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Abstract 

This thesis investigates the practices involved in enslaved people’s 

maritime flight, known in academic circles as maritime marronage, from the 

Danish West Indies during the years 1825-1848. This thesis seeks to 

supplement existing research on maritime marronage, by applying a 

micro-historical approach to several exceptional cases of enslaved people 

attempting to flee the Danish West Indies. Though recognized as a 

widespread phenomenon that occurred throughout the Caribbean, 

previous literature on maritime marronage have mainly sought to 

demonstrate the frequency with which enslaved people ran away, and not 

how the actual flight took place.  

In an attempt to nuance existing research, this study examines the 

practices involved in maritime marronage by asking who fled, why they 

fled and how the flight was organized, and which legislative and 

administrative frameworks affected the flight. This is done by 

reconstructing particular flight attempts, showing the complexity of how 

enslaved people fled overseas. The point of departure for this study is the 

British law known as Slave Trade Act from 1825, which restricted inter-

island extradition of runaways, therein complicating matters for the 

Danish colonial administration whose measures to hinder enslaved 

people’s flight attempts had been largely unsuccessful. 

 This thesis establishes that flight attempts were motivated by 

numerous other desires besides that of self-liberation, and that enslaved 

people utilized their knowledge and social networks to plan and execute 

their escape. Besides the pursuit of freedom, enslaved people resorted to 

maritime marronage to return home to their friends and family or as a way 

to negotiate working conditions. Furthermore, this thesis reveals new 

aspects of maritime marronage by arguing that a particular infrastructure 

began to emerge in the 19th century which changed the flight. This 

infrastructure involved free people of color in the Danish West Indies who 

sailed runaways from the Danish colonies to Tortola in exchange for 

money. These cases suggest that maritime marronage changed from being 

planned by single groups in the 18th century, to being supported by a 
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certain business model driven by the growing population of free people 

of color in the 19th century.  
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Indledning 

Ved middagstid d. 15. juni 1831 befandt kaptajn Francisco Saragossa sig 

på skonnerten Maria i farvandet ved St. Thomas, en af de tre øer, som 

udgjorde de danske kolonier i Caribien. Nær nogle små øer vest for St. 

Thomas opdagede Saragossa en lille båd drive rundt og da han nærmede 

sig båden, fandt han tre slavegjorte ombord: Adolph, Antoine og 

Josephine. Tidligere samme dag havde båden været meldt savnet til St. 

Thomas’ politikontor af ejeren, en beboer ved navn Jean Baptist Gomez. 

Ifølge Gomez var båden natten forinden blevet stjålet fra Frenchman’s 

Bay på den sydlige del af St. Thomas. 

Saragossa indbragte Adolph, Antoine og Josephine til St. Thomas’ 

politikontor dagen efter, hvor de blev forhørt. Ifølge de tre slaver var de 

blevet foranlediget til deres flugt af en anden slave ved navn Cato, som 

havde vist dem båden, der havde ligget ophalet ved Frenchman’s Bay uden 

at være fastgjort. Her havde de også fundet bådens årer. Deres hensigt 

havde været at ro til Tortola, en ø godt 15 kilometer nordøst for St. 

Thomas, men da de først havde begivet sig ud på havet, brækkede en af 

årerne. De var derfor i stedet overladt til strømmen og vinden og lod sig 

drive mod Puerto Rico. Deres flugtforsøg endte imidlertid brat under et 

halvt døgn senere, da kaptajn Saragossa spottede og fangede dem. Som 

straf for flugtforsøget blev Cato, Adolph og Antoine idømt 50 piskeslag 

og Josephine 30 foran justitsstøtten i Charlotte Amalie, hovedbyen på St. 

Thomas. Jean Baptiste Gomez modtog en bøde for ikke at have fastsurret 

og sikret sin båd mod tyveri og dermed muliggjort de slavegjortes flugt fra 

øen.1  

Adolph, Antoine og Josephine nåede hverken til den britiske koloni 

Tortola eller den spanske koloni Puerto Rico. Deres forsøg på at flygte 

mislykkedes, men dette ene flugtforsøg repræsenterede blot en lille del af 

det større problem, som slavers flugt fra Dansk Vestindien udgjorde for 

den dansk-vestindiske koloniadministration og som havde voldt 

koloniadministrationen meget besvær næsten siden koloniseringen af St. 

Thomas i 1672. Eksemplet med Adolph, Antoine og Josephines flugt var 

 
1 St. Thomas Politikontor, Politijournaler 1829-1832, 16. juni 1831. St. Thomas Byfoged, 
RA, 
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således blot ét blandt mange, der førte til hovedbrud hos plantageejerne 

og drøftelser i koloniadministrationen om, hvad der kunne gøres for at 

mindske eller helt hindre slavegjortes flugt fra Dansk Vestindien til særligt 

den britiske koloni Tortola, der lå kun to kilometer nordøst for St. Jan. 

 

Kort over St. Thomas (venstre), St. Jan (midten) og Tortola (øverst til højre for St. Jan), 1849. 
Kortet illustrerer, hvor tæt øerne ligger på hinanden. Beskåret i forhold til original.2 

Netop den faktor at Dansk Vestindien var situeret nær fremmede kolonier 

som Puerto Rico og Tortola havde stor betydning for de slavegjortes flugt. 

Få år forinden Adolph, Antoine og Josephines flugtforsøg, havde det 

britiske parlament i 1824 vedtaget dokumentet ‘Act to amend and 

consolidate the Laws relating to the Abolition of the Slave Trade (Slave 

Trade Act 1824)’, der forbød tilbagesendelsen af fremmede slaver, som 

var ankommet til de britiske kolonier.3 Jeg vil i dette speciale blandt andet 

argumentere for, at denne lov muliggjorde, at slaver fra Dansk Vestindien 

 
2 ”Dansk Vestindien med tilgrændsende spanske og engelske Kolonier”, Det Kongelige 
Danske Søkort Arkiv, København. Tilgået via Det Kongelige Biblioteks digitale 
samlinger: http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object65484/da/.   
3 Slave Trade Act 1824. Fra legislation.gov.uk, tilgået 29/08/2021 via: 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo4/5/113/enacted?view=extent&timeline=t
rue. Herefter refereres i brødtekst til den forkortede form Slave Trade Act. 
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kunne søge en ’midlertidig frihed’ på britiske kolonier som Tortola.4 Den 

danske koloniadministration fik efter 1825, hvor loven trådte i kraft, 

nemlig meget svært ved at få slaverne returneret.  

Fremmede koloniers lovgivningspraksisser som Slave Trade Act var 

ikke det eneste, der kunne assistere slaverne i deres flugt. Også de 

slavegjortes netværk, deres viden og deres forudgående deltagelse i 

maritime aktiviteter kunne have betydning for flugtens planlægning og 

eksekvering. Den geografiske nærhed mellem St. Jan og Tortola havde for 

eksempel ikke kun betydning for, hvor flugten kunne gå hen, men også 

for slavers mulighed for at danne familienetværk og sociale relationer på 

tværs af kolonierne, som de kunne benytte til deres flugt. Slavernes 

netværk og de maritime aktiviteter, som for eksempel indgik i 

plantagearbejdet, betød også, at deres flugt ikke nødvendigvis var afhængig 

af de muligheder, som de større byer tilbød, herunder at tage hyre som 

matros på fremmede skibe i havnen. Flugtfartøjerne kunne eksempelvis 

være stjålne både eller hjemmebyggede tømmerflåder. Som jeg vil vise 

senere, kunne slavernes flugt dog også foregå via mere alternative veje, for 

eksempel ved at stjæle plantagens vandholder, der normalt blev benyttet 

til at opsamle regnvand, eller ved at betale frie afrocaribiske fiskere for at 

sejle slaverne til Tortola.5  

Problemformulering 

For slavegjorte på St. Jan lå forestillingen om frihed måske blot få 

kilometer væk. Flugten kan dog på ingen måde have været let og har i 

realiteten krævet mere end bare at sætte sig i en båd og håbe på gode vejr- 

og vindforhold. Mange ting kunne ligeledes gå galt undervejs. Da Adolph, 

Antoine og Josephines årer gik i stykker på vej mod Tortola, måtte de 

 
4 Jeg vil i dette speciale benytte ’midlertidig frihed’ til beskrivelsen af den ’frihed’, slaverne 
ankom til på de britiske kolonier. Ankomsten til Tortola betød nemlig ikke nødvendigvis, 
at slaverne var i sikkerhed eller var undsluppet den dansk-vestindiske 
koloniadministrations opmærksomhed. Koloniadministrationen søgte eksempelvis at 
indgå forhandlinger med den britiske kolonimagt om at få de flygtede slaver returneret, 
ligesom der også gik rygter i Dansk Vestindien om, at den britiske koloniadministration 
arresterede flygtede slaver og sendte dem til Trinidad som tvangsarbejdere. Se blandt 
andet Sager til Referatprotokol B, 1832, 141-230, no. 197/1831, 18. juni 1831, GG, RA. 
5 For at undgå brugen af hudfarve som kategorisering (sort/hvid) har jeg i dette speciale 

valgt at omtale de to hovedgrupper af indbyggere i Dansk Vestindien som henholdsvis 
afrocaribere og eurocaribere. 
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lægge planerne om og forsøge at drive mod Puerto Rico. Dette tyder på, 

at de havde en viden om havstrømme og geografi, som de kunne gøre 

brug af undervejs i flugten, og måske var der også en særlig årsag til, at 

flugten i første omgang gik mod Tortola. I mange tilfælde må 

flugtforsøgene have involveret en forudgående udveksling af viden om de 

forskellige koloniers lovgivning, for eksempel Slave Trade Act, men også en 

høj grad af planlægning og brug af netværk på tværs af både plantager, øer 

og kolonier. De slavegjorte har så at sige gjort brug af adskillige midler og 

metoder, eller sagt med andre ord, praksisser, både før, under og efter 

flugten.  

Slavernes flugt fra Dansk Vestindien skaber dermed en række 

spørgsmål om, hvordan flugten blev planlagt, om de vidste, hvor de skulle 

hen, og hvordan de kunne komme dertil, og om der, ud over ønsket om 

frihed, var specifikke årsager til deres flugt. Den hidtidige forskning om 

caribiske slavegjortes flugt til søs, i forskningen benævnt maritim marronage, 

har kun i sjælden grad været i stand til at komme så tæt på de flygtende 

slaver, at spørgsmål om deres flugtpraksis som eksempelvis forhindringer, 

midler, metoder og motiver har kunnet besvares.6 Derfor vil dette speciale 

spørge ind til, hvordan den maritime marronage i Dansk Vestindien 

mellem 1825-1848 forløb i praksis, herunder hvem der flygtede, hvorfor 

de flygtede, og hvordan flugten var organiseret, samt hvilke 

lovgivningsmæssige og administrative rammer, der påvirkede slavernes 

flugt. 

Ved at undersøge og besvare ovenstående spørgsmål kan mit speciale 

bidrage til, at forskningen i maritim marronage i Dansk Vestindien 

adresserer, hvordan den stræben efter frihed, som flugten repræsenterede, 

tog sig ud i sin faktiske historiske kontekst. Dette vil ligeledes medvirke til 

at belyse, hvad det caribiske rum har betydet for flugtmønstrene, herunder 

geografi, spredning af viden, netværk, lovgivning, med videre. Specialet vil 

således medvirke til at bringe forskningen tættere på at belyse den 

konkrete flugt som fænomen, herunder de forhindringer, de flygtende 

slaver mødte undervejs samt det planlægningsarbejde, der lå forud for 

 
6 Marronage fra spansk cimarrón: Den handling, hvorved en slave flygter. 
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flugten. Da målet er at komme så tæt på slavegjortes flugt som muligt, 

benytter jeg i specialet en mikrohistorisk tilgang, hvori få konkrete sager 

om slavers flugt undersøges. Intentionen er dermed ikke at fremlægge et 

kvantitativt studie af maritim marronage i Dansk Vestindien i årene 1825-

1848, men derimod at forsøge at komme tættere på en beskrivelse af de 

praktiske aspekter af slavernes flugt. 

Marronage i caribisk historiografi 

Forskningen i Caribiens kolonihistorie har i løbet af de seneste 50 år 

udviklet sig. Fra at have haft et imperialt og økonomisk perspektiv, 

omfatter studierne i dag ikke kun strømninger inden for den historiske 

fagdisciplin, men ligeledes arkæologi, antropologi og etnografi. Som 

resultat af dette favner forskningen i den caribiske kolonihistorie således i 

dag bredt inden for såvel økonomisk og socioøkonomisk historie, 

socialhistorie, kønshistorie og mikrohistorie, mens også naturviden-

skabelige forskningsdiscipliner som topografi og hydrografi har haft 

indflydelse på historiografien og for forståelsen af udviklingen i 

slavesamfundene.7  

Forskningen i marronage i Caribien har ligeledes været påvirket af 

disse strømninger, hvorfor undersøgelser af eksempelvis demografi, køn 

og geografi også har været med til at udvide forståelsen af marronage.8 

Imidlertid har forskningen om Dansk Vestindien og marronage i Dansk 

Vestindien ikke i lige så høj grad haft internationale forskeres 

opmærksomhed. Noget af dette kan siges at have sin årsag i 

sprogbarrieren, eftersom det meste af det tilgængelige kildemateriale om 

Dansk Vestindien kun eksisterer på dansk og tillige kræver færdigheder 

udi læsningen af gotisk håndskrift. Mens sprogbarrieren imidlertid kan 

forklare det manglende internationale fokus på Dansk Vestindien, har 

marronage dog heller ikke i nogen særlig grad været behandlet af danske 

forskere.  

 
7 Simonsen, Gunvor & Jensen, Nicklas Thode, “Introduction: The historiography of 
slavery in the Danish-Norwegian West Indies, c. 1950-2016”, Scandinavian Journal of 
History, vol. 41 (4-5), 2016.  
8 Nevius, Marcus P., “New histories of marronage in the Anglo-Atlantic world and early 
North America” i History Compass, vol. 18 (5), 2020.  
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Fra efterkrigstiden og frem til 1980’erne har den danske historiografi, 

repræsenteret af storbindsværkerne Vore Gamle Tropekolonier (1952-53) og 

Danmarks Historie: Kolonierne i Vestindien (1980), overvejende behandlet 

Dansk Vestindien ud fra traditionelt politiske og økonomiske 

analyserammer.9 Som resultat af dette perspektiv har kolonimagten 

indtaget hovedfokusset, hvor de slavegjorte og frie afrocaribere er 

efterladt med en meget lille rolle i fortællingen om koloniernes historie.  

Marronage indtager heller ikke nogen nævneværdig plads i 

fortællingen om kolonierne i de to ovennævnte værker. Når fænomenet 

dog behandles, sker dette ofte anekdotisk ud fra koloniadministrationens 

perspektiv på slavers flugt som oprør mod det etablerede 

plantagesamfund. Marronage kategoriseres dermed som oprør eller som 

udtryk for begyndende oprør, hvor hovedfokus lægges på kolonimagtens 

forsøg på at udøve kontrol, indfange og afstraffe slaverne. Omend dette 

ikke nødvendigvis er intentionelt, anlægges der i ovennævnte værker et 

blik på de flygtende slaver som værende oprørere, hvilket både forsimpler 

årsagerne til deres flugt og medvirker til at holde deres egne forklaringer 

ude af fortællingen.  

Den opfattelse af marronage, som kom til udtryk i for eksempel Vore 

Gamle Tropekolonier, og som også fandtes i tidlig engelsk- og fransksproget 

forskning, er siden blevet kritiseret. Dette skete særlig markant i 1973, da 

antologien Maroon Societies: Rebel Slave Communities in the Americas udkom. I 

antologien kritiserede redaktøren, den amerikanske antropolog og 

historiker Richard Price, tidligere forskning for blandt andet at have haft 

et ensidigt blik på marronage som oprør. I indledningen pointerede Price 

således, at forståelsen af marronage måtte udvides til også at medtage 

slavernes egne fortællinger: 

Marronage was not a unitary phenomenon from the 

point of view of the slaves, and it cannot be given a 

single locus along a continuum of ‘forms of resistance’. 

The meaning of marronage differed for slaves in 

 
9 Brøndsted, Johannes (red.), Vore Gamle Tropekolonier, bind 1-2, Westermanns Forlag, 
København, 1952-53; Hornby, Ove, Danmarks Historie: Kolonierne i Vestindien, Politikens 
Forlag, 1980. 
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different social positions, varying with their total 

perception of themselves and their situation [...]10 

Selvom det at løbe bort fra sin ejer essentielt blev betragtet som et oprør 

mod slavesamfundet som helhed, betød flugten, som Price også har 

omtalt, noget forskelligt for hver enkelt slave. Denne indsigt til trods 

indeholder antologiens bidrag primært studier, der enten søger at give et 

kvantitativt overblik eller en historisk gennemgang af fænomenet 

marronage fra forskellige kolonier.  

At flugt ikke blot kan betragtes som oprør, har også været 

understreget af historiker Jorge L. Chinea. I sit studie af slavers flugt til 

Puerto Rico har Chinea omtalt, at marronage indeholder komplicerede 

dynamikker. Ifølge Chinea har der været en “excessive emphasis on their 

[slavernes] victimisation and barbarianisation”, som overskygger det 

faktum, at bortløbne slaver tog del i en lang række kontra-hegemoniske 

aktiviteter.11 Denne konklusion kommer jeg også i dette speciale til at 

støtte op om. Mine undersøgelser vil nemlig vise, at langt fra alle 

flugtforsøg handlede om at udfordre kolonimagtens hegemoni. 

Tværtimod afhang flugten i høj grad af slavernes sociale position og 

netværk, hvor nogle af sagerne også viser, at flugt ikke altid handlede om 

et abstrakt begreb som frihed. De slavegjorte kunne således også udnytte 

flugten til at forhandle sig til bedre vilkår, hvis de ønskede at vende tilbage.  

Med udgivelsen af Maroon Societies i 1973 grundlagdes studierne i 

marronage og de samfund og bosættelser, som de bortløbne slaver 

etablerede i områder som Surinam, Brasilien, Jamaica og Guyana. 

Antologien byggede på tidligere studier af blandt andet den franske 

historiker Gabriel Debien, der var en af de første forskere til at undersøge 

bortløbne slaver og kategorisere fænomenet.12 I sine studier af de Franske 

 
10 Price, Richard (red.), Maroon Societies: Rebel Slave Communities in the Americas, Johns 
Hopkins University Press, 1996, p. 23-24.  
11 Chinea, Jorge L., “Diasporic Marronage: Some Colonial and Intercolonial 
Repercussions of Overland and Waterborne Slave Flight”, Revista Brasileira do Caribe, vol 
X no. 19, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil, 2009, p. 264. 
12 Debien, Gabriel, “Le Marronage Aux Antilles Françaises Au XVIIIe Siècle”, Caribbean 
Studies 6, no. 3 (1966), Institute of Caribbean Studies, UPR, Rio Piedras Campus, pp. 3–
43. For engelsk, se Debien, Gabriel: “Marronage in the French Caribbean” i Price, 
Richard (red.): Maroon Societies: Rebel Slave Communities in the Americas, Johns Hopkins 
University Press, 1996, pp. 107-134. 
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Antiller inddelte Debien marronage i to underkategorier: grand marronage 

og petit marronage. Grand marronage forstås som de bortløbne slaver, der 

slog sig sammen i større grupperinger for at etablere egne samfund så langt 

væk fra plantagesamfundet som muligt.13 Petit marronage var derimod 

flugt i mindre skala, hvor individer eller meget små grupper flygtede 

kortvarigt med det formål at besøge familie eller partnere, for dernæst at 

vende tilbage til plantagen eller slaveejeren. I modsætning til grand 

marronage bevægede disse bortløbne slaver sig aldrig særlig langt væk fra 

plantagerne.14  

Debiens studier af petit og grand marronage har været afgørende for 

forståelsen af fænomenet og den efterfølgende forskning. Studierne 

udsprang af den traditionelle socialhistorie, der havde fokus på demografi 

og andre kvantitative opgørelser, og Debiens forskning har derfor været 

kritiseret for ikke at have haft blik for de praksisser, der var involveret i 

flugten. Blandt andre har historiker Shauna J. Sweeney i sine studier af 

jamaicanske markedskvinder kritiseret begreberne petit og grand 

marronage for ikke at give anledning til dybere historisk analyse af flugtens 

faktiske udfoldelse. Ifølge Sweeney formår begreberne ikke at udfolde, 

hvordan de slavegjortes samfunds- og kommunikationsnetværk var med 

til at forme deres flugtmuligheder.15 Som jeg også vil lægge vægt på i dette 

speciale, spillede de praktiske aspekter af slavernes flugt, blandt andet 

deres netværk, kommunikationsmuligheder og viden om verdenen 

omkring dem, en stor rolle for deres flugtmuligheder. 

Sweeneys kritik kan også rettes mod den nyeste danske forskning, 

repræsenteret af storbindsværket Danmark og Kolonierne (2017).16 Selvom 

slavegjorte her indtager en væsentlig større rolle i fremstillingen, hvor der 

blandt andet lægges vægt på enkeltpersoners skæbner og hvad 

forestillinger om race betød i et samfund præget af kategorier som fri/ufri 

og sort/hvid, fylder marronage ikke meget i bindet Vestindien: St. Croix, St. 

Thomas og St. Jan. Praksisserne involveret i de slavegjortes flugt, herunder 

 
13 Debien ”Le Marronage”, p. 3-4. 
14 Ibid, p. 8. 
15 Sweeney, Shauna J. “Market Marronage: Fugitive Women and the Internal Marketing 
System in Jamaica, 1781–1834”, William and Mary Quarterly 76, no. 2, 2019, p. 203.  
16 Olsen, Poul Erik (red.), Danmark og Kolonierne: Vestindien – St. Croix, St. Thomas og St. 
Jan, GAD, 2017.  
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hvilket netværk de havde og kunne gøre brug af, analyseres derfor heller 

ikke. Værkets forsøg på at sætte øerne ind i en bredere 

sammenligningsramme med de andre kolonier i det caribiske hav 

repræsenterer ellers en oplagt mulighed for sådanne undersøgelser af 

praksis.  

Med udgangspunkt i ovenstående er der basis for en udvidelse af 

forståelsen af marronage i Dansk Vestindien med fokus på de praksisser, 

der påvirkede flugten. Dette inkluderer også spørgsmål om, hvordan 

plantagerne, kolonierne og slaverne netop var gensidigt påvirkede og 

afhængige af den omverden - det caribiske rum - som de var situeret i. 

Maritim marronage i caribisk historiografi  

Netop slavernes omverden, eller rettere sagt, det caribiske rum, har været 

genstand for opmærksomhed i forhold til marronage. Både Debiens 

artikel og, som antydet af titlen, Maroon Societies, omhandler de bosættelser 

og samfund (ofte med flere hundrede medlemmer) med landbrug, ledere 

og familieliv, som slaver på flugt dannede på de enkelte kolonier. Uden at 

det var intentionen, har dette fokus på enkelte maronsamfund i enkelte 

kolonier dog skabt det indtryk, at marronage var et fænomen, som kunne 

forstås inden for den enkelte kolonis lukkede rum. 

Forståelsen af marronage og det rum, som denne flugtpraksis 

udspillede sig indenfor, har dog ændret sig siden 1990’erne. Frem for at se 

kolonierne som isolerede rum, er forskningen i caribisk historie i højere 

grad blevet integreret ind i en bredere atlantisk historieskrivning. Dette har 

blandt andet givet anledning til undersøgelser af netop maritim marronage. 

Den første til at introducere begrebet maritim marronage var den 

jamaicanske historiker Neville A. T. Hall. Halls artikel ”Maritime 

Maroons: ’Grand Marronage’ from the Danish West Indies” (1985) og 

den senere posthume udgivelse Slave Societies in the Danish West Indies - St. 

Thomas, St. John & St. Croix (1992) repræsenterede således de første 

undersøgelser af fænomenet maritim marronage, og også de første 

grundlæggende undersøgelser af marronage i Dansk Vestindien.17 I 

 
17 Hall, Neville A. T., “Maritime Maroons: ‘Grande Marronage’ from the Danish West 

Indies”, William and Mary Quarterly, 42, 1985; Hall, Neville. A. T, Higman, B. W. (red.). 
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studierne af maritim marronage i Caribien står Halls værker derfor centralt 

og benyttes og diskuteres stadig af forskere den dag i dag. Som jeg vil vise 

i det følgende, havde Hall dog primært et fokus på den kvantitative 

kortlægning af fænomenet maritim marronage, og hvordan dette havde 

udviklet sig over tid. Hall har derfor ikke i nogen videre grad belyst den 

faktiske flugts forløb, herunder hvem der flygtede eller hvordan det 

foregik. Da Hall imidlertid berører nogle af de tematikker, som min 

problemformulering spørger ind til, vil jeg i det følgende tage tematisk 

udgangspunkt i Halls forskning og diskutere anden forskning op imod 

denne og mine spørgsmål. 

Koloniale rum og mobilitet 

Halls studier i maritim marronage samt hans syn på slavegjortes flugt og 

koloniale rum tog sit udgangspunkt i Debiens begreber om petit og grand 

marronage. Hvor Maroon Societies og Debiens undersøgelser havde haft fokus 

på de enkelte koloniers topografi og deres betydning for 

maronsamfundene, mente Hall, at Dansk Vestindiens topografi 

umuliggjorde sådanne maronsamfunds dannelse og overlevelse.18 Her 

havde årtiers intensiv rydning af skov og busk til plantagedrift i 1700-tallet 

fjernet de naturlige skjulesteder, som ellers var vitale for, at 

maronsamfundene kunne dannes i slavesamfundets periferi og forsvare 

sig fra kolonimagtens angreb. Da de bortløbne dansk-vestindiske slaver 

ikke i lige så høj grad havde mulighed for at skjule sig på land, måtte de i 

stedet søge til søs. Her argumenterede Hall for, at Dansk Vestindiens 

geografiske placering nær Puerto Rico mod vest og de britiske kolonier 

mod øst samt det rige handelsliv centreret omkring særligt Charlotte 

Amalies havn på St. Thomas spillede en stor rolle for slavernes 

flugtmuligheder.19 Debiens begreb grand marronage kunne dog ikke bruges 

til at beskrive slavers flugt over havet og havde desuden for snævre rumlige 

forståelser. Inspireret af Debien udviklede Hall derfor sit eget begreb, 

maritim marronage.  

 
Slave Society in the Danish West Indies, St. Thomas, St. John, and St. Croix. The Johns Hopkins 
University Press, 1992 
18 Price, Maroon Societies, p. 5; Hall, Slave Society, p. 124. 
19 Hall, Slave Society (1992), p. 126-27. 
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Hall har med begrebet maritim marronage været med til at udvide 

forståelsen af, hvor slavers flugt kunne gå hen. Dette har han blandt andet 

gjort ved at påpege, hvordan slavegjorte krydsede koloniale grænser i deres 

flugt, for eksempel ved at snige sig ombord på fremmede koloniers skibe 

i Charlotte Amalies havn, der kunne facilitere flugt til andre kolonier.20 

Halls undersøgelser af maritim marronage pegede på, at flest slaver 

flygtede fra byerne samt at langt størstedelen af disse flygtede alene. Dette 

baserede han på, at de større byer gav bortløbne slaver en relativt stor grad 

af anonymitet, at de kunne finde arbejde hos frie afrocaribere og fattige 

eurocaribere, samt at de havde mulighed for at slippe væk på tilliggende 

skibe.21 Imidlertid betyder dette fokus på kvantitativt at beskrive maritim 

marronage, at plantagernes slaver nedtones i beskrivelsen af fænomenet. 

Der opstår dermed utilsigtet en kontrast mellem byslavernes og 

plantageslavernes muligheder for flugt.  

Denne tendens til at kontrastere by- og plantageslavers mobilitet har 

blandt andet været kritiseret af historiker James Dator. I sine studier af 

slavegjortes mobilitet på de Britiske Leeward-øer har Dator blandt andet 

påpeget, hvordan meget forskning har beskrevet plantageslaver som 

værende fastlåste inden for plantagernes rum, hvorimod slaverne i byerne 

havde adgang til havne, skibe og havet. Med dette fokus går man ifølge 

Dator glip af muligheden for at konceptualisere plantagerne og havet som 

interaktive rum, hvori de slavegjortes arbejde ”shaped the range of 

possibilities that enslaved people could draw upon to imagine their own 

power as substantive”.22 Når plantageslaver blandt andet reparerede de 

hovedveje, der løb langs kysten og forbandt byerne og plantagerne med 

hinanden, gav dette de arbejdende slaver frit udsyn til havet og de både, 

der blev brugt til kommunikation og handel mellem øerne i området. 

Ifølge Dator udvidede dette slavernes horisont og muliggjorde, at de dels 

kunne forestille sig, at flugt var muligt, men også at de kunne udnytte deres 

viden om bådenes placering og sejle væk.23 Også arkæolog Justin P. 

 
20 Ibid, p. 128. 
21 Hall, “Maritime Maroons”, p. 489-490. 
22 Dator, James. “Frank Travels: Space, Power and Slave Mobility in the British Lee-ward 
Islands, c. 1700–1730”. Slavery & Abolition 36, no. 2, 2015, p. 338-39.  
23 Dator, “Frank Travels”, p. 341-42.  
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Dunnavant har kritiseret det, han kalder ”landlocked paradigms” - at 

forskningen i marronage har været for fikseret på områderne på land og 

ikke haft blik for, hvilken betydning havet havde for slavegjortes mobilitet 

og flugtmuligheder.24  

Dette speciales fokus vil tage derfor udgangspunkt i de muligheder, 

som de slavegjorte på plantagerne havde for at flygte. Plantageslavernes 

flugt involverede, ligesom byslavernes, brugen af netværk og en viden om 

fremmede koloniers lovgivningspraksisser. Dog var plantageslaverne i 

højere grad afhængige af blandt andet de små både, der fandtes på 

plantagerne. Et større fokus på plantageslaverne og de hjælpemidler og 

metoder, de benyttede til flugt, vil også medvirke til at belyse hvordan 

større gruppers flugt forløb.  

Lovgivning og flugt 

Netop forskellige koloniers lovgivningspraksisser fik, som jeg vil vise i 

dette speciale, stor betydning for plantageslavernes flugt. I sin kortlægning 

af maritim marronage lagde Hall vægt på, hvordan slaver på flugt fra 

Dansk Vestindien igennem 1700-tallet søgte mod Puerto Rico, hvor 

bortløbne slaver kunne modtage deres frihed imod at konvertere til 

katolicisme.25 I slutningen af 1830’erne havde slavernes flugt dog ifølge 

Hall ændret retning. Da Storbritannien i 1838 formelt frigav alle slaver på 

de britiske kolonier, gjaldt dette også alle fremmede slaver, der ankom på 

britisk jord. Dette betød ifølge Hall, at der i kilderne kunne spores en 

stigning i antallet af slaver, der flygtede fra St. Jan til den nærliggende 

britiske koloni Tortola.26 Historiker og arkæolog Amitava Chowdhurry har 

i lighed med Hall lagt vægt på, at briternes frigivelse af slaver i 1838 fik 

konsekvenser for de kolonier, blandt andet Dansk Vestindien, hvor der 

endnu fandtes slaveri: “It is precisely at this time [...] in the British colonies 

 
24 Dunnavant, Justin P. “Have Confidence in the Sea: Maritime Maroons and Fugitive 
Geographies”. Antipode 53, no. 3, 2020, p. 886. 
25 Hall, Slave Society, p. 127.  
26 Ibid, p. 134-35.  
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that freedom and slavery were incongruously juxtaposed in the liminal 

waters of the Virgin Islands”.27 

Både Hall og Chowdhurry fremhæver det forhold, at koloniernes 

geografiske placering i forhold til hinanden var med til at præge 

marronage. Det er også her, dette speciale starter, men samtidig ønsker jeg 

at udvide både Hall og Chowdhurrys forskning. Dette gøres ved at 

rekonstruere en række flugtforsøg med særligt blik for flugtens konkrete 

udfoldelse. Mit fokus betyder blandt andet, at jeg kan drage tendensen til 

flugt mod Tortola længere tilbage i tid til 1825, hvor den britiske lov Slave 

Trade Act trådte i kraft.  

I Halls forskning har fokus primært været på den danske 

koloniadministration, der forsøgte at regulere og hindre slaverne i at flygte 

eller forgæves søgte at indgå forhandlinger med den spanske eller britiske 

koloniadministration om at få udleveret slaver.28 Både Jeppe Mulich og 

Jorge L. Chinea har her fremhævet, hvordan slavers flugt på forskellig vis 

kunne udnyttes af de kolonier, slaverne flygtede til. Flugten kunne således 

fremme et samarbejde mellem koloniadministrationerne om at føre 

slaverne tilbage. Dette samarbejde kunne dog også begrænses som følge 

af imperiale krige eller koloniernes egeninteresser.29 Her har Hall omtalt, 

at den spanske koloniadministration som følge af slavers flugt til Puerto 

Rico i 1700-tallet førte en ”calculating realpolitik”, hvor myndighederne 

både kunne udnytte de bortløbne slaver som mandskab i militæret, men 

også tiltvinge sig information om fremmede koloniers militær.30 Denne 

fremstilling får dog utilsigtet slaver på flugt til at fremstå som passive 

aktører, der på forskellig vis kunne udnyttes i det imperiale magtspil. Dette 

til trods for at andre forskere før Hall, blandt andet den barbadiske 

historiker Hilary Beckles, har påpeget, hvordan slaver på flugt netop 

 
27 Chowdhury, Amitava, “Freedom Across the Water: British Emancipation of Slavery 
and Maritime Marronage in the Danish West Indies” i Suzuki, Hideika, Abolitions as a 
Global Experience, NUS Press, 2017, p. 150.  
28 Hall, Slave Society, pp. 128-130, 135-136.  
29 Mulich, Jeppe. “Maritime Marronage in Colonial Borderlands” i Benton, Lauren 
Benton & Perl-Rosenthal, Nathan (eds.) A World at Sea. Maritime Practices and Global 
History. University of Pennsylvania Press, 2020a, p. 134; Chinea, “Diasporic Marronage”, 
p. 270. 
30 Hall, Slave Society (1992), p. 127. 
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kunne udnytte imperiale stridigheder til at veksle information for frihed.31 

Som historiker Linda M. Rupert også viser, kunne såvel de bortløbne 

slaver som den spanske kolonimagt drage nytte af hinanden, om end der 

var tale om en temmelig ulige magtbalance.32 

En lignende kritik af fremstillinger, hvor bortløbne slaver reduceres 

til passive aktører, har været fremsat af Jorge L. Chinea. I sine 

undersøgelser af slavers flugt til Puerto Rico i perioden 1656-1800 har 

Chinea blandt andet fremhævet, at 

[…] maritime maroons in Puerto Rico were neither passive 

beneficiaries of a munificent monarchy nor complacent 

victims of imperial designs, but active agents who […] 

laboured energetically to recover and preserve their 

freedom.33  

Bortløbne slaver kan altså ikke reduceres til passive aktører, men bør 

tilskrives mere agens, hvilket dette speciale også ønsker at bidrage til. Ved 

at rekonstruere en række flugtforsøg med henblik på at komme tættere på 

flugtens konkrete udfoldelse mener jeg at kunne påvise, at slaver fra 

Dansk Vestindien både kendte til og udnyttede, at den britiske 

koloniadministration på grund af Slave Trade Act efter 1825 ikke kunne 

udlevere bortløbne slaver til den danske koloniadministration. De 

udvalgte sager kan blandt andet pege på, at slaverne ikke kun vidste, at de 

ved at sejle til Tortola kunne søge frihed og arbejde, men at de også var 

klar over, at den danske koloniadministration ikke kunne kræve dem 

tilbagebragt. Der var således tale om, at slaverne kendte til de forskellige 

koloniers lovgivninger. Ved at flygte påvirkede de den dansk-vestindiske 

koloniadministration til at udvirke kontrol i et forsøg på at standse 

slavernes flugt.  

 
31 Beckles, Hilary. “From land to sea: Runaway Barbados slaves and servants, 1630–
1700”, Slavery & Abolition 6, no. 3, 1985, p. 88.  
32 Rupert, Linda M. “Marronage, Manumission and Maritime Trade in the Early Mod-
ern Caribbean”, Slavery & Abolition 30, no. 3, 2009, p. 362.  
33 Chinea, Jorge L., “A Quest for Freedom: The Immigration of Maritime Maroons into 
Puerto Rico, 1656-1800”, Journal of Caribbean History 31, 1-2, 1997, p. 53.  
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Slavegjortes viden og netværk  

Både forskningen og de udvalgte flugtforsøg i dette speciale peger altså på, 

at slavegjorte havde en viden om den omverden, de befandt sig i. Ved at 

krydse de rigtige koloniale grænser kunne slaverne forme og besværliggøre 

den proces, hvorved den danske koloniadministration forsøgte at bringe 

dem tilbage. Her var de slavegjortes tilegnede viden af stor betydning for, 

om deres flugtforsøg kunne lykkes.  

Ifølge Hall havde slaverne mulighed for at blive bekendte med havene 

omkring Dansk Vestindien, når de fiskede efter havskildpadder eller førte 

deres ejeres både.34 Selvom Hall efterfølgende bemærker, at 19 slaver 

flygtede fra St. Croix i 1747 og at 42 flygtede det efterfølgende år ved at 

tage kontrollen over en slup, viser han dog ikke, hvordan slaverne 

udnyttede deres viden til at flygte, eller om de omtalte sager overhovedet 

kan benyttes til at beskrive dette.  

Afstanden mellem kolonierne i Caribien var vital for spredningen af 

viden. James Dator har for eksempel peget på, at den korte afstand var 

med til at udvikle den regionale handel på tværs af øer og imperiale grænser 

og udvide de slavegjortes viden. Slaver, der var ansat til at føre skibe, 

kunne for eksempel opnå indsigt i forholdene for slaver på andre 

kolonier.35 Kevin Dawson og Julius S. Scott har ligeledes lagt vægt på den 

inter-koloniale handels betydning for slavernes viden om regionale og 

globale tilstande. Via havnene spredte nyheder sig, når fiskere, matroser 

og handlende kommunikerede og delte rygter fra alle dele af det caribiske 

område. Også plantageslaverne fik del i denne viden gennem 

kommunikation med slaver ansat i havnebyerne eller på skibene.36 Ved 

hjælp af slavernes kommunikationsnetværk og deres viden om andre 

koloniers lovgivningspraksisser havde de således mulighed for at foretage 

kalkulerede og velovervejede beslutninger om, hvordan flugten skulle 

forløbe, og hvor flugten skulle gå hen.  

 
34 Hall, “Maritime Maroons”, p. 483.  
35 Dator, “Frank Travels”, p. 339. 
36 Dawson, Kevin, Undercurrents of Power: Aquatic Culture in the African Diaspora, University 
of Pennsylvania press, 2018, p. 212. Se også Scott, Julius S., The Common Wind: Afro-
American Currents in the Age of the Haitian Revolution, Verso, 2020.  
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Maleri af havnen i Willenstadt, Curaçao, ca. 1860.37Maleriet viser de forskellige aktiviteter 
i havnene. I forgrunden ses både med passagerer og varer og i baggrunden ses mennesker i 
samtale og kvinder, der muligvis er på vej mod markedet for at sælge varer. 

For at de bortløbne slaver kunne ankomme til deres ønskede 

flugtdestination, måtte de nødvendigvis også vide, hvordan de kom dertil. 

Her spillede de små både og slavernes brug af dem i hverdagen til såvel 

transport som fiskeri en stor rolle for flugten. De sejlede på åbent hav, 

gennem snævre vandveje og på tværs af øerne for blandt andet at sælge 

provisionsvarer på markederne i de større byer, herunder Charlotte Amalie 

på St. Thomas.38 Ifølge Justin P. Dunnavant medvirkede disse aktiviteter 

til, at slaverne opnåede viden om områdernes geografi og hydrografi, en 

viden, der kunne udnyttes til at planlægge flugten. Dunnavants 

undersøgelser af havstrømmene omkring St. Croix peger for eksempel på, 

at månederne uden for orkansæsonen (juni-november) var det mest ideelle 

tidspunkt at flygte i en båd, eftersom man kunne nå Puerto Rico eller 

Vieques inden for få dage ved blot at lade sig drive med strømmen.39 Disse 

 
37 "Boating Activities, Curaçao, Dutch West Indies, ca. 1860", Slavery Images: A Visual 

Record of the African Slave Trade and Slave Life in the Early African Diaspora, tilgået 
15/12/2021, http://www.slaveryimages.org/s/slaveryimages/item/897 
38 Dunnavant, “Have Confidence in the Sea”, p. 892. 
39 Ibid, p. 895. 
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undersøgelser er baseret på geospatiale analyser af havstrømme ved hjælp 

af ArcGIS’ ”Message in a bottle”-software.40 Dunnavant benytter sig 

derfor ikke af kilder til at understøtte sit argument og han viser derfor ikke, 

hvordan den faktiske flugt kunne have forløbet.  

Havde slaverne viden om geografi og havstrømme, kunne denne 

viden altså være vital for deres flugt. Imidlertid er Dunnavant, ligesom 

Hall, mere fokuseret på at beskrive fænomenets omfang over tid og ikke 

hvordan denne viden faktisk kom til udtryk under den konkrete flugt. 

Adolph, Antoine og Josephines flugtforsøg, som blev omtalt i 

indledningen, kan være med til at give et eksempel på, hvordan slavers 

konkrete flugt tog sig ud, herunder hvordan de benyttede sig af deres viden 

om geografi og havstrømme. Da bådens årer gik i stykker på vej mod 

Tortola, forsøgte de at lade sig flyde med strømmen i håb om at nå Puerto 

Rico i stedet. Dette tyder på, at de havde en plan om, hvor flugten skulle 

gå hen, samt at de vidste, at de ved at lade sig flyde med strømmen kunne 

komme til Puerto Rico. Det er netop sådanne sager, hvor konkrete 

flugtforsøg sættes under lup, som kan hjælpe os med at komme tættere på 

at forstå praksisserne involveret i maritim marronage.  

Viden var ikke det eneste, de slavegjorte kunne tage i brug, når de 

ønskede at flygte. Også slavernes sociale netværk, såvel inden for 

koloniens grænser som på tværs af kolonierne, kunne iværksættes og 

benyttes før, under og efter flugten. Hall har blandt andet bemærket, 

hvordan bortløbne slaver kunne skjule sig i de såkaldte ’frigotter’ i byerne, 

hvor de frie afrocaribere boede. Ved at benytte sig af plakater og 

guvernementsbefalinger mener Hall også at kunne påvise, at slaver på flugt 

søgte ly hos fattige eurocaribere. Hverken med de frie afrocaribere eller 

fattige eurocaribere gives der dog konkrete eksempler på, at de har hjulpet 

slaver på flugt. At der skulle have eksisteret en ”sense of community”41 

mellem flygtende slaver og frie afrocaribere må dog anses som en noget 

forhastet konklusion, idet frie afrocaribere også deltog i maronjagter mod 

 
40 ArcGIS’ ”Message in a bottle”-software er en tracking-model, der viser, hvor en flaske 
ender henne, hvis man smider den i havet. Modellen udregner flaskens rejse på baggrund 
af havstrømme: https://developers.arcgis.com/javascript/3/jssamples/gp_bottle.html  
41 Hall, “Maritime Maroons”, p. 489.  
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betaling.42 Der var dermed ikke nødvendigvis en følelse af fællesskab 

mellem de frie afrocaribere og de bortløbne slaver.  

Halls fokus på byerne er også med til at skabe en noget ensidig 

fremstilling af slavernes mulige netværk. Fokus er her på individer, da 

større grupper af flygtende slaver næppe ville have haft mulighed for at 

skjule sig i de samme huse uden risiko for at blive opdaget. Dette fokus 

betyder også, at Hall ikke omtaler de netværk, som plantageslaver kunne 

udnytte til brug for flugt. Plantageslavernes muligheder for at danne 

sociale netværk og forbindelser og udnytte disse til brug for flugt har dog 

været omtalt af andre forskere. I sine studier af afrocariberes liv på St. Jan 

har antropolog Karen Fog Olwig blandt andet foreslået, at “networks of 

mutual aid were most intense among closely related slaves living on the 

same estate”.43 Slaver på flugt kunne dog også søge hjælp og ly hos deres 

ægtefæller på andre plantager, som Olwig viser ved hjælp af udvalgte 

sager.44 Betydningen af familie-netværk for flygtende slaver har også været 

påpeget af historikere som Gad Heuman og Jerome S. Handler, der har 

undersøgt, hvordan bortløbne slaver på Barbados kunne skjule sig iblandt 

deres netværk af familie og venner.45  

Plantageejere var også med til at forme de slavegjortes netværk for 

eksempel gennem tvungent salg af slaver mellem plantagerne. Dette har 

blandt andet Lasse J. Bendtsen og James Dator undersøgt med fokus på 

henholdsvis Dansk Vestindien og de Britiske Leeward-øer. Dator peger 

blandt andet på, at tvungent salg på tværs af såvel plantagerne som øerne 

skabte nye sociale bånd mellem slaverne, som de kunne udnytte til at løbe 

bort.46 Samtidig betød risikoen for at blive solgt, at slaver i mange tilfælde 

tyede til såvel verbal som fysisk modstand herunder ved for eksempel at 

løbe bort.47  

 
42 Olwig, Karen Fog, Cultural Adaptation & Resistance on St. John, Three Centuries of Afro-
Caribbean Life, University of Florida Press, 1985, p. 38-39. 
43 Olwig, Cultural Adaptation & Resistance, p. 131.  
44 Ibid, p. 74. 
45 Handler, Jerome S. “Escaping Slavery in a Caribbean Plantation Society: Marronage in 
Barbados, 1650s-1830s”, New West Indian Guide 71, no. 3/4, 1997, p. 192; Heuman, Gad 

“Runaway Slaves in Nineteenth‐Century Barbados”, Slavery & Abolition 6:3, 1985, p. 107-
108. 
46 Dator, “Frank Travels”, p. 345.  
47 Bendtsen, Lasse. “Domestic Slave Trading in St. Croix, 1764-1848”, Scandinavian Journal 
of History 41, no. 4–5 (2016), p. 508. 
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Det var ikke kun den interne slavehandel, der var med til at forme de 

slavegjortes netværk og flugt. Som Jerome S. Handlers studier af bortløbne 

slaver fra Barbados har vist, tyede mange slavegjorte til marronage for at 

vende tilbage til deres familier på Barbados, efter de var blevet bortsolgt 

fra øen. Jessica V. Roitman har ligeledes påpeget familierelationers 

sammenhæng med slavers flugt. I sine studier af de hollandske kolonier 

Saba, St. Eustatius og St. Marteen viser Roitman, hvordan adskillige slaver 

flygtede fra de hollandske kolonier til de nærliggende britiske kolonier St. 

Kitts og Anguilla for dernæst at vende tilbage for at hente deres familie og 

assistere dem i flugt.48 Der var dog også, som Roitman har vist, eksempler 

på slavegjorte, der grundet familie og netværk forblev i slaveri, snarere end 

at flygte og leve en usikker tilværelse et fremmed sted.49   

Familierelationer og socialt netværk både internt mellem plantagerne 

og på tværs af forskellige kolonier har derfor givetvis været en fordel for 

de bortløbne slaver og ført til flugt. Som nogle af sagerne i dette speciale 

vil vise, spillede både familie og ægteskabelige relationer en rolle for nogle 

af slavernes flugtforsøg. Også plantageejeres flytning af slaver mellem 

kolonierne Tortola og St. Jan fik stor betydning for adskillige slavers 

beslutning om at løbe bort og vende hjem til familie og venner.  

 

  

 
48 Roitman, Jessica V. “Land of Hope and Dreams: Slavery and Abolition in the Dutch 
Leeward Islands, 1825-1865”. Slavery & Abolition 37, no. 2, 2016a, p. 380.  
49 Roitman, Jessica V. “The Price You Pay- Choosing Family, Friends, and Familiarity 
over Freedom in the Leeward Islands, 1835–1863”. Journal of Global Slavery 1, nr. 2–3, 
2016b, p. 222. 



 

22  
 

Mikrohistorie: metode og kildevalg 

Forskningen i slavegjortes flugt fra såvel Caribien som Dansk Vestindien 

har, som vist i det ovenstående, oftest haft fokus på fænomenets omfang. 

Fokus har her været at besvare spørgsmål om antallet af flygtninge i 

bestemte perioder eller forskellen på by- og plantageslavers 

flugtmuligheder. Dette speciale ønsker imidlertid at udvide forståelsen af 

slavers flugt ved at spørge ind til de praktiske aspekter ved flugten, nemlig 

hvem de flygtende slaver var, deres motivation til at flygte og det 

organisatoriske arbejde, der lå forud for flugten og flugtens forløb. 

Da ambitionen med specialet således er at komme så tæt som muligt 

på slavernes flugt, anvender jeg i specialet greb hentet ud af 

mikrohistorien, hvor specifikke flugtforsøg sættes under lup og analyseres 

i dybden. I det følgende vil jeg kort beskrive den mikrohistoriske metode 

og dens baggrund. Dette efterfølges af en præsentation af mit arbejde med 

de kilder, der benyttes i analysen, samt af hvordan mikrohistoriske analyser 

kan bidrage til en nuancering af forestillingerne om slavernes flugt. 

Den mikrohistoriske metode 

Mikrohistorie som begreb kan dateres tilbage til den amerikanske 

historiker George R. Stewart og hans værk Pickett's Charge: A Microhistory of 

the Final Attack on Gettysburg, July 3, 1863 fra 1959. Begrebet blev dog først 

for alvor anvendt som metode og integreret ind i den historiske disciplin i 

1970’erne af italienske historikere som Carlo Ginzburg og Giovanni Levi. 

For Ginzburg og Levi opstod mikrohistorien som en reaktion på 

1950’erne og 60’ernes historiografiske, og ofte kraftigt kvantitative, 

tradition, der blev drevet frem af den franske historiker Fernand Braudel 

og Annales-skolens strukturalistiske fokus på ‘longue durée’.50  

Frem for storstilede politiske, socioøkonomiske og kvantitative 

historiske analyser, hvis undersøgelser kunne spænde over århundreder, 

ønskede mikrohistorikere som Ginzburg og Levi i stedet at lægge vægt på 

intensive historiske undersøgelser og observationer centreret omkring et 

 
50 Ginzburg, Carlo: “Microhistory: Two or Three Things That I Know about It”, i: Critical 
Inquiry, Efteråret 1993, Vol. 20, No. 1, p. 10, 17.  
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punkt, næsten som var objektet sat under mikroskop.51 Et eksempel på 

dette er Carlo Ginzburgs Il formaggio e i vermi (på dansk Osten og ormene) fra 

1976, der muligvis er et af de mest kendte mikrohistoriske værker. 

Gennem læsning af inkvisitionsrapporter kortlagde Ginzburg mølleren 

Mennochios liv og religiøse overbevisninger i 1500-tallets Italien. Det 

lykkedes hermed Ginzburg at vise, at der eksisterede en uafhængig 

kulturudvikling blandt Norditaliens bønder og dermed satte han 

spørgsmålstegn ved de modeller for kulturudvikling, som prægede 

forskningen.52  

Et intensivt fokus på specifikke personer og begivenheder og de 

spørgsmål, som fremkom under undersøgelserne af dem, kunne dermed 

være med til at præsentere et mere nuanceret billede af fortiden, end hvad 

undersøgelser i større nationale eller statslige skala hidtil havde givet.53 

Mikrohistorie er, ifølge Giovanni Levi, således en metode hvorpå vi kan 

komme udover skematiske og generelle fortolkninger og i stedet tilskrive 

individer agens og genskabe deres komplekse livsforhold “in order to 

properly identify the real origins of forms of behavior, choice and 

solidarity”.54 De tidlige mikrohistorikere søgte således at gøre op med 

kvantitative studier og ønskede – således som det også er tilfældet i dette 

speciale – at skabe en mere kompleks forståelse af fortidens aktører, i dette 

tilfælde slavegjorte afrikanere og afrocaribere. 

Netop dette fokus på ekstraordinære kilder og tilfælde, som for 

eksempel Mennochio, er centralt for mikrohistorikere. Ambitionen for 

mikrohistorikere ligger som sagt ikke i at sige noget generelt om samfundet 

eller beskrive et fænomen kvantitativt eller komparativt, men snarere, som 

Ginzburg har beskrevet det, at vise “the more improbable sort of 

documentation as being potentially richer: the ’exceptional normal’”.55 Det 

er altså de ekstraordinære kilder, personer og begivenheder, der i 

mikrohistorikernes optik kan være med til at nuancere vores forståelse af 

 
51Levi, Giovanni, “Microhistory and the Recovery of Complexity”, i: Fellmann, S. & 
Rahikainen M. (eds), Historical Knowledge: In Quest of Theory, Method, and Evidence, Newcastle 
Upon Tyne: Cambridge Scholars, 2012, pp. 121-22.  
52 Magnússon, Sigurður Gylfi & Szijártó, István M. What is Microhistory? Theory and Practice, 
Routledge, 2013, pp. 2-3. 
53Magnússon & Szijártó, What is Microhistory? p. 5. 
54 Levi, “Microhistory”, p. 123.  
55 Ginzburg, “Microhistory”, p. 33. 
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historien. I en caribisk sammenhæng er de kilder, som benyttes til dette 

speciale, også ekstraordinære, idet de indeholder forhør med slavegjorte 

afrikanere og afrocaribere. For Dansk Vestindien er det kun Gunvor 

Simonsen, der har formået at rekonstruere slavegjortes narrativer ved brug 

af afhøringer og retssager, og på denne måde skabe et billede af det dansk-

vestindiske retssystem set fra de slavegjortes synspunkt.56 

Selvom de ekstraordinære kilder og tilfælde kan benyttes til at 

nuancere de strukturalistiske og makrohistoriske fortællinger, kan kilderne 

dog ikke besvare alle spørgsmål. Her er det centralt for mikrohistorie, at 

undersøgeren applicerer sin historiske viden om perioden og individernes 

kontekst i den analytiske argumentation. Mikrohistorie kan således 

medvirke til at kontekstualisere det fænomen, der undersøges.57 

Mikrohistorisk kildearbejde om slaver på flugt 

For at indfri ønsket om at komme tættere på de slavegjortes faktiske flugt 

har den mikrohistoriske metode en række forcer. Opsummeret fra 

ovenstående gennemgang står tre punkter i centrum for den 

mikrohistoriske analyse: 1) En intensiv observation og undersøgelse af 

individer og begivenheder, der 2) bliver fremdraget gennem arbejdet med 

ekstraordinære kilder, hvis 3) muligheder og begrænsninger inddrages i det 

analytiske narrativ. I det følgende vil jeg gennemgå det kildearbejde, som 

går forud for dette speciale og som er væsentligt for, at en analyse af 

flugtpraksisser og slavegjortes flugt overhovedet er mulig. Dette gøres 

med udgangspunkt i de tre ovennævnte punkter, særligt med henblik på 

ekstraordinære kilder egnet til brug for intensive undersøgelser. 

De indledende kildeundersøgelser bestod i at gennemgå 

generalguvernementets referatprotokoller fra årene 1820 til 1848.58 I dette 

tilfælde er der tale om ‘Referatprotokoller B (journaler)’, der består af i alt 

19 arkivpakker. Disse pakker indeholder journaler over skrivelser og sager 

til generalguvernøren fra embedspersoner, såsom guvernøren over St. 

Thomas og St. Jan og politimestrene på St. Croix, St. Thomas og St. Jan. 

 
56 Simonsen, Gunvor, Slave Stories: Law Representation and Gender in the Danish West Indies, 
Aarhus University Press, 2017.  
57 Ginzburg, ”Microhistory”, p. 28. 
58 Referatprotokoller B (journaler), 1820-1848, GG, RA. 
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Arbejdet var struktureret således, at jeg i journalernes registre ledte efter 

særlige ‘emneord’ relateret til bortløbne slaver, eksempelvis “bortløben”, 

“maron” og “deserteret”, og registrerede alle interessante sagers 

journalnumre. Som resultat af dette endte jeg med omtrent 200 sager 

omhandlende bortløbne slaver. Det næste skridt bestod i at gennemgå alle 

de pågældende sager i de korresponderende 117 pakker, hvori 

referatprotokollernes sager var arkiveret.59  

Her bar det indledende grundige arbejde frugt. Jeg kunne ved hjælp 

af min egen registratur og nærlæsningen af kilderne udvælge de mest 

exceptionelle sager til at belyse slavernes flugt. Dette drejede sig blandt 

andet om begivenhedsforløb, hvor større grupper af slaver flygtede, og jeg 

kunne spore netværksforbindelser, eller hvor omstændighederne 

vedrørende flugten i særlig grad vakte min nysgerrighed. Som resultat blev 

de cirka 200 sager reduceret til 10 flugtforsøg, der danner basis for 

analysen. Rækken af sager til referatprotokollerne indeholdt dog i mange 

tilfælde ikke alle dokumenter om de pågældende sager. Derfor har jeg også 

i mange tilfælde benyttet mig af blandt andet St. Jans politijournaler og St. 

Jans politiretsprotokoller for at eftersøge al information om sagerne som 

muligt, ligesom jeg også i enkelte tilfælde har benyttet mig af det nyligt 

digitaliserede ”Colonial Caribbean”-materiale fra The National Archives, 

UK.  

Selvom jeg har udvalgt de mest exceptionelle sager til besvarelsen af 

problemformuleringen, kan de dog ikke svare på alle spørgsmål. Jeg har 

derfor, hvor kilderne er tavse vedrørende omstændighederne, forsøgt at 

supplere med mine egne tolkningsforslag eller ved at indikere, hvordan 

anden forskning har forholdt sig. Det skal derudover bemærkes, at de 

udvalgte sager, selvom de repræsenterer det ekstraordinære, ikke står 

alene. Som skrevet ovenfor har min intention ikke været at beskrive 

maritim marronage kvantitativt, men snarere at udfylde hullerne i den 

eksisterende forskning og komme tættere på de slavegjortes faktiske flugt 

gennem minutiøst udvalgte sager. Der er således mange andre flugtforsøg, 

der stadig savner beskrivelse, men som ikke fandt plads i dette speciale.    

 
59 Sager til referatprotokoller B, 1821-1848, GG, RA. 
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Kapitel 1: Flugt og reaktion som dynamisk fænomen 

Dette speciale indledte med fortællingen om de tre slavegjorte Adolph, 

Antoine og Josephines mislykkede flugtforsøg mod Tortola og Puerto 

Rico. Det er også her, dette kapitel begynder i et forsøg på at kaste lys over 

den periode, deres flugt foregik i og det fænomen, de som flygtende slaver 

blev en del af.  

I årene op til Adolph, Antoine og Josephines flugt havde såvel de 

lovmæssige rammer som forholdene for nyligt ankomne bortløbne slaver 

i de britiske koloniers territorier nemlig ændret sig. I 1825 havde det 

britiske parlament som nævnt ved lov forbudt, at fremmede slaver, der 

ankom til britiske kolonier, blev ført tilbage til deres ejere. Som jeg vil vise 

i det følgende, førte denne britiske lovgivning til drøftelser internt i den 

danske koloniadministration om, hvordan de slavegjortes flugt kunne 

besværliggøres eller hindres, og hvorvidt den britiske lovgivning kunne 

ændres eller omgås.  

Den britiske lovgivning kan ikke kun give os et indtryk af, hvordan 

den dansk-vestindiske koloniadministration reagerede på fremmede 

koloniers lovgivningspraksisser, men også medvirke til at give et indblik i 

magtforholdene og dynamikkerne mellem de forskellige kolonier. 

Globalhistoriker Jeppe Mulich har eksempelvis omtalt, hvordan bortløbne 

slavers bevægelsesmønstre resulterede i et samarbejde mellem fremmede 

koloniadministrationer for at bringe slaverne tilbage. Kolonierne kunne 

dog også modarbejde hinanden, hvis de selv kunne drage nytte af det, 

eksempelvis under imperiale krige.60  

I Mulichs omtale af dette fænomen har han dog hovedsageligt 

fokuseret på koloniadministrationerne som primære aktører for 

forandringer. Jeg vil i stedet foreslå, at de bortløbne slavegjorte også må 

anses som værende primære aktører, eftersom deres flugt krævede 

reaktioner fra koloniadministrationen, hvis tiltag efterfølgende resulterede 

i ændringer i flugtens praksis. Dermed kan slavernes flugt og 

koloniadministrationens reaktion forstås som et dynamisk fænomen, der 

 
60 Mulich, ”Maritime Marronage”, p. 134.  
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hele tiden var under forandring, og hvor flugten og reaktionerne gensidigt 

påvirkede hinanden.  

Den britiske Slave Trade Act  

Adolph, Antoine og Josephines flugtforsøg i 1831 foregik i en periode, 

hvor den danske koloniadministration søgte at navigere gennem en række 

udfordringer. En af de største udfordringer var slavers flugt, der 

repræsenterede såvel et internt som et inter-kolonialt problem i Dansk 

Vestindien.  

Få dage efter Adolph, Antoine og Josephines flugt sendte 

politimesteren på St. Thomas, Hans Henrik Berg, et brev til den 

konstituerede guvernør af St. Thomas og St. Jan, Levin Jørgen Rohde. I 

brevet berettede Berg om de tre slavers flugtforsøg og udtrykte bekymring 

for, at det ikke ville være et enkeltstående tilfælde. Tværtimod frygtede 

Berg, at slavernes flugt fra Dansk Vestindien til særligt de britiske kolonier 

ville fortsætte med at eskalere i nærmeste fremtid.61  

Politimester Bergs bekymringer var ikke uden årsag. Den britiske Slave 

Trade Act, der formelt trådte i kraft i 1825, specificerede, at returneringen 

af bortløbne slaver til deres ejere på fremmede kolonier kunne sidestilles 

med at importere og eksportere slaver, hvilket havde været forbudt siden 

1807.62 Kun undtagelsesvis kunne slaver, der beviseligt havde begået 

kriminalitet på deres hjemmehørende koloni, sendes tilbage, hvis der 

forelå bevis for den slavegjortes handling og straf.63 Denne britiske 

lovændring betød altså, at slavegjorte, der flygtede fra St. Croix, St. 

Thomas og St. Jan og endte på Tortola eller nogle af de andre britiske 

kolonier efter 1825, ikke formelt under britisk lov kunne bringes eller 

hentes tilbage til deres ejere i Dansk Vestindien.  

Vi ved desværre kun lidt om, hvad der reelt skete, når en slave fra St. 

Jan satte fod på Tortola. I mange tilfælde var der formentlig kun tale om 

en midlertidig frihed, eftersom slaveriet formelt først blev ophævet på de 

 
61 Sager til Referatprotokol B, 1832 141-230, no. 197/1831, 18. juni 1831. GG, RA.  
62 Legislation on the Slave Trade, tilgået 26/10/2021 via 
https://www.pdavis.nl/Legis_25.htm.  
63 Slave Trade Act 1824. Fra legislation.gov.uk, tilgået 29/08/2021 via 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo4/5/113/enacted?view=extent&timeline=t
rue. 
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britiske kolonier i 1838, ligesom der også ses eksempler på slaver fra 

Dansk Vestindien, der ved ankomst til Tortola blev arresteret. 64 Selvom 

de slavegjortes flugt altså ikke altid førte til frihed, førte flugten dog 

tilsyneladende til store diplomatiske vanskeligheder for guvernørerne i 

Dansk Vestindien. På den ene side skulle guvernørerne stå til ansvar over 

for plantageejerne, der mistede deres slaver og dermed ejendom grundet 

denne britiske lovændring. På den anden side stod guvernørerne dog også 

i vanskeligheder i forhold til at vedligeholde de venskabelige relationer til 

administrationerne i de britiske kolonier i forsøget på at forhandle 

returneringen af de bortløbne slaver.  

Diplomatiske vanskeligheder  

Som omtalt ovenfor tillod den britiske lovgivning kun i særlige tilfælde 

tilbageførslen af bortløbne slaver, for eksempel hvis slaverne havde begået 

kriminalitet. Selvom disse kriterier tilsyneladende var opfyldt, skete 

udlevering dog ikke altid.  

I førnævnte brev til guvernør Rohde omtalte Berg en sag om to 

slavegjorte, der havde stjålet deres ejers båd og var sejlet til Tortola, hvor 

de nu opholdt sig. Slaverne havde dermed gjort sig skyldige i tyveri og 

sagen faldt altså ind under den del af Slave Trade Act, der muliggjorde 

hjemsendelse af kriminelle slaver. På baggrund af dette forventede 

guvernør Rohde derfor, at slaverne kunne bringes tilbage til St. Thomas. 

Han anmodede præsidenten på Tortola om udleveringen og ”anførte i 

Særdeleshed som Grund for disses Reclamation, den omstændighed at de 

havde stiaalet deres Ejers Baad, og saaledes allenfals som Forbrydere 

burde afstraffes og desaarsag forventedes udleverede”.65 Det skulle 

imidlertid vise sig ikke at være så ligetil at få de bortløbne slaver returneret. 

Præsidenten på Tortola afviste anmodningen, ifølge Rohde med 

henvisning til, at ”den i Tortola existerende Lov ikke tillod bemeldte 

Negeres Udlevering”.66 Grundet denne afvisning havde Rohde dernæst 

sendt en lignende anmodning til Charles William Maxwell, guvernøren 

 
64 Sager til Referatprotokol B, 1832 141-230, no. 197/1831, 20. juni 1831, GG, RA. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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over Tortola, St. Kitts og Nevis, men uden at modtage svar. 

Tilsyneladende havde “foregaaende Anmodninger i lignende Tilfælde 

stedse [...] været frugtesløse”.67  

Vi kan desværre kun spekulere over, hvorfor Tortolas præsident 

nægtede at udlevere de to bortløbne slaver. Et bud kan være, at den 

britiske koloniadministration ønskede at sende dem til Trinidad, hvor den 

britiske regering, ifølge Berg, var ved at anlægge en koloni bestående af 

“africanske Negere, og fremmede Undersaateres Slaver”.68 Denne 

bemærkning er endnu en indikation på, at de flygtende slaver ikke 

nødvendigvis var frie, blot fordi de satte fod på britisk jord.  

Med Slave Trade Act var inter-kolonial flytning af slaver som bekendt 

gjort forbudt. Det var dog undtagelsesvis tilladt, hvis det drejede sig om 

såkaldte ”husslaver” (domestics) i følge med deres ejere, samt fiskere og 

forbrydere.69 Da Trinidad manglede arbejdskraft, og de britiske kolonier 

var blevet et yndet tilflugtssted for bortløbne slaver, er det ikke utænkeligt, 

at de britiske kolonimyndigheder kan have udnyttet dette. Det er derfor 

en mulighed, at præsidenten på Tortola nægtede udleveringen af de to 

slavegjorte fra St. Thomas med det formål at sende dem til Trinidad for at 

arbejde, uagtet at de ifølge Slave Trade Act burde være udleverede.  

Forhandlingsmuligheder og ulige magtforhold 

Den danske koloniadministration havde altså gentagne gange forsøgt at 

anmode den britiske koloniadministration om udlevering af bortløbne 

slaver. Rohdes forsøg var måske forgæves, men kilder fra årene 

umiddelbart efter Slave Trade Acts ikrafttræden tyder på, at den danske 

koloniadministration forsøgte at sætte sig til modværge og udnytte, at 

slaver også flygtede fra de britiske kolonier til Dansk Vestindien.  

I 1827 udstedte generalguvernør Peter von Scholten en 

guvernementsbefaling til guvernøren over St. Thomas og St. Jan, Johannes 

Søbøtker. Ifølge befalingen skulle bortløbne slaver fra fremmede kolonier, 

der ankom til St. Thomas eller St. Jan, anholdes og arresteres “indtil 

 
67 Ibid. 
68 Sager til Referatprotokol B, 1832 141-230, no. 197/1831, 18. juni 1831, GG, RA.  
69 Eltis, D, “The Traffic in Slaves between the British West Indian Colonies, 1807-1833”, 
The Economic History Review 25, nr. 1 (1972): 55–64.  

https://www.zotero.org/google-docs/?6yjM9i
https://www.zotero.org/google-docs/?6yjM9i
https://www.zotero.org/google-docs/?6yjM9i
https://www.zotero.org/google-docs/?6yjM9i
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Reclamation indløber eller Efterretning indhentes om hvorhen de høre”.70 

Slaverne kunne kun udleveres imod betaling af omkostningerne. At 

guvernementsbefalingen måske i særlig grad henvendte sig til de britiske 

kolonier, kan udledes af omtalen af apprentices, altså de afrikanere, der var 

tilfangetaget på slaveskibe indfanget i de britiske koloniers områder efter 

1807, og som var særegne for de britiske kolonier: “Skulde nogen af de 

saakaldede Apprentices indfinde sig som Deserteur, anholdes de og sættes 

under Politiets Opsyn, men behandles med al Skaansomhed, indtil de efter 

nøjere Oplysninger kunne blive udleverede”.71  

Selvom kilderne ikke kan give os nogle klare svar på, hvad årsagen til 

guvernementsbefalingen var, tyder det dog på, at den danske 

koloniadministration søgte at udnytte de britisk-hørende slavegjorte og 

apprentices, som blev arresteret på dansk jord, til en form for forhandling 

med de britiske kolonimyndigheder efter indførelsen af Slave Trade Act. 

Hvis de dansk-vestindiske guvernører således havde britiske slaver, og 

dermed britisk ejendom, i arresten, kunne de måske bruge dette som 

forhandlingsgrundlag med guvernører og præsidenter på britiske kolonier 

i sager om bortløbne slaver fra Dansk Vestindien. At 

guvernementsbefalingen var en reaktion på Slave Trade Act og et forsøg på 

at indgå forhandlinger med den britiske koloniadministration understøttes 

ligeledes af en bemærkning fra guvernør Rohde til generalguvernør 

Søbøtker i 1831:  

 
70 Korrespondance- og ordreprotokoller (kopibøger), 1825-1827, no. 493, 24. juli 1827, 
GG, RA.  
Apprenticeship-systemet, hvor de nyligt frigivne slaver blev tvunget til at arbejde for deres 
forhenværende ejere uden løn i en periode fra fire til seks år, blev først indført på de 
britiske kolonier efter afskaffelsen af slaveriet i 1834 (Se for eksempel Mulich, Jeppe: In 
a Sea of Empires, Cambridge University Press, 2020b, p. 126). Dog blev de omtalte 
afrikanere, der befandt sig på slaveskibe indfanget i de britiske koloniers områder efter 
1807, også omtalt som apprentices, da de af den britiske kolonimagt hverken blev 
kategoriseret som slaver eller frie. I stedet skulle de indgå i en form for ’stavnsbundet 
lærlingeforhold’ (apprenticeship) i et uspecificeret antal år. Selvom de således ikke kunne 
betegnes som slavegjorte, var forholdene slavelignende. De forsøgte derfor også at flygte 
fra denne tilværelse i længere eller kortere tid. (Se for eksempel Rupprecht, Anita: “‘He 
says that if he is not taught a trade, he will run away’: Recaptured Africans, Desertion, 
and Mobility in the British Caribbean, 1808–1828”, p. 178–98, I Rediker, Marcus et. al. 
(red.): A Global History of Runaways - Workers, Mobility, and Capitalism, 1600–1850, 
University of California Press, 2019). 
71 Korrespondance- og ordreprotokoller (kopibøger), 1825-1827, no. 493, 24. juli 1827, 
GG, RA.  
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General Gouvernementets Befaling af 24de July 1827, som 

indeholder Bestemmelser betræffende Negere tilhørende 

fremmede Colonier, som desertere hertil Gouvernementet, 

synes ej ganske at have haft den gode Virkning, som man 

deraf kunde have ventet sig, da Erfaring noksom har vist at 

Neger Desertionen herfra Øerne og i Særdeleshed fra St. Jan, 

har siden den Tid, ligesaa hyppig fundet Sted og at man, som 

hidtil, vedbliver at nægte Udleverelsen paa de engelske 

Colonier, uanseet enhver Omstændighed som dermed maatte 

staae i Forbindelse.72 

Guvernementsbefalingen endte altså ikke med at have den effekt, som 

generalguvernør von Scholten måske havde håbet på. Slaver fortsatte med 

at flygte og den britiske koloniadministration, der ifølge Berg medvirkede 

til at “frarøve en venskabelig Stats fredelige Borgere deres Ejendomme”, 

kunne ikke forhandles med.73 

Som både guvernementsbefalingen fra 1827 og Rohdes bemærkning 

fra 1831 indikerer, eksisterede der altså en ubalance i magtforholdene 

mellem den danske og den britiske koloniadministration. De danske 

kolonimyndigheder satte ikke spørgsmålstegn ved den britiske lovgivning 

og blev, når de forsøgte at illustrere problemet og komme med indsigelser, 

tilsyneladende affærdiget. I stedet søgte den danske koloniadministration 

at navigere inden for rammerne af den britiske lovgivning, eksempelvis 

ved gang på gang at gentage anmodningerne til den britiske 

koloniadministration om at få ført flygtede slavegjorte tilbage til Dansk 

Vestindien. At de danske kolonimyndigheder forsøgte at navigere inden 

for disse rammer i stedet for at sætte sig direkte til modværge skyldes 

formentlig, at de agerede inden for et hierarki af imperier, hvor det britiske 

imperium tydeligt havde overhånden i relation til det danske. Eksempler 

på dette magtspil var allerede set tidligere i 1800-tallet i forbindelse med 

 
72 Sager til Referatprotokol B, 1832 141-230, no. 197/1831, 20. juni 1831, GG, RA. 
73 Sager til Referatprotokol B, 1832 141-230, no. 197/1831, 18. juni 1831, GG, RA. 
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De Franske Revolutionskrige og Napoleonskrigene, da britiske tropper 

besatte Dansk Vestindien to gange i 1801-02 og 1807-15.74   

Flugt og reaktion: et dynamisk fænomen 

Hvis man skal tro de samtidige kilder, var maritim marronage et relativt 

hyppigt fænomen. Slavegjorte flygtede på kryds og tværs af øerne i det 

caribiske rum, og ved at flygte til de britiske kolonier havde de som 

minimum mulighed for at opnå midlertidig frihed. Tidligere lovændringer 

og guvernementsbefalinger havde tilsyneladende ikke haft nogen videre 

effekt. Der var dog alligevel specifikke flugtforsøg, som fik guvernørens 

opmærksomhed og krævede, at koloniadministrationen ændrede sin måde 

at regulere slavernes flugt på. Der var altså tale om, at slavernes konkrete 

flugt og flugtforsøg gav anledning til lovgivning og diverse administrative 

indgreb. 

Sagen om drengen Isaac er et eksempel på dette dynamiske forhold, 

hvor slavers handlinger skabte administrationens intervention. Isaac var 

slave i huset hos Henry Hill, der ejede plantagen Abraham’s Fancy på St. 

Jan. En martsdag i 1831 havde Isaac haft et skænderi med forvalteren af 

plantagen, James Begly. Forvalteren ville sætte Isaac til at passe kvæg, men 

da Isaac forklarede, at han kun var vant til at passe sin herre, havde 

forvalteren truet Isaac med markarbejde. Af frygt for at Begly ville gøre 

alvor af sine trusler, valgte Isaac at løbe bort. Han nåede ned til stranden, 

hvor to slaver fra plantagen, Jim og John, lå i en båd og fiskede. Isaac fik 

råbt båden ind til strandbredden under påskud af, at forvalteren havde 

beordret ham afsted med et hastebrev til Tortola. Isaac fremviste dernæst 

et stykke papir, som han havde foldet sammen, så det lignede et brev. Jim 

og John indvilgede i at sejle Isaac til Tortola, hvor han tilbragte to dage. 

Herefter begav han sig østpå til øen Peter’s Island, hvor hans ejer Henry 

Hill havde ejendom og slaver. At Isaac bevidst drog til Peter’s Island, tyder 

på, at han formentlig ikke flygtede for at opnå frihed, men i protest mod 

 
74 Mulich, Jeppe, “Microregionalism and intercolonial relations: the case of the Danish 
West Indies, 1730-1830”, i Journal of Global History (8), 2013, pp. 72-94, p. 87. 
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Beglys behandling og for at opnå bedre vilkår. Otte dage efter sin flugt 

blev Isaac hentet og ført tilbage til St. Jan af forvalter Begly.75  

Da fiskeren John blev taget under forhør i sagen, forklarede han, at 

hverken han eller Jim havde haft den mindste mistanke om, at Isaac 

planlagde at flygte. John forklarede desuden, at det ofte hændte, at breve 

fra St. Thomas blev bragt til St. Jan, hvor de blev givet til plantagens 

fiskerbåd for at blive bragt over til Tortola. Ifølge John havde han altså 

god grund til at tro, at dette også var tilfældet med Isaac, især da Isaac 

havde udlagt sin handling som resultatet af en ordre fra forvalter Begly.76 

Sagens forhør fortæller os, at Isaac gjorde brug af sin viden om brevenes 

vandring fra St. Thomas over St. Jan til Tortola og benyttede sin position 

som “husslave” til at overtale fiskerne til at føre ham til Tortola. Sagen var 

dog også vigtig i den forstand, at den blev benyttet som grundlag og 

begrundelse for lovændringer.  

Da politimesteren og landfogeden på St. Jan, Vibe Kierulff, 

informerede guvernør Rohde om Isaacs flugt, bemærkede Kierulff, at 

forvalter Begly i sin søgen efter Isaac tre gange havde sejlet frem og tilbage 

fra St. Jan til Tortola. Derudover havde Begly ladet både fra Tortola lægge 

til på St. Jan uden at informere politimesteren om dette, hvilket stred imod 

reglerne.77 Isaacs flugt og Beglys håndtering af sagen førte til, at guvernør 

Rohde udgav en guvernementsplakat, hvis formål var kraftigt at 

indskrænke og forebygge “den Misbrug, som hidtil har fundet Sted paa 

Øen St. Jan ved den hyppige Communication imellem denne Øe og 

Tortola”.78 Plakaten specificerede, at politikammeret eller kvartermesteren 

øjeblikkelig skulle orienteres, når både fra Tortola eller andre fremmede 

øer ankom til eller afgik fra St. Jan. Samtidig skulle det meldes hvilke folk, 

der befandt sig på bådene. Ydermere skulle sejl- og robåde, der afgik til 

Tortola, også opgive antallet af personer og om disse var “Blanke, 

Fricouleurte eller Slaver”.79 Der var altså tale om, at guvernør Rohde 

ønskede at holde et vågent øje med, hvem der sejlede til og fra St. Jan. 

 
75 St. Jan Landfoged, Politiretsprotokoller, 1825-1832, no. 4/1831, 17. marts 1831, St. 
Thomas og St. Jan Guvernement, RA.  
76 Ibid, 14. marts 1831.  
77 Sager til Referatprotokol B, 1831 101-210, no. 149/1831, 14. maj 1831, GG, RA. 
78 Sager til referatprotokol B, 1831 101-210, 23. april 1831, GG, RA. 
79 Sager til Referatprotokol B, 1831 101-210, 23. april 1831, GG, RA.  
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Med disse tiltag forsøgte Rohde dog også at hindre, at lignende situationer 

som Isaacs flugt skulle opstå.  

Koloniadministrationens handlerum: regulering af Tortola-både 

Lovgivningen om indberetning af både lader ikke til at have haft den store 

indvirkning på de slavegjortes flugtmønstre eller hindret dem i at flygte. 

Blot et par dage efter ændringerne i plakaten kunne politimester Berg 

meddele guvernør Rohde om Adolph, Antoine og Josephines flugt samt 

to andre slavegjortes succesfulde flugt til Tortola. På trods af 

guvernementsplakatens tiltag var det alligevel lykkedes disse to grupper at 

nå havet, omend kun den ene gruppe lykkedes med at flygte. Plakaten 

havde tilsyneladende ikke haft en målbar effekt, og koloniadmini-

strationen måtte fortsætte sit arbejde med at hindre slavegjortes flugt.  

I samme brev, hvor indberetningen om de to gruppers flugt indgik, 

havde Berg vedlagt en række anbefalinger til, hvorledes kommunikationen 

mellem Tortola og St. Jan og St. Thomas kunne gøres endnu vanskeligere. 

Et af forslagene drejede sig om både, der sejlede med en eller flere slaver. 

Berg anbefalede, at disse enten skulle være forsynede med et bevis fra 

ejeren om, at slaverne havde tilladelse til at befinde sig på båden eller have 

en “respectabel fri Person” ombord, der kunne svare for slaverne. Kunne 

disse krav ikke opfyldes, stod det enhver frit for at anholde personerne på 

båden og indlevere dem mod betaling.  

Et andet af Bergs forslag var, at alle åbne både og små fartøjer fra 

engelske kolonier skulle formenes adgang til St. Thomas og St. Jan.80 Ifølge 

Berg ville en sådan indsats imod kommunikationen mellem St. Jan, St. 

Thomas og Tortola tjene et dobbelt formål. For det første ville ”de Slaver 

der desertere, løbe stor Fare for at blive attrapperede paa Vejen did”. For 

det andet kunne koloniadministrationen med sådanne tiltag ”opvække en 

høj Grad af Misfornøjelse hos Indvaanerne paa de engelske Øer, i 

særdeleshed hos den lavere Klasse”, der hovedsageligt levede af at sælge 

varer som brænde, kalk, fisk og grønt på markederne på St. Thomas. Hvis 

koloniadministrationens tiltag kunne ”bringe det dertil at den lavere Klasse 

blev dem [slaverne] fjendsk”, så ville slaverne ifølge Berg snart ophøre 

 
80 Sager til Referatprotokol B, 1832 141-230, no. 197/1831, 18. juni 1831, GG, RA. 
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med at flygte til Tortola.81 Disse tiltag kunne, hvis vi følger Bergs 

argumentation, øge koloniadministrationens muligheder for at fange 

slaverne undervejs i flugten eller medvirke til fuldstændig at hindre slavers 

flugt og den hjælp, Tortola-indbyggerne ydede slaverne.  

Bergs forslag indikerer, at den dansk-vestindiske koloniadministration 

faktisk havde et vist spillerum i forhandlingerne med den britiske 

koloniadministration. Den dansk-vestindiske guvernør kunne udnytte det 

faktum, at hovedstaden Charlotte Amalie på St. Thomas var 

handelscentrum for øerne i Caribien.82 Hvis mange Tortola-indbyggeres 

levebrød blev truet, fordi de ikke længere kunne sejle ind til St. Thomas 

og sælge varer på markederne, kunne dette – og indbyggernes utilfredshed 

- udnyttes til at lægge pres på den britiske koloniadministration i 

spørgsmålet om tilbageførsel af flygtede slaver. 

Meget tyder dog på, at Bergs foreslåede anbefalinger og tiltag ikke blev 

til noget. Allerede året efter beklagede en række af St. Jans plantageejere 

sig til generalguvernør Søbøtker over det stigende problem, som slavers 

flugt til Tortola udgjorde. Plantageejerne stillede forslag, der til forveksling 

lignede de tiltag, som Berg året forinden havde anbefalet, nemlig at 

koloniadministrationen måtte pålægge restriktioner på åbne både og små 

fartøjer fra Tortola, hovedsageligt ført af slavegjorte, frie afrocaribere og 

“the lowest class of Whites”.83 Ifølge plantageejerne var det disse personer, 

der ydede beskyttelse og gav arbejde til de bortløbne slaver og endda i 

visse tilfælde havde hjulpet dem med at flygte. Hvis disse Tortola-

indbyggeres erhverv og transport blev pålagt restriktioner, ville man, ifølge 

plantageejerne, muligvis kunne sætte en stopper for beskyttelsen af 

bortløbne slaver og måske endda få returneret de, der befandt sig på 

Tortola.  

Det er ikke til at sige, hvorfor politimester Bergs anbefalinger ikke 

blev ført ud i livet. Muligvis var handelen øerne imellem og de små både, 

der færdedes i farvandet mellem St. Jan og Tortola, for vital for 

 
81 Ibid.  
82 En detaljeret beskrivelse af St. Thomas’ havn som handelscentrum kan blandt andet 
findes i Gøbel, Erik, ”Besejlingen af Sankt Thomas Havn”, i Handels- og Søfartsmuseets 
Årbog, 2000, pp. 7-35.  
83 Sager til Referatprotokol B, 1832 141-230, no. 152/1832, 12. april 1832, GG, RA. 
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indbyggerne på begge øer til, at strenge restriktioner kunne pålægges. 

Hvad vi dog kan udlede af både Bergs anbefalinger, plantageejernes brev 

og de tiltag koloniadministrationen havde forsøgt sig med i årene forinden, 

er, at de slavegjortes flugt og koloniadministrationens reaktion på flugten 

gensidigt og dynamisk påvirkede hinanden. 

*** 

Som dette kapitel har belyst, krævede slavernes flugt både før, under og 

efter flugten koloniadministrationens opmærksomhed og håndtering. 

Særligt sagen om Isaac peger på, hvordan koloniadministrationen på grund 

af Isaacs flugt og omstændighederne omkring flugten var tvunget til at 

reagere og ændre sin praksis. Dette hindrede dog på ingen måde andre 

slaver i at flygte. Grundet den britiske lov Slave Trade Act havde slaverne 

endda siden 1825 haft mulighed for at søge en form for midlertidig frihed, 

hvis de flygtede mod britiske kolonier som Tortola. Den dansk-vestindiske 

koloniadministrations interne korrespondancer peger også på, at der netop 

var en stigning i tilfælde af slaver, der flygtede fra Dansk Vestindien og 

mod særligt Tortola, fordi den britiske lov besværliggjorde tilbagesendelse. 

Netop denne ændring i slavernes flugtpraksis betød, at den dansk-

vestindiske koloniadministration i større grad måtte søge at indgå 

forhandlinger med den britiske koloniadministration om at få returneret 

de flygtende slaver. Som vist i dette kapitel var det dog langt fra altid 

tilfældet, at de dansk-vestindiske guvernører havde succes med disse 

forhandlinger. 

De to første sager om Adolph, Antoine og Josephine og de to slaver, 

hvis flugt lykkedes, involverede begge stjålne både og planer med Tortola 

som endedestination. Der fandtes allerede regulativer om bådes 

fortøjning, der skulle forhindre slavegjorte i at stjæle både og flygte i dem, 

hvorfor ejeren af den båd, Adolph, Antoine og Josephine flygtede i, Jean 

Baptiste Gomez, modtog en straf for ikke at have sikret sin båd mod 

tyveri. Det var dog ikke nok at regulere slavernes adgang til både som 

sagen om drengen Isaac, der fabrikerede en løgn og blev sejlet til Tortola 

af to fiskere, har vist. Som følge af denne sag så koloniadministrationen 

sig i stedet nødsaget til at forsøge kraftigt at kontrollere og regulere hvilke 

både, der befandt sig i farvandet omkring særligt St. Jan. Som illustreret i 
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brevet fra St. Jans plantageejere havde disse tiltag tilsyneladende ingen 

større effekt i forhold til at forhindre slavers flugt.  

Dette kapitel har vist, at forskningen i maritim marronage må 

nuanceres således, at de slavegjorte i højere grad inddrages som primære 

aktører for forandring. Slavernes flugt var netop det, der tvang 

koloniadministrationen til at reagere og indføre tiltag. Herimod står 

forskningens store fokus på forskellige europæiske kolonimagters inter-

koloniale magtspil, for eksempel det spanske imperiums strategiske brug 

af royale dekreter med lovning om frihed til bortløbne slaver. Denne 

praksis, hvor slavers flugt fremtvang reaktion fra koloniadministrationen, 

gentog sig selv gang på gang, når slaverne på ny omgik de tiltag, der skulle 

forhindre dem i deres flugt. Der var dermed et dynamisk forhold mellem 

slavernes flugt og koloniadministrationens reaktion på samme, som må 

medtages i fortællingen om maritim marronage.  

Hvad dette kapitel imidlertid også har vist er, at der var 

kommunikation og netværk mellem både slavegjorte og kolonimagterne, 

og at disse gik på kryds og tværs af Dansk Vestindien og de britiske 

kolonier. Disse netværk kunne iværksættes, når slaver flygtede. I det næste 

afsnit vil jeg derfor fokusere nærmere på, hvordan slavernes kunne danne 

netværk mellem kolonierne, og hvordan disse netværk blev iværksat, når 

planer om flugt var lagt.  
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Kapitel 2: Netværk, infrastruktur og flugt 

I det forrige kapitel fokuserede jeg på, hvordan de slavegjortes flugt og 

koloniadministrationens reaktion på flugten kunne repræsenteres som 

dynamiske fænomener, der gensidigt påvirkede hinanden. De udvalgte 

sager om Adolph, Antoine og Josephine samt Isaac rejser dog også andre 

spørgsmål, som relaterer sig til dette speciales spørgsmål om flugtens 

praksis: Hvilken slags viden og netværk havde de slavegjorte, som de 

kunne mobilisere og gøre brug af både før, under og efter flugten?  

Da eksempelvis Adolph, Antoine og Josephines årer gik itu på vejen 

mod Tortola, må de sandsynligvis have gjort brug af en vis viden om havet 

og områdets geografi, eftersom de besluttede sig for at forsøge at lade sig 

føre med vinden og strømmen mod Puerto Rico. Hvordan Isaac kendte 

ruten og kom fra Tortola til Peter’s Island, står hen i det uvisse. Måske 

havde han sejlet med sin ejer Henry Hill og havde derfor et kendskab til 

området på forhånd. Isaac må ligeledes også have vidst, at breve fra St. 

Thomas ofte fandt vej til Tortola via St. Jans fiskerbåde. Og hvad lavede 

Isaac i øvrigt de to dage, han tilbragte på Tortola, førend han sejlede mod 

Peter’s Island? Måske havde han familie eller venner på Tortola, som han 

kunne skjule sig hos. Kilderne i sagen om Isaac er tavse vedrørende dette 

punkt.  

De gennemgåede episoder afstedkommer altså langt flere spørgsmål 

end svar, når vi spørger ind til, hvordan flugten forløb og var planlagt. 

Sådanne aspekter af flugten, eksempelvis netværk og viden, vil jeg i dette 

afsnit forsøge at komme tættere på ved at undersøge en større sag om 14 

slaver, der flygtede fra St. Jan til Tortola i 1832. Forinden vil jeg dog 

skitsere, hvordan de slavegjortes netværk kunne skabes, udfolde sig og 

mobiliseres i koloniale og inter-koloniale rum.  

Salg og flytning – slavegjortes netværksdannelser 

Som vist i forrige afsnit indebar det at flygte fra en tilværelse som 

slavegjort ikke bare at sætte sig i en båd og sejle mod nærmeste koloni i 

håb om at opnå frihed eller en bedre tilværelse. Ruten dertil var fyldt med 

farer. Årer kunne knække, og de flygtede slaver kunne på ethvert tidspunkt 

risikere at blive opdaget i deres foretagende og blive opsamlet på åbent 
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hav og transporteret tilbage, hvor en straf ventede. Selv hvis de nåede 

sikkert frem til deres destination, betød det ikke, at de var i sikkerhed, 

eftersom de kunne risikere at blive opdaget og anholdt. Det må derfor 

have været af stor nødvendighed for slaverne, at de havde et netværk, der 

kunne mobiliseres, når planerne om flugten var lagt. Her spillede den nære 

geografi, som Dansk Vestindien havde med andre kolonier, ikke kun en 

rolle for hvor flugten gik hen, men var også medvirkende til at facilitere 

det netværk, som de slavegjorte var i stand til at gøre brug af i deres flugt. 

Adskillige forskere har på forskellig vis peget på, hvordan de 

slavegjortes sociale netværk og familier blev spredt, ikke kun på tværs af 

øerne St. Croix, St. Thomas og St. Jan, men også inter-kolonialt iblandt 

øerne i det caribiske rum. Historiker Lasse J. Bendtsen har eksempelvis 

omtalt, at der var en sammenhæng mellem internt salg af slaver på St. 

Croix og slavers villighed til at løbe bort. Ifølge Bendtsen repræsenterede 

det interne marked for salg af slaver en stor usikkerhed for de slavegjorte 

og deres familier. 84 Slaverne kunne dog udtrykke deres modstand mod 

salget, blandt andet ved at løbe bort. I 1816 løb 46 slaver fra plantagen 

Mount Welcome på St. Croix bort i protest, da de blev vidende om ejeren 

John Benners intention om at nedlægge plantagen og bortsælge en del af 

plantagens 77 slaver. Slaverne endte med, dels frivilligt og dels ved tvang, 

at vende tilbage til plantagen og fire hovedmænd i sagen blev efterfølgende 

dømt. Det blev som formildende omstændighed inden domsafsigelsen 

bemærket, at slaverne havde et særligt tilhørsforhold til plantagen, hvor de 

fleste enten var født eller havde boet meget længe. Ifølge dommerne var 

slaverne fra Mount Welcome altså løbet bort i protest mod at blive solgt.85  

Selvom risikoen for at blive solgt måske ikke var særlig høj, og selvom 

den interne slavehandel på St. Croix foregik inden for et relativt begrænset 

geografisk område, betød et salg alligevel et opbrud i den slavegjortes 

hverdag. Slaverne skulle forlade deres velkendte miljø, deres netværk af 

familie og venner, men også deres dyrkede provisionsgrunde, som for 

mange slavegjorte var deres primære levegrundlag. Som Bendtsen 

 
84 Bendtsen, Lasse J. “Intern slavehandel på St. Croix, 1750-1848” Speciale, Københavns 
Universitet, 2010, p. 45. 
85 Bendtsen, ”Intern slavehandel”, p. 96. 

https://www.zotero.org/google-docs/?26ozBM
https://www.zotero.org/google-docs/?26ozBM
https://www.zotero.org/google-docs/?FBCUPv
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påpeger, har slaverne på plantager med veletablerede familiestrukturer 

højst sandsynligt oplevet det at blive solgt bort som et stort overgreb, 

hvorfor de i nogle tilfælde ydede modstand, eksempelvis ved at løbe bort, 

som i sagen med Mount Welcomes slaver.86 Dog er der også forskning, 

der peger på, at internt salg kunne skabe nye bånd mellem de slavegjorte 

på plantagerne og dermed et netværk, som de kunne udnytte i 

flugtforsøg.87 

Slavegjorte blev ikke kun splittet fra familie og venner ved salg internt 

på øerne, men i særdeleshed også ved inter-koloniale salg mellem 

forskellige kolonier.88 Også her er der eksempler på, at slaver reagerede 

ved at løbe bort fra den koloni, de var ankommet til, i et forsøg på at vende 

hjem.89 Disse inter-koloniale salg har imidlertid også formet de slavegjortes 

netværk og medvirket til at hjælpe slaverne i deres flugtforsøg, eksempelvis 

ved at familier og venner på en fremmed koloni kunne forsyne den 

bortløbne slave med et skjulested i længere eller kortere tid. Et inter-

kolonialt netværk kunne også hjælpe med at facilitere flugtmuligheder for 

de slavegjorte, som historiker Jessica V. Roitman har foreslået i sine studier 

af de Nederlandske Antiller. Ifølge Roitman muliggjorde den relativt korte 

afstand mellem de hollandske kolonier Saba, St. Eustatius og St. Marteen 

og de britiske kolonier St. Kitts og Anguilla, at slavegjorte fra de 

hollandske kolonier flygtede mod de britiske øer. Samtidig betød 

netværket af slavegjorte øerne imellem, at bortløbne slaver i adskillige 

tilfælde vendte tilbage til de hollandske kolonier for også at hjælpe deres 

familier med at flygte.90 

Gennem salg både internt på de dansk-vestindiske øer og inter-

kolonialt blev de slavegjorte altså spredt fra deres familier og venner. 

Denne spredning betød, at deres netværk blev udvidet og at de, hvis de 

ønskede at flygte, havde mulighed for at udnytte dette netværk før, under 

og efter flugten. I det følgende vil jeg belyse, hvordan plantageejeren 

Elizabeth Threlfalls flytning af slaver fra Tortola til St. Jan i 1820’erne 

 
86 Ibid, 97. 
87 Dator, ”Frank Travels”, p. 345. 
88 Inter-kolonial slavehandel er eksempelvis undersøgt og beskrevet af Alex Borucki og 
Greg O’Malley for www.slavevoyages.org.  
89 Handler, “Escaping Slavery”, p. 199, 210. 
90 Roitman, “Land of Hope and Dreams”, p. 380. 
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endte med at skabe netop sådanne inter-koloniale netværk, der 

muliggjorde en større flugt fra St. Jan i 1831-32.  

Forsøg på at omgå loven 

I 1827 forsøgte englænderen frøken Elizabeth Threlfall, der ejede 

plantagen Sea Cow Bay på Tortola, at appellere til det britiske parlament. 

Frøken Threlfall ønskede at få tilladelse til at transportere 120 slaver fra 

sin Tortola-plantage over til sine besiddelser Cabrittehorn, Bourdeaux 

samt Lille og Store Lamesure på St. Jan. Efter egen overbevisning kunne 

hun profitere bedre på slaverne der, da jorden på St. Jan ikke var lige så 

udpint som på Tortola.91 I sin appel bemærkede Threlfall tillige, at mange 

af hendes slaver på Tortola havde familieforbindelser på St. Jan, 

underforstået at flytningen også skulle tjene til forbedring af de 

slavegjortes sociale vilkår.92 At Threlfall appellerede til det britiske 

parlament om tilladelse var et udtryk for, at parlamentet, som behandlet 

tidligere i dette speciale, i 1825 ved lov havde sidestillet flytningen af slaver 

fra britisk territorium til et andet fremmed territorium med pirateri. Som 

omtalt tidligere var det kun slaver, der arbejdede som såkaldte ”husslaver”, 

fiskere eller sømænd, der kunne bevæge sig på tværs af kolonierne under 

de gældende bestemmelser.93 Nu lobbyede Threlfall for et tillæg til denne 

lov, der skulle muliggøre, at hun kunne transportere sine plantageslaver 

under samme betingelser som ”husslaver”, fiskere og sømænd.  

På trods af Threlfalls forbindelser i det britiske underhus blev ingen 

sådanne ændringer tilføjet til Slave Trade Act.94 Hvis Threlfall ønskede at 

flytte sine slaver fra Tortola til St. Jan, måtte hun altså søge andre veje, der 

gik uden om lovens rammer. Noget tyder på, at Threlfall fandt en sådan 

omvej; i 1829 kom det koloniadministrationen på Tortola for øre, at 

Threlfall havde udnyttet en eksisterende mulighed i lovgivningen til at 

flytte sine slaver.  

 
91 “Case of Miss Threlfall and her Slaves, being an Appeal in Behalf of One Hundred and 
Twenty Black Men, Women, and Children, proposed to be transported for her Profit”, i 
Anti-Slavery Monthly Reporter June 1825-May 1827, maj 1827, p. 384. 
92 “Case of Miss Threlfall”, p. 390. 
93 Smith, Angel: An Anatomy of a Slave Society in Transition: The Virgin Islands, 1807-1864, 
PhD-afhandling, University of Hull, 2011, p. 95. 
94 Smith, An Anatomy of a Slave Society, p. 96. 
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Den 20. oktober 1829 ankom Threlfall til toldkontoret på Tortola 

med seks af sine slaver. Her angav hun to af slaverne som såkaldte 

”husslaver” og fire som sømænd og sejlede derpå til St. Jan. 

Tilsyneladende var dette en manøvre, Threlfall med succes havde benyttet 

sig af gentagne gange. Ifølge et brev fra toldkontoret til guvernør Maxwell 

havde en af Threlfalls slaver tidligere klaget til toldofficeren over, at de 

slaver Threlfall angav som sømænd, i virkeligheden blev sat til at arbejde i 

marken på Threlfalls plantager på St. Jan.95 Dette underbyggedes af to af 

Threlfalls slaver, Charles og Jemmy, der ankom til Tortola d. 3. november 

1829. Her angav Charles og Jemmy, at de ingen intention havde om at 

vende tilbage til St. Jan, da de blev behandlet dårligt af deres ejerinde og 

tillige blev sat til at arbejde på plantagerne. To dage senere ankom Threlfall 

til Tortola med slaverne Nero, Nicholas, Kitty og William Fisher, der 

ligeledes anklagede Threlfall for at sætte dem til plantagearbejde, anklager 

som Threlfall pure nægtede.96  

Sagen endte med at sætte en stopper for Threlfalls udnyttelse af 

hullerne i Slave Trade Act, men havde tilsyneladende ikke særlig 

vidtrækkende konsekvenser for Threlfall selv. Få år senere begærede hun 

om tilladelse til at flytte de sidste tilbageværende slaver fra Tortola til 

Trinidad for at sælge dem der.97 Elizabeth Threlfall døde 19. november 

1831, kort efter denne forespørgsel. Kaptajn J. Mourier overtog 

plantagerne Cabrittehorn, Lille og Store Lamesure og Louis Michel 

overtog plantagen Bourdeaux. Samtidig overtog Mourier og Michel dog 

også alle de slaver, Threlfall havde haft held med at overflytte fra Tortola 

til St. Jan.  

Sagen om Elizabeth Threlfalls ulovlige flytning af sine slaver er central 

for at forstå de flugtforsøg, som siden udfoldede sig fra St. Jan til Tortola. 

Den etablerer, at der tilsyneladende var plantageejere på Tortola, der 

omgik loven og efter forgodtbefindende flyttede slavegjorte frem og 

tilbage mellem Tortola og St. Jan. I tilfældet med Threlfall havde hun 

 
95 St. Christopher (St Kitts), Nevis and the Virgin Islands, 1829, vol. 1, Despatches, 
CO239/20, 12. oktober 1829. Tilgået via Colonial Caribbean, The National Archives, 
UK.  
96 Ibid. 
97 Smith, An Anatomy of a Slave Society, p. 99. 
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mulighed for at placere dem på hele fire forskellige plantager på St. Jan. 

Eftersom Threlfalls slaver kun fremgår af matrikellisterne for Bourdeaux-

plantagen, kan det ikke ud fra kilderne vurderes, hvilke plantager de 

slavegjorte fra Tortola endte på. Der skete dog en tydelig stigning fra 1828, 

hvor 79 slaver befandt sig på Bourdeaux, og til 1829, hvor 98 slaver 

befandt sig på plantagen.98 Selvom matrikellisterne altså kun kan informere 

os om antallet af slavegjorte på Bourdeaux, har nogle af disse slaver dog 

formentlig også boet og arbejdet på Threlfalls andre plantager. Dette kan 

blandt andet udledes af en episode med de to slavegjorte kvinder, Phiba 

og Abba, som gennemgås i et senere afsnit. Disse to kvinder havde begge 

været ejet af Threlfall og boede i 1832 på en af J. Mouriers plantager, enten 

Lille og Store Lamesure eller Cabrittehorn, som han havde erhvervet sig 

efter Threlfalls død.  

 

Kort over St. Jan, 1780. Jeg har forsøgt at markere den omtrentlige placering af de fire plantager: 
Lille Lamesure (blå), Store Lamesure (rød), Cabrittehorn (gul) og Bourdeaux (grøn). Beskåret i 

forhold til original.99 

 
98 Matrikel for St. Thomas og St. Jan 1828-1832, hhv. 1828 og 1829, RrVR, RA. 
99 337 209 Kort over St. Jan 1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm, Kort og tegninger, 

Rentekammeret, RA. 
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Slavernes sociale netværk har altså som minimum spændt fra Coral Bay-

kvarteret i den østlige del af St. Jan til Lamesure Bay på den sydlige del af 

øen. Eftersom Threlfall ydermere havde flyttet et ukendt antal slaver fra 

Tortola til St. Jan, betød dette, at der var etableret klare forbindelser mellem 

de to øer, som de slavegjorte havde mulighed for at gøre brug af, hvis de 

ønskede at flygte. Det er netop dette aspekt, vi skal se nærmere på i de 

følgende afsnit, der omhandler Threlfalls slavegjortes flugt fra St. Jan i 

1831-32.  

Threlfalls slaver vender hjem 

Den 29. august 1831 mødte Jacob Enoe, ejeren af plantagen Concordia på 

den sydlige del af St. Jan, ind på St. Jans politikammer for at melde sin 

robåd stjålet. Båden havde været lænket til en af træerne ved bugten nær 

plantagen og var forsvundet i løbet af natten. Enoe vidste ikke, hvem der 

havde stjålet båden. Han kunne dog fortælle politimesteren, at nogle af de 

slavegjorte fra Concordia havde fortalt ham, at de havde set tre af 

Elizabeth Threlfalls slaver, Peter og to unavngivne kvinder, passere forbi 

Concordia samme aften som båden forsvandt.  Enoe kunne desuden 

fortælle, at Peter var en af de slaver, Threlfall havde overført til St. Jan fra 

sin Tortola-plantage Sea Cow Bay. Han formodede derfor, at Threlfalls 

tre slaver havde stjålet båden for at sejle tilbage til Tortola.100  

Næste dag ankom forvalter Carty, der var ansat på Elizabeth Threlfalls 

plantage Bourdeaux, til politikammeret. Han meddelte, at syv slaver, tre 

mænd, to kvinder og to børn, var forsvundet fra Bourdeaux natten mellem 

d. 28. og 29. august. Han frygtede, de var sejlet til Tortola med Enoes 

båd.101 Omkring to uger senere ankom Elizabeth Threlfall selv til 

politikammeret for at fortælle, at endnu en af hendes slaver fra Bourdeaux, 

Curtis, var flygtet på en tømmerflåde.102 Curtis var gået til øens østende, 

havde bygget en flåde af karitétræ og sat den i vandet i håbet om at nå 

Tortola. Strømmen var dog for stærk, og han måtte gå i land på Thatch 

 
100 St. Jan Landfoged, Politijournaler 1829-1836, 29. august 1831, St. Thomas og St. Jan 
Guvernement, RA.  
101 Ibid, 30. august 1831. 
102 Ibid, 12. september 1831. 
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Island vest for Tortola, hvorfra han blev bragt tilbage til St. Jan et par dage 

senere.103   

Om Peter og de to kvinder var blandt de syv slaver, der flygtede fra 

Bourdeaux natten til d. 29. august, nævner protokollen desværre intet om, 

da navnene på de bortløbne slaver ikke blev registreret. Vi må dog 

formode, at Peter og de to kvinder var med i flugten, eftersom de blev set 

i nærheden af Concordia samme aften, som Enoes båd forsvandt. Det 

vides heller ikke, hvor eller hvornår slaverne fra Bourdeaux steg ombord 

på båden. Hvad der imidlertid med sikkerhed kan siges er, at en større 

gruppe slavegjorte fra Elizabeth Threlfalls Bourdeaux-plantage denne nat 

flygtede mod Tortola - og de var ikke de sidste.  

Hvad denne og den næste sag etablerer er, at slavegjortes flugt ikke 

nødvendigvis handlede om et abstrakt begreb som ‘frihed’, men at slaver 

også flygtede for at vende hjem eller se deres familier. Sager som disse kan 

være med til at nuancere vores forståelse af, hvad der drev slavegjorte til 

at flygte og kan hjælpe os med at skrive motiverne bag flugten frem. 

Tortola-både og frie afrocariberes forretninger 

I midten af januar 1832, fire måneder efter Peter og de seks andre slavers 

succesfulde flugt mod Tortola, fik landfoged og politimester Vibe Kierulff 

på St. Jan travlt igen. I løbet af få dage var der indløbet flere meldinger 

om, at adskillige slaver, i alt 14, var forsvundet fra forskellige plantager, 

der alle havde tilhørt den nu afdøde Elizabeth Threlfall. Ifølge 

politimesteren var der næppe nogen tvivl om, at både fra Tortola i 

fuldmånens skær lagde til på St. Jan for at “bortføre denne Øes Slaver” og 

at der måtte være tale om en række “forud aftalte Complotter”.104 Der gik 

også forlydender om at de syv slaver, der havde stjålet Jacob Enoes båd i 

august 1831 og var flygtet til Tortola, stadig havde båden og brugte denne 

til at sejle slaver væk fra St. Jan.105 Hvordan var det lykkedes så mange 

slavere at flygte inden for relativt kort tid og var der, som Kierulff 

antydede, tale om en række forud aftalte komplotter? Eller skulle man i 

 
103 Ibid, 13. september 1831. 
104 Sager til Referatprotokol B, 1832 1-140, no. 33/1832, 26. januar 1832, GG, RA.  
105 St. Jan Landfoged, Politijournaler 1829-1836, 18. januar 1832, St. Thomas og St. Jan 
Guvernement, RA. 
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stedet se mod nogle af øens frie afrocaribiske fiskere, der kendte havet og 

øernes bugter særdeles godt? 

De to slavegjorte kvinder, Phiba og Abba, var nogle af de første af de 

i alt 14 slaver, der flygtede fra St. Jan. Natten til d. 16. januar 1832 havde 

Phiba og Abba pakket alle deres klæder samt nogle ejendele, der tilhørte 

deres nuværende ejer, kaptajn J. Mourier. Abba tog sit barn Susanna og 

sammen begav de sig alle tre i mørket ned til strandbredden, hvor de gik 

ombord på en båd. I månelysets skær sejlede båden dem nu tilbage til 

Tortola, hvor de alle tre få år forinden var blevet flyttet fra af deres forrige 

ejer, den nyligt afdøde Elizabeth Threlfall.106 Phiba og Abba blev dagen 

efter set på Threlfalls tidligere plantage Sea Cow Bay, hvor de fortalte 

Tortola-indbyggeren William Johnston, at en båd fra St. Jan havde ført 

dem over. Hvilken båd ville de ikke sige.107 Dagen forinden havde William 

Johnston på samme plantage set en kvinde og en mand, Sally og Jemmy, 

som han vidste tilhørte Louis Michels plantage Bourdeaux på St. Jan. 

Adspurgt om hvordan de var kommet dertil, svarede de, at de var blevet 

sejlet derover i en båd ført af to frie afrocaribere, som de havde betalt $6 

for overfarten. Båden var ejet af en mand ved navn Herrard Powler. De 

angav, at den ene såkaldte frimand hed Johannes Petersen og at den anden, 

som de ikke kendte navnet på, havde virket meget beruset.108 Fra et senere 

forhør fremgår det, at den anden frimand, der var “meget beskjænket”, 

var George Heyliger.109  

Det var dog ikke kun Sally og Jemmy, der havde befundet sig i båden 

med Johannes Petersen og George Heyliger. Også Sallys søn, Lucas, som 

var gift med Abba, var flygtet sammen med dem. Der var altså her tale 

om, at de to grupper af slaver, der flygtede med et døgns mellemrum, både 

havde familieforbindelser, men også stærke forbindelser til Tortola. Da 

forvalteren af Bourdeaux blev adspurgt om, hvorvidt han kendte nogen 

grund til slaverne flugt, erklærede han, at han bestemt ikke kendte til nogen 

årsag, eftersom “Slaverne [havde] forekommet ham at være vel tilfredse 

og [havde] faaet deres Allowance deels Frietiid, ligesom og andre 

 
106 Ibid, no. 3/1832, 16. januar 1832.  
107 Ibid, no. 3/1832, 24. januar 1832. 
108 Ibid. 
109  Ibid. 
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Privilegier der [tilstod] Slaverne paa Plantagerne”.110 Ifølge forvalteren 

måtte årsagen snarere være, at Abba måtte have forført de andre til at gå 

med sig, eftersom hun var “Tortola Slave”. 111 

Johannes Petersen og George Heyliger blev kort tid efter arresteret. 

Under et senere forhør af Johannes Petersen fremkom en række 

informationer om, hvorledes flugten var planlagt og eksekveret. Omtrent 

tre uger før Lucas, Sally og Jemmys flugt var en af mændene kommet til 

Petersens bopæl i Coral Bay. Petersen erklærede under forhøret, at han 

ikke kendte mandens navn, men det må enten have været Lucas eller 

Jemmy. Manden havde her spurgt, om Petersen kunne sejle ham til 

Tortola, da han ønskede at besøge sine venner. Ifølge Petersen havde 

manden fortalt, at han ofte førhen, mens Elizabeth Threlfall stadig var i 

live, havde taget plantagens båd om natten og var sejlet til Tortola og 

tilbage igen. Johannes Petersen og den unavngivne mand aftalte, at 

Petersen skulle sejle til Lamesure Bay den efterfølgende lørdag nat og 

samle manden op. Petersen dukkede dog ikke op som aftalt, men valgte i 

stedet at foretage sejlturen en lørdag aften tre uger senere.112  

På dagen for Lucas, Sally og Jemmys flugt havde Petersen lånt Herrard 

Powlers båd. Ifølge forhør af både Powler og George Heyliger havde 

Petersen lånt båden under påskud af, at han skulle besøge sin hustru i Cruz 

Bay på vestenden af St. Jan.113 Petersen og Heyliger forlod Powlers hus i 

Coral Bay og sejlede afsted mod Lamesure Bay omtrent kl. 16. Nogle timer 

senere ankom de til Lamesure Bay. Her gik Petersen i land og mødte 

Lucas, Sally og Jemmy, der gemte sig i busken. Med sig havde de nogle 

pakker med tøj og sengeklæder samt en kasse og en kiste, som de noget 

tid forinden havde gemt i samme busk. Lucas, Sally og Jemmy gik ombord 

i båden og Johannes Petersen og George Heyliger sejlede mod Tortola. 

Heyliger måtte dog tilbringe det meste af sejlturen liggende, da han havde 

drukket sig for fuld i rom. Da de ankom til Tortola ved midnatstid steg 

Lucas, Sally og Jemmy af båden, udvekslede et par ord med Petersen og 

betalte ham for overfarten. Herefter skiltes deres veje. Johannes Petersen 

 
110 Ibid, no. 3/1832, 16. januar 1832. 
111 Ibid. 
112 Ibid, no. 3/1832, 24. januar 1832. 
113 Ibid. 25. januar 1832. 
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og George Heyliger sejlede tilbage til St. Jan og satte båden i land ved 

Powlers hjem i Coral Bay. Lucas, Sally og Jemmy blev dagen efter set på 

afdøde frøken Threlfalls plantage Sea Cow Bay på Tortola.114  

Vi ved fra afhøringerne af både William Johnston, der havde mødt 

Sally og Jemmy på Tortola, og George Heyliger og Johannes Petersen, at 

Petersen modtog en relativt stor pengesum som betaling for overfarten til 

Tortola.115 Transaktionen tyder på, at de frie afrocaribere, der havde 

adgang til både, kunne etablere en forretning baseret på slavernes flugt og 

profitere ganske fordelagtigt på St. Jans nærhed til Tortola og de 

muligheder for frihed, slaverne på flugt havde dér. Denne antagelse 

underbygges ydermere af, at Lucas, Sally og Jemmys flugt ikke er den 

eneste i kildematerialet, der involverer såkaldte ”passagepenge”. I marts 

1827 stod politimester på St. Thomas, H. H. Berg, nemlig med en lignende 

sag. Noget tid forinden var tre slaver, Benjamin, Welcome og Louise 

Baptiste, undsluppet fra St. Thomas. Til Berg var der indløbet rygter om, 

at de tre slaver var blevet ført til Tortola i en St. Jan-båd ført af den 

døvstumme mand Johannes Zytzema og slaven Kingsdale, der begge 

boede på St. Jan. Flere af forhørene i sagen berettede om, hvordan 

Zytzema ved ankomsten til Tortola havde modtaget $3 af slaverne som 

betaling for overfarten.116   

De ovenstående sager med ”passagepenge” involveret antyder, at der 

var en form for forretning indlejret i infrastrukturen omkring slavernes 

flugt. Sagerne udvalgt til dette speciale er uden tvivl ikke de eneste, der 

beskriver denne form for infrastruktur. Aspektet har dog ikke hidtil været 

belyst i forskningen om maritim marronage, hvorfor mere opmærk-

somhed bør tillægges dette. 

 
114 Ibid.; Ibid no. 3/1832, 24. januar 1832. 
115 Arbejdernes lønninger efter frigivelsen af slaver i Dansk Vestindien i 1848 kan give et 
bud på, hvor stor en pengesum, der er tale om. Til sammenligning modtog en 
førsteklasses arbejder fem styver (syv cent) daglig og en andenklasses arbejder tre styver 
(fire cent). Se blandt andet Olsen, Poul Erik (red.), Danmark og Kolonierne -  Vestindien: St. 
Croix, St. Thomas og St. Jan, GAD, 2017, p. 297. 
116 Det sekrete råd/Sekreterådet, Gruppeordnede sager (9.) – Sociale og kulturelle 
forhold, Slavesager 1821-1839, no. 263/1827, GG, RA. 
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Sagens løse ender 

At dømme ud fra de detaljer, der fremkom under de forskellige forhør af 

Johannes Petersen, George Heyliger og Herrard Powler, lader det til at 

have været en nøje planlagt og veltilrettelagt flugt. Under forhøret nægtede 

Petersen dog at have haft nogen som helst samtale med den ukendte mand 

efter deres først møde, selvom han af politimesteren blev gjort 

opmærksom på det urimelige i hans forklaring: hvis Petersen ikke var 

dukket op som aftalt og ikke havde aftalt andet med manden 

efterfølgende, hvordan kunne Lucas, Sally og Jemmy så have vidst, at 

Petersen ville komme lørdag tre uger senere? Og hvis de ikke vidste, at 

planerne var blevet ændret, hvorfor havde de så gemt sig i busken den 

pågældende aften og ligeledes medtaget deres ejendele? At gå bort fra 

plantagen efter mørkets frembrud indeholdt trods alt en relativt stor risiko 

for at blive opdaget, især hvis man allerede forinden havde båret sine 

ejendele væk. På trods af presset fra politimesteren nægtede Petersen 

gentagne gange at have talt med andre end den omtalte mand. Han 

tilføjede desuden, at han ikke vidste, at der skulle flere med i båden og 

nægtede, at der var blevet lovet ham nogen betaling. Han indrømmede 

dog, at han efter ankomsten på Tortola havde modtaget penge fra 

slaverne.117  

Det kan måske forekomme underligt, at Petersen under forhøret 

tilsyneladende valgte at lyve om den aftale, han havde indgået med de tre 

slaver. Set fra Petersens synspunkt må dette dog have været et forsøg på 

at formilde omstændighederne. Hvis han indrømmede, at han efter første 

møde havde haft gentagne samtaler med slaverne, ville det måske i højere 

grad have været karakteriseret som det, Kierulff havde omtalt som “forud 

aftalte Complotter”.  Derfor indrømmede Petersen måske ikke i første 

omgang, at han havde medvirket til Lucas, Sally og Jemmys flugt, men 

forsøgte i stedet at overbevise politimesteren om, at han den omtalte aften 

havde været på fisketur ved Buck Island.118 Petersen indrømmede således 

 
117 St. Jan Landfoged, Politijournaler 1829-1836, no. 3 1832, 24. januar 1832 St. Thomas 
og St. Jan Guvernement, RA. 
118 Ibid. 
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først sin medvirken efter, at han blev konfronteret med Powlers og 

Heyligers forhør.   

Når forhørene fra sagen gennemgås, opstår der imidlertid også andre 

spørgsmål, der centrerer sig om den anden hovedmistænkte, George 

Heyliger. Hvorfor valgte Johannes Petersen at tage Heyliger med i båden, 

når Petersen havde en anden frimand, Jacob, ansat til at sejle med sig? Og 

hvorfor var Heyliger øjensynligt så beruset på turen? Kilderne kan 

desværre ikke svare entydigt på disse spørgsmål. Måske ville Petersen ikke 

involvere Jacob i planerne om at sejle slaver til Tortola, og måske havde 

Petersen og Heyliger en forretning kørende, hvor de hjalp slaver med at 

flygte og modtog kontant betaling for arbejdet. Heyligers fordrukne 

tilstand kan måske tyde på, at han var bange for at blive opdaget, og derfor 

måtte dulme sine nerver med en flaske rom eller omvendt, at de ikke anså 

det at sejle slaver til Tortola som værende særlig risikofyldt.  

Der er dog noget, der tyder på, at Heyliger generelt var mere 

involveret i slavernes flugt end indrømmet; at han var mere end blot en 

beruset medpassager, men også havde deltaget i planlægningen af andre 

slavers flugt. Yderligere syv slaver, denne gang fra plantagen Lamesure, 

var nemlig forsvundet et par dage efter Lucas, Sally og Jemmy og Abba og 

Phibas flugt. De blev ligeledes set på Tortola den efterfølgende dag af 

indbyggeren William Johnston.119 Under politimesterens efterforskning og 

de talrige forhør i sagen kom det desværre ikke frem, hvordan de bemeldte 

slaver formåede at slippe væk. To uger efter flugten kom det dog 

forvalteren af Lamesure for øre, at George Heyliger var blevet set på 

plantagen samme dag, som de syv slaver forsvandt. Heyliger var endda 

blevet set tale sammen med Kitty, Curtis, Corrin, Phoenix og Rose, der 

alle var blandt de slaver, der løb bort samme aften.120 Hvad de talte om, 

beretter forhørene desværre intet om. Det er heller ikke til at sige, hvor 

mange af de bortløbne slaver, der var blevet bragt fra Tortola til St. Jan af 

Elizabeth Threlfall. Phoenix var dog gift med Sally, som Johannes 

Petersen og George Heyliger nogle dage forinden havde sejlet til Tortola. 

Det er derfor ikke utænkeligt, at Heyliger medvirkede til at hjælpe Sallys 

 
119 Ibid, no. 3/1832, 24. januar 1832. 
120 Ibid, 1. februar 1832. 
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mand, Phoenix, til også at flygte, hvad end Heyliger selv sejlede dem 

derover, fik det arrangeret med en anden bådejer på St. Jan eller måske 

havde forbindelser til de flygtede slaver på Tortola.  

Underretten og landsoverrettens domme 

Sagen om de 14 flygtede slaver var øjensynlig så kompleks og iøjefaldende, 

at generalguvernøren vurderede, at den i første omgang skulle dømmes i 

underretten, der for St. Jans tilfælde blev forestået af landfogeden på 

øen.121 Dommeren i sagen, politimester og landfoged Vibe Kierulff, fandt, 

at Johannes Petersen var hovedmanden bag Sally, Jemmy og Lucas’ flugt. 

Petersen blev derfor idømt 75 slag med en pisk af tamarind-grene foran 

plantagen Lamesure. Efterfølgende skulle han hensættes i 

forbedringshuset i 2 år. George Heyliger blev dømt for at være medvider 

og medskyldig i flugten, men retten vurderede det som en formildende 

omstændighed, at Heyliger var beruset, da han steg ombord i båden. Han 

havde dog gjorde sig mistænkelig ved at have ført samtaler med de syv 

slaver, der løb bort fra Lamesure. Heyliger blev derfor idømt 50 slag pisk 

på Lamesure og 12 dage på vand og brød i arresten. Petersen og Heyliger 

skulle ydermere betale værdien af de tre bortløbne slaver samt sagens 

omkostninger.122  

Herrard Powler blev idømt den strengeste straf, muligvis fordi han 

endnu var slavegjort. Kierulff vurderede, at han, blandt andet ved at have 

givet Heyliger rom at drikke inden denne og Petersens afsejling, havde 

gjort sig stærkt mistænkelig og måtte menes at have være med til at 

planlægge flugten. Ydermere kom det under retssagen frem, at Powler 

tidligere gentagne gange havde forsøgt at bortføre sin hustru Eliza, samt 

dennes barn og moder, fra plantagen Bourdeaux. Selvom Powler altså ikke 

på samme måde som Petersen og Heyliger kunne sættes i direkte 

forbindelse med flugten, blev han grundet tidligere forseelser og mistanke 

idømt 100 piskeslag på Lamesure, hvor han også skulle brændemærkes. 

Derefter skulle han bortsælges til landsforvisning for livstid fra Dansk 

 
121 Olwig, Karen Fog, “Ret og Lov - magt og afmagt. Et eksempel fra Dansk Vestindien” 
i Historie (17), 1988, p. 387. 
122 St. Jan Landfoged, Landsretsprotokoller 1820-1836, 25. april 1832, St. Thomas og St. 
Jan Guvernement, RA. 
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Vestindien og hvis han efter dette fandtes på øerne igen, skulle han bøde 

med sit liv.123 

At Johannes Petersen og George Heyliger som frie afrocaribere blev 

idømt at modtage en så streng korporlig afstraffelse som piskning, og især 

at det skulle foregå i offentligheden foran Lamesure-plantagen, var 

særegent. Afstraffelsen af frie afrocaribere foregik som regel i de kvarterer, 

hvor de frie afrocaribere boede, eksempelvis i de såkaldte “frigotter” i 

Christiansted på St. Croix. Slaverne derimod modtog deres straf ved 

justitsstøtterne til mere offentligt skue.124 I forhold til straffens korporlige 

karakter har historiker Gunvor Simonsen i sine studier af slavegjortes 

retslige vidnesbyrd i Dansk Vestindien for eksempel peget på, at 

tendensen til at afstraffe slaver med pisk i perioden 1800-1848 var 

nedadgående, og at straf ved tvangsarbejde i stedet i højere grad blev taget 

i brug.125 En lignende tendens kan derfor også have været gældende for 

afstraffelsen af frie afrocaribere.  

Med ovenstående in mente kan underrettens dom over Petersen, 

Heyliger og Powler derfor også siges at have været særdeles streng for sin 

samtid. Tilsyneladende fandt generalguvernøren også, at dommen måtte 

vurderes på ny, eftersom sagen blev sendt videre til landsoverretten, den 

øverste retsinstans i Dansk Vestindien. Her udtalte retten, at den ikke 

kunne billige de af Kierulff udmålte straffe, navnlig piskning af Petersen 

og Heyliger og brændemærkning af Powler. Landsoverretten underkendte 

derfor underrettens dom og tilkendte i stedet Petersen til en straf af et års 

fæstningsarbejde og Heyliger seks dages fængsel på vand og brød. Powler 

modtog atter den strengeste straf med “150 Slag Tammerindepidsk paa et 

Torv eller andet offentlig Sted, samt 1 Aars Arbeide i Jern, imellem de 

criminelle Slaver i St. Thomæ Fort”.126 Hvad der videre skete med 

Petersen, Heyliger og Powler vides ikke.  

 

 
123 Ibid. 
124 Simonsen, Gunvor, “En fortræffelig Constitution - om konstruktion af social orden 
på de Dansk Vestindiske Øer i sidste halvdel af 1700-tallet”, Speciale, Roskilde 
Universitet, 2000, pp. 49-50.  
125 Simonsen, Slave Stories, p. 161.  
126 Domprotokoller, U 1827-1832, 2. juni 1832, Landsoverretten for De Vestindiske Øer, 
RA. 
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*** 

Dette kapitel har vist, at slavegjortes flugt var mere kompliceret end som 

så i høj grad var præget af deres netværk og den tilgængelige infrastruktur. 

Sagerne har også vist, at de slavegjortes netværk spændte vidt over 

adskillige plantager på St. Jan og Tortola og mellem slavegjorte og frie 

afrocaribere. Disse netværk kunne mobiliseres, når flugt skulle planlægges 

eller eksekveres. Episoden med Johannes Petersen, George Heyliger og 

Herrard Powler viser ydermere, at vi må komplicere vores forståelse af 

slavernes flugt, eftersom Petersen modtog en klækkelig betaling for 

overfarten. Dermed kan det heller ikke udelukkes, at nogle frie 

afrocaribere, der havde adgang til både, anså de slavegjortes flugt som en 

forretning, de kunne profitere på, og at dette var en del af flugtens 

infrastruktur. Dette underbygges ydermere af, at en lignende situation 

fandt sted i 1827, da Johannes Zytzema sejlede en gruppe slaver fra St. 

Thomas til Tortola og modtog såkaldte ”passagepenge” for overfarten. 

Slavernes flugt handlede altså ikke blot om at stjæle en båd, sætte denne i 

vandet og sejle mod en fremmed koloni i håb om det bedste. Som vi så i 

sagen om Elizabeth Threlfall, rykkede hun sine slaver op med rode fra 

Tortola og tvang dem til at efterlade deres hjem, familie og venner, fordi 

det ikke længere var profitabelt for hende at have dem på Tortola. Nogle 

af disse slaver ønskede højst sandsynligt at vende tilbage til Tortola igen, 

og denne flytning havde skabt netværk mellem Tortola og St. Jan, som i 

de efterfølgende år kunne benyttes til hjælp før, under og efter flugt.  
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Kapitel 3: Viden, færdigheder og flugt 

I forrige kapitel undersøgte jeg, hvordan de slavegjortes netværk kunne 

forme og facilitere slavernes flugt både før, under og efter flugten. Nogle 

slaver flygtede måske for at vende tilbage til et velkendt område, hvor de 

tidligere havde boet, mens andre flygtede for at blive genforenet med deres 

familie. Som nogle af de allerede gennemgåede sager i kapitel 1 og kapitel 

2 har vist, var de slavegjortes netværk dog ikke det eneste hjælpemiddel, 

slaverne kunne gøre brug af under deres flugt. Også de slavegjortes viden 

om blandt andet lovgivningen på andre kolonier og det geografiske rum, 

de befandt sig i, var med til at påvirke, hvor flugten gik hen og hvornår 

flugten fandt sted. Deres opøvede færdigheder var ligeledes med til at 

sikre, at flugten overhovedet var mulig. 

Som omtalt tidligere har forskningen i slavegjortes mobilitet belyst, 

hvordan slavernes viden og evner var vitale for deres flugt. Slavernes brug 

af både til fiskeri gav dem viden om områdernes geografi og havstrømme 

og gjorde det muligt at udforske områder omkring øerne, sejle i periferien 

af fremmede nationers kolonier og forestille sig, at flugt var mulig. Kevin 

Dawson har for eksempel peget på, at slavernes brug af både kunne trans- 

Stik af skildpadde-jagt i Fransk Vestindien, 1600-tallet. Stikket viser, hvordan slaverne 
kunne benytte både til for eksempel at fiske efter skildpadder. 127 

 
127 "Tortoise Hunting/Fishing, French West Indies, 17th cent.", Slavery Images: A Visual 

Record of the African Slave Trade and Slave Life in the Early African Diaspora, tilgået 
15/12/2021, http://www.slaveryimages.org/s/slaveryimages/item/842. 
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formere øerne “from grains of sand and chunks of coral thrust up from 

the depths, into concentric links of opportunity, creating constellations of 

hope and freedom.”128  

Bådene kunne også benyttes til at transportere og sælge varer på 

markederne i byer som Charlotte Amalie. I byerne kunne de komme i 

kontakt med andre slaver og frie afrocaribere, der arbejdede på de 

tilliggende fremmede nationers skibe. Havnene og strømmen af skibe og 

mennesker ”provided the medium of long-distance communication and 

allowed interested Afro-Americans to follow developments in other parts 

of the world”, som Julius S. Scott har omtalt.129 I havnene blev der spredt 

nyheder og rygter om alle dele af det caribiske område, og slaverne kunne 

udveksle oplevelser og viden om forholdene for slaver på andre 

kolonier.130 Kommunikationsnetværkene kunne således bidrage til, at 

slavernes viden om blandt andet lovgivning på andre kolonier blev 

udvidet, og at denne viden kunne benyttes til brug for flugt, for eksempel 

mod Tortola.  

Slavernes kommunikationsnetværk og viden om andre kolonier gav 

dem forestillingen om, at flugt var mulig. Deres evner til at føre både var 

imidlertid det, der muliggjorde flugten. Indtil nu har forskningen i maritim 

marronage dog ikke i nogen videre grad belyst, hvordan de slavegjortes 

brug af viden og evner udformede sig under den faktiske flugt. Det er 

imidlertid dette, jeg vil forsøge at se nærmere på i dette kapitel. Jeg vil 

således forsøge at belyse to episoder, hvor slavernes viden havde en central 

betydning for deres flugt. Den ene sag handler om en gruppe slaver, der 

baserede deres flugt ud fra en særlig forestilling om forholdene på Tortola. 

Den anden sag omhandler, hvordan slavegjorte fra plantagerne Monsberry 

og Hermanfarm på St. Jan i 1845 udnyttede deres færdigheder og viden til 

at flygte mod Tortola.  

Forinden denne sag er det dog nødvendigt kort at skitsere, hvordan 

den dansk-vestindiske koloniadministration i begyndelsen 1840’erne 

gennemførte forskellige tiltag i et forsøg på at hindre slavernes flugt fra 

 
128 Dawson, Undercurrents of Power, p. 212. 
129 Scott, The Common Wind p. 38-39.  
130Ibid, p. 15. 
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øerne efter den britiske emancipation. Disse tiltag havde nemlig betydning 

for, hvordan slaverne fra Monsberry og Hermanfarm efterfølgende 

planlagde og eksekverede deres flugt.  

Slavery Abolition Act og rygter om bedre levevilkår 

I 1833 vedtog det britiske parlament Slavery Abolition Act. Loven, der trådte 

i kraft i august 1834, frigav alle britiske slaver under seks år og fire år senere 

i 1838, efter afskaffelsen af apprenticeship-systemet, var alle slavegjorte på 

de britiske kolonier lovformeligt frigivet. 131 Slavery Abolition Act lader til 

yderligere at have gjort Tortola til et attraktivt tilflugtssted for slaver fra 

St. Jan, eftersom de ved at sætte fod på britisk jord fik status som frie, i 

hvert fald i de britiske kolonier. Resultatet var, ifølge historiker Neville A. 

T. Hall, at flugt fra Dansk Vestindien til de britiske besiddelser, særligt 

Tortola, fra 1839 steg kraftigt.132  

Rygterne om frigivelsen af de britiske slaver må have cirkuleret blandt 

slaverne i Dansk Vestindien. Kilder peger således på, at slaverne havde en 

forestilling om, hvordan livet var for de nyligt frigivne slaver på Tortola, 

og at de planlagde deres flugt ud fra denne forestilling. I nogle af tilfældene 

kunne livet på Tortola dog ikke leve op til rygterne. Et eksempel på dette 

skete i januar 1846, da slaven John Abraham indfandt sig på sin ejer, J. 

Mouriers, plantage Lamesure på St. Jan. John Abraham var i november 

året forinden flygtet til Tortola sammen med en større gruppe slaver fra 

plantagerne Lamesure og Hope. Nu var John Abraham vendt tilbage til 

St. Jan, ifølge hans egne ord med det ”bestemte Ønske og [den] Villie at 

træde tilbage i sin forrige Stilling som Ufrie” hos Mourier.133 Ifølge John 

Abraham var to både i november 1845 ankommet til Store Lamesure Bay 

på St. Jan. Lucas, en anden slave fra Lamesure, havde på dette tidspunkt 

forsøgt at overtale John Abraham til at tage med til Tortola, som han dog 

havde afvist. Dernæst forklarede John Abraham, at Lucas havde drukket 

 
131 Efter afskaffelsen af slaveriet i 1834 indførte de fleste britiske kolonier det såkaldte 
apprenticeship-system, der essentielt var tvangsarbejde forklædt som frigivelse. Her blev de 
nyligt frigivne slaver tvunget til at arbejde for deres forhenværende ejere uden løn i en 
periode fra fire til seks år. Se for eksempel Jeppe Mulich, In a Sea of Empires, Cambridge 
University Press, 2020b, p. 126. 
132 Hall, Slave Society, pp. 134-35. 
133 Generalguvernementet, Sager til referatprotokol B, 1846 1-120, no. 53/1846, 11. 
januar 1846, GG, RA.  
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ham fuld, brugt ”mange Overtalelser” og endelig trusler, hvorfor han til 

sidst endte med at indvillige. Bådene, som John Abraham beskrev som 

”overfyldt med Mennesker”, ankom til Tortola næste morgen. Her begav 

passagererne sig ind til byen Roadtown for at blive registreret og fordelte 

sig ud på landet, hvor de kunne få arbejde.134   

John Abraham forblev en tid i byen, hvor han arbejdede som 

hesteoppasser, men han fortrød dog kort tid efter sin flugt fra St. Jan. 

Tilsyneladende svarede livet på Tortola ikke til de forventninger, John 

Abraham var stillet i udsigt ved sin flugt. Han fortalte, at ”de frie Negere 

paa Tortola ikkun leve[de] et høist miserabelt Liv” og at hans 

”Forventninger saaledes var aldeles skuffede”. John Abraham besluttede 

sig derfor for at returnere til St. Jan og ”forsøge at erholde sin Herres 

Tilgivelse”. Ingen af de bådførere, der havde sejlet slaverne til Tortola, ville 

dog hjælpe John Abraham med at vende tilbage til St. Jan, da det var imod 

de engelske love. Han så sig derfor nødsaget til at stjæle en robåd og i ly 

af natten ro tilbage til St. Jan på egen hånd.135  

John Abrahams fortælling indikerer, at der blandt slaverne i Dansk 

Vestindien cirkulerede viden og rygter om livet på Tortola efter 

emancipationen. Selvom John Abrahams oplevelser på Tortola 

tilsyneladende endte med ikke at leve op til de forventninger, han var 

blevet stillet i udsigt, så var det dog langt de færreste slaver, der returnerede 

til St. Jan igen. John Abrahams tilbagevenden kan også tyde på, at han 

ønskede at vende hjem til familie og venner, snarere end at leve et uvist og 

usikkert liv som fri mand på Tortola.  

Koloniadministrationens tiltag mod slavernes flugt 

At der cirkulerede rygter om livet på Tortola blandt slaverne, indikeres 

også af korrespondance internt i koloniadministrationen. I en skrivelse fra 

guvernøren på St. Thomas og St. Jan, Frederik von Oxholm, til 

generalguvernør Peter von Scholten i september 1840 forlød det således 

fra Oxholm, at flugtforsøgene næppe ville mindskes i den umiddelbare 

fremtid:  

 
134 Ibid. 
135 Ibid. 
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Da Negerne behandles vel i enhver Henseende forholde de 

sig roelige og ere forsaavidt fornøiede og tilfredse med deres 

Kaar for Øieblikket, men paa den anden Side lader det sig 

neppe betvivle, at de hemmeligen hige efter at erholde deres 

Frihed og at mange af dem ville benytte given Leilighed til at 

flygte bort fra Øen [...]136  

Flugtforsøgene fordrede naturligvis reaktioner fra den dansk-vestindiske 

koloniadministration. Det lader umiddelbart til, at koloniadmini-

strationens løsning var at lade orlogsbrigger patruljere i farvandene 

omkring særligt St. Thomas og St. Jan. Krigsskibenes opgave var at samle 

både med flygtende slaver fra disse øer op, men patruljeringen førte 

imidlertid i nogle tilfælde til drab. Et eksempel på dette skete i august 1840, 

da en gruppe slaver forsøgte at flygte til Tortola. Sally Rosaline, Mary og 

hendes lille barn John var flygtet i en robåd fra St. Thomas og var næsten 

nået til den lille engelske ø Thatch Island ud for St. Jan, da orlogsbriggen 

Mercurius satte efter båden og affyrede skud. Sally Rosaline blev ramt af 

en af kuglerne fra briggen og overbragt til sygehuset på plantagen 

Annaberg på St. Jan. Hun døde senere samme eftermiddag. Mary og John 

nåede tilsyneladende i land på Thatch Island, men blev arresteret af 

officererne fra Mercurius og ført til St. Thomas, hvor deres ejer ventede 

dem.137  

Det er svært at vurdere, hvor succesfulde disse krigsskibe var i deres 

forsøg på at hindre slavegjortes flugt fra Dansk Vestindien, men de var 

dog tilsyneladende ikke nok til at hindre flugtforsøgene helt. 

Generalguvernør Peter von Scholten udtalte således i et brev til den 

danske konge i januar 1841, at “den hyppige bortløben af Negere til 

Tortola var en Gjenstand, der i høieste Grad maatte tiltrække sig [...] 

Opmærksomhed” og at “det maatte ansees som Nødvendighed uden 

Ophold at anvende Midler imod dette om sig gribende Onde.”138  

 
136 Sager til referatprotokol B, 1840 391-500, no. 468/1840, 14. september 1840, GG, 
RA.  
137 Kopibøger for skrivelser til kongen, 1833-1844, 11. august 1840, GG, RA; St. Jan 
Landfoged, Politijournaler 1840-1847, 4. august 1840, St. Thomas og St. Jan 
Guvernement, RA; St. Thomas Politikontor, Politijournaler 1838-1842, 8. august 1840, 
St. Thomas Byfoged, RA.   
138 Kopibøger for skrivelser til kongen, 1833-1844, 15. januar, 1841, GG, RA. 
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St. Jans politivagt 

Små fire år senere havde koloniadministrationen gennemført yderligere 

tiltag for at hindre slavernes flugt. D. 13. december 1844 påbegyndte St. 

Jans politivagt sin tjeneste. Politivagten var stationeret ved Leinster Bay 

og havde umiddelbart udsyn direkte ud mod de britiske besiddelser Thatch 

Island og Tortola, hvorfra de skulle patruljere området for slaver på flugt. 

Politivagten var udstyret med våben og bestod af et ni mand stort korps 

og en anfører, hvoraf fem mand skulle patruljere til lands og fire mand 

samt vagtanføreren patruljere til søs i en robåd.139  

Af journalen for politivagten fremgår det, at skildvagten ved 

stationshuset en gang hver halve time efter klokken 19 skulle udråbe “All 

is well”, som ligeledes skulle besvares af en anden skildvagt ved pynten, 

hvor patruljens både var stationeret. Udeblev svaret fra denne vagt, skulle 

vagtanføreren straks begive sig mod pynten og undersøge sagen. 

Nærmede en slave sig efter kl. 19 pynten, hvor skildvagten holdte vagt ved 

bådene, skulle vedkommende anholdes og nærmede flere end to slaver sig, 

skulle skildvagten affyre sit gevær som signal til vagten ved stationshuset 

og “forsvare sig, dersom angreben, med Sabel og Bajonet til Vagtens 

Ankomst.”140  

Skrivelser internt i koloniadministrationen indikerer, at der var en 

særdeles god grund til at holde et vågent øje med farvandene omkring St. 

Jan. I begyndelsen af januar 1845 havde guvernøren over St. Thomas og 

St. Jan, Johannes Søbøtker, modtaget en indberetning fra St. Jans 

landfoged, Johan Frederik Brahde. I indberetningen kunne landfogeden 

fortælle om en ”befrygtet Plan til Desertioner fra St. Jan til Tortola” og at 

der ifølge Brahde eksisterede en forståelse imellem de slaver, der var 

flygtet til Tortola, og de slaver, der endnu befandt sig på St. Jan. Brahde 

havde derfor udsendt en “paalidelig Mand” til Tortola for der at undersøge 

omstændighederne.141  

Tiltaget med politivagten burde have været en stor hindring for 

slavernes flugt. Det lader dog til, at politivagten ikke var så velorganiseret 

 
139 St. Jan Landfoged, Journal for St. Jans politivagt, 1844-1847, 13. december 1844 St. 
Thomas og St. Jan Guvernement, RA. 
140 Ibid. 
141 Referatprotokoller B, 1844-1846, no. 4/1845, 5. januar 1845, GG, RA.  
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som først antaget, og at den måtte suppleres med flere mænd. I januar 

1845 fremsatte Brahde et ønske om forstærkning af politivagten med fire 

mand. Den søpatrulje, der ellers efter forskrifterne skulle udgå hver nat, 

og som Brahde anså som “den for Øens Sikkerhed vigtigste og 

væsentligste Deel af Vagtens Tjeneste og Formaal,” kunne alligevel ikke 

udgå hver nat.142 Dette var til dels grundet sygdom, men også kraftig 

underbemanding.  Ifølge Brahde indskrænkede søpatruljen sig ikke til at 

ro omkring i bugten ved Leinster Bay, men sejlede i stedet fra bugten til 

øens østligste punkt og fulgte derpå ruten tilbage igen til øens vestende 

ved Denis Bay og Caneel Bay. Som resultat roede patruljen ifølge Brahde 

ofte i 6-7 timer. De personer, der var udtaget til skildvagt-tjeneste ved 

bådene i de sidste timer af natten, havde derfor svært ved at holde sig 

vågne. Vagtanføreren måtte gentagne gange i løbet af natten indfinde sig 

ved skildvagten, fordi vedkommende var faldet i søvn og ikke havde 

udført eller svaret på de udråb, der skulle foregå hver halve time.143 

Om politivagten reelt roede omkring øen i 6-7 timer, som Brahde 

påstod, eller om der var tale om en overdrivelse fra Brahdes side i håb om 

at få tilført flere mænd, er ikke til at sige. Ifølge referatprotokollen kunne 

generalguvernør von Scholten dog først tage stilling til Brahdes 

anmodning, efter von Scholten selv havde besøgt St. Jan og inspiceret 

forholdene, ligesom der heller ikke var velvilje blandt borgerrådet på St. 

Jan til at finde de fornødne penge til en forøgelse af mandskabet.144   

I årene efter slavernes frigivelse på de britiske kolonier stod den 

dansk-vestindiske koloniadministration altså med et problem. Slaver 

flygtede tilsyneladende ofte, især fra St. Jan til Tortola, og kunne endda nu, 

ved at sætte fod på britisk jord, leve som frie så længe de forblev i britisk 

territorium. Den dansk-vestindiske koloniadministration forsøgte ad 

forskellige veje at begrænse slavernes mulighed for flugt, eksempelvis ved 

at lade orlogsbrigger patruljere i farvandene eller ved at udstationere et 

vagtkorps ved den bugt, der lå tættest på Tortola. Som i tilfældet med Isaac 

i kapitel 1 var der altså igen tale om et dynamisk forhold, hvor 

 
142 Referatprotokoller B, 1844-1846, no. 33/1845, 18. januar 1845, GG, RA.  
143 Ibid.  
144 Ibid; Referatprotokoller B, 1844-1846, no. 149/1845, 16. april 1845, GG, RA. 
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koloniadministrationen på baggrund af flugtforsøg udvirkede tiltag. 

Spørgsmålet er nu, om disse tiltag var nok til at forhindre slaverne fra St. 

Jan i at flygte til Tortola eller om tiltagene i stedet påvirkede slaverne til at 

søge nye værktøjer til og viden om flugten?  

Som jeg vil vise i det følgende, var landfoged Brahdes bekymringer 

om det underbemandede vagtkorps velbegrundede. Tilsyneladende havde 

nogle af slaverne holdt øje med korpsets uregelmæssige patruljeringer og 

lagt en velorganiseret plan for deres flugt.  

En veltilrettelagt flugtplan 

Søndag d. 16. marts 1845 ankom forvalter Michael Kearney til plantagen 

Monsberry omkring kl. 22 og gik i seng umiddelbart efter. Hans såkaldte 

“husdreng” William lukkede dørene til huset og gik selv i seng. Efter en 

rolig nats søvn vågnede Kearney næste morgen til nyheden om, at 

plantagens vandholder, der blev brugt som opsamlingsbeholder til 

regnvand, og som havde været placeret oven på brønden, var forsvundet. 

Fra plantagen savnedes også den føromtalte dreng William og seks andre 

slaver.145 Kearney gik straks til politivagten på Leinster Bay for at melde 

slavernes flugt, hvorefter en patrulje udgik til eftersøgning. Få timer senere 

kom patruljen tilbage efter at have været på Thatch Island, dog uden at 

have set de flygtede slaver.  

Flere eftersøgninger fortsatte resten af dagen og morgenen efter 

indløb vagtpatruljens underretning fra Tortola til politimesteren: I alt var 

11 slaver undsluppet, syv fra plantagen Monsberry og fire fra plantagen 

Hermanfarm. De var tilsyneladende alle ankommet til Tortola kl. 5 om 

morgenen d. 17. marts i den selvsamme vandholder, der var forsvundet 

lige ude foran Kearneys soveværelsesvindue samme nat.146  

Hvordan kunne det lade sig gøre, at en så stor gruppe slavegjorte 

flygtede samtidig i et så relativt uhensigtsmæssigt fartøj som en 

vandholder? Og hvordan kunne de alle slippe uset forbi politivagten, der 

patruljerede i selvsamme område, som slaverne forsvandt fra? Nogle af 

 
145 Sager til referatprotokol B. 1845 121-230, 216/1845, 18. marts 1845, GG, RA. 
146 St. Jan Landfoged. Journal for St. Jans politivagt. 17-18. marts 1845, St. Thomas og 
St. Jans Guvernement, RA. 
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svarene til dette kan måske findes i det arbejde, slaverne af og til udførte 

på plantagerne og i deres viden om den underbemandede politivagt. 

Dagen efter flugten blev William Tony, der tilhørte plantagen 

Vaninisberg, taget under forhør af politimesteren. William Tonys forhør 

giver os et muligt indblik i, hvor veltilrettelagt de 11 slavers flugt kan have 

været. William Tony fortalte under forhøret, at han et stykke tid før julen 

1844 havde stået vagt på Vaninisberg. Johannes Paulus fra plantagen 

Monsberry var kommet hen til ham og havde indledt en samtale.147 Under 

denne samtale havde Johannes Paulus spurgt, om William Tony havde lyst 

til at flygte med ham til Tortola. William Tony takkede nej, men spurgte 

dernæst ind til hvem, der skulle med og hvordan de ville komme derover. 

Til det havde Johannes Paulus svaret, at han efter aftale med sin storebror 

Monzo og en anden mand ved navn Christopher ville tage vandholderen 

fra Monsberry og føre deres familie over til Tortola. Til dette havde 

William Tony undrende spurgt, hvordan vandholderen skulle kunne bære 

så mange mennesker, og hvordan de skulle komme uden om 

vanskelighederne med at passere politivagten på Leinster Bay. Her 

afslørede Johannes Paulus, at vandholderen ofte var blevet brugt som 

pram til at bringe kalksten ind fra bugten ved plantagen. Ifølge hans viden 

var vægten af alle de mennesker, der skulle sidde i vandholderen, ikke nær 

den mængde kalksten, som han havde set vandholderen bære. Med hensyn 

til politivagten bemærkede Johannes Paulus, at patruljen ikke var ude hver 

nat og at patruljen, når den var ude, hurtigt vendte tilbage til land igen. 

Derefter endte samtalen.148  

Forhøret af William Tony fortæller os om de omstændigheder, der var 

nødvendige for, at flugten kunne lykkedes. For det første blev Monsberrys 

vandholder brugt til at hente kalksten fra bugten, og Johannes Paulus 

havde været vidne til dette flere gange og måske endda selv deltaget i 

arbejdet. Muligvis var det i en af de situationer, hvor de havde fyldt 

vandholderen med kalksten, at tanken om flugtmulighederne opstod? 

 
147 I forhøret af William Tony og de andre kilder hørende til sagen angives Johannes 
Paulus både som slave på plantagen Monsberry og Abraham’s Fancy. Monsberry indgår 
ikke som en af plantagerne i St. Jans matrikellister. Da Johannes Paulus imidlertid i første 
omgang er flygtet fra Monsberry og her optræder under denne plantage, har jeg valgt at 
anvende dette navn.   
148 Sager til referatprotokol B. 1845 121-230, 216/1845, 18. marts 1845, GG, RA. 
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Hvad vi med stor sandsynlighed kan sige er, at Johannes Paulus ved sit 

arbejde på plantagen havde opnået en vis viden om, hvor meget vægt 

vandholderen kunne bære. Hvis han ikke havde haft denne viden, var 

flugten måske aldrig sket. Hvis han tværtimod havde taget fejl i sine 

formodninger om vægten, ville der være en stor risiko for, at han og de 

andre led druknedøden, hvis vandholderen kæntrede midt ude på havet. 

Denne viden var altså vital for han og de andres overlevelse. 

Hvordan selve flugten og nedtagelsen af vandholderen er foregået, 

står desværre hen i det uvisse. Det er dog muligt at male et billede ud fra 

nogle af sagens oplyste detaljer. Vandholderen var placeret på et cirka fire 

meter højt stillads over brønden, der befandt sig lige ude foran forvalter 

Kearneys soveværelsesvindue.149 Ikke alene må det have krævet mange 

hænder og megen styrke at nedtage vandholderen fra denne højde. Det 

må også have været en relativt kompliceret proces at fjerne vandholderen 

uden støj, således at forvalteren ikke hørte det og vågnede. Jeg vil derfor 

argumentere for, at slaverne må have haft vis rutine og træning i at nedtage 

vandholderen. Denne rutine og træning har i dette tilfælde været 

nødvendig for deres flugt og medvirket til, at de kunne fjerne 

vandholderen med et minimum af støj til følge og uden at blive opdaget. 

Med andre ord betød deres forudgående deltagelse i maritime aktiviteter, 

at de nemmere kunne flygte. 

Det var ikke kun slavernes arbejdsopgaver på plantagerne, der gav 

dem færdigheder til brug for deres flugt. Også en anden omstændighed 

var nødvendig for flugtens succes: Den underbemandede politivagt og 

Johannes Paulus’ viden herom. Da landfoged Brahde blev informeret om 

flugten, sendte han straks indberetning til guvernør Søbøtker. Heri ytrede 

Brahde, at flugten “næppe havde taget Sted, dersom Politivagten var 

bleven forøget med 4re af mig foreslaaede Mand, saaledes at 

Søepatrouillen regelmæssigen kunde have fortsat sin Virksomhed”.150  

At dømme ud fra forhøret over William Tony, lader Brahde til at have 

ret i sine antagelser. Vi kan ikke med sikkerhed sige, hvordan Johannes 

Paulus kendte til politivagtens (manglende) rutiner og arbejdsrytme. Ifølge 

 
149 Ibid. 
150 Sager til referatprotokol B, 1845 1-120, No. 114, 17. marts 1845, GG, RA. 
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William Tonys forhør havde flugten været planlagt siden før jul, på et 

tidspunkt hvor politivagten ikke engang havde været i tjeneste i to uger. 

Måske havde Johannes Paulus, Monzo, Christopher eller nogle af de andre 

slaver, der flygtede sammen med dem, selv iagttaget politivagten fra sikker 

afstand igennem længere tid? Måske havde de hørt om den mangelfulde 

patruljering gennem deres netværk af familie og venner? Uanset hvordan 

de havde opnået deres viden, så kom den dem til gode under flugten. De 

vidste måske nøjagtigt, hvornår politivagten var mest uopmærksom, og 

hvornår der var mindst mulig risiko for at blive opdaget. På netop det 

tidspunkt tog de chancen, satte vandholderen i vandet og sejlede mod 

Tortola.  

*** 

Hvad dette kapitel har vist er, at de slavegjortes viden var vital for deres 

flugt og overlevelse på havet. Slaverne kendte, til en vis grad, til 

leveforholdene på andre kolonier og delte denne viden og disse rygter 

iblandt sig. Denne deling af viden og rygter førte i nogle tilfælde til flugt. 

For John Abraham viste det sig, at forholdene på Tortola ikke var, som 

han var blevet fortalt og havde forestillet sig. Han var dog den eneste, der 

endte med at vende tilbage til St. Jan. De resterende fra den store gruppe 

flygtede slaver valgte, så vidt vides, at blive på Tortola. Slavegjorte gjorde 

altså også brug af deres viden og færdigheder til at planlægge den mest 

fordelagtige flugt og omgå koloniadministrationens tiltag. Hvad end det 

drejede sig om færdigheder og viden opnået ved arbejdet på plantagerne, 

som eksemplet med vandholderen tyder på, eller om viden og rygter om 

manglede bevogtning ved øens kyster, kunne slaverne udnytte det i forsøg 

på flugt. Denne tilegnelse af viden og færdigheder var livsnødvendig, ikke 

kun for slavernes sikkerhed undervejs i flugten, når de befandt sig på 

havet, men i lige så høj grad for deres muligheder for at komme sikkert - 

og uset - væk.   
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Konklusion 

Nærværende speciale har undersøgt, hvordan den maritime marronage i 

Dansk Vestindien mellem 1825-1848 forløb i praksis, herunder hvem der 

flygtede, hvorfor de flygtede og hvordan flugten var organiseret samt 

hvilke lovgivningsmæssige og administrative rammer, der påvirkede 

slavernes flugt. Dette er gjort ved anvendelsen af en mikrohistorisk tilgang 

til analysen af exceptionelt kildemateriale omhandlende konkrete 

flugtforsøg. I analysen har dette speciale således belyst, hvordan flugten 

tog sig ud i sin faktiske historiske kontekst, og hvad det caribiske rum 

betød for flugten, særligt med henblik på geografi, spredning af viden samt 

netværk og lovgivning. Dette har ikke i videre grad været behandlet af den 

eksisterende forskning om maritim marronage. Specialet har dermed 

medvirket til at nuancere forskningen ved at belyse de slavegjortes 

konkrete flugt som fænomen og det praktiske aspekt af flugten, herunder 

forhindringer, midler, metoder og motiver. Denne viden muliggør i højere 

grad end tidligere, at vi kan forstå hvilke forhindringer, ambitioner og 

drømme, som drev slavegjorte mennesker i Caribien ud på åbent hav. 

Analysen har belyst, hvordan den britiske lov Slave Trade Act fra 1825 

og dens konsekvenser, både de muligheder og begrænsninger som den 

skabte, påvirkede den dansk-vestindiske koloniadministration og de 

flygtende slaver. Med Slave Trade Act gjorde Storbritannien tilbageførsel af 

fremmede slaver på britisk jord ulovlig, og slaverne fra Dansk Vestindien 

havde dermed mulighed for at søge mod midlertidig frihed på Tortola. 

Den dansk-vestindiske koloniadministration forsøgte at navigere i forhold 

til denne britiske lov, men ingen af de dansk-vestindiske tiltag havde 

tilsyneladende videre effekt, da slaver i stigende grad flygtede til Tortola. 

Tendensen til at slaver flygtede fra Dansk Vestindien mod Tortola kan 

derfor trækkes længere tilbage i tid end til den britiske emancipation i 1838, 

således som den eksisterende forskning ellers har fremhævet som det 

skelsættende år.  

Som eksemplerne benyttet i analysen har vist, gav maritim marronage 

anledning til lovpraksis. Dette er et perspektiv, som må medtages i 

fortællingen om maritim marronage, da forskningen hidtil i højere grad 

har tegnet et billede af slaverne som reaktive ved at fremstille 
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koloniadministrationen som primær aktør for forandring. Dette ses blandt 

andet på den vægt, historikere har givet den spanske kolonimagts royale 

dekreter, altså de asylregler, som angav, at slaver som flygtede til spansk 

territorium kunne opnå frihed. Tværtimod viser dette speciale, at det var 

slavernes konkrete flugt og flugtforsøg, der gav anledning til lovændringer 

og administrative indgreb, for eksempel i tilfældet med drengen Isaac. Der 

var dermed et dynamisk forhold mellem slavernes flugt og 

koloniadministrationens tiltag. De 11 slaver, der i 1845 flygtede fra 

Monsberry og Hermanfarm i en vandholder, er endnu en illustration af 

denne dynamik. Politivagten på St. Jan var netop blevet indført, fordi 

slaver i stigende grad flygtede derfra. Slaverne kunne imidlertid iagttage 

politivagtens uregelmæssigheder og planlægge deres flugt derefter. 

Slavegjorte må derfor i højere grad inddrages som primære aktører for 

forandring, end hvad forskningen hidtil har gjort.  

Specialet har også undersøgt, hvordan slaver kunne skabe, udfolde og 

mobilisere netværk, og hvordan disse netværk påvirkede flugten. 

Eksemplet med Elizabeth Threlfall, der ejede plantager på både St. Jan og 

Tortola, viste, hvordan hun omgik Slave Trade Act og ulovligt flyttede sine 

slaver mellem kolonierne. Flytningen betød muligvis, at familier blev 

splittede, men også at slaverne kunne danne nye sociale netværk på de 

plantager, de kom til på St. Jan. Som analysen viste, kunne slaverne udnytte 

disse netværk til at flygte og vende tilbage til Tortola. De slavegjortes flugt 

handlede derfor måske ikke altid om et abstrakt begreb som ’frihed’. Sagt 

på en anden måde, blev frihed for slaverne måske snarere indholdsudfyldt 

med familie, venner og det hjem, de var blevet fjernet fra. At John 

Abraham i 1846 vendte tilbage til St. Jan, selvom han få måneder forinden 

var flygtet mod Tortola, tyder ydermere på, at familie, venner og 

tilhørsforhold for nogle slaver betød mere end muligheden for at leve i 

frihed. Drengen Isaac flygtede heller ikke for at undslippe slaveri, men 

benyttede nærmere sin flugt som et middel, hvorved han kunne protestere 

og forhandle sig til bedre vilkår. Specialet har dermed vist, at forståelsen 

af motiverne bag slavers flugt må kompliceres og udvides til mere end blot 

ønsket om at undslippe slaveri. 
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Slutteligt har dette speciale bidraget med et hidtil ubelyst aspekt af 

maritim marronage, navnlig at der i nogle tilfælde var en forretningsmodel 

indlejret i flugtens infrastruktur. I analysen viste to episoder fra 1827 og 

1832, at frie afrocaribere med adgang til både transporterede slaver til 

Tortola mod betaling af såkaldte ”passagepenge”. Med beskrivelsen af 

dette har specialet medvirket til at illustrere nye perspektiver af, hvordan 

flugtens infrastruktur kan have set ud. Analysen har ligeledes udvidet den 

eksisterende forskning med eksempler på, hvordan slaver kunne udnytte 

deres viden og færdigheder til brug før og under flugten. Nogle slaver 

flygtede således på baggrund af rygter om forholdene for de nyligt frigivne 

slaver i de britiske kolonier. Koloniadministrationen indførte tiltag for at 

hindre flugten, tilsyneladende uden succes. Som analysen viste, formåede 

en større gruppe slaver i 1845 at flygte på trods af tiltaget med politivagten 

på St. Jan. Slaverne gjorde brug af viden opnået gennem arbejdet på 

plantagen til blandt andet at teste vandholderens lasteevne og må desuden 

have holdt et vågent øje med politivagtens regelmæssighed. Der var altså 

tale om, at de brugte deres viden og færdigheder til at planlægge og udføre 

flugt. At denne viden var blevet indhentet gennem deres hverdag på 

plantagerne antyder, at maritim marronage var et fænomen, som langt 

flere slavegjorte kunne deltage i end de, der via deres arbejde som 

skibsdrenge, matroser og havnearbejdere, havde mere direkte kontakt med 

den caribiske skibsfart. 

Ved at sætte fokus på de ekstraordinære flugttilfælde kan 

mikrohistorie, som vist i dette speciale, presse grænserne for, hvad vi ved 

om maritim marronage. Mikrohistorie kan således medvirke til at udvide 

vores forståelse af fænomenet og vise, at slavernes flugt var mere 

kompliceret, end hvad den eksisterende forskning har beskrevet. I 

forlængelse af specialets konklusion rejser der sig også en række nye 

spørgsmål, som kunne danne grundlag for yderligere undersøgelser. En 

større inter-kolonial undersøgelse af flugtens praksis kan for eksempel 

være med til at etablere, om resultaterne udarbejdet i dette speciale også 

gjaldt for det øvrige Caribien. Ligeledes peger undersøgelsen på, at en 

række nye aktører bør indtænkes i forståelsen af marronage, nemlig særligt 

kvinder og børn. Endelig antyder episoderne, hvor slaver betalte for 
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transport, at maritim marronage ændrede form fra i 1700-tallet at være 

planlagt af enkelte grupper til, som dette speciale har vist, i 1800-tallet at 

være understøttet af en særlig forretningsmodel, muligvis drevet af 

områdets voksende befolkning af frie afrocaribere. 
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