover Røde Kors-sygeplejerskerne også andre kvinder fra 

Danmark, der arbejde for ar bedre forholdene på de danske øer i 

Vestindien. Menighedsplejersker blev sendt ud med Den Vestindiske 

Kirkesag og arbejdede sammen med de andre filantropiske kvinder for 

særligt kvinder, børn og syge. 

 Ifølge Salmonsens leksikon var menighedsplejen særligt udbredt i 

Norden og havde stor betydning indenfor pleje af samfundets 

svageste.127 I Danmark betalte Københavns Kommune for, at plejen af 

de gamle, fattige og syge blev varetaget af menighedsplejersker i de 

svages egne hjem. Og særligt sygepleje var et af nøglepunkterne i 

menighedsplejen i Danmark – diakonisser udgjorde den egentlige 

arbejdsstyrke i menighedsplejen, de frivillige var en god hjælp og 

sognepræsten var som regel formand for foretagendet. Målet med de 

gode gerninger var, gennem de gode gerninger, at gøre noget godt for 

Jesus – det var altså ikke kun for de svage i samfundets skyld, at de 

gode gerninger skulle udføres; det var i lige så høj grad for Jesus’ skyld. 

Diakonisser var en stor del af menighedsplejens grundlag, da de som 

uddannede sygeplejersker kunne tage omsorg for de syge, fattige og 

svage, samtidig med at de også kunne fungere som 

”Børneopdragersker”.128  

 Menighedsplejersker kunne også være uddannede sygeplejersker, 

der ikke var en del af diakonissestiftelsen, men som var troende og 

ville pleje menighedens svageste; og menighedsplejersker kunne være 

troende kvinder, der underviste børn, uddelte tøj til værdige 

trængende, udsendte børn og ældre til ferieophold på landet og sidst 

men ikke mindst kunne undervise unge kvinder i ”huslige Sysler”129  

 Det var Den Vestindiske Kirkesag, der sammen med KMA stod 

for at sende menighedsplejersker af sted. Den Vestindiske Kirkesag 

afsendte i oktober 1906 den første menighedsplejerske, Anna Lose, til 

de vestindiske øer – hun var født på øerne af danske forældre, men 

havde boet det meste af sit liv i Danmark. Hun måtte af 

helbredshensyn stoppe sit arbejde i december 1908. I stedet for hende 

                                                 
126 Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad, september 1996, 31. årg. Nr. 3, s. 16; og 
Casrten Bach-Nielsen, ’Da det frivillige Danmark var i Vestindien’, Kristeligt Dagblad 
2005 
127 Salmonsens leksikon, bind XVI, s. 926 
128 Salmonsens leksikon, bind VI, s. 104 
129 Salmonsens leksikon, bind XVI, s. 927 
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blev frk. Darre sendt af sted i starten af 1909 – hun blev dog også syg 

og måtte rejse hjem igen allerede i slutningen af 1909. Hendes afløser 

var Olga Westring, som også var menighedsplejerske. Hun ankom i 

1910, men fandt hurtigt ud af, at arbejdet i troperne ikke passede til 

hende, og hun rejste hjem igen i 1912. I 1911 sendte Den Vestindiske 

Kirkesag Ingeborg Voigt til Skt. Croix og hun blev på øerne, til de 

blev solgt til USA. I 1913 afsendtes menighedsplejerske Juliane Bang – 

og også hun forblev på øerne, indtil salget var gennemført i 1917. Som 

man kan se af de mange udskiftninger af menighedsplejersker kunne 

livet som missionerende kvinde i troperne være hårdt – der var 

klimafeberen, som ramte mange danskere, og der var et stort 

arbejdspres på kvinderne, som ikke alle kunne – eller ville - holde til. 

 Når der således både var menighedsplejersker, KMA-kvinder, 

diakonisser og sygeplejersker til at varetage sundhedsforholdene på de 

vestindiske øer, var det ud fra tanken om, at menighedsplejersker, 

KMA-kvinder og diakonisser ”Gennem sine Kærlighedsgerninger 

søger… indirekte at drage Mennesker til Gud.”130 De skulle altså 

gennem børne- og menighedspleje opdrage den sorte befolkning til at 

blive rette kristne, mens Røde Kors-sygeplejerskerne skulle pleje og 

behandle uden stillingtagen til religion eller ønske om at forkynde 

selvsamme.  

 Det forventedes, at de udsendte kvinder var ugifte – som også 

nævnt af Tinne Vammen. Man kunne ikke både være gift og være 

almoderlig figur for unge, faldne kvinder; og nogle af de filantropiske 

kvinder måtte, ifølge Vammen, derfor vælge mellem ægteskab og 

karriere i cølibat. Cølibatet gjaldt ikke kun menighedsplejersker og 

diakonisser, men også sygeplejersker – da Doris Tvede blev forlovet, 

forventedes det af hende at hun søgte sin afsked, for at hellige sig 

husmoderrollen. At Doris havde søgt med lys og lygte efter en mand, 

der kunne ’befri’ hende fra sygeplejegerningen viser med al ønskelig 

tydelighed denne forventning om adskillelse mellem ægteskab og 

kvindekarriere. 

 En anden udsendt kvinde, der også blev forlovet og gift, var 

Johanne Gautier, som var blandt de tre første KMA-udsendte, der 

rejste sammen med baronesse Muckadell. Hun forelskede sig i 

kandidat Faber, der var udsendt gennem Den Vestindiske Kirkesag, og 

som senere blev pastor i Frederiksted på Skt. Croix. Trods det, at de 

begge arbejdede varmt for samme sag, stoppede frk. Gautier med sin 

selvstændige missionsvirksomhed, da parret blev gift. Hun støttede 

stadig op om sagen og fik en ung pige i huset, Eugenie, der havde boet 

på Bakkedal - det Magdalenehjem på Skt. Thomas, som frk. Herholdt 

var leder af, og som vil blive nærmere analyseret senere. Men fru 

Fabers hovedopgave var nu hjem, mand og børn.  

                                                 
130 Salmonsens leksikon, bind XVI, s. 927 
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 De udsendte kvinders selvstændige karriere som lønnede 

arbejdere, eller frivillige sluttede således ved indgåelsen af ægteskab og 

blev erstattet af en karriere som hjemmegående husmoder. Kvinderne 

kunne stadig være aktive i missionen gennem KFUK eller andre 

filantropiske eller missionske projekter, hvor de fra hjemmets base 

kunne samle midler ind, sy og strikke og organisere basarer til fordel 

for de filantropiske eller missionske projekter, men de kunne ikke 

undervise eller lede et børne- eller magdalenehjem. 

Menighedsplejerske Ingeborg Voigt 

 Da de tidligere udsendte menighedsplejersker nåede at være på 

øerne i relativt kort tid, vil det være Ingeborg Voigt, der her fokuseres 

på, selvom hun først ankom i 1911. Juliane Bang, som ankom i 1913, 

gengav ikke sine oplevelser i Den Vestindiske Kirkesag, og jeg har 

derfor kun Ingeborg Voigts oplevelser som menighedsplejerske. Frk. 

Voigt skrev hjem i sit første brev til Den Vestindiske Kirkesags 

medlemsblad, at det på øerne var svært at   

”…vinde Mennesker for Herren…vist sværere end andre Steder, 

sikkert paa Grund af den overfladiske udvortes Kristendom, der 

findes her, og hvor et Liv i Synd og Gudsfrygt er saa underligt 

sammenblandet.”131 

Menighedsplejen var et arbejde, der i høj grad var op ad bakke for 

missionskvinderne og ofte hjalp de forskellige kvinder hinanden i 

arbejdet. Frk. Voigt skrev, at hun ugentligt havde syskole for unge 

piger, og hun blev nødt til at få hjælp fra diakonisserne for at kunne 

holde styr på pigerne. Hun var samtidig rigtigt gode venner med 

diakonisserne og spiste sammen med dem hver dag. De udgjorde et 

netværk for hinanden, hvor de kunne styrke hinanden i deres fælles 

tro, og opmuntres når tingene blev for hårde.  

 Også frk. Voigt uddannede en ung pige i sygepleje. Hun skrev til 

Den Vestindiske Kirkesag i 1914 om, hvorledes hendes arbejdsbyrde 

var blevet for tung, og hun oplærte derfor en ung pige i let sygepleje, 

som for eksempel forbinding af sår. Meget af hendes arbejde gik med 

at tilse de gamle, og hun blev i februar 1914 leder for et 

alderdomshjem - ’Pleasant Grove’ i Christiansted. Der havde været en 

del diskussion om hun kunne varetage både sygepleje blandt 

menigheden og også være leder af et hjem for gamle, men hun mente 

selv, at det ville lette hendes arbejde en del. Meget af den sygepleje 

hun foretog, var behandling af ældre mennesker, og hvis disse var 

samlet ét sted, kunne hun sikre sig at deres behandling blev varetaget 

ordentligt, og at de boede under sømmelige forhold. Hoffmeyer 

gengav i Den Vestindiske Kirkesag Voigts beretning om en gammel 

kvinde, der i begyndelsen af sin tid på hjemmet havde været sur, 
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gnaven og beskidt, men som efterhånden blev en aldeles elskelig 

kvinde, der holdt sig selv og sit værelse sirligt rent og som var lhenrykt 

over nogle religiøse malerier, der hang på hendes værelse. 

 Der havde været stor udskiftning i menighedsplejerskerne de første 

år af sundhedsprojektet, men med Ingeborg Voigt og Juliane Bang 

fandt Den Vestindiske Kirkesag nogle kvinder, der nød deres gerning i 

troperne og som kunne holde til klimaet og arbejdspresset. Der er 

desværre ikke mange beretninger fra de to menighedsplejersker, men 

meget af det arbejde de udførte, var på linje med KMA-kvindernes 

arbejde, og de skrev en del breve hjem til Den Vestindiske Kirkesag 

om deres mission og oplevelser. 

De Muckadells erindringer 

 De første tre KMA-kvinder blev sendt af sted sammen med en af 

KMAs stiftere i Danmark, baronesse Olga Schaffalitzky de Muckadell, 

og jeg vil i det følgende bruge baronesse Muckadells erindringer til at 

analysere nogle af facetterne i livet som missionerende kvinde i Dansk 

Vestindien. I sin egenskab af medstifter og viceformand for 

Kvindelige Missions Arbejdere tog hun med den første gruppe af 

KMA-udsendte til Vestindien for at besigtige forholdene på øerne. 

Hun var der i seks måneder og hendes erindringer kan bruges som 

kilde til, hvilke overordnede mål og idéer missionen havde med at 

sende kvinder ud til tropekolonierne, og hvordan nogle af kvinderne 

oplevede forholdene i Dansk Vestindien. Erindringerne er skrevet i 

1942 – altså 36 år efter hendes rejse og er baseret på dagbøger, så det 

er ikke givet, at hun har kunnet husket alle detaljer korrekt – bl.a. 

spiste de Muckadell, ifølge sine erindringer, middag med pastor 

Nyggaard og sygeplejerske Lasson. Men ifølge Røde Kors-arkivet for 

Dansk Vestindien blev Lasson først ansat i 1908.132 Af Røde Kors-

arkivet fremgår det, at Lasson forventedes afsendt til øerne i juni 1908, 

Muckadell var i Vestindien fra november 1906 til juni 1907 - så det må 

have været en anden sygeplejerske, Muckadell har dineret med.  

 Baronesse Olga Fanny Schaffalitzky De Muckadell blev født i 

1859, var enebarn og blev aldrig gift – hun var stiftsdame på Vallø 

Slot, som husede ugifte adelsdøtre. Hun var med til at stifte KMA i 

1900 sammen med Emsy Collet, og var bestyrelsesmedlem og 

viceformand indtil hun i 1916 blev formand.133 Hun var formand indtil 

1931134 og døde i september 1950, 91 år gammel. 

 KMA i Danmark var en søsterorganisation til det svenske KMA, 

der flere gange havde opfordret danske kvinder til at samles for at 

                                                 
132 Røde Kors-arkivet for Dansk Vestindien, Rigsarkivet 
133 www.kvinfo.dk/side 597/bio/703/origin/170/  
 Der er i de forskellige kilder uenighed om, hvornår Muckadell blev formand. Der 

bliver både angivet 1914, 1915 og 1916 – jeg har taget det sidste år, for der var hun 
med sikkerhed formand for KMA. 

134 Høsten er stor. KMA gennem 50 aar, s. 65 

http://www.kvinfo.dk/side%20597/bio/703/origin/170/


60 

 

arbejde for Ydre Mission i Danmark. De kvinder, der stiftede KMA i 

Danmark, mente ikke, at Ydre Missions arbejde indenfor landets 

grænser passede ind, som det gjorde i Sverige, hvor der var store 

vidder og forskelle. Mission i det fremmede derimod var absolut et 

arbejdsfelt for danske KMA-kvinder, der ville missionere. De skulle 

forestå et ”Kvinders Arbejde for Kvinder”.135 

 KMA bestod af en række kvinder fra overklassen, der havde en 

økonomisk mulighed for at klare sig selv uden ægtemand. 

Fromhedsaspektet var en af grundstenene i KMA – fromhed og bøn 

var centrum for foreningen. Mænd kunne kun være passive, men 

betalende medlemmer, hvis de var troende – mænd var egentlig ikke 

ønsket, men deres penge var! I begyndelsen var målet at skabe 

bønnekredse for kvinder i Danmark, men hurtigt blev målet 

internationalt. De ville sende kvinder til den tredje verden for at 

missionere blandt hedningene, og KMA oprettede en skole, der skulle 

ruste de kommende, kvindelige missionærer til den store opgave. Indre 

Mission havde tidligere ikke accepteret kvinder som selvstændigt 

missionerende, men i 1902 fik KMA Indre Missions accept, og 

dermed også en åbning for at sende ugifte, kvindelige missionærer ud i 

den tredje verden. At kvinder kunne have en selvstændig karriere som 

missionerende var dog ikke ensbetydende med, at KMA var 

kvindesagsforkæmpere – ifølge kvinfo, blev KMA løbende ’friet til’ af 

Danske Kvinders Nationalråd og den Kristelige Kvindevalgretskamp, 

der begge kæmpede for kvinders rettigheder, men KMA takkede nej. 

Først i 1914 – et år før, danske kvinder fik stemmeret – tilsluttede 

KMA sig Danske Kvinders Nationalråd. KMA ophørte i 1981.136 

Muckadells opgave i Vestindien 

 De Muckadell rejste med de første KMA-udsendte, fordi hun ville 

sikre sig, at der var ordnede forhold for de udsendte kvinder, samtidig 

med at hun kunne opnå en forståelse for forholdene blandt den sorte 

befolkning, og den forståelse kunne hjælpe hende i hendes arbejde for 

sagen hjemme i Danmark. Mens hun var på øerne var hun med til at 

starte KFUK, søndagsskoler og damemøder, som alle skulle være med 

til at sprede de kristne værdier og hæve den sorte befolkning op til et 

civiliseret stadie.  

 Muckadells varme engagement for den missionske sag blev ikke 

modtaget i den grad, hun havde håbet på – ikke alene havde de 

missionerende kvinder et stort arbejde med at videregive de kristne 

værdier til den sorte, primitive befolkning, men den danske befolkning 

på øerne var også svære at nå ind til. Efter en dansk gudstjeneste, hvor 

                                                 
135 Bring Lys! Kvindelige Missions Arbejdere, 1900-1910. 
136http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Religion_og_mystik/

Protestantisk_mission/Kvindelige_Missionsarbejdere 
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der havde været meget få danskere, trods en dansk barnedåb, udtrykte 

Muckadell ”Hvor er de Danske herude dog ligegyldige!”137 Hun 

nævnte, at der ved barnedåben var en sygeplejerske, der ikke tit kom i 

kirke, men var der, fordi hun skulle stå fadder – det kan meget vel 

have været Agnes Preuss. Sammen med Agnes og et par soldater var 

en løjtnant med til selve gudstjenesten, og denne løjtnant kan have 

været løjtnant Pade. Agnes kom privat sammen Pades, og har måske 

været fadder til ét af deres børn, og qua hendes afslappede holdning til 

religion, passer hun godt på Muckadells beskrivelse. Det fremgår dog 

ikke af Agnes’ breve, at hun skulle have stået fadder, men 

sandsynligheden er der.  

 Også til damemøderne oplevede Muckadell, at ikke alle hvide var 

lige så entusiastiske i at sprede det kristne ord, som hun – efter et 

sådant damemøde havde hun spurgt, om damerne kunne tænkes at 

komme igen og da ”… sagde de ikke nej. Nu faar vi se, hvad det bliver 

til …. Den næste Gang kom der kun fire; man sukkede uvilkårligt: 

”Hvor er de uforstående””.138   

 Den danske journalist Henrik Cavling skrev en bog om sin rejse til 

Dansk Vestindien i 1894 og han bemærkede også de danske kvinders 

manglende engagement i de filantropiske projekter – ”De vestindiske 

Damer syr for øvrigt ikke meget. De siger, at Naalen ruster mellem 

Fingrene, og det tør vistnok antages, at det mere er i selskabeligt end i 

filantropisk Øjemed, de i vore Dage gaar til Dorkas.”139 Cavling var 

temmelig kritisk i sin beskrivelse af den danske overklasse på øerne og 

hans beskrivelse af de danske kvinder var ikke uden sarkasme og ironi. 

Selvom Cavling ikke delte Muckadells missionske verdensopfattelse, 

bekræftede hans beskrivelser af de danske kvinder på øerne på nogle 

punkter Muckadells oplevelse. 

 Om danskerne i tropekolonierne var mindre religiøse på Skt Croix 

end Skt. Thomas skal jeg ikke konkludere, blot konstatere at 

Muckadell havde større succes med sine damemøder på Skt. Thomas. 

På en visitrunde på Skt. Thomas havde Muckadell gjort reklame for et 

damemøde og forhåbningsfuldt ytret – ”Nu faar vi se, om det bliver 

muligt at faa fat paa de danske Damer”.140Og det lykkedes, for der 

kom, ifølge Muckadell, 25 damer, og hun mente, at det havde været et 

rigtigt dejligt møde. Hun mødte også den fromme Røde Kors-

sygeplejerske Kamilla Borre - oversygeplejersken på hospitalet på Skt. 

Thomas, og Borre ville meget gerne deltage i kommende bibeltimer. 

 Selvom det for Muckadell havde været svært at opnå den grad af 

succes med missionen i Vestindien, som hun havde håbet på, var der 

                                                 
137 Muckadell, s. 19 
138 Muckadell, s. 22 
139Cavling, s. 105, En dorkas var et vestindisk udtryk for at mødes og sy tøj til de 
indfødte børn. 
140 Muckadell, s. 29 
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dog lyspunkter, der for hende var det hele værd. Ét af resultaterne af 

de Muckadells anstrengelser var nemlig, at hun efter hun kom hjem til 

Danmark, rejste midler til et børnehjem i Frederiksted på Skt. Croix. 

Hun fik i løbet af meget kort tid indsamlet penge til, at der allerede i 

november 1907 – hun var på de vestindiske øer fra november 1906 til 

juni 1907 – kunne åbnes endnu et børnehjem, så de kunne hjælpe ”… 

især den Slags hjælpeløse og ulykkelige Stakler, vi haabede paa at faa 

Lov til at samle og opdrage til nyttige Mennesker og sande Kristne.”141 

Ligeledes blev der samlet midler ind til, at der kunne oprettes et 

Magdalenehjem for unge faldne kvinder på Skt. Thomas, som frk. 

Herholdt142 skulle bestyre, og et sådant hjem var der i høj grad brug 

for, ifølge Muckadell.  

Muckadell og de sorte undersåtter 

 Muckadells hjerte bankede for at bringe de primitive sorte ud af  

deres uvidende mørke, men hendes moderlighed overfor de sorte 

havde sine begrænsninger. Hun forargedes over den usædelighed, hun 

oplevede, og som bestemt ikke gjorde arbejdsbyrden for de 

missionerende kvinder mindre. Ifølge Muckadell havde hun talt med 

en pige på bare fjorten år, der havde ét barn og ventede endnu et, og 

hun var ikke gift – levede endda ikke i et fast forhold. Muckadell, og 

de missionerende mente, at den sorte befolknings ustabile forhold og 

de mange børn de fik med hinanden uden at være gift, var ugunstige 

og dårlige opvækstforhold for børnene. Idet Muckadell var meget 

from og aldrig selv blev gift, blev hun måske særligt forarget over de 

løse forhold, men usædeligheden er et gennemgående træk i Den 

Vestindiske Kirkesags medlemsblad. Samtidig med usædeligheden 

drak de sorte forfærdeligt meget, ifølge Muckadell og hun mente, at 

det gjorde dem voldelige, utilregnelige, dyriske og frække –  

”Aa, hvor er denne Drikfældighed dog forfærdelig! Ved siden af 

sad et Par unge Piger og stank af Rom; jeg sagde afsides til den ene 

af dem: ”De drikker jo ogsaa” ”Ork nej,” svarede hun frækt, ”jeg 

har kun brugt lidt Rom for Tandpine””143  

 Og det var særligt kvinderne i Vestindien, der, ifølge Muckadell, 

krævede meget arbejde for de missionske kvindelige arbejdere. De 

sorte kvinder levede ”… i næsten dyrisk Fornedrelse…”144 og hvor 

kvinder generelt blev anset for mere sarte og milde end mændene, var 

de indfødte kvinder i Dansk Vestindien, ifølge Muckadell, de værste. 

Missionens tilgangsvinkel var, at hvis man kunne nå ind til de indfødte 

kvinder, så var der ”… Haab ogsaa for dette Folks Fremtid, thi et 

Folks aandelige og moralske Stade afhænger altid af, hvordan 
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Kvinderne er.”145 Ligesom missionærerne i Susan Thornes 

undersøgelse, var den danske missions succes afhængig af, om de 

indfødte kvinder blev en del af det kristne fællesskab – uden dem 

kunne en kristen omvending ikke lykkes, fordi det var kvinderne, der 

stod for børneopdragelsen og dermed også videregivelsen af værdier. 

Muckadell ønskede, at hive sine sorte medsøstre ud af deres mørke 

trældom og indføre dem i den vestlige civilisations skikke og dogmer, 

så de kunne opleve Guds ord og få den glæde, som hun selv havde 

ved de kristne værdier. Den sorte befolkning ville naturligvis aldrig 

kunne nå op på de hvides civilisationsniveau, men de kunne hjælpes til 

selvhjælp og selvforsørgelse, så Dansk Vestindien kunne udvikles til et 

samtidigt svarende samfund og ikke et fortidslevn. 

Missionskvinderne og usædeligheden. 

 Den amerikanske professor i psykiatrihistorie Sander S. Gilman 

argumenterer i sin undersøgelse ”Difference and Pathology. 

Stereotypes of Sexuality, Race and Madness” for at den sorte kvinde i 

1800-tallet var symbolet for det afvigende – særligt afvigende 

sexualitet. Den sorte kvinde repræsenterede, ifølge Gilman, 

homosexualitet, prostitution og umættelig sexappetit. Gilman bruger 

en hottentotkvinde fra Sydafrika – Sarah Bartmann – som eksempel 

på, at sorte kvinders kønsdele mere end noget andet, var det, der 

kategoriserede den sorte kvinde.  

Også den amerikanske videnskabshistoriker Londa Schiebinger bruger 

i sin ’Nature’s Body’ Bartmann til at vise, hvordan kvinder i 1800-tallet 

blev kategoriseret. Schiebinger beskriver hvordan Bartmann blev 

udstillet i Frankrig, hvor der var stor interesse for hendes anderledes 

udseende – hun havde i mange europæeres øjne meget store baller og 

lår. Da hun døde meget ung – kun 24 år – blev hun obduceret af den 

franske professor Henri Blainville, der ville – ”… (1) … provide a 

detailed comparison of this woman with the lowliest race of humans 

(the Negro) and the highest types of apes (the orangutan); (2) to 

provide the most complete possible description of the anomalies of 

her genitalia.’146 Udseendet på hendes kønsdele var altså afgørende for, 

hvordan hun – og mange andre sorte kvinder - blev opfattet af mange 

europæere.147  

 Gennem en analyse af billeder hvor sorte kvinder indgår sammen 

med hvide, viser Gilman, hvordan de to bliver stillet overfor hinanden 

– den rene hvide overfor den urene sorte, den jomfruelige overfor den 

promiskuøse. Når Muckadell og de andre missionskvinder i min 

undersøgelse lagde så meget vægt på usædeligheden, de mente at se 
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alle vegne, viser det, at også de anså den sorte kvinde – og det sorte 

menneske generelt – for beskidt, urent og umættelig i deres appetit på 

sex.  

 Den indfødte befolknings skiftende partnere kunne, ifølge 

danskerne på øerne, på ingen måde sidestilles med danskernes 

skilsmisser og separationer. Årsagerne til danskernes brudte 

parforhold, mente man ikke, at den indfødte befolkning også kunne 

have i deres parforhold - når den indfødte befolkning skiftede partner 

var det et tegn på usædelighed og stor sexappetit, ifølge missionen. 

 Men missionskvinderne havde en forhåbning om, at de med rette 

vejledning og undervisning kunne ændre den indfødte befolknings 

adfærd, så de kunne passe ind i missionskvindernes opfattelse af, 

hvordan man skulle leve. Den engelske antropolog Mary Douglas er 

meget præcis, når hun i sin bog ”Purity and Danger” - hvor hun 

undersøger afrikanske stammesamfund – viser hvordan, det der ikke 

passer ind i vores opfattelse, bliver kategoriseret som beskidt. 

Uplacerbarhed var for missionskvinderne i min undersøgelse lig snavs 

– eller som Douglas skriver, ”… dirt as matter out of place…”148 Den 

indfødte befolkning i Dansk Vestindien kunne ikke placeres i det 

billede af det ’rigtige’ liv, som missionskvinderne stilede efter, 

medmindre de ændrede deres levevis.  

Muckadells brug af missionen 

 Muckadell var meget dedikeret til den missionske sag på de 

vestindiske øer, og hun arbejdede, som nævnt, flittigt på at støtte sagen 

hjemme fra Danmark. Hun passede godt på Åbergs definition af de 

filantropiske kvinder, som værende fra det bedre borgerskab, 

konservative og hyldende kvindens rolle som husmoder. Denne 

husmoderlighed kunne spredes til et større spektrum end kun 

hjemmets ved kvindernes aktive deltagelse i filantropiske og 

missionske projekter og selskaber. Ugifte kvinder derimod havde 

friheden til at hellige sig missionen ude i kolonierne; de kunne bruge 

deres medfødte moderinstinkt på deres koloniale medsøstre og den 

indfødte befolknings ve og vel, og således arbejde som selvstændigt 

arbejdende individer. 

 Samfundets svageste blev de filantropiske kvinders storfamilie, 

som de skulle pleje og yde omsorg for – de filantropiske kvinders 

projekter var således til nytte for samfundet. Deres arbejde gjorde en 

forskel og det betød, at kvinderne havde indflydelse på samfundets 

udvikling. Den indflydelsesrige rolle i samfundet, som de filantropiske 

kvinder fik, nød Muckadell. Hun fandt det befriende, at hun på de 

Dansk Vestindiske øer kunne tale frit i forsamlinger, der arbejdede på 

samme sag, som hende. I et brev til KMAs medlemsblad ’Bring Lys!’ 
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satte Muckadell meget tydeligt ord på det, som filantropien – og i 

Muckadells tilfælde missionen – kunne give kvinder: 

”… at medens alle Kirker i de forskellige Samfund gæstfrit 

aabnede sig for en og ingen lod til at forarges over, at en Kvinde 

talte, saa bragte ”Kristeligt Dagblad”, da den langt om længe 

naaede ud til os, Meddeelser om, at hjemme i Danmark var man 

endnu ikke nået videre end dette Spørgsmål stadig drøftedes, om 

det overhovedet kunde gaa an, at Kvinder talte i Offentlige 

Forsamlinger. Derude følte man, at der frem for alt maatte 

handles, fordi Nøden var stor, og saa traadte alt andet tilbage 

herfor.”149 

De udsendte kvinder fik således ikke blot en større indflydelse på 

deres arbejdsområde, men havde også mulighed for at ytre sig 

offentligt indenfor dette felt. Selvom forholdene på de tropiske øer, 

kunne være nok så tilbagestående og uciviliserede, var der – måske qua 

de undtagelsestilstandsagtige forhold – altså karriere- og 

fremtidsmuligheder for kvinderne, der sendtes til de vestindiske øer. 

Muligheder, der endnu ikke var i Danmark, og som først blev kvinder 

tilladt noget senere. I Danmark havde formanden for Indre Mission, 

provst Zeuthen, i 1902 tilladt, at KMA-kvinderne talte i 

missionshusene, men KMA kviede sig ved at bruge tilladelsen, fordi 

det var så nyt og uvant for dem – det var en tilvænningsproces, hvor 

KMA-kvinderne gennem en del rejser rundt i Danmark vænnede sig til 

at tale til de menigheder, de besøgte.150 Diskussionen om kvindernes 

rettigheder til at tale i offentlige forsamlinger stod i Danmark på i en 

længere årrække, hvor der i Dansk Vestindien ikke var samme 

forbehold – der var få danskere, og dem der var, måtte alle tage del i 

arbejdet for at sprede det gode liv og Guds Ord, også kvinderne.  

 Muckadell kunne, fordi hun have en økonomisk frihed, bruge 

missionen til at skabe sig en karriere, som hun ikke ville have mulighed 

for, hvis hun var gift. Hendes brug af missionen skal ikke forstås på 

den måde, at hun blev missionær for at skabe sig en karriere – hun var 

først og fremmest dybt religiøs og indenfor disse religiøse rammer 

kunne hun skabe sig en karriere, der stemte overens med hendes 

værdier, som en rettroende, from kvinde. KMAs værdier var bl.a. 

kernefamilien og husmoderens altomfavnende rolle, og når en kvinde 

valgte missionen frem for kernefamilien kunne hun bruge sine 

kvindelige egenskaber på de koloniale undersåtter, der trængte til 

kærlig, kristen omsorg. 

Delkonklusion 

 Olga Schaffalitzky de Muckadell var en prototype på mange af de 

kvinder, der tog til Vestindien for at missionere gennem filantropi. 
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Hun var ugift, selvforsørgende og meget troende – hun havde et stort 

hjerte for samfundets svageste, selvom hun ikke altid så fordomsfrit på 

dem. Hun mente, at den sorte befolkning på de danske tropeøer var 

meget primitiv, beskidt og ignorant, men så meget desto mere var der i 

høj grad brug for hende og KMA-kvinderne. Hun oplevede en frihed i 

Dansk Vestindien, som hun savnede hjemme i Danmark – her havde 

KMA allernådigst fået tilladelse af Indre Mission til at tale offentligt i 

missionshusene, mens hun på tropeøerne talte i missionerne uden at 

have fået forudgående tilladelse. Der var, ifølge hende selv, ganske 

enkelt brug for kvinder, som hende, der talte offentligt om missionen. 

Hun nød også den frihed hendes økonomiske uafhængighed gav 

hende – hun kunne bruge sine penge til missionen og de sager, der lå 

hendes hjerte nært uden at skulle spørge en ægtemand først.  

 Hendes civilstand som ugift gennem hele livet har måske 

medvirket til at hun var lidt sippet i forhold til den sorte befolknings 

levevis. Hun mente, at de sorte kvinder levede i den mørkeste 

usædelighed og synd, der var på fod med dyrene – Den vestindiske 

Kirkesag lagde også vægt på den sorte befolknings usædelighed, men 

Muckadell var meget religiøst fordømmende i sine beskrivelser af sine 

sorte medsøstre, og mente, at særligt de vestindiske kvinder var hårdt 

ramt af den dårlige levevis.  Muckadell kunne derfor se, at de KMA-

kvinder hun var rejst ud med fik kam til deres hår. 

KMA-kvinderne 

 De fleste medlemmer af KMAs bestyrelse var selvforsørgende og 

havde måske endda en formue de kunne bruge på KMA, som 

baronesse Muckadell. Hun omdannede sit gamle sommerhjem til et 

hvilehjem, for hjemvendte missionærer, der trængte til opladning og 

hvile. Af de tre første KMA-kvinder i Dansk Vestindien var det dog 

kun frk. Anna Herholdt, der var selvforsørgende. 

Anna Herholdt 

 Frk. Anna Herholdt rejste som én af de tre første KMA-udsendte 

sammen med Muckadell til de Vestindiske øer i november 1906. Hun 

skulle virke som menighedsplejerske og arbejde for missionen på Skt. 

Thomas. Hun var bestyrelsesmedlem af og kasserer for KMA og var 

selvforsørgende, som de fleste af KMA-kvinderne. Hun blev født d. 3. 

juni 1865151 og var datter af arkitekten Johan Daniel Herholdt, der bl.a. 

har bygget universitetsbiblioteket på Vor Frue Plads i København.  

 Frk.Herholdt havde en moderne, pædagogisk tilgang til, hvordan 

forholdene for børnene på tropeøerne kunne forbedres. Hun skrev i 

Den Vestindiske Kirkesags medlemsblad om sine oplevelser, da hun 

besøgte en lokal skole:  
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”I de fleste af Skolerne er de holdt til Orden med Spanskrøret, og 

det bruges undertiden paa en kraftig, for ikke at sige raa Maade… 

Man mærker snart, hvor lidt Børnene er vænnede til at bruge deres 

Forstand, de er flinke, naar det gælder om at lære udenad; men hvis 

de skulde forklare Indholdet, vilde man ofte mærke, at de ikke 

forstod det.”152 

Anna Herholdt så et potentiale i den sorte befolknings børn, og ikke 

kun hvor snavsede, uplejede og forsømte de var, ifølge missionen. De 

fordomme overfor den sorte befolkning, som var meget udbredte 

blandt den danske, missionske befolkningsgruppe, så hun udover, og 

hun mente, at med rette undervisning kunne børnene fange interesse 

for skolefagene og lære af lyst og ikke af frygt for spanskrøret. Når 

børnene ikke var mere vakte i skolen, end tilfældet var, skyldtes det, 

ifølge Herholdt, at de ikke oplevede kærlighed og opmærksomhed, 

men mest var overladt til sig selv og gadelivet. 

 Frk. Herholdts hjerte brændte især for de unge, faldne piger, der 

var kommet i uføre og levede et usædeligt liv. Hun havde oprettet en 

KFUK, hvor unge kvinder mødtes til bibeltimer og håndarbejde og 

godt to år efter hun var ankommet, indviedes et ’redningshjem’ for 

unge, faldne kvinder, som Herholdt skulle være leder af. Bakkedal, 

som magdalenehjemmet kaldtes, var finansieret af KMA, der havde 

indsamlet midler og afholdt basarer til fordel for sagen hjemme i 

Danmark. I Den Vestindiske Kirkesags medlemsblad gengives nogle 

af de breve frk. Herholdt havde skrevet hjem og heri ses tydeligt 

hendes empati for de unge faldne, kvinder: 

  ”… og naar man ved, under hvilke Forhold de er vokset op, og  

hvor mange slette Eksempler de har set, forbavses man ikke over, 

at de er, som de er.”153 

Pigerne kunne dog også være besværlige og gøre livet hårdt for frk. 

Herholdt – når pigerne blev vrede, var de ganske forfærdelige og i 

deres primitive naturs vold. Hun havde haft nogle samtaler med flere 

af de faldne piger om, hvor vigtigt det var, at de var gode eksempler 

for deres medsøstre og at de skulle hjælpe og ikke bekrige hinanden. 

Baggrunden for samtalerne var, at nogle af de første piger, der boede 

på Bakkedal, var blevet jaloux på nogle af de nyankomne, og der 

havde været en del stridigheder – Herholdt mente, at de ’gamle’ piger 

ikke ville dele Herholds opmærksomhed og kærlighed med de ’nye’, og 

at det var et tegn på, at hun gjorde noget godt for dem, og hvor 

forsømte de i virkeligheden var. Røde Kors-sygeplejersken Elisabeth 

Lasson besøgte i 1909 Bakkedal, og var fuld af beundring over den 

måde Herholdt håndterede pigerne på og den respekt pigerne havde 

for frk. Herholdt. I stedet for at skælde ud, når tingene ikke blev gjort, 
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lavede frk. Herholdt det til en leg, som pigerne gik op i med liv og sjæl, 

ifølge Lasson,154 og derved blev tingene gjort. 

 Hverdagsrutinen i Bakkedal bestod af daglige opgaver, som alle 

skulle tage del i, og som frk. Herholdt sørgede for blev varetaget 

ordentligt. For at tjene penge til hjemmets opretholdelse vaskede og 

strøg de unge piger for folk i byen, ligesom de også bagte brød og 

syede, og det var vigtigt, at det blev gjort ordentligt, hvis hjemmet 

skulle opretholde et eksistensgrundlag. Om søndagen holdt de fri, gik 

til gudstjeneste og i søndagsskole. Herholdt var taknemmelig for sin 

opgave blandt de faldne kvinder, men når tiderne var økonomisk 

hårde og pigerne besværlige søgte hun trøst i Gud og bad om mere 

overskud til at klare hverdagen. 

 Det ansvar og den indflydelse på pigernes hverdag og liv, som frk. 

Herholdt havde, var en magt, som frk. Herholdt opnåede gennem 

hendes missionsarbejde. Hun havde også gennem sit arbejde 

indflydelse på, hvordan det vestindiske samfund senere kom til at se 

ud, qua hendes redning af de fortabte unge kvinder. Efter ophold på 

Herholdts magdalenehjem drev de unge piger ikke længere et utugtigt 

erhverv og kunne måske endda uddannes til sygeplejerske, 

menighedsplejerske eller pligtopfyldende hustru for en passende mand 

– selvsagt ikke nogle af de mænd, de fortabte kvinder tidligere havde 

haft forhold til. Herholdt havde altså både indflydelse på sin egen lille 

sfære – pigernes liv og hverdag på magdalenehjemmet – og indflydelse 

på det vestindiske samfunds udvikling, fordi hun reddede unge piger 

fra prostitution og druk.  

 Det at kvinder kunne udføre et arbejde, der var vigtigt for 

samfundet – det var arbejdet indenfor hjemmets fire vægge naturligvis 

også, men det umiddelbare resultat knap så tydeligt, som arbejdet med 

svage, syge og fattige – gav kvinderne en betydningsfuld og meget 

væsentlig rolle i familien og samfundet.  

 Som KMA-kvinde, var emancipationen for frk. Herholdt ikke 

målet med missionen, men en sidegevinst, der gjorde de 

missionerende kvinders arbejde nemmere og gav incitament for at 

kæmpe endnu mere for de svage med den indflydelse, kvinderne 

havde opnået.  

 Det hårde arbejde, som havde været en del af Bakkedals hverdag – 

vaskeri, strygning og bageri – havde medført, at frk. Herholdt i den 

sidste periode af sit ophold på tropeøerne havde stærke gigtsmerter. 

Selvom øerne blev overtaget af amerikanerne i marts 1917 og på trods 

af sin gigt, blev hun til december 1917, fordi hun ville sikre sig, at der 

kom nogle ’ordentlige’ amerikanske kristne til at overtage hendes 

gerning blandt de unge piger. Da hun forlod hjemmet, var der dog kun 

tre piger, som hun var sikker på, nok skulle klare sig, og de nye 
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amerikanske missionærer kunne således starte med en ny børneflok, 

hvilket frk. Herholdt mente, ville være nemmere for de nyankomne, 

amerikanske missionærer. 

Frk. Herholdt udtrådte af KMA i 1918, og ifølge KMAs papirer døde 

hun samme år – 57 år gammel. 

Johanne Sivertsen 

 Frk. Johanne Augusta Sivertsen blev født i København 14. juni 

1878155 og var datter af en maler. Hendes far døde inden hun blev 6 år 

og hendes mor var derefter alene med 3 børn. Hun var af en 

arbejdende familie og var ikke som Herholdt selvforsørgende – hendes 

rejse og ophold i troperne blev derfor betalt af KMA. Johanne 

Sivertsen var blandt de første tre KMA-udsendte og hun kom til at vie 

sit liv på de vestindiske øer til de indfødte børn. Hun havde været elev 

på KMAs missionsskole i 1905-06 og ville ”Med Biblen i den ene hånd 

og skrubben i den anden” missionere blandt den fattige sorte 

befolkning på øerne. Som elev på KMAs missionsskole havde hun 

modtaget undervisning på diakonissestiftelsens poliklinik, ligesom hun 

havde fået vejledning af diakonisserne i, hvordan hun skulle håndtere 

fattige, syge og hjemmebesøg. 

 Johanne Sivertsen arbejdede i Frederiksted på Skt. Croix, hvor hun 

bl.a. oprettede en børneafdeling i Blå Kors, og fik i starten af 1908 

oprettet et børnehjem for piger, som hun skulle være leder af. 

Ebeneezer, som hjemmet hed, kunne rumme 30 piger, og de skulle 

undervises i ”… hvad en flink Tjenestepige og Husmoder skal 

kunne.”156 Desuden skulle de skoles i almindelige skolefag, så 

pigebørnene kunne udvikles til rettroende unge kvinder, med faglige 

kundskaber til at kunne klare sig med andet erhverv end usædelighed. 

 I nogle barndomserindringer fra Ebeneezer-børnehjemmet, 

beskriver Eulalie C. Rivera, hvordan hverdagen foregik og hvordan 

frk. Sivertsen ledede hjemmet.157 Eulalies mor døde, da Eulalie var 

seks uger gammel og Eulalie boede på Ebeneezer til hun var fjorten. 

Eulalie beretter, at børnehjemmet bagte brød både til eget forbrug og 

til salg, så de kunne tjene lidt penge til den i forvejen meget stramme 

økonomi. De større piger skulle hjælpe med brødbagningen og stod 

op kl. 2 om natten for at have brød klar til om morgenen.  

Børnene havde faste opgaver til hver dag, samtidig med at der også var 

daglige pligter som at redde seng, daglig hygiejne og rengøring. 

Eulalie bemærker i sine erindringer modsætningsforholdet mellem det 

høje fokus på renlighed og den tilbagevendende mangel på vand, 

hvilket medførte at flere børn deltes om det samme badevand.   
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 Idealfamilien for missionskvinderne var i begyndelsen af det 

20.århundrede kernefamilien, og de børne- og magdalenehjem, der 

blev skabt i Dansk Vestindien skulle netop være hjem, der kunne 

udgøre en familie, for dem, der boede der. Også frk. Sivertsen gjorde 

en dyd ud af, at ’Ebeneezer’ skulle udgøre et ’rigtigt’ dansk hjem, så 

meget som muligt. Jul var derfor én af årets vigtigste begivenheder for 

børnene – frk. Sivertsen og hendes medhjælpere sørgede for julemad, 

ris a la mande, juletræ og gaver, der blev sendt fra Danmark i løbet af 

efteråret. Der var tilmed en julemand, der delte gaverne ud til 

børnenes store fryd.158 Idet kernefamilien udgjorde idealfamilien i den 

filantropiske og missionske verdensopfattelse skulle børnehjemmet 

udgøre de hjemlige rammer for pigerne. Hjemmet var den faste, trygge 

ramme, der udgjorde familiens base, hvorfra børn og voksne kunne 

virke som rettroende ude i samfundet.  

 De faste rammer og regler, som et hjem udgjorde, var ikke noget 

de indfødte piger var vant til. De levede som regel i uhumske, mørke 

og meget små rum og gaden var derfor et meget søgt tilflugtssted. 

Gadelivet bød på en hård tilværelse, hvor man skulle klare sig selv og 

hvor en nem indtægtskilde var prostitution. Frk. Sivertsen var rystet 

over den megen usædelighed, hun var vidne til på øerne. Det var 

derfor vigtigt at få fat på pigerne, inden de nåede teenage-alderen, 

fordi pigerne fra den alder, begyndte at fange mændenes interesse. 

Mændene blev det, man i dag kalder sugar-daddies.159 Pigerne kunne 

lokkes med materielle goder og i løbet af kort tid, blev mange af dem 

gravide, og så havde de ikke længere mændenes interesse, ifølge pastor 

Helweg-Larsen. De unge piger stod derfor selv med børnene og 

levede et fattigt og kummerligt liv, hvis ikke de kunne nås af 

diakonisserne eller menighedsplejerskerne.  

 De indfødte mødres ligegyldighed med deres børn var noget, der 

faldt mange af de udsendte – kvinder og mænd - for hjertet. Pastor 

Helweg-Larsen beskrev, hvordan mødrene gennem deres løse, 

promiskuøse forhold videregav den livsstil til deres børn, ligesom de 

også videregav de mange kønssygdomme, der florerede.  

At mødrene virkede ligeglade med børnene bundede i flere ting – 

under slavetiden havde slaveejeren en interesse i at slavernes børn var 

sunde og raske, fordi de var fremtidige arbejdere på plantagerne. De 

sundhedsforanstaltninger, slaveejeren således foranstaltede, forsvandt 

med slaveriets ophørelse, og det blev moderen selv, der stod med 

ansvaret for og plejen af barnet.  

 Desuden skyldtes ligegyldigheden med børnene en generel mangel 

på viden om, hvordan et spædbarn skulle passes og plejes. Børnene fik 

mad, de ikke kunne fordøje og mælken den ammende mor havde, var 

                                                 
158 Growing up on St. Croix, s. 13-17 
159 Bliver særligt brugt i Afrika om mænd, der lokker/betaler helt unge piger til sex 

med materielle goder som jeans, mobiltelefoner osv.  



71 

 

ofte ikke tilstrækkelig, fordi hun selv var dårligt ernæret. Og sidst men 

ikke mindst var mødrene udearbejdende, så de måtte overlade deres 

børn til gamle koner, der ikke altid viste pædagogisk og kærlig 

interesse for børnene – ”Man har set, at Mødre paa den Maade har 

betroet deres Børn til en spedalsk Kvinde. Og hvad mener man om, at 

de kan give diende Børn Rom for at faa dem til at være rolige!”160 Den 

Vestindisk Kirkesags blad gengav diakonissernes og 

menighedsplejerskernes hverdag, og her berettedes om, hvordan 

børnene hos en såkaldt ”sort Morlil”161 lå på det bare gulv og at et sygt 

barn lå i hjørnet uden at dagplejeren tog sig særligt af det. Dette var 

som sagt en gengivelse af diakonissernes og menighedsplejerskernes 

hverdag, så det må ikke forstås som fakta, men som et levn til, 

hvordan diakonisserne, menighedsplejerskerne og missionen opfattede 

den sorte befolkning og deres måde at håndtere børn- og børnepleje 

på.  

 Det var meget vigtigt for missionen og dronningens projekt, at 

man startede med børnene, fordi det var gennem dem, man kunne 

udvikle befolkningen og samfundet. Og det var nemmere at hjælpe 

børnene, fordi man således ikke skulle tage stilling til forældrenes 

livsstil, som Anne Løkke også fandt i sin undersøgelse af 

Præmieselskabet for Plejemødre. Som Helweg-Larsen skrev –  

”… at der særligt lægges Kraft i Arbejdet blandt de unge og ikke 

mindst blandt Børnene, som endnu ikke er kommen saa dybt ind i 

Elendigheden, men som hjælpeløse maa lide under Forældrenes 

Synder.”162 

Frk. Sivertsen skrev i et brev til Den Vestindiske Kirkesag, at hun 

havde en del hyr med de helt unge piger, fordi deres primitive og 

syndige natur påvirkede dem meget. Men hun havde dog haft 

mulighed for at snakke med dem hver især ”… om deres Sjæls Frelse 

og om mangt og meget af det, som er vigtigt for de unge Piger at 

kende, men som man ikke kan skrive om.”163 Hvor frk. Herholdt tog 

sig af de allerede faldne, unge kvinder, varetog frk. Sivertsen de yngre 

pigers frelse og opdragelse, så de ikke forfaldt til et utugtigt liv.  

Frk. Sivertsen virkede ikke så hjertevarm overfor pigerne, som man får 

indtryk af, at frk. Herholdt var – Sivertsen skrev i 1913, at der frem for 

moderlig adfærd var behov for ”… hellig Færd og Vandel…”164. 

Mødre var der nok af, men ordentlige gudfrygtige mennesker, der 

kunne virke som rollemodeller for befolkningen var det, der 

behøvedes mest af alt. Ved hendes afsked med hjemmet og øerne i 

1917 var der dog ingen tvivl om, at hun var en elsket og yndet person 
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– Søster Emma Francis som havde arbejdet sammen med frk. 

Sivertsen, og som skulle overtage arbejdet skrev i Bring Lys! ”Det var 

svært at skilles saa pludseligt fra Frk. Sivertsen, det var en stor Sorg for 

os alle. Børnene, Venner og jeg fulgte hende ombord paa Dampskibet, 

det var en rørende Scene!”165 Også for frk. Sivertsen var det med sorg 

og ærgrelse at hun forlod øerne, men med salget af øerne i 1917, var 

KMA’s arbejde slut, og hun måtte opgive sit arbejde og drage hjem til 

Danmark. Til sin store glæde fik hun i 1919 mulighed for at fortsætte 

missionsarbejdet i Syrien, hvor hun var aktiv indtil 1946, hvorefter hun 

vendte hjem til Danmark. Hun døde i 1959 som 81-årig. 

Frk. Gautier  

 Frk. Johanne Gautier blev født i København i 1882 og var datter 

af en dyrlæge og beslagsmed – hun var fra en arbejderfamilie, hvilket 

kan være grunden til, at hun ikke var selvforsørgende, men ville 

arbejde som lærerinde og virke for missionssagen i fritiden. Hun havde 

en seks år ældre søster, Inger Gautier, der i 1908 skrev i ’Bring Lys!’ 

om KMAs magdalenegerning i Danmark, så søsteren har sandsynligvis 

også været aktiv i KMA.  

 Frk. Johanne Gautier var den tredje af de tre første KMA-

udsendte og hun ville arbejde som lærerinde i det vestindiske og i 

fritiden sprede Guds ord. Det blev særligt de unge piger, hun 

arbejdede med, og hun oprettede en KFUK-afdeling i Frederiksted 

allerede i december 1907 – ganske få måneder efter hun var 

ankommet. Hun tog opgaven blandt de unge kvinder meget alvorligt, 

men var også sikker på, at det var blandt de unge kvinder, hun ville 

gøre størst gavn. Med frk. Gautiers KFUK kunne de unge piger hver 

onsdag aften komme til KFUK-møderne, hvor de kunne sy, læse og 

synge, og hvor der i løbet af aftenen også ville blive undervist i biblen 

og den rette, kristne levevis. Hun åbnede sit eget hjem for pigerne, så 

de i løbet af ugen kunne komme og tilbringe lidt tid i et ’rigtigt’ hjem, 

Under besøgene kom hun lidt tættere på de unge piger, end det var 

muligt under de ugentlige KFUK-møder, og det gav hende et indblik i, 

hvorfor mange af pigerne rendte rundt på gaden i dårligt selskab. De 

havde ikke, ifølge Gautier, et hyggeligt og rart sted at være, og hvor de 

kunne fordybe sig i biblen og den rette levevis – oftest boede de i 

mørke, meget små og beskidte rum, der bestemt ikke fordrede længere 

tids ophold. Derfor var gaden mere tillokkende og dermed også det 

dårlige selskab.  

 I april 1908 kunne frk. Gautier hellige sig sine unge piger helt og 

dermed opgive sit job som lærerinde, da hun efterfølgende ville blive 

betalt af KMA’s støtter i Danmark. Det var hende en stor glæde, at 

kunne bruge al sin tid på at opdrage og vejlede de unge piger, der lå 
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hendes hjerte meget nær. Hun boede på det børnehjem, frk. Sivertsen 

var leder af, og det var derfor nærliggende at hun arbejdede i 

forlængelse af frk. Sivertsens arbejde, der jo bestod i at huse og 

opdrage de små piger. Gautiers arbejde bestod af bibeltimer, syklubber 

og vejledning i husholdning, som de unge piger kunne bruge, når de 

engang skulle stå på egne ben. 

 På en rejse til Skt. Thomas i 1909 forlovede frk. Gautier sig med 

kandidat Faber, der arbejdede blandt de unge på Skt. Thomas. Hun 

mente, at flere af hendes unge piger samt måske også nogle af 

støtterne hjemme i Danmark nu frygtede, at hun ikke ville arbejde for 

dem og sagen mere, men i et brev til KMA forsikrede hun, at hun ville 

bruge al sin tid inden giftermålet på KFUK og de unge piger. Hun var 

tydeligvis meget forelsket og fuld af energi – efter hendes rejse til Skt. 

Thomas og forlovelsen med Faber havde hun travlt med at arrangere 

et vækkelsesmøde for kvinder i Frederiksted. Hun skrev i brevet til 

KMA – ” Jeg føler mig saa rask og sund, hvad ogsaa alle fortæller mig, 

at jeg ser ud til, ja, maa Herren rigtig faa Nytten af mig, naar han giver 

mig det gode Helbred…”166 Gautier og Faber blev gift i 1910 og 

vendte for en stund tilbage til Danmark, inden de igen drog til de 

vestindiske øer.  

Den tidligere frk. Gautier – nu fru Faber – fortsatte noget af det 

arbejde, hun havde oprettet inden hun blev gift. Hun holdt møder i sit 

hjem for de unge 12-17-årige piger, hvor de syede, sang og læste i 

biblen. Hun havde sværere ved at nå de ældre piger – hun havde flere 

gange arrangeret bibeltimer, hvor der slet ingen kom. Hun havde 

efterfølgende en lille koncentreret skare på 3-7 ældre piger til 

bibeltimerne, men hun mente, at hvis hun blot kunne hjælpe én af 

dem på rette vej, havde det hele ikke været forgæves. 

 I stedet for frk. Gautier udsendtes frk. Sigrid Jensen, der skulle 

overtage frk. Gautiers arbejde, da denne ikke kunne ofre så meget tid 

på missionen, nu hun var blevet husmoder. Sigrid Jensen havde været 

elev på KMAs missionsskole, var uddannet sygeplejerske og skulle 

virke som menighedsplejerske på tropeøerne. 

 Frk. Gautier er et godt eksempel på en kvinde, der arbejdede som 

selvstændig missionær, men som med sit giftermål med en anden 

missionær måtte opgive sit selvstændige erhverv og i stedet arbejde for 

sagen gennem husholdningsarbejdet – altså producere til basarer, sy i 

syklubberne og måske have unge piger i huset, der kom fra ét af 

børnehjemmene. Hun kunne ikke længere arbejde udenfor rammerne 

af hjemmet og skulle først og fremmest hellige sig sin mand og familie. 

Hun var således også et eksempel på, at KMA-kvinderne værdsatte 

kernefamilien højt og at de ikke gik ind i missionen for at opnå den 

personlige frihed. De var grundlæggende religiøse og indenfor de 
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religiøse rammer, kunne de udføre arbejde der gav dem indflydelse – 

de var generelt meget imod den emancipatoriske tanke, som nogle 

fremskridtsvenlige kvinder arbejdede for i begyndelsen af 1900-tallet. 

 I Bring Lys! fra august-september 1918 fremgår det, at pastor 

Faber og familie var i Haarpoot i Conneticut, hvor Faber var blevet 

præst for en dansk menighed efter hans arbejde på øerne ophørte med 

salget til USA. Johanne Gautier/Faber døde i 1924 – 42 år gammel. 

  

Delkonklusion 

 De tre KMA-kvinders hjerte bankede for de små, de unge eller de 

allerede faldne pigebørn på øerne. Det var piger, som KMA-kvinderne 

kunne opdrage, undervise og ’redde’ fra en ellers forarmet tilværelse 

som løse gadeprostituerede, eller som usædelige, drikkende mødre 

med utallige børn af forskellige fædre. KMA-kvinderne skabte 

børnehjem i overensstemmelse med missionens ideal om 

kernefamilien, hvis base var hjemmet. Pigebørnene skulle her opleve at 

være en del af en familie, om end den ikke var biologisk, og hvad 

familielivet betød af opgaver og pligter, men også nærvær og 

kærlighed. 

 Der var et skrigende behov for, at sådanne hjem også blev skabt til 

drengene på øerne, men det var ikke sømmeligt for de missionerende, 

ugifte kvinder at bo selv med og være ansvarlig for en flok drenge. 

Derfor var de udsendte kvinders fokus på de unge piger og kvinder. 

Det var gennem de indfødte kvinder, at missionen kunne lykkes – hvis 

mødrene i familien blev rettroende, ville de videregive de kristne 

idealer og levevis til deres børn. KMA-kvindernes indsats var således 

både direkte symptombehandling af nogle meget dårlige levevilkår for 

de indfødte piger, men også en forebyggende behandling, idet de 

piger, der havde boet på ét af hjemmene fik nogle idealer og værdier, 

de senere ville kunne give videre, enten til deres egen familie eller i 

kraft af deres egenskab som forstanderinder, lærerinder eller 

sygeplejersker. 

7: Konkluison 

 De filantropiske kvinder, der tog til Dansk Vestindien i starten af 

det 20. århundrede kom oftest fra gode, borgerlige kår – visse endda 

adelige. Mange havde gået i gode skoler, var alment dannede og talte 

flere sprog. De filantropiske og missionske kvinder, jeg har undersøgt, 

havde meget til fælles med de filantropiske kvinder fra andre vestlige 

lande, som forskningslitteraturen har beskrevet. Almoderligheden var 

det styrende ideal for deres indsats og det gjaldt også de mange ugifte 

kvinder, som havde valgt det biologiske moderskab fra – enten af nød 

eller som et frit valg. Både i sundhedsprojektet på de Dansk 

Vestindiske øer og i andre filantropiske projekter forskellige steder i 
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verden ønskede mange filantropiske kvinder at bruge deres 

moderlighed til at hjælpe andre kvinder, ikke mindst kvinder, der var 

tvunget af økonomiske omstændigheder til at arbejde udenfor 

hjemmet. De opgaver, som de udearbejdende kvinder, efter 

filantropernes mening, burde varetage i hjemmet, blev enten slet ikke 

gjort, eller ikke gjort på en ordentlig og hensigtsmæssig måde. De 

filantropiske kvinder fra middel- og overklassen så derfor en opgave i 

at træde i karakter som almoderlige figurer, og hjælpe samfundets 

svageste. 

 Man kan af de vestindiske folketællinger aflæse en stigning i 

antallet af ugifte, filantropiske kvinder i det Dansk Vestindiske 

samfund fra 1870-1911. Det var tilsyneladende blevet mere og mere 

acceptabelt også for ugifte kvinder at rejse ud i verden med et 

godgørende formål. Som det kan ses i folketællingen fra 1911 var der 

ankommet 13 af sådanne danske, ugifte kvinder til de danske tropeøer 

for at virke som sygeplejerske, menighedsplejerske eller diakonisse. I 

forhold til det samlede antal kvinder på de danske tropeøer, udgjorde 

de danske dog kun en meget lille del. I 1870 udgjorde de danske 

kvinder 0,16 % af det samlede antal kvinder – i 1911 var dette tal 

ændret til 0,40 %. Hvis vi kun tager de ugifte, filantropiske kvinder i 

1911 udgjorde de 0.09 % af det samlede antal kvinder, så selvom man 

kan se en stigning i antallet af filantropiske kvinder, udgjorde de kun 

en meget lille del af det samlede antal kvinder på de Dansk Vestindiske 

øer. Selvom de ikke var mange, lykkedes det de danske filantropiske 

kvinder at oprette børnehjem og børneplejestationer, som ifølge de 

filantropiske kvinder selv, blev meget flittigt brugt. På hospitalerne 

indførte Røde Kors-sygeplejerskerne den rationelle sygepleje og 

uddannede indfødte kvinder som sygeplejersker. Det kan man se af 

folketællingen fra 1911, hvor de danske oversygeplejersker på 

hospitalerne havde flere indfødte kvinder arbejdende som 

sygeplejersker. 

 Åberg har i sin undersøgelse argumenteret for, at det var en meget 

udbredt opfattelse i samfundet, at kvinder havde et medfødt 

moderinstinkt, så det faldt hende naturligt at tage sig af samfundets 

svageste. Åberg har, blandt flere andre forskere, pointeret at kvinders 

engagement i filantropiske projekter blot var en udvidelse af de 

opgaver, som kvinderne havde i hjemmene. ’Die Mütterlichkeit’ som 

Lutkehaus kalder det, kunne både gælde den lille kernefamilie, men 

også samfundets storfamilie, hvor den almoderlige kvinde tog sig af de 

svageste. Derfor var det kvinder – diakonisser – som pastor Nygaard 

efterlyste til sundhedsprojektet på de danske tropeøer. Kvinderne var, 

ifølge samfundets normer, helt naturligt i stand til at tilsidesætte egne 

behov for at yde kærlighed, omsorg og varme, og det var der brug for i 

de danske kolonier. 
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 I min undersøgelse af Agnes Preuss’ breve hjem til sin familie og 

missionskvindernes breve til Den Vestindiske Kirkesag og KMA, 

fremgår det tydeligt, at disse kvinder lagde stor vægt på at føle sig 

nyttige. Kvinderne mødte på de Dansk Vestindiske øer mennesker, 

hvis liv og livsbetingelser var væsentligt forskellige fra deres egne, og 

de kunne se, at der i høj grad var brug for deres hjælp. I stedet for en 

beskyttet tilværelse, hvor deres arbejdsindsats foregik i hjemmet, 

kunne disse kvinder med deres filantropiske almoderlighed komme ud 

i byen – og verden – og opleve livet og mærke, at deres liv havde 

betydning for andre. Den filantropiske hjælp gik således begge veje – 

modtagerne fik hjælp til at overleve en hård hverdag og giveren fik en 

følelse af nytteværd. Og de filantropiske kvinder var nyttige – deres 

engagement på de sociale områder fik betydning for samfundet og 

dets udvikling, idet staten blev gjort opmærksom på de uholdbare 

livsvilkår de svageste i samfundet levede under.  

 At kvinder havde mulighed for at komme ud af hjemmene og tage 

del i samfundet brød rammerne for et konventionelt kvindeliv – 

rammer og forventninger som var skabt af et patriarkalsk samfund. 

Som også Kipp understreger, var det indenfor områder, hvor kvinder 

formodedes af have de bedste evner, at de kunne få indflydelse og 

ansvar. Med professionaliseringen af sygeplejen fik – de bedrestillede - 

kvinder mulighed for et lønnet, professionelt arbejde,167 hvor deres 

arbejde blev værdsat, var nyttigt og nødvendigt. Den glæde Agnes 

Preuss følte ved sit arbejde udsprang i høj grad af, at hun følte, at hun 

var værdifuld og uundværlig – hun, som kvinde, var nyttig og hendes 

arbejde nødvendigt. Men som Kipp så tydeligt konkluderer, var det 

indenfor områder, hvor mændenes sfærer ikke blev truet – det var 

vigtigt at have en opdeling i kvinde- og mandeområder, så der ikke 

opstod konkurrence mellem de to køn om arbejdsopgaver.  

 Selvom kvinderne opnåede en grad af selvstændighed indenfor 

syge- og omsorgspleje var der grænser for friheden. Som Vammen 

pointerer, kunne kvinder, der skulle lede for eksempel børnehjem eller 

andre institutioner ikke være gifte, idet de ville sende forkerte signaler 

til de så let påvirkelige kvinder og børn, de havde med at gøre. Det 

gjaldt også de udsendte kvinder i Dansk Vestindien, hvor både 

sygeplejersken Doris Tvede og KMA-kvinden frk. Gautier forventedes 

at opsige deres kald, fordi de blev gift. Modsat Grimshaws 

amerikanske kvinder, der kun kunne missionere ude i verden, hvis de 

giftede sig med en missionær, kunne de danske kvinder godt rejse ud 

selv og arbejde, men deres arbejde kunne ikke længere bruges, når de 

blev gift. Hvor den missionerende mand i Grimshaws undersøgelse 

var billetten til verden for kvinden, kan man sige, at manden, for nogle 

af de danske filantropiske kvinder i min undersøgelse, betød en 
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stopper for deres arbejde. Gifte kvinder kunne stadig være aktive i 

filantropiske projekter, men det forventedes, at de først og fremmest 

koncentrerede sig om husholdningen, og de kunne ikke have ansvaret 

for et opholdshjem.  

 Som Thorne viser i sin analyse, blev kvindernes missionsarbejde 

ikke anerkendt som et arbejde, men blev forstået som en 

kærlighedserklæring. Det er paradoksalt, at kvinderne alligevel skulle 

stoppe deres missionsvirksomhed, når de blev gift, men gerne måtte 

tage andet filantropisk arbejde på sig. Måske kan det forklares med, at 

missionskvinderne inden de blev gift, øsede af deres moderlige 

omsorg til den indfødte befolkning, men når de blev gift, skulle denne 

omsorg koncentreres omkring mand og eventuelle børn. Derimod var 

der særlige opgaver en missionærhustru blev anset som særligt 

velegnet til at varetage, for eksempel systuer, bibeltimer og 

undervisning i husmoderlige sysler. Det var sådanne sysler fra 

hjemmets base, som frk. Gautier udførte, da hun blev gift, og selvom 

der ikke altid kom lige mange til hendes bibeltimer var det sysler, hun 

værdsatte. 

 De udsendte diakonisser og KMA-kvinder i min undersøgelse, gav 

ikke udtryk for modstand mod de rammer, der var for 

missionskvinder, hvis de ønskede at gifte sig. I deres beskrivelse var 

familieliv og hjem kerneværdier, og det var en helt naturlig ting for 

dem, at hellige sig mand og familie, hvis de blev gift. Diakonisserne 

blev ikke gift, men de havde stadig hjemmet som ideal for en familie, 

og de havde en storfamilie i de indfødte kvinder og børn, for hvem de 

prøvede at skabe familiære rammer og værdier. 

 Kvinder fik med sygeplejens professionalisering i løbet af 1800-

tallet et arbejdsområde, hvor de kunne arbejde selvstændigt i et nyttigt 

erhverv. Det gav kvinder nye muligheder. Agnes Preuss elskede den 

frihed hendes arbejde gav hende, og hun var glad for ikke at være 

afhængig af en mand. Hun var ikke fordømmende overfor hverken sin 

veninde Doris eller sin søster, der begge blev gift, stiftede familie og 

helligede sig hjemmet, men det var ikke en tilværelse hun selv ønskede. 

Det fremgår tydeligt af hendes breve, at hun nød, at der i samfundet 

var opstået en mulighed for, at hun som kvinde kunne forsørge sig 

selv – med et job, der gav hende ansvar og indflydelse, og hvor hun 

opnåede respekt og beundring fra andre fagfolk. Det fremgår ikke af 

brevene, at hun valgte sygeplejen med det formål at opnå personlig 

frihed, men det er tydeligt, at denne frihed absolut har været afgørende 

for, hvor meget hun gav af sig selv og i hvor høj grad hun satte pris på 

sit arbejde. 

 Missionskvinderne i min undersøgelse valgte heller ikke missionen 

med det eksplicitte formål at opnå personlig frihed og komme ud og 

opleve verden – de var først og fremmest meget religiøse. Men 

indenfor de religiøse rammer kunne de opleve en vis frihed, som også 
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de værdsatte. Friheden var også for dem, noget der gav dem ekstra 

kærlighed til kaldet – de fik gennem deres arbejde indflydelse på 

samfundet og Indre Mission måtte bøje sig for deres betydning for 

missionen og give missionskvinderne mulighed for at tale i 

missionshusene. Baronesse Muckadell satte stor pris på den 

ytringsfrihed, hun oplevede i Vestindien, men mente samtidig at det 

var et tegn på, hvor galt det stod til med det vestindiske samfund, og 

hvor meget arbejde, der lå foran missionen derovre. Men det var 

måske mere et tegn på, at man på øerne var lidt mere afslappet i 

omgangsformerne, end Muckadell var vant til hjemmefra. Det 

tydeliggøres af både Agnes og Viggo Christensen, som begge 

bemærkede, at danskerne på øerne havde nogle noget løsere 

parforhold, end man var vant til i Danmark. Det vestindiske samfund, 

som opfattedes som tilbagestående og uudviklet, kunne således tænkes 

ikke at være tilbage, men derimod foran det danske, hvor diskussionen 

om kvindernes offentlige ytringer i missionen stod på i mange år168 og 

hvor skilsmisser stadig var skamfulde og pinlige i 1930- og 40’erne.169 

 Det er nemt at fordømme Muckadell og de andre missionskvinder 

for deres syn på den indfødte befolkning og øernes tilstand – de så 

ned på den afrocaribinske kultur og anså den indfødte befolkning for 

vild, primitiv og helt i deres vilde naturs ånd. Som Douglas påpeger, 

opfattedes den indfødte befolkning som beskidt, fordi befolkningens 

levevis ikke passede i missionskvindernes opfattelse af det rette liv. 

Det rette liv skulle befolkningen vejledes og undervises i, men 

det kunne være overmåde svært at dele ud af de kristne budskaber, når 

den indfødte befolkning ikke var lydhør, og det var næsten umuligt at 

få almoderligheden til at slå til, når der var vold, usædelighed og 

drukkenskab alle vegne. Missionskvindernes såkaldte moderinstinkt 

var derfor ikke altid så rummeligt og fordomsfrit overfor den koloniale 

storfamilie, som man kunne forvente.  

 De filantropiske kvinders trang til at opdrage og ændre de 

mennesker, de drog ud til er et gennemgående tema i 

forskningslitteraturen. Thorne beskriver i sin undersøgelse, hvordan 

der i et missionsblad blev givet plads til, at de missionerende kvinder 

kunne få luft for deres afsky overfor deres koloniale medsøstre. 

Thorne gengiver, hvordan en kvindelig missionær ønskede at 

underlægge de koloniale undersåtter en hård prøve for at teste deres 

sande tro.170 Nogle af de amerikanske hustruer i Grimshaws 

undersøgelse havde heller ikke meget tilovers for den indfødte 

befolkning, som de anså for kannibaler, dæmoner og faldne sjæle.171  

                                                 
168 Og i visse missioner stadig foregår, idet kvindelige præster stadig ikke er lige 

velanset i alle missioner. 
169 Louis Petersens Stiftelse for Familiemødre En mikrohistorisk undersøgelse, s. 84 
170 Thorne, s. 54 
171 Grimshaw, s. 123 
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 Den afsky, som missionskvinderne i min undersøgelse havde 

overfor den indfødte befolkning, og som de tilsyneladende delte med 

missionskvinder i andre dele af verden, ændredes ikke i løbet af årene i 

deres erindringer og breve hjem til Den Vestindiske Kirkesag. Hvor de 

to kvinder i Vallgårdas undersøgelse – Esther Færing og Anne Marie 

Petersen - tilpassede sig det indiske samfund, de missionerede i og 

dermed også ændrede deres syn på den koloniale befolkning, holdt 

missionskvinderne i min undersøgelse fast i deres overbevisning om 

den indfødte befolknings usædelighed og manglende civilisering. 

Agnes Preuss derimod var på linje med Esther Færing og Anne Marie 

Petersen, idet hun accepterede den indfødte befolknings vaner, så 

længe de ikke kolliderede med hendes arbejde.  

 Hvor det var meget vigtigt for missionskvinderne at lave om på 

den indfødte befolkning havde Agnes en anden åben tilgang til det 

fremmede, hun mødte. Hun havde ingen intentioner om at lave de 

sorte om, og hun var – for samtiden – forholdsvis fordomsfri. Hun 

mente dog ikke, at den indfødte befolkning kunne besidde 

overordnede stillinger og at deres dovenskab ville tage over, hvis de 

ikke blev holdt til ilden i deres arbejde, hvilket var helt i tråd med 

samtidens opfattelse af sorte mennesker. Men samtidig var hun ikke 

fordømmende overfor, at den indfødte befolkning levede på en anden 

vis end hende, og at de havde vaner og skikke, hun ikke kendte til. 

Med hendes mere afslappede og åbne tilgang til den fremmede kultur 

var hun den Røde Kors-sygeplejerske, der bedst levede op til 

dronningens ønske om sygeplejerskernes neutralitet og rummelighed. 

Andre Røde Kors-sygeplejersker, som Kamilla Borre og Elisabeth 

Lasson, var mere på linje med missionskvinderne, idet 

sygeplejerskernes religiøse overbevisning skinnede tydeligt igennem i 

deres syn på den koloniale befolkning. Agnes syntes Kamilla Borre var 

meget from og havde ikke meget til overs for hende, ligesom hun 

generelt ikke var begejstret for Indre Mission. 

 Én af de paradoksale ting, som missionen foranstaltede, var de 

filantropiske romboder. Det børnehjem, som diakonisserne drev, og 

som blandt andet husede børn af alkoholikere, blev finansieret af 

filantropiske romboder, og der var stor uenighed blandt missionen om 

dette paradoks. Pastor Westergaard havde endog meget svært ved at se 

det nyttige i filantropiske romboder – han kunne ikke forstå at det 

vestindiske samfund og det danske finansministerium kunne støtte 

salget af den alkohol, der forårsagede, at der var brug for sådanne 

børnehjem. Men i bestyrelsen for Dronning Louises Forening i 

Danmark og de lokale bestyrelser for børnehjemmene i Vestindien sad 

diakonisser, og formanden for diakonissestiftelsens bestyrelse i 

Danmark samt sognepræst Nygaard, der selv havde været med til at 

iværksætte sundhedsprojektet, og de havde godkendt de såkaldte 

filantropiske romboder. Det var derfor ikke et udtryk for et uvidende 
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og uudviklet vestindisk samfund, når Dronning Louises Hjem blev 

betalt af romboderne, men det var en måde hvorpå sundhedsprojektet 

– med streng kontrol af de filantropiske romboder - kunne finansiere 

det filantropiske projekt i Dansk Vestindien.. 

 Sundhedsprojektets succes var afhængig af flere aktører, hvis 

arbejde hang uløseligt sammen. Der var brug for Røde Kors-

sygeplejerskerne til at udføre den neutrale sygepleje uden skelen til 

farve, nationalitet eller religion, og de kunne behandle mænd, hvad 

diakonisserne ikke måtte. Men der var brug for diakonisser og KMA-

kvinder til at håndtere den opdragende del af projektet – det var vigtigt 

for missionen, at den indfødte befolkning blev uddannede til at være 

sande kristne. De indfødte mødre skulle lære børnepleje, god ernæring 

og kristne værdier, så mødrene kunne skabe de kernefamilier, der var 

idealet for missionen.  

Den Vestindisk Kirkesag ville nok sige, at sygeplejerskerne gennem 

deres behandling af sygdomme lavede akut samfundsmæssig 

symptombehandling, mens diakonisserne med deres undervisning og 

vejledning lavede forebyggende samfundsarbejde. 

 Man kan spørge, om det var filantropi, mission eller profession, 

kvinderne udførte, for Agnes Preuss lagde ikke skjul på, at penge var 

vigtige for hende, og jeg tvivler på, at hun ville være taget af sted, hvis 

hun ikke fik løn for det. Missionskvinderne derimod fik ikke løn – 

deres ophold blev betalt for dem, men de tjente ikke penge på deres 

arbejde. For dem var missionsarbejdet en del af det kald, de havde 

fået, men de gjorde det ligeså meget for at gøre noget godt for Jesus, 

som for at hjælpe den fattige befolkning. De udsendte kvinder i min 

undersøgelse havde således et almoderligt behov for at hjælpe de 

svageste i det vestindiske samfund, men kun i kraft af, at de selv fik 

noget igen – Røde Kors-sygeplejerskerne fik løn, anerkendelse og 

faglig respekt, mens missionskvinderne gennem deres arbejde gjorde 

noget for Jesus og dermed missionen og dem selv. 

Nicolai Dalhoff skrev i 1905 om en nyligt afdød diakonisse, til hvis 

begravelse der kom hundreder af mennesker, og hvis det ikke havde 

været for det dårlige vejr, ville der, ifølge Dalhoff, være kommet 

tusinder for at ære hendes minde. Hans udtrykte meget præcist, hvad 

filantropien betød for missionskvinderne i min undersøgelse – og for 

sygeplejerske Agnes Preuss: 

”Tænk, hvor en Kvindes Liv kan faa Betydning i denne 

Gerning!”172 

 

 

 

                                                 
172 Fra Vestindien, N. Dalhoff, Diakonissegerningen i Vestindien 
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