
Ill. 4: J. M. Magens (f. 1775) (efter Brøndsted, 1952-53, bd. 2. s. 312)

1 Joachim Melchior Magens og Vestindien

I dette kapitel vil jeg indledningsvist kort beskrive hvorledes de
første danske kolonier grundlagdes og derefter fortælle mere detaljeret
om de danske kolonier i Vestindien. Jeg vil derefter give en beskrivelse af
såvel Joachim Melchior Magenses familiære baggrund som hans liv og
virke på de dansk-vestindiske øer, hvor han boede det meste af sit liv. Til
slut illustreres Joachim Melchior Magenses familiære relationer gra-
fisk.

Eftersom dette ikke er et historisk speciale tillader jeg mig i det
følgende at bringe henvisninger til de kilder, som jeg har benyttet i dette
kapitel. Det drejer sig fortrinsvist om sekundære kilder, da originale do-
kumenter fra de vestindiske øer ikke har haft godt af at blive opbevaret i
tropevarmen og fugtigheden i de par hundrede år, der er gået, inden de
er kommet til Danmark i begyndelsen af 1900-tallet. Hvis de endelig er i
en fysisk tilstand, der tillader læsning, så er de ofte skrevet med en
svært læselig skrift.

I resten af specialet vil jeg naturligvis bringe henvisninger på deres
rette plads.

Til den generelle indledning om de danske kolonier og kolonierne
på de vestindiske øer har jeg primært benyttet „Vore gamle Tropekolo-
nier” (Brøndsted, 1952-3) og „Fra det nu forsvundne Vestindien” (Døy-
gaard, 1988), men også nogle af de nedenfor nævnte værker.

Oplysninger om livet på øerne og deres embedsmænd med videre
har jeg fundet i „De Danske vestindiske Öers Tilstand i Henseende til
Population …” (Oxholm, 1797), „Dansk Vestindien 1666-1917” (Larsen,
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1928), „Guvernører, Residenter, Kommandanter og Chefer samt enkelte
andre fremtrædende Personer i de tidligere danske Tropekolonier”
(Larsen, 1940), „Danmarks Historie. Kolonierne i Vestindien”(Hornby,
1980), „En Almindelig beskrivelse om alle de Danske, Americanske eller
Westindiske Ey-Lande” (Carstens, 1981) og „Toldvæsenet i Dansk Vest-
indien” (Olsen, 1988).

Hertil føjes oplysningerne om missionen på de vestindiske øer,
herunder Magenses tid i Amerika, fra „Den Evangelisk-Lutherske Kir-
kes Historie i Amerika fra dens Begyndelse til Nutiden” (Andersen,
1889), „Kort Udsigt over den dansk-lutherske Missions Historie paa St.
Croix, St. Thomas og St. Jan” (Lose, 1890), „Kirkelige Forhold paa St.
Croix 1741…” (Rørdam, 1891), „Den danske mission i Vestindien” (Koch,
1905), „Danske i Amerika” (u. forfatter, 1908), „Banebrydere for kirken i
Amerika. Kirkehistoriske Bidrag” (Andersen, 1923) og „Virgin Islands
Story” (Larsen, 1950).

I de fleste af de tre grupper af ovenstående værker findes desuden
også genealogiske informationer, som jeg har benyttet i afsnittet om
Magenses slægt; men de fleste af denne slags oplysninger findes i „Ge-
nealogier over adelige og borgerlige Familier” (Lengnick, 1862-64) og i
„Bidrag til de dansk-vestindiske Øers Personalhistorie. 1. St. Thomas
1671-1733” (Gullach-Jensen, 1916). Hertil kommer „Register over testa-
menter” og „Vestindiske lokalarkiv” i Rigsarkivet. I sidstnævnte er me-
get dog i en stand, så det ikke må benyttes.

Desuden har jeg fået hjælp fra en af Magenses efterkommere i
Amerika, Margery Magens Huemmler, der primært har givet mig op-
lysninger om efterkommere af Thomas Magens (f. 4/5-1750).

1.1 Grundlæggelsen af danske kolonier

Kong Christian d. IV udsendte i 1618 efter stiftelsen af Dansk-
ostindisk Kompagni i 1616 en flåde mod Sri Lanka for at grundlægge en
handelsstation. Dette forsøg mislykkedes, og først i 1620 lykkedes det på
Forindiens østkyst at oprette en koloni, Tranquebar, hvorfra flere hand-
elsstationer i Sydøstasien grundlagdes. Disse danske kolonier blev dog
solgt til englænderne i sidste halvdel af 1800-tallet.

I 1651 stiftedes Dansk-afrikansk Kompagni, der havde med koloni-
erne Slavekysten, Peberkysten, Guldkysten og Elfenbenskysten på Afri-
kas vestkyst at gøre. Dette kompagni blev senere en del af Vestindisk
Kompagni, der opførte en række forter på Guineakysten og siden drev
handel på Vestindien.
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1.1.1 De vestindiske øer, St. Thomas, St. Jan og St. Croix.

Den første danske ekspedition til Sankt Thomas i 1665 mislykkedes,
hvorimod den anden i 1672 landsatte 113 danskere heraf flere fanger, da
det havde været svært at finde frivillige til rejsen. Lederen, Jørgen Iver-
sen Dyppel, iværksatte bygningen af Christiansfort og udstedte et reg-
lement til efterfølgelse. Ifølge dette reglement havde de danske pligt til
at møde til gudstjeneste hver søndag formiddag, mens de fremmede
skulle møde om eftermiddagen. De fremmede var dels nederlændere og
englændere, der boede på øen, inden danskerne kom til, dels sådannne,
der kom til, efter danskernes ankomst. Efter et halvt år var der dog kun
29 af de oprindelige danske kolonister tilbage, resten var døde; men der
kom flere året efter. Fortet var en nødvendig bygning, eftersom der var
pirater i området omkring øerne, og andre lande også var interesserede
i Sankt Thomas. Fortet holdt, og afviste i 1676 et fransk angreb. Neder-
landske og engelske plantageejere kom til og medførte deres slaver,
hvorfor Jørgen Iversen Dyppel som den første dansker anskaffede sig 9
slaver. I 1680 var der på øens 86 km2 oprettet 45 plantager, og befolk-
ningstallet var 156 hvide og 175 slaver. Øens befolkningstal steg hurtigt
på grund af den store tilgang af slaver.

I 1717 besatte danskerne naboøen Sankt Jan, der er på ca. 54 km2,
og på det tidspunkt ubeboet. 16 år senere, i 1733, var der på Sankt Jan
knapt 1100 slaver mod kun 208 hvide. Den største af øerne, Sankt Croix,
der er på ca. 218 km2, og som ligger ca. 70 km fra Sankt Thomas i sydlig
retning, blev købt fra franskmændene i 1733. Der anlagdes plantager på
alle tre øer, og med den gode havn var Sankt Thomas handelscentrum;
mens den vigtigste plantagedrift fandtes på Sankt Croix, der var mest
frugtbar og havde relativt store flade arealer.

Langt fra alle plantageejerne var danske, flere var hollændere,
englændere eller franskmænd, så der på øerne blev talt flere forskellige
sprog. Engelsk har været fællessprog i sandsynligvis både skrift og tale,
idet blandt andet avisen „Royal Danish American Gazette”, der udga-
ves i perioden 1770-79, var på engelsk, og der på havnen brugtes eng-
elsk, hvad der blandt andet kan ses af, at en dansk udsendt tolder i au-
gust 1756 klagede sig over ikke at kunne engelsk (Olsen, 1988, s. 74 og
Brøndsted, 1966-68, bd. 2, s. 203)

Slaverne, der var fra Afrika, har dels snakket deres lokale sprog,
dels et kreol, der var en nyformet blanding af de sprog — primært ne-
derlandsk — som plantageejerne talte. Men også de hvide er kommet til
at kende kreolsproget, der slet og ret er blevet kaldt “kreol”. Der har
været brug for et sprog til kommunikation mellem slave og herre; men
også missionærerne har haft brug for et sprog at missionere på. De hvi-
des børn har haft slaver som barnepiger, hvorfor de naturligvis ad den
vej er kommet til at kende det kreolske sprog.
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1.2 Familien Magens

Joachim Melchior Magens fødtes den 4. marts 1715 på Sankt Tho-
mas i en velhavende familie med dansk fader og nederlandsk moder.

Joachim Melchiors fader, Jacob Jørgensøn Magens, var født i Hel-
singør i 1682, men flyttede i 1711 fra Danmark til Vestindien, hvor en
ældre broder, Didrich Magens var overkøbmand. Didrich nævnes i
nogle kilder som Didrik Mogensen1, så det er muligt, at familien op-
rindeligt har heddet sådan. I perioden mellem to udsendte guvernører
(21/11-1708 til 27/3-1710) var Didrich Magens endvidere valgt til gu-
vernør på Sankt Thomas. Til belysning af familiens økonomiske situa-
tion kan det nævnes, at overkøbmanden i 1730-erne var ganske rig, idet
han også var toldinspektør, og i kraft af dette erhverv modtog en god
del i sportler, det vil sige gebyrer betalt direkte til tolderen og øvrige
embedsmænd af kaptajner og andre for at få varer behandlet. Desuden
havde Didrich Magens også selv flere skibe i fart mellem Vestindien og
Europa. De første danskere til at sejle på Vestindien var i øvrigt redere
fra Helsingør.

J. M.s fader, Jacob, omtales hos Poul Erik Olsen (1988, s. 21) som en
af de rigeste plantere2 på Sankt Thomas i 1715, hvor han sammen med
to andre, heriblandt en Bewerhout3, tog til København for at få nogle
sager vedrørende den lokale styrelse behandlet dér. Han må således
også have været ganske vellidt af de øvrige plantageejere, når han blev
valgt til at tale deres sag i København. I 1720 besad de 25 rigeste plante-
re hver to eller flere plantager, og Jacob J. Magens besad endog 7
(Brøndsted 1952-53 bd. 2, s. 98).

Jacob J. Magens, der var købmand, planter og borgerkaptajn nå-
ede at være gift tre gange, inden han døde på Sankt Thomas d. 25/3-
1731. Med sin første hustru, Anna Maria van Bewerhout, fik han før J.
M. Magens i hvertfald en pige og en dreng.

Om øvrige børn af såvel dette som de senere to ægteskaber har jeg
blot oplysning om to piger, der døde i barndommen og én — i forhold til
J. M. — yngre broder. Om denne yngre broder ved jeg blot fra Kay Lar-
sen (1940, s. 89), at han arvede en plantage på St. Jan sammen med J. M.
efter faderens død.

Jacobs anden hustru, Elisabeth Runnels, der i øvrigt må være i
familie med J. M. Magenses første hustru, nåede han blot at være gift

1 Blandt andet i Brøndsted, 1952-3 s. 95. Larsen, 1928 citerer ham kun som Mogensen, og skriver s. 76,
at Jacob Mogensen senere kaldte sig Magens.
2 Planter er den gamle betegnelse for plantageejer.
3 Som tilhører Joachim Melchior Magenses svigerfamilie.
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med i omtrent to år, inden hun døde, og han indgik sit tredie ægteskab
med Margrétha Volckers. Dette sidste ægteskab har jeg ikke yderligere
oplysninger om.

Joachim Melchiors moder, Anna Maria van Bewerhout, havde tid-
ligere været gift med Joachim Melchior von Holten, der havde været
guvernør på Sankt Thomas fra 9/2-1706 til 21/11-17084, hvor altså Did-
rich Magens overtog embedet. Anna Maria van Bewerhouts familie var
en rig nederlandsk slægt, der blandt andet var plantageejere på Sankt
Thomas. Stavemåden af familiens navn svinger noget i kilderne, som så
mange andre familiers navne på den tid. Man træffer således på Bever-
houdt, Beverhaudt, Bewerhaut og Bewerhout.

Der foreligger ingen oplysninger om J. M.s ungdom; men eftersom
han var af velstående familie, er han sikkert som de fleste andre børn af
plantageejere, embedsmænd og officerer blevet sendt til Europa for dér
at gå i skole og blive uddannet. En formodning, der også kan finde støtte
i hans egen grammatik, hvor der findes en samtale mellem en fader og
en søn5, hvor de blandt andet taler om, at børn af plantageejere sendtes
til Danmark for at uddanne sig. Ligeledes fortælles det hos Rørdam
(1891, s. 64), at børnene sendtes til Europa i dyre domme for at lære la-
tin, regning og skrivning.

Befolkningsfordelingen på øerne blev hurtigt efter de første sla-
vers ankomst skæv. Den største befolkningsgruppe var slaver; mens de
hvide, der klart var i mindretal, havde magten på øerne. I 1715 var der
på Sankt Thomas over 3000 sorte; men kun 547 hvide, hvoraf endog kun
et fåtal var danskere.

I 1717 annekterede myndighederne på Sankt Thomas Sankt Jan,
hvorefter den udlagdes og solgtes til plantager, hvoraf Jacob Magens
altså har købt en.

Omkring 1731 har J. M., 16 år gammel, været indskrevet på Kø-
benhavns Universitet, hvor han har læst jura. Hans uddannelse inden
da, er der ingen viden om; men faderen havde vel stadig familie i Hel-
singør, hvorfor det er sandsynligt, at han har kunnet finde husly og sko-
legang dér. I modsætning til mange af de andre børn og unge, der var
blevet sendt væk fra øerne for at uddanne sig, valgte J. M. altså at
komme tilbage.

I 1733 gjorde slaverne på Sankt Jan oprør. De dræbte fortets be-
sætning på ca. 12 danske soldater og myrdede og plyndrede ude på øen,

4 Han døde en måned senere.
5 Magens (1770, s. 71).
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hvilket kostede en del plantere inklusive kvinder og børn livet. Indtil
oprøret efter et halvt år var slået ned, kaldtes øen for negerrepublikken.
Til bekæmpelse af oprøret deltog dels militæret fra Sankt Thomas, men
også den almindelige borgerlige væbning, hvor J. M. deltog som borger-
fændrik6. Desuden hjalp såvel engelske som franske krigsskibe og deres
besætninger.

1.3 Joachim Melchior Magenses liv

Før 1737 ægtede J. M. sin første hustru, Maria Runnels, med hvem
han fik tre børn, hvoraf den ældste giftede sig med Elizabeth van
Bewerhoudt, der må have været i familie med J. M. moder. J. M.’s før-
ste hustru døde i 1742, hvorefter han i 1743 eller 1744 ægtede Petronella
van Sollingen7, med hvem han fik endnu to sønner (Jørgen og Johannes)
inden hun døde og blev begravet på Sankt Thomas efter kort tid. J. M.
ægtede sin tredie og sidste hustru, Maria Moore8, i New York den 20.
marts 1750. Med hende han fik fire sønner og to døtre. Såvel Maria
Moore som Petronella van Sollingen var født i Amerika, hvad der mu-
ligvis har tilskyndet familien til at rejse dertil i 1749. I New York sluttede
J. M. sig til den hollandsk-lutherske Trinitatis Kirke, hvor han blev en
del af dens styrelse. Kirken mistede sin præst i 1750, og J. M. gjorde et
stort arbejde for at få en ny præst til kirken, hvad der også lykkedes for
ham, idet en mand ved navn Mühlenberg kom til i maj 1751. Mühlen-
berg besøgte J. M. inden sin ansættelse og gav denne karakteristik af
Magens:

„Han forstod Græsk og Latin samt flere europæiske
Sprog og var særdeles godt bevandret i Theologie, samt holder
fast ved den evangelisk-lutherske Bekjendelse, og gjør meget
for at hans Børn kan faa en god Opdragelse.” (Andersen, 1889,
s. 414).

I 1754, da Mühlenberg igen havde forladt kirken, mente J. M. at
ungdommen i New York manglede viden om den lutherske lære. Da de
unge i menigheden gik over til at tale engelsk, oversatte og udgav han
en række danske prædikener af provst magister Peder Zachariesen Na-

6 Om “Borgerkaptajn” skriver Ordbog over det danske Sprog: „borger, som er kaptajn i borgervæb-
ningen”, og om “fændrik” skrives: „fanebærer; militært om den befalingsmand, (som regel den yngste
officer) i en fodfolksafdeling, der bar og forsvarede afdelingens fane”.
7 Af R. Andersen (1889) kaldes hun Petronelle van Sølvniger.
8 I flere kilder findes hun med efternavnet Moon. Forskellen på ‹re› og ‹n› er ikke altid stor i hånd-
skrift.
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schou9 til engelsk. P. Z. Naschou var født i Naksov og var præst i Skød-
strup, Århus Stift (Andersen, 1899, s. 415).

I 1760 var J. M. atter tilbage på de vestindiske øer, for han er da
nævnt som landfoged og borgerrådsmedlem. Siden blev han førsteas-
sessor10 i den vestindiske ret, så jeg formoder, at han afsluttede sit jura-
studium i København. I 1762 udnævntes han til “stadthauptman” på
Sankt Jan med rang af Major.

Desuden havde han så tidligt som i 1745 været skifteforvalter på
Sankt Thomas.

I 1766 udsendtes fra Danmark en gruppe af missionærer, der skulle
missionere blandt slaverne. Af disse tog J. M. den teologiske kandidat
Erik Røring Wold, der var ansat som kateket på St. Jan, til sig som hus-
lærer og huspræst (Larsen, 1950, s. 80-81). Nogle år senere i 1770 boede
J. M., ifølge Brøndsted (1966-68, s. 198), i byen Charlotte Amalie på St.
Thomas.

I 1777 blev J. M. formand for borgerrådet.
I perioden 1782-83 var J. M. på rejse i Danmark, og det er muligt,

at han var der endnu, da han døde i august 1783, idet jeg hverken har
kunnet finde oplysninger om, hvor han døde eller blev begravet.

Andersen (1889, s. 416) bemærker, at J. M. i 1769 var en fattig
mand. Hvorledes hans økonomiske formåen har været tidligere og se-
nere, har jeg desværre ikke kunnet finde oplyst nogensteds; men når han
kunne tage Wold til sig som huslærer i 1766, kunne han vel ikke være
uformuende på det tidspunkt. Med de stillinger, som J. M. i øvrigt har
beklædt, skulle jeg heller ikke mene, at det var rimeligt at antage, at han
ligefrem var fattig; men naturligvis kunne orkaner og dårlige handler
ødelægge mangen en økonomi.

1.4 Mission og religion

På de dansk-vestindiske øer tilhørte befolkningen på grund af dens
blandede herkomst flere forskellige trosretninger. Naturligvis var den
lutherske tro repræsenteret med den danske kirke, men der fandtes også
såvel katolske som jødiske menigheder. Og af de forskellige nationalite-
ter på øerne fik flere deres egen kirke med prædiken på deres eget sprog.
I de tidligste tider omkring danskernes besættelse af øerne var der kun
én dansk præst, hvis man da ikke afventede en afløser, når den ene var

9 Igen findes der forskellige staveformer af samme navn. Således træffes også: Nakskov.
10  Assessor er i flg. Ordbog over det danske sprog, 1. bd., sp. 902, en meddommer.
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død; men med tiden kom der også andre præster til, og der byggedes
flere kirker11.

Slaverne var i kristen forstand — indtil de omvendtes — hedninge,
og de første til at missionere blandt dem var herrnhutterne, der begynd-
te deres mission i 1732. Først i 1757 begyndte også den danske kirke sin
mission blandt slaverne; men på grund af uhensigtsmæssige arbejdsme-
toder fik den danske mission ikke omvendt nær så mange slaver til kri-
stendommen, som herrnhutterne gjorde.

Herrnhutterne12, der også kaldes Brødremenigheden eller de
Mähriske brødre, havde i 1722 fundet husly hos den tyske greve, Nicolai
Louis von Zinzendorf, da de var blevet forfulgt i deres oprindelige hjem-
egn. Zinzendorf, der var en bekendt af det danske hof, skaffede tilladelse
fra hoffet til at sende herrnhutter til dansk-vestindien for dér at missio-
nere blandt slaverne.

Forholdet mellem herrnhutter og såvel den danske kirke som de
øvrige hvide på øerne har været af blandet karakter. De fleste slaveeje-
re var imod missionen, da de frygtede, at slaverne ville blive for oplyste.
Derimod havde den danske kirke tilsyneladende ingen problemer med at
herrnhutterne missionerede blandt slaverne, da den danske kirke selv
begyndte at missionere. Men da havde herrnhutterne jo også været der
i omkring tredive år. I hvor høj grad herrnhutterne har haft kontakt med
de øvrige beboere på øerne, har jeg ikke kunnet finde oplysninger om;
men der må vel have været nogen af rent praktisk karakter, eftersom
herrnhutterne ejede en plantage på St. Croix, og for fleres vedkommen-
de var håndværkere. I de forskellige skrifter af danskere om den danske
mission nævnes herrnhutterne faktisk ikke, ligesom den danske mission
ikke nævnes i skrifter om og af herrnhutterne, hvilket vel blandt andet
kan skyldes den teologiske forskel på de to trosretninger13.

1.5 Udgivelser

Ud over at være aktiv i den vestindiske administration har Ma-
gens også, som nævnt ovenfor, været involveret i religiøse anliggender
og i den forbindelse fået udgivet enkelte værker.

11  Larsen, 1950 s. 96, oplyser, at der var følgende kirker (eller kirkerum) i 1784: På St. Thomas: 2
lutherske (dansk og nederlandsk), 2 herrnhut, 1 reformert nederlandsk og 1 romersk-katolsk; på St.
Jan: 2 herrnhut og 1 reformert nederlandsk og på St. Croix: 3 lutheranske (2 danske, 1 kreolsk), 3
episkopale, 2 herrnhut, 2 romersk-katolske, 1 reformert nederlandsk, 1 skotsk presbyteriansk, 1
kvæker og 1 jødisk.
12  De benævnes også med det med det latinske ‘unitas fratum’. På tysk kaldes de ‘die Brüderge-
meine’ og på engelsk ‘herrnhuts’ eller ‘moravians’.
13  Personlig kommunikation, Carsten Bach-Nielsen, Institut for Kirkekundskab, Aarhus Universi-
tet.
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Det er ikke mange værker, der foreligger fra Magenses hånd, men
arbejdet er dels på kreolsk, dels på engelsk.

Som det først kendte oversatte Magens, da han var i New York, 40
prædikener over den Augsburgske konfession skrevet af Peder Zacharie-
sen Naschou, til engelsk. De blev udgivet i New York i 1754. Formålet
var at give ungdommen kendskab til den lutherske kirke. De unge søgte
mod den engelske kirke, hvorfor J. M. naturligvis oversatte prædikener
til dens sprog.

I 1764 havde en af de danske missionærer, Christian Kingo, over-
sat Luthers katekismus til kreolsk. Den blev, efter først at være blevet
sendt til missionsinspektøren, pastor Niels Schou, på Sankt Croix, revi-
deret af J. M. Magens i 1769. Den genudkom i 1827 og 1834.

Samtidig forfattede Magens sin grammatik over det kreolske
sprog, og begge værker blev sendt til København omkring 1769 sammen
med oversættelser fra Erik Røring Wold under Magenses tilsyn. Ander-
sen (1899, s. 417), der nævner dette, fortæller ikke, hvilke oversættelser
der var tale om. Dedikationen i grammatikken er dateret St. Jan, 24/4-
1769, og den udkom i København i 1770.

En liste over tidlige udgivelser på kreolsk findes i Brøndsted (1966-
68, bd. 2, s 349-51), mens en mere udbredt bibliografi findes i van Rossem
& van der Voort (1996, s. 283-317).

Herefter forsøgte Magens sig med at oversætte NT til kreolsk. I
første omgang sendte han prøver af Matthæusevangeliet til Køben-
havn; men de to første udgaver blev forkastet, da man i København
fandt oversættelserne for nederlandske. Endelig udkom hele NT i 1781,
hvor Magens i den kreolske fortale undskylder at have været nødt til at
bruge nogle mere nederlandske ord til den religiøse tekst med, at det jo
er nederlandsk, der er grundlaget for det kreolske sprog. Ifølge Koch
(1905, s. 161) og Lose (1891, s. 24) hjalp Erik Røring Wold og missionæren
Niels Olufsen Alling til med denne oversættelse. En andenudgave ud-
kom i København i 1818.

I øvrigt har både Wold, som før nævnt, og Alling boet hos og dre-
vet studier sammen med Magens i Charlotte Amalie på St. Thomas
(Brøndsted, 1966-68, bd. 2, s. 198).

Magens oversatte ifølge Larsen (1950, s. 115) og Lose (1891, s. 23-
24) også GT til kreolsk i 1789; men det er aldrig blevet trykt, og manu-
skriptet er forsvundet — sandsynligvis i en af de brande, der hærgede i
København i 1700- og 1800-tallet.
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Ifølge Brøndsted (1966-68, bd. 2, s. 200) skulle Magens også have
forfattet et „Vestindisk Glossarium”, der aldrig er blevet trykt; men
findes i Rigsarkivet. Det er nu blevet udgivet af Hein van der Voort, som
i sin indledning (Kingo, 1996, s. 161) dertil argumenterer for, at det er
Kingos værk.

1.6 Stamtræ

De følgende illustrationer er en oversigt over familien Magens fra
Carolus Magnus, der skal have lagt navn til familien, over Joachim
Melchiors tipoldefader, Jürgen Magens, der stammer fra Bremen i
Tyskland fra omkring begyndelsen af 1600-tallet til J. M.’s 3xtipoldebørn
i begyndelsen af 1900-tallet. Oplysningerne om Thomas Magenses ef-
terkommere — begyndende med C i illustrationerne herunder — stam-
mer fra Margery Magens Huemmler, som jeg har fået kontakt med via
internettet.

De specielt fremhævede i illustrationen er Carolus Magnus
(slægtens ældste), Joachim Melchior Magens og Anton Frederik Ma-
gens (der muligvis er forfatter af et brev på kreolsk — nærmere derom i
afsnit 5.6)

Familien er, som det ses, stærkt forgrenet, og skal være udbredt i
såvel USA som Danmark. Det har dog ikke været mig muligt ved søg-
ning i internettelefonbøger at finde nogen i Danmark, og jeg har ikke
haft kontakt med andre i USA.

Ill. 5: Rebel (efter Carstens, 1981, s. 119)
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Anna Magens

Abel Magens

Johan Magens

Jürgen Magens (2)
d. 15 september 1657

Helsingør

Elisabeth Lichtenberger
d. 2 oktober 1685

Helsingør

Cathrine Magens

Henrik Magens

Ingeborg Magens

Mathias Magens

Metta Magens

Jürgen Magens (3)
f. 1640
d. 23 januar 1715

g. 7 oktober 1665
Gjertrud Dinnitz
d. 6 november 1697

Abolke Magens

Anna Cathrine Magens

Elisabeth Magens

Elisabeth Magens (2)

Johan Magens (2)

Jürgen Magens (4)

Jürgen Magens (5)

Metta Magens (2)

Didrich Magens
f. mellem omkr. 1665 og 1681

Jacob Jørgensøn Magens
f. 4 maj 1682

Helsingør
d. 25 marts 1731

g. 1712
Anna Maria van Bewerhout A

Slægten Magens
fra før 1556 til 1982

Jürgen Magens

Metta Hilkens

g. 1. februar 1719
Elisabeth Runnels

g. 1. oktober 1721
Margrétha Volckers

A’

A’’

Carolus Magnus
d. 1556

Ukendte slægstled
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Claudius Magens
f. før 15 april 1758

Christian Magens
f. 15 april 1758

Elisabeth Magens (3)
f. 1765

St Thomas
d. 2 august 1794

St Thomas

Frantz Hinrich Kreutzfeld
d. 24 maj 1795

Philadelphia

A

Joachim Melchior Magens
f. 4 marts 1715

St Thomas
d. 18 august 1783

g. før 1737
Maria Runnels
d. omkr. 1742

g. mellem omkr. 1743 og 1744
Petronella van Sollingen
f. New York
d. før 29. marts 1749

St Thomas

g. 20 marts 1750
Maria Moore
f. New York

Jacob Magens
f. før 9 september 1737

g. 17 juli 1760
Elisabeth van Bewerhaudt

Johan Magens (3)
f. før 1 september 1741

Thomas Magens
f. mellem 1741 og 1742

Jørgen  Magens
f. mellem 1744 og 1746

Johannes Magens
f. 5 juni 1745
d. 19 maj 1801

g. 2 oktober 1772
Anna Helena Hoff
f. 16 april 1757
d. 29 december 1775

g. 29 oktober 1776
Else Margrethe Schmidt
f. 8 august 1758

Joachim Melchior Magens (2)
f. 2 juli 1775
d. 3 juni 1845

g. 19 marts 1803
Maria Rohde
f. 16 maj 1782
d. 22 juli 1823

Thomas Magens (2)
f. 4 maj 1750

Flushing, Long Island, USA
d. 1819

New Castle, Delaware, USA

Didrich Magens (2)
f. mellem 1750 og 1751

Amerika

Marie Magens
f. 15 april 1751

New York
d. 5 maj 1833

St Thomas

? Magens
f. efter 1715

B

C

Thomas Magens
døbt 27 december 1712

døbt 27 december 1712
Anna Magens

St Thomas

St Thomas

A’

Gietrud Jacobsdatter Magens
f. før 10 november 1721

St Thomas
d. 10 november 1721

Maria Magens
f. før 10 februar 1722

St Thomas
d. 10 februar 1722

A’’ 5 børn

g. 15 september 1774
Jürgen Levin Rohde
f. 15 maj 1735
d. 21 oktober 1793

Maria Rohde
f. 16 maj 1782

Anna Elizabeth Rohde
f. 13 april 1784

Celia Margretha Rohde
f. 21 december 1787

d. 22 juli 1823

Joachim Melchior Magens (2)
f. 2 juli 1775
d. 3 juni 1845

g. 19 marts 1803

B

g 19 marts 1803
Georg Brown

3 børn &
6 børnebørn

1 barn &
6 børnebørn

7 børn,
15 børnebørn & 
1 oldebarn

Else Christina Magens
f. før 1794

Maria Magens (2)
f. før 1794

Arve Peter Magens

B’Maria Elizabeth Aaröe
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B

Anny Margrethe Magens
f. 26 november 1805

Johannes Jürgen Magens
f. 26 maj 1807

St Croix
d. 13 august 1835

g. 29 december 1833
Henriette Stolpe
f. 22 juli 1808
d. 13 august 1835

Maria Magens
f. 15 oktober 1834

Jacobine Elisabeth Magens
f. 10 juli 1808

g. 3 maj 1829
James Henry Hicks
f. 22 marts 1803

Maria Henriette Elizabeth Hicks
f. 8 februar 1830

Henry Melchior Hicks
f. 3 oktober 1831

Caroline Mathilde Josephine Hicks
f. 8 september 1833

John Magens Hicks
f. 3 december 1835

Carl Rohde Magens
f. 6 december 1811

Edward William Magens
f. 19 august 1814

Sarah Julie Magens
f. 27 december 1816

Christian Emil Magens
f. 8 november 1818

Peter August Magens

Anton Frederik  Magens
B’

f. 1 september 1821

f. 5 februar 1819
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John Magens
d. 1812

New Castle,New Castle,Delaware

Maria Magens
f. 1791
d. 9 oktober 1858

New Castle,New Castle,Delaware

Elizabeth Magens
f. 3 juli 1792

New Castle,New Castle,Delaware
d. 1821

New Castle,New Castle,Delaware

William Wellington Magens
f. oktober 1803

New Castle,New Castle,Delaware
d. 9 januar 1877

Kirkwood,New Castle,Delaware

Thomas Magens
f. 26 november 1827

New Castle,New Castle,Delaware
d. 14 juli 1868

Washington,District of Columbia

Blanche Magens
f. 18 november 1853

Smyrna,Kent,Delaware

George Bush Magens
f. 17 november 1831

Wilmington,New Castle,Delaware
d. 14 december 1867

William Solomon Magens
f. 8 november 1834

Wilmington,New Castle,Delaware
d. 2 marts 1892

Philadelphia,Pennsylvania

Mary Jane Magens
f. 19 august 1836

Wilmington,New Castle,Delaware

Hannah Brinton Magens
f. 21 juli 1849

Wilmington,New Castle,Delaware

C

D

s. 18



1. Joachim Melchior Magens og Vestindien

FitzGeraldMercy Hospital,Darby,Delaware,Pennsylvania

2127 N.27th St.,Philadelphia,Pennsylvania

Bloomfield Hills,Oakland,Michigan

2127 N.27th St.,Philadelphia,Pennsylvania

Mary Emma Magens
f. 2 marts 1863

New Albany,Floyd,Indiana
d. før 1962

Philadelphia,Pennsylvania

William Tuttle Magens
f. 17 december 1866

Louisville,Kentucky
d. 19 januar 1867

Louisville,Kentucky

Annie S. Magens
f. 31 august 1868

Louisville,Kentucky
d. Philadelphia,Pennsylvania

Edward Coit Magens
f. 5 oktober 1871

Louisville,Kentucky
d. 13 november 1951

Mt.Vernon,New York

Garrett Berry Magens
f. 2 maj 1894

Philadelphia,Pennsylvania
d. 23 maj 1982

Harriet Berry Magens
f. 14 september 1895

d. 12 december 1974

Marjorie Magens
f. 24 december 1896

d. Cork,Ireland

Carl Magens
f. 13 oktober 1875

Louisville,Kentucky

F

D

E

Margery Davisson Magens
f. 22 juni 1929

Philadelphia,Pennsylvania

Barbara Berry Magens
f. 20 april 1933

Philadelphia,Pennsylvania

Mary Edwards Magens
f. 14 oktober 1940

Philadelphia,Pennsylvania

FE

1.7 Opsummering

Joachim Melchior Magens blev født på St. Thomas i 1715 i en vel-
havende familie, hvor såvel faderen, som dennes broder var plantage-
ejere og købmænd i dansk-vestindien. Moderens familie var velhavende
nederlandske plantageejere og købmænd ligeledes i dansk-vestindien.
Joachim Melchior blev selv embedsmand og plantageejer på St. Thomas
og St. Jan.

Det meste af sit liv har han boet på St. Thomas; han gik sandsyn-
ligvis i skole i Danmark, hvor han læste jura på Københavns Universi-
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tet. I en cirka ti-årig periode boede han med sin tredie hustru i New
York, inden han vendte tilbage til St. Thomas.

J. M. har oversat flere religiøse tekster til engelsk og kreolsk og har
udarbejdet en grammatik over det kreolske sprog.

Det er denne grammatik, jeg vil sammenligne med en anden sam-
tidig grammatik over det nederlandske kreolsprog forfattet af tyskeren
C. G. A. Oldendorp

Ill. 6: Sukkerrør (efter Blangstrup, 1915-1930, bd. XX, s. 747)
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