
Tuite- familien 
 

Den måske største plantage- og slaveejer i Dansk Vestindien var irlænderen Nicolas Tuite (1705-1772).  
Han tillhørte en gammel irsk adelsfamilie, der efter at have støttet den katolske kong James 2. i dennes 
mislykkede oprør mod den nye protestantiske kong William af England måtte drage i eksil i Frankrig.  
Sammen med andre irske katolikker kom Nicolas Tuite til Vestindien, hvor han blev en velhavende 
handelsmand og plantageejer på øen Montserrat.  Efter at Vestindisk-guineisk kompagni havde købt øen St. 
Croix af Frankrig i 1733, tog Tuite i 1749 kontakt til de danske myndigheder og tilbød sammen med andre 
irske plantageejer at flytte til øen for at investere i plantagedrift mod til gengæld at få lov til at praktisere 
deres katolske tro. 
Når det endnu ikke fuldt opdyrkede St.Croix var en attraktiv mulighed, hang det sammen med de gode 
muligheder at drive profitable forretninger i ly af den danske neutralitetspolitik uden risiko for at få f.eks. et 
skib opbragt af et af de krigsførende lande.  De irske tilflyttere som f.eks. familierne Ryan og MacEvoi 
havde gode familie- og forretningsforbindelser til London, Irland, Montserrat og efterhånden også Danmark 
 
De irske plantageejere fik stor succes. Antallet af slaver på St.Croix blev 3-doblet til omkring 22.000 på 20 år 
frem til Tuites død i 1772. I samme periode blev sukkereksporten fra øen voldsomt forøget fra blot 350 til 
8.200 tons. 
 
Under et besøg i Danmark 1754 blev Tuite derfor modtaget hjerteligt af kongen og regeringen.  Han tog 
derefter ophold i England, hvor han døde.  
 
Familieforbindelser: 
 

• Datteren Elinor blev i 1753 gift med Thomas Selby fra England 

• Sønnen Robert Tuite (1746-1813) kom til Danmark i 1773 for sammen med sin fætter Charles Selby 
at blive ansat og uddannet i handelsfirmaet Chippendale.   Han arvede familiens 12 plantager på 
St.Croix og drev selv forretninger sammen med bl.a. Selby.   Han blev udnævnt til kammerherre af 
kongen og fik dansk indfødsret. Efter en skilsmisse fra sin engelske kone rejste han til St. Croix for at 
drive sine mange plantager. 

 
Relationer til Christianshavn:  
Sammen med bl.a. Chippendale, MacEvoi og Charles Selby ejede Robert Tuite Strandgade 46 med det 
tilhørende sukkerraffinaderi Union i årene 1771-79. 
 

Kilder: 

http://www.irlandeses.org/0711_207to214.pdf 
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