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Sciavidt hékjendt har der ei tidligere været udgivet nogen fuld
stændig Beretning om vore danske vestindiske Besiddelser og de
fleste Værker, der ere udkomne ere deels meget gamle, deels meget
begrændsede, som oftest kun hestaaende af Uddrag af For or dninger fra Moderlandet.
Kilderne til denne Bog har været efter John P. Knox og
Bidrag fra fiere
Tak

—

Herrer, som herved

bringes min ærbødigste

endelig har jeg været istand til at udfylde, rette og

forbedre Knoris Bog i flere Henseender. Vel indrømmer jeg , at
Værket endnu lader meget tilbage at ønske og det har ogsaa
været Gjenstand for mine ivrige Bestræbelser, at faae nogle Op
lysninger, navnlig fra det sidste Halvaarhundrede, men min
Utilgjængelighed til Archiver og deslige, har endelig bestemt mig
til nu et lade Bogen udkomme — især da flere

af mine Skridt

i ovenomtalt Henseende have været forgjæves.
Gjennem hele Bogen er der taget meest Hensyn til St. Tho
mas ,

deels fordi den er den interessanteste af alle de danske

Øer og deels fordi, hvad der gjælder for den ene vestindiske
0, næsten udelukkende ogsaa kan anføres om alle de andre.
Tabellerne over Temperaturen og Cataloget over Planterne
ere uddragne ifølge tilforladelige Efterretninger, saa at man kan
forlade sig paa samme i videnskabelig Henseende.
Det havde først været min Agt at lade flere

Planer og

Kort følge med Bogen, men den liden Interesse, der hidindtil,
ifølge Subscriptionsplanerne, har vist sig for Værket, har ladet
mig befrygte at Udgifterne vil overstige Indtægterne ved samme,.
Eckernforde i August 1855.

Jtevnhavd v. Petersen,
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Første Capitel.
Columbus's Ankomst til St. Croix — Caraibernes Historie.

JJen saakaldte Jomfrugruppe ligger mellem Portorico
og ,,0erne for Vinden", udstrækkende sig omtrent 24 Mile
fra 0. til V. og omtrent 16 fra N. til S.

Med Undtagelse

af Anegada bestaaer Gruppen af en Klynge majestætiske
Øer og Klipper, hvis maleriske Gruppering og Contourer, i
Forbindelse med deres mange fremspringende Puncter og
talløse Bugter, deres Træers og Blomsters vidunderlig rige
Udvikling, Plantagernes yppige Grønne og Brændingens stærke
Rullen over Corallerne, give dem alle et venligt og ind
bydende Udseende.

De fleste

Reisende ere enige i, at

Jomfruøerne og navnlig St. Croix, med Rette hævder den
første Rang blandt Oceanets Ædelstene.
Jomfruøerne opdagedes af Christopher Columbus paa
hans anden Reise.
Han ankom til Dominique Søndagen
den 3die November 1493, seilede derfra til Guadaloupe,
hvor han opholdt sig nogle Dage og fortsatte derpaa sin
Seilads Nordpaa. Montserrat, Redonda, Antigua og St. Mar
tin gaves Navn, og om Torsdagen den 14de s. M., fik man
€n ubekjendt større 0 i Sigte. Da det saae ud til Storm,
kastede Columbus Anker samme Dag ved denne 0.
Man
fandt den beboet af Indianere, af samme Slags som de,
1

der nylig vare sete paa Guadaloupe;

der benævnte Spa

nierne de Indfødte „Caraiber", da de havde seet skrække
lige Beviser paa at de vare Menneskeædere,
Øen kaldtes
Ayay, hvilket Navn forandredes af Columbus til St. Croix.
Ligesom paa Guadaloupe,

bemærkedes blandt de Indfødte

Fanger, de mere fredelige ,,Arrowauker", der vare grebne
paa Portorico eller i dets Farvande og derfra bragte hid.
Det er ei berettet om St. Croix
af Caraiberne.

var stærkt befolket

Man saae en Landsby ved Strandbredden,

men næsten forladt, da alle Mændene flygtede,
Spanierne nærmede sig.
Medens^ Columbus laae for Anker,

saasnart

erholdt han Beviis

paa de Indfødtes Stolthed og Mod. En Baad, med 25 Mand,
var sendt til Landet efter Vand og andre Artikler; pludselig
saae man fra Skibet en Canoe, der rimeligviis kom fra en fjern
Deel af Øen, nærme sig langs med Kysten; — deri var 4 Mænd,
2 Qvinder og 1 Dreng, hvis Forbauselse over Skibet var saa
overordentlig stor, at de ei bemærkede den tilbagevendende
Baad, der styrede mod Canoen for at fange Mændene.
Disse forsøgte først at flygte,

men, da dette viste sig at

være en Umulighed, grebe de deres Vaaben og uden at
vise nogen Frygt, angrebe de Spanierne. Saavel Koner som
Mænd brugte deres Buer med en saa forbausende Kraft og
Hurtighed, at flere af Spanierne snart vare saarede, omendskjøndt de dækkede sig ved Skjolde og andre Beskyt
telsesmidler.

For

at

undgaae deres ødelæggende Pile,

kæntredes endelig Canoen, men desuagtet var det kun med
stor Fare og Besvær, at man var istand til at fange Nogle,
thi -— svømmende — vedbleve de deres Forsvar og brugte
deres Buer med stor Behændighed.

En af Caraiberne, der

var gjennemboret af et Spyd, døde strax efter at han var
bragt ombord og faa Dage efter, døde en af Baadens Be
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sætning af et Saar, Caraiberne havde bibragt ham med en
forgiftet Piil.
Columbus forlod St. Croix, og fortsatte sin Seillads
mod de nordligere i Sigte værende Øer; men Frygt for
skjulte Klipper mellem de mange Øer,

i Forbindelse med

den svære Sø, der fandtes i de snævre Stræder, foranledi
gede Admiralen til at styre en anden Cours; et lille Fartøi
udsendtes imidlertid paa Opdagelser og det kom
med den Rapport;

tilbage

,,at der fandtes omtrent 50 Øer,

saae ud til at være ubeboede".

der

Den største Gruppe gav

Columbus Navnet: ,,Santa-Ursula" — de øvrige benævn
tes: ,,De 11000 Jomfruer". Vel paastaaer Mr. Suckling i
hans korte Beretning om Jomfruøerne, at de erholdt dette
Navn i Aaret 1580 af Sir Francis Drake til Ære for Dron
ning Elisabeth, men han er heri feiltagende, da alle spanske
Historieskrivere anføre, at Columbus kaldte dem: „Las
Virginas", idet han alluderede til den velbekjendte Legende
i det romerske Ritual om de 11000 Jomfruer.
Den 0, der nu kaldes Virgin Gorda (den store Jom
fru) og undertiden Penniston eller Spanishtown, er sandsynligviis den, som Columbus kaldte Sta Ursula.
Man finder intetsteds opgivet om Columbus paa denne
Reise gav St. Thomas og St. Jan Navn, eller om disse Øer
have erholdt deres Navne af en anden spansk Reisende.
Der er ingen Tvivl om, at Caraiberne saavel vare i Besiddelse
af St. Croix som af alle Jomfruøerne, eller dog i alle Tilfælde
hyppigt besøgte dem. Vel rapporteredes, at Øerne tilsyne
ladende vare ubeboede, men det var en let Sag for de
Indfødte, at skjule sig bag Klipper og i Huler, da Fartøiet
kom i Sigte, Der var al Sandsynlighed for, at Caraiberne
ofte seilede til disse mindre Øer, paa Grund af deres korte
Afstand fra St. Croix og deres Nærhed med Portorico,
1*
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hvorved det blev Caraiberne lettere, at udføre deres Røve
rier paa denne 0 og fange deres Fjender, Arrowaukerne
— tilmed

fandtes overalt ved

Overflødighed af Fisk.
Som et Slags Beviis

herpaa

disse smaa Øer en stor
bemærkes, at ved Kip

bugten paa St. Jan findes tæt ved et Vandfald en Klippe,
paa hvis Overflade sees Udskjæringer i Ansigtsform eller
andet deslige. Ved at helde Vand paa Klippen sees tyde
ligt, at Ansigterne ere udskaarne i naturlig Størrelse. Klip
pens Overflade er næsten horizontal,
faldet, der

begrændset af Vand

ved stærke Regnskyl er trængt over Klippen

og saaledes i Tidens Løb

har dannet en malerisk Hule.

Dalen eller Sletten, der sees fra Hulens Aabning, har rimeligviis bestaaet af en smnk Skov, forinden den blev ryddet
og dyrket.
Maaskee har dette Sted været et Begravelsessted og Phantasien søger at udfinde Spor af slige indviede
Mærker, da det er bekjendt, at hiin Fortids stolte Krigere
begravede deres Døde paa saadanne afsidesliggende Steder.
Vel kunde ogsaa en anden, mindre hellig Tanke paatrænge
sig,

da den saa godt stemmer overeens med Caraibernes

Characteer, — maaskee var her Samlingsstedet for deres
cannibalske Feste, hvor de slagtede deres Fjender eller
unge Fanger, der ofte i længere Tid bleve fedede, for at
være lækkrere til hine gruelige Festmaaltider.
Man kan ei bestemt angive i hvor lang Tid Carai
berne beboede disse Øer efter deres Opdagelse.
Saaledes
anfører Earlen af Cumberland i hans Beretning om Reisen
til Portorico i Aaret 1596, at Jomfruøerne bestode af en
Mængde smaae, ubeboede, sandige, ufrugtbare og steile Klip
per. Eiheller omtales i nogen Afhandling, angaaende Ned
sættelse af Nybyggere i det 17de Aarhundrede, at disse
have seet Caraiberne paa St. Croix.

Med Bestemthed an
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føres, at Nord for St. Kitts var St. Croix den eneste 0,
hvor Caraiberne opholdt sig i større Antal og boede i
Landsbyer.

Formodentlig have de forenet sig med deres

Stammes Hovedgreen paa „Øerne for Vinden", da Spanierne
havde taget Portorico i Besiddelse, thi allerede et sligt
Naboskab truede dem med Fangenskab og i Forbindelse
med Arrowaukerne, der følte sig deres gamle Fjender over
legne ved hine Bundsforvante , kunde de let befrygte en
total Udryddelse.

Efter Abbé Labats Beskrivelse vare de

res Canoer saaledes indrettede, at en slig Emigreren lette
lig har kunnet finde
Sted.
Den tydske Historieskriver
Oldendorph anfører: at de bleve fordrevne fra Jomfruøerne
i Aaret 1550, paa Carl den 5tes Tid, da Keiseren havde
befalet, at man skulde behandle dem som Fjender og for
drive dem.
Dette var Begyndelsen til Krigen mod disse
stoi'e indianske

Cannibalstammer
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hvilket senere virkelig

havde deres fuldkomne Udryddelse tilfølge.
I historiske Afhandlinger angaaende Caraiberne omtales
deres Antal kun ubestemt — de vare ei talrige, sandsynligviis ei over 50,000, hvilket kan sluttes af den Kjendsgjerning, at de kun havde Landsbyer paa følgende Øer:
St. Croix, St. Christoph , Guadaloupe, Mariegalante, Domi
nique, Martinique, St. Lucia, St. Vincent og Grenada —
og at det kun var ved at slutte sig sammen, at de formaaede at gjøre de første franske og engelske Colonister
nogen alvorlig Modstand, ihvorvel deres Stolthed og over
ordentlige Mod gjorde dem til frygtelige Fjender. Da Eu
ropæerne formerede sig paa de caraibiske Øer og Colonierne derved tiltog i Styrke, adsplittedes de Indfødte og
bleve tilsidst aldeles fordrevne — indtil de endelig kun
vare i Besiddelse af Dominique og St. Vincent. Fra Tid
til anden garanteredes dem disse Øer ved forskjellige Trac-

c
tater 5 men desuagtet nedsatte Colonister sig efterhaanden
iblandt dem og disse tappre Vilde forsvandt gradeviis ved
Civilisationens Fremskridt og nutildags kunne de ansees
som aldeles udryddede.

De have tiltrukken sig Historikeres

Opmærksomhed fremfor det amerikanske Fastlands Indianer
stammer, ved deres robuste Bygning, deres krigeriske Characteer,

der stod i

en stærk Contrast til Arrowaukernes,

deres bittre Had mod denne godmodige og fredelige Stamme,
deres rædsomme Cannibalskikke og endelig deres uovervin
delige Bestemthed ved de gjentagende Forsøg, der gjortes
til at omvende dem til Christendommen, som de foragtede
i samme Grad, som de sig, i deres Midte nedsættende Colo
nister vare forhadte.
Om de ere komne fra Nord- eller Sydamerika har det
ikke været muligt at erholde nogen tilstrækkelig Vished om.

Andet Capitel.
bt. Croix er successive i Hollænderes, Engellænderes, de Spanskes
og de Franskes Besiddelse.

De caraibiske Øer, eller den Kjæde af Øer, der gaae
i en Halvcirkel fra Sydamerika Nordpaa, bøiende mod Vest
til Portorico, synes efter at være opdagede, samtidig at
være blevne forladte af Spanierne.

Imidlertid angrebe de

ved Ledighed Øerne for at søge efter Guld eller fange
Caraiber, naar deres Colonier behøvede flere Slaver. St.
Domingo var saaledes paa Grund af dens Guldminer af
stor Vigtighed for Spanierne; mellem Aarene 1508 og 10
forsøgte de ogsaa at colonisete Cuba, Portorico og Jamaica.
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Ligeledes erobredes det store Kongerige Mexico af
Cortez 1519 — 21; — Peru, Chili og Quito erobredes af
Pizarro 1529—35 og Ny Granada 1536.
Disse Erobringer og nye Colonier henledede Spaniens
Opmærksomhed paa den nye Verden og man fik ei Tid til
at tænke paa Øer af mindre Vigtighed.

Spaniernes høieste

Tragten gik ud paa, at opdage Guld- og Sølvminer, hvilket
forhindrede Handelens og Agerdyrkningens Fremskriden,
ihvorvel dette var det eneste, der kunde give Øer af en
saa begrændset Udstrækning noget Værd.
Paven havde givet Ferdinand og Isabella Fuldmagt til
at ansee sig for de rette Eiere af alle de Lande, de havde,
eller

endnu maatte opdage i den nye Verden.

Saaledes

forlangte de ogsaa de caraibiske Øer, omendskjøndt de i
Virkeligheden ingen

Colonier eiede Østen for Portorico.

Derved aflededes andre Nationers Opmærksomhed i mange
Aar fra Vestindien, saa at, indtil Aaret 1600, kun faa
Skibe, med Undtagelse af de spanske, havde besøgt disse
Øer. Vel udrustede Engellænderne Søexpeditioner og sendte
disse mod

de spanske Colonier; ogsaa krydsede

enkelte

Kaperskibe i og omkring den caraibiske Sø, for at udplyndre
de spanske Coffardiflaader, og endelig havde enkelte, navn
lig hollandske Skibe, nu og da, anløbet Øerne for Vinden,
for at erholde Vand og friske Provisioner, samt indlede
Handel med de Indfødte — men mere kjendtes ei til Vest
indien,
Begyndelsen af det 17de Aarhundrede medførte imid
lertid en ny Impuls og en større Virksomhed for Colonialhandelen.
Hollænderne, som først havde fundet Veien til
Ostindien, oprettede allerede 1602 det ostindiske Compagni,
hvilket havde disse Coloniers hurtige Opblomstren tilfølge.
England fulgte snart Hollands Exempel. Da Handelen saa-
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ledes erholdt et nyt Opsving,
mærksomhed paa Vestindien,

henvendte man større Op
og

uagtet det var Spaniens

Bestemmelse, at udelukke alle andre Nationer fra at beseile
de Have, hvori deres nye Colonier vare beliggende, ud
sendtes dog, deels af Compagnier, deels af enkelte Speculanter, Skibe til disse Øer; — deres Hverv var Handel,
Undersøgelse af Administrationen paa hine fjerne Steder —
og ofte bleve de til Angribere.
Franskmændene fik ogsaa Lyst til at deeltage i Colonialhandelen, der aabnede Enhver en saa viid Mark til
Speculationer og deres Skibe begyndte nu ligeledes at be
søge Vestindien.
Hvor tidlig Compagnier eller
europæiske Nationer,

Speculanter af andre

end den spanske, gjorde Forsøg paa

at erholde Fodfæste paa Øerne i den caraibiske Sø, kan
ei nøiagtig bestemmes.

Den første ordentlige Colonisation,

hvorpaa man har Documenter,

skete, ifølge B. Edwards,

1623 paa St. Christoph af Mr. Thomas Warner, som ned
satte sig der med 15 Ledsagere — Alle fra Virginia. De
Franske grundede ligeledes en Coloni paa samme 0 og
paa samme Tid.

Det kan imidlertid ei betvivles at mange

Øer længe før denne Periode har været besøgt og beboet,
hvad enten det nn har været af mindre Compagnier paa
Speculation eller af Deserteurer og Skibbrudne, som da
have maattet blive paa slige afsides Steder for længere
Tid.

Om St. Croix og St. Thomas ere blevne coloniserede

paa denne Maade vides ei — om dette har været før St.
Christoph og Barbados beboedes, kan man eibeller ud
grunde.
Vel anfører Bryan Edwards, at Hollændere og
Engellændere kom til St. Croix i Aaret 1625; men man
kan ei udlede fra hvilken Autoritet, han har hiin Angivelse
og følgelig kan man ei sikkert stole herpaa — at imidlertid
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begge Nationer nedsatte sig samtidigt,

er usandsynligt.

Den ene er rimeligviis kommen før den anden og da Hol
lænderne allerede 1621 havde oprettet deres vestindiske
Compagni, samt vare de Første, der dreve Handel i den
caraibiske Sø, er det ogsaa sandsynligt, at de vare de
Første, der landede paa St. Croix, og det maaskee endog
før Engellændernes Nedsættelse paa St. Christoph..
Den franske Forfatter du Tertre, stadfæster tildeels
dette (med Hensyn til St. Croix's tidlige Colonisation), idet
han siger: ,,at ,,mange Aar" før 1645 var St. Croix i Hol
lændernes og Engellændernes Besiddelse; enkelte franske
Flygtninge fra St. Cristoph havde forenet sig med Engel
lænderne." Vi ere ei heller istand til at bestemme, hvilket
Aar disse Hollændere eller Engellændex-e kom til St. Croix.
Skete der nogen Colonisation før 1625, da maa dette være
skeet directe fra Europa eller Amerika — skete det sildi
gere, kunne det have været de Engellændere, der bleve
fordrevne fra St. Christoph af Spanierne Aar 1629 under
Don Frederic de Toledo.
Hollænderne vare maaskee de
samme, der 1626 bleve fordrevne fra Brasilien af Spaniere
og Portugiser.
At disse første Colonister have gjort betydelige Frem
skridt med Hensyn til deres Etablissementer paa Øen og
beskjæftiget sig med Handel og Agerdyrkning, kan sees af
det Factum: at 1645 var Folkemængden 600 eller derover
og at Øen bestyredes af flere Embedsmænd,

der vare ud

nævnte af deres respective Moderlandes „seigneurs".
Vi
antage, at du Tertre med ,,seigneurs" har meent Directeurerne for de resp. Compagnier eller enkelte Adels
mænd, som i England af Carl den 1ste, havde erholdt
Gavebreve paa at eie visse Øer i Vestindien.
St. Croix's Historie begynder med en ti-agisk Begiven
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hed, der synes at være Forløber for mange ulykkelige Om
stændigheder, hvilke i en Række af Aar blev Øen til Deel.
Gouverneuren over

den hollandske Deel, havde i Aaret

1G45 (af Vaade eller med Forsæt vides ei) dræbt Hr. de
Brasebet, den engelske Gouverneur, og det i hans eget Huns.
Hollændere og Engellændere kom derved i Strid med hin
anden ,

en blodig Kamp fandt Sted og heri blev den hol

landske Gouverneur saa haardt saaret, at han døde efter
faa Dages Forløb.

Tilfredse med det udgydte Blod trak

hvert Parti sig tilbage til deres resp. Boliger.
valgte

ved

Hollænderne

Gouverneurens Død en Anden i hans Sted;

men Engellænderne, der endnu tørstede efter Hævn, indbød
den hollandske Gouverneur til at besøge deres Coloni,
under det Paaskud, at bilægge begge Partiernes Stridig
heder.
men

Efterat have erholdt frit Leide, indfandt han sig;

de brøde deres Løfte paa den skjændigste Maade.

Han fængsledes, dømtes til Døden, til Gjengjeldelse for
deres Gouverneurs Drab og blev offentlig skudt.
Hollæn
derne vare udentvivl det svageste Parti, thi forudseende, at
der ei kunde være Tale om nogen bestandig Fred mellem
de to Nationaliteter paa samme 0, besluttede de at forlade
den.

Kort Tid efter nedsatte de sig paa St. Eustacia og

St. Martin.

En 100 til 120 Franskmænd, næsten alle De-

serteurer fra St. Christoph, havde været forenet med Hol.
lænderne paa St. Croix. De havde vel ei deeltaget i hiin
Strid,

men dog sympathiseret med deres Venner — selv

følgelig frygtede de for ilde Behandling af Engellænderne,
efter at Hollænderne vare dragne bort; de henvendte sig
desaarsag

til

den

Tilladelse

til at

engelske Befalingsmand
forlade

og bade

om

St. Croix for at nedsætte sig

paa en af de franske Øer.
Dette blev dem tilladt og de
fragtede et engelsk Coffardiskib, der var 115 Læster dræg
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tigt og commanderedes af Capt. Thomas Paul.

Saafremt

Capt. Paul bragte dem sikkert til Guadaloupe, skulde han
til Vederlag have deres Maniochøst paa St. Croix.
Uden noget Uheld ankom de i Juli Maaned til deres
Bestemmelsessted, hvor man modtog dem paa det Hjerte
ligste. Da Gouverneuren, Mr. Hoiiel, protegerede dem paa
det Ivrigste, beklagede de sig for ham over den Behandling,
de havde lidt paa St. Croix — hvorpaa Capt. Paul

blev

greben, arresteret og ifølge Generalfiscalens Paastand, confiskeredes hans Skib og Ladning,

der offentlig blev solgt.

Du Tertre skriver: „denne uretfærdige Rettergang
gjorde megen Opsigt paa Øerne, saavelsom i Frankrig og
England".

Det var naturligviis for at holde Franskmæn

dene skadesløse for deres Tab i St. Croix, og man brugte
det Paaskud, at Capt. Pauls Skib ingen Papirer havde og
følgelig maatte det være en Kaper.
Engellænderne vare nu ene i Besiddelse af St. Croix.
Efter faa Aars Forløb var Folkemængden betydelig forøget og
Colonierne i bedste Opblomstren. Men nu var det ligesom om
Touren kom til de nye Beboere at føle en anden Nations Overvægt.
Det spanske Gouvernement paa Portorico forskrække
des ved at see en saa blomstrende Coloni i deres umid
delbare Nærhed og udsendte desaarsag den 10de August
1650 en Escadre paa 5 Skibe og 1200 Mand med det
Hverv, at angribe Colonien, fordrive Usurpatorerne og for
melig tage Øen i Besiddelse.
Vel var der i Aaret 1630 blevet afsluttet en Tractat
mellem Spanien og England, hvis første Artikel bestemte:
,,at der skulde være Fred mellem Kronerne og deres respective Undersaatter i alle Dele af Verden", men da Spanierne
tilegnede sig Ret over alle de Lande og Øer, de havde
opdaget paa den nye Halvkugle, brødes Tractaten ved
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dette uretfærdige Angreb paa St. Croix,

der maatte dele

Skjæbne med St. Cristoph og Tortuga, hvilke ligeledes
vare blevne ødelagde ved en slig uretfærdig Fremgangsmaade.
Denne skjændige Handlemaade mod St. Croix forøge
des end mere derved, at hiin Tractat netop var kommen
istand, paa Grund af Angrebet paa St. Cristoph og Tortuga.
Ved disse krigeriske Foretagender, gave Spanierne
Anledning til de mange ødelæggende Sørøvertog mod En
gellænderne, Hollænderne og Franskmændene.

Spaniernes

Grusomhed ved hine Overfald paa de andre Nationers Colonier paa de americanske Øer, vakte en Hævnfølelse mod
dem,

der atter yttrede sig ved blodige Angreb paa de

spanske Skibe og Colonier — men sligt gjengjældtes med
tifold Strenghed, da Spanierne deels vare stærkere i Vest
indien ,

deels offrede Alt for at tilfredsstille deres Hævn-

gjerrighed og Bigotteri.
Indfaldet i St. Croix, i Forbindelse med Spaniernes
vedvarende Forfølgelser mod Engellænderne, gav Anledning
til Jamaicas Erobring under Cromwell. Dette skete i Aaret
1655.
Cromwells strenge Forholdsregler ved dette Skridt
ere blevne temmelig haardt bedømte, selv af engelske For
fattere,
er

men man maa antage,

at han i denne Henseende

bleven temmelig eensidig bedømt.

Med Hensyn til

Overfaldet paa St. CroiXj da skete Landgangen om Natten.
Angrebet udførtes saa hurtigt og uventet, at Engellænderne
overrumpledes og hver Indvaaner, selv Koner og Børn, der
faldt i Spaniernes Hænder, myrdedes med koldt Blod. Paa
samme Maade var Colonien paa Tortuga bleven ophævet.
Imidlertid udbredtes den overhængende Fare med Ly
nets Hurtighed over hele Øen og Mange søgte Redning
ved Flugt.

26 vare strax

blevne

dræbte ved første An
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greb.

To af Fangerne sendtes efter Flygtningene til Øens

Indre, med den Trudsel: „at hvis Alle ei forlod Øen inden
3 Uger, blev der ingen Pardon givet, hvad enten det var
Qvinder eller Børn".

Engellænderne, der ei havde ventet

et saa gunstigt Forslag,

modtog samme med Glæde

og

sendte hurtig Bud til St. Christoph med Anmodning til
den engelske Gouverneur om at sende Skibe, der kunde
optage dem og deres Gods.

Denne Anmodning opfyldtes

øieblikkelig og saaledes forlod hver Engellænder Øen.
Hollænderne, der vare blevne underrettede om Engel
lændernes Nederlag og Fordrivelse, antoge, at Spanierne
vare vendte tilbage til Portorico,
at tilbageerobre de Besiddelser,
blevne forjagne.

og besluttede ufortøvet
hvorfra de tidligere vare

Fra St. Eustacia indskibede en lille Styrke

sig paa 2 Skibe og styrede mod St. Croix.

Deres Planer

vare slet lagte og Udførelsen svarede hertil.
Da de kom til St. Croix kastede de Anker ligeunder
Fortet og,
Landgang.

uden nogensomhelst Recognoscering, gjorde de
Den ringeste Overveielse af Foretagendet

maatte have forudsagt

dem Resultatet; en Garnison paa

60 Mand Spaniere vare blevne paa Øen og havde besat
Fortet ; ved at faae Skibene i Sigte rettede de Fortets
Kanoner mod samme og detacherede en Afdeling til at mod
sætte sig Hollændernes Landgang.
Neppe vare Baadene
lagde til Land og Tropperne betraadt samme, før de
bleve modtagne af en morderisk Geværsalve, der udbredte
Døden i deres Rækker.
Mange dræbtes — ingen Mod
stand fandt Sted og 10 toges til Fange, medens Enkelte
flygtede til Skovene — men de bleve strax forfulgte og de
Fleste nedskudte.
Paa samme Tid som Efterretningen om den unge Colonies Ødelæggelse var kommen til St. Eustacia, vare de
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Franske paa St. Christoph ogsaa blevne underrettede herom
og de besluttede ligeledes at tage Øen i Besiddelse. Mon
sieur

de Poincy, Johannitterridder,

Generallieutenant og

Gouverneur over de fransk-vestindiske Øer, var en ærgjerrig
Mand,

der

ei lod nogen Leilighed

hengaae

uafbenyttet,

hvor det kun var muligt at udvide det franske Herredømme
eller hævde det franske Navns Hæder,
Hans Plan var
bedre

overveiet end Hollændernes.

160 af St. Cristophs

tappreste Mænd

udvalgtes og indskibedes paa 2 Skibe.

M. de Vaugalan

var Chef for Expeditionen.

Hans Ordre

lød: ,,at forjage Spanierne, hvis de endnu vare der, tage
Fæstningen eller Fortet i Besiddelse i Kongens Navn
derpaa sætte sig fast paa Øen".

og

Aftalen var, at Skibene skulde ved Ankomsten til St.
Croix mødes paa et bestemt Sted, omtrent 1 Miil fra For
tet.
Det mindste Skib, med circa 40 Mand, skiltes fra
det større, og uheldigviis seilede man forbi Fortet og
kastede nu først Anker.
Man var af den Formening, at
det større Skib allerede var kommen; Styrken gik i Land
og marcherede til det aftalte Mødested.

Spanierne havde

holdt Øie med det fjendtlige Skib og udsendte et Detache
ment, der lagde sig i Baghold, for at afskjære Franskmæn
dene Retraiten.

Disse faldt i Snaren, og, omendskjøndt de

værgede sig tappert og dræbte mangen Spanier, var Resultatet
af denne ulige Kamp dog, at kun 3 å 4 Mand overlevede samme
— Resten nedsabledes. Monsieur de Vaugalan havde imidler
tid i 3 Dage ventet paa det mindre Skib og befrygtende at
det maaskee var forulykket, besluttede han at lande og angribe
Fjenden. Efterat have ordnet sit Commando, nærmede han
sig Fortet med 65 Mand og opfordrede i nogen Afstand
fra samme Spanierne til at overgive sig.
Disse forlangte
3 Dages Betænkningstid.

Men,

dækket af en lille Høi,

rykkede Franskmændene nærmere og forlangte øieblikkelig
Overgivelse. I den Tanke at det kim var nogle Eventyrere,
sendte den spanske Commandeur dem 1 Ko og 1 /4 Anker
Madeiraviin.
Paa dette Fredstilbud svaredes med en ny
Opfordring til Overgivelse af Fortet, med den Trudsel, at
hvis samme ei var overleveret inden 2 Timer,

vilde man

storme og ingen Pardon give. Da Spanierne troede at
Fjenden var langt stærkere end de selv, capitulerede de
tilsidst — forlod Fortet med Vaaben og Bagage, samt 'ind
skibede sig paa et Skib til Portorico.

Man fandt nogle

Hollændere, Fanger fra den omtalte Affaire, indesluttede i
Fængslerne, relaxerede dem og sendte dem ved første
Leiliglied tilbage til St. Eustacia.
Aaret 1650 er saaledes et mærkeligt Aar i St. Croix's
Historie, da ikke mindre end tre Nationer havde været Øens
Herrer i det korte Tidsrum. Var den engelske Coloni for
bleven der uforstyrret, havde St. Croix vistnok
hævdet sin Plads,
vestindiske Øer.

snarere

som den reneste Juveel blandt alle de

Desværre for Øen var det britiske Rige indviklet i
Borgerkrig hvilket forhindrede samme i at henvende dets
Opmærksomhed paa saa fjerne Besiddelser, ellers havde
man vistnok blodigt gjengjældt Spaniernes Grusomhed.
Dog, de fordrevne Colonister havde besværet sig for Protectoren Cromwell, og ueppe saae denne sig i fuldkommen
Besiddelse af sin Magt over England, før han, forbittret
over Spaniernes Grusomhed mod engelske Undersaatter og
Eiendom, samt formedelst Overtrædelsen af den afsluttede
Tractat, besluttede at standse en saa uretfærdig Fremgangsmaade.
Han erklærede Spanien Krig i Aaret 1655 og en af
deres værdifuldeste Øer, Jamaica, erobredes.
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Tredie Capitel.
Maltheserridderne kjøbe Øen — senere kjøbes den af Ludvig den
14de — den franske Coloni forlader St. Croix, der forbliver
ubeboet.

Saasnart Monsieur de Poiney havde faaet Underretning
om at Foretagendet var lykkedes, afsendte han 300 Per
soner for at grunde Colonien og henimod Slutningen af
Aaret 1650 udnævnte han Monsieur Auger til Gouverneur
over St. Croix.

Man maa undre sig over dette Skridt, da

Monsieur de Vaugalan vistnok
Post

med

Rette

tilkom denne

og denne uædelmodige Tilsidesættelse i Commando,

ærgrede ham i den Grad, at han tog sin Død derover i
Begyndelsen af 1651.
Pludselig viste der sig megen Dødelighed i Colonien;
alene i

det første Aar bortreves tre Gouverneurer og to

Trediedele af Colonisterne.
Da man antog, at Usundheden hidrørte fra de gamle,
tætte Skove, der i den Grad vare sammenvoxede, at Yin-'"'
den ei formaaede at trænge igjennem dem, hvorved Atmosphæren opfyldtes med Uddunstningerne af skjulte Mo
radser , saa besluttede Colonisterne at sætte Ild paa Sko
vene.

Da disse bedækkede hele Øen, begav Indvaanerne

sig ombord paa Skibene, medens Branden rasede; da Ilden
var uddød, vendte de tilbage igjen.
Uagtet flere haarde Prøvelser og Afskrækkelser, forme
delst det usunde Clima, beholdt den unge Coloni dog Haabet om en bedre Fremtid. Monsieur de Poincy var ogsaa
af den Mening, at da St. Croix var en af de smukkeste,
frugtbareste og største Øer, vilde den, beboet af de Franske
og

understøttet ved energiske Forholdsregler, med Tiden

17
hæve sig til en blomstrende Coloni.

Han sparede eiheller

nogen Udgift eller noget Hjælpemiddel til at hæve Colonien
og gjøre den saa tiltrækkende som mulig for Nybyggere. Han
sendte sine bedste Venner derhen fra St. Christoph og anmodede
Enhver, han traf paa, om at nedsætte sig der.

Men, des

uagtet begik han flere Feilgreb.
Colonisterne .maatte yde
høie Skatter, og Handelen paa Øen var ene tilladt det
fransk-vestindiske Compagni.

Dette maa man dog snarere

lægge Compagniet end Generallieutenanten til Last, — thi
Vindelysten var saa umaadelig, at man ikke alene var uret
færdig,

men endog grusom mod Colonisterne.

Som en

naturlig Følge heraf, vaktes snart Uenighed og Misfornøielse.
Hollænderne

drev Smughandel med Fødevarer og Kjøb-

mandsgods og det til langt billigere Priser, end nogen an
den Nation i hele Vestindien; — denne Smughandel under
støttedes af Colonisterne. Da det franske Compagni paa ingen
Maade kunde' rivalisere med Hollænderne , hensygnede det
ganske og dets totale Uvirksomhed strakte sig ei alene til
St. Croix, men endog til alle dets øvrige vestindiske Besiddelser.
Compagniets 'Udgifter forøgedes aarligt, medens dets Handelsaftairer indskrænkedes og dets Gevinst formindskedes; tilsidst
maatte det, for at undgaae en total Fallit, sætte dets Besiddelser
til Auclion og de bleve fordetmeste kjøbte af de respective
Gouverneurer. Maltheserridderne kjøbte saaledes 1651 føl
gende Øer: St. Christoph, St. Martin, St. Bartholomæus,
Tortuga og St. Croix — alle for 120,000 Livres.
Commandant de Poincy havde, som Maltheserridder, to Commandanturer i Frankrig og af de heraf flydende Indtægter
betalte han, paa Ordenens Vegne, hiin Sum.
Han havde
selv første Prioritet i Øerne og betalte af hine Indkomster
fra Frankrig alle' de overordentlige Udgifter, som navnlig
St. Croix foraarsagede ham. I Aaret 1653 skjænkede han
2
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alle sine Eicndomme i Vestindien til Ordenen, paa den Be
tingelse ,

at han maatte anvende Resten af sit Gods og

Eiendomme, som han fandt for godt.
garanterede denne religieuse Orden

Ludvig den 14de

dens fulde Besiddelse

af alle disse Øer, der først var kjøbt i dens Navn og senere
skjænket den.

Dette skete i Marts Maaned 1653.

Maltheserriddernes Hovedøiemed var:

at

grunde

et

Etablissement til Christendommens Udbredelse og Forsvar i
Vestindien og saaledes styrke de Vilde i deres Overgang
til den catholske Tro.

Kongen overlod dem imidlertid kun

Øerne paa den Betingelse:

,,at de maatte anerkjende ham

som Lehnsherre og ei overlade Bestyrelsen af Øerne til
andre, end Franskmænd".
De Poincy vedblev som Generallieutenant at bestyre Øerne.

Men den stadig synkende

Tendens i alle Øens Forretninger kunde, uagtet disse nye
Herrers mildere Control, ingenlunde standses.

Paa Grund

af Sygdomme, Handelens Indskrænkning, hvoraf atter fulgte
Agerdyrkningens Forfald, var Misfornøielsen saa stærk, at,
da M. de Poincy i Aaret 1657 afsendte et Skib, under
Ridder de la Mothe's Commando,
andre

nødvendige

Gjenstande

med Kjøbmandsgods og

for Colonien, .grebe

de

Dristigste, der i lang Tid havde næret den Tanke at for
lade Øen og nu fandt Leiligheden gunstig, Ridderen, slut
tede ham i Lænker, bemægtede sig Skibet og circa 200
Mennesker forlode paa denne Maade Øen.
De turde ei
begive sig til St. Christoph og man formodede, at de vare
komne til Brasilien, hvor de rimeligviis grundede en ny
Coloni.
Uagtet dette, for M. de Poincy, meget uheldige Udfald,
opgav han dog ei Haabet — St. Croix var bans Øiesteen,
og to Aar efter, 1659, udnævnte han et ungt Menneske,
M. du Bois, til dens Gouverneur.

Denne unge Herre besad
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megen Energi, stort Mod

og var venlig og nedladende i

sin Omgang. M. de Poincy troede, at disse Egenskaber vilde
udøve en heldig Indflydelse paa Øens Handelsaffairer og
øvrige Administration. M. du Bois tog mod Udnævnelsen paa
den Betingelse, at Handelen frigaves og at man medgav
ham 400 Mand fra St. Cristoph, der skulde sætte St. Croix
i Forsvarsstand mod dens grusomme Naboer i Portorico
Spanierne.
Man gik ind paa disse Betingelser.

Endeel af den

forlangte Styrke medgaves ham og han fik Løfte om, at
Resten skulde indfinde sig i Løbet af 6 Maaneder. I April
Maaned seilede den nye Gouverneur til Øen.
fandt kun 40 til 50 vaabenføre,
dater.

Han fore

men udisciplinerede Sol

Hans Ankomst oplivede imidlertid Colonisterne, hvis

Mod næsten ganske var tilintetgjort, og de første Maaneder
af du Bois's Gouvernement vare meget heldbringende for
Øen: Befolkningen forøgedes og Udsigterne til en stadig
Velvære vare glimrende. Men imidlertid var M. de Poincy,
der havde viist sig meget nidkjær med Hensyn til Øens
Lykke, død kort efter du Bois s Afreise. Maltheserridderne
udnævnte Monsieur Ridder de Sales til de Poincys Efter
mand. Denne
St. Christoph
lertid blev du
Climat og tog

Ridder havde i længere Tid opholdt sig paa
for der at afvente do Poincys Død. Imid
Bois syg, maatte forlade St. Croix's usunde
til St. Cristoph.

Hans Udnævnelse til Øens Gouverneur var bleven stad
fæstet, saavel af Commandant de Sales, som af Maltheser
ridderne, der betragtede ham som St. Croix's Gjenopretter.
Aar 1661 reiste han atter til St. Croix, ledsaget af endeel Colonister
dette hjalp paa Øen, og dens Folkemængde
forøgedes — man kunde nu stille 600 vaabenføre Mænd.
Handel og Agerdyrkning oplivedes og der fandtes de bedste
2*
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Udsigter til

at Øen

vilde virkeliggjøre de Forventninger,

man nærede til den og hvortil Mange saa ædelmodigt havde
bidraget ved Raad og Daad. Ulykkeligviis indtraf en øde
læggende Tørke, saavel paa St. Christoph, som paa St Croix
samme Aar du Bois atter overtog Gouvernementet.
byggerne

Ind

bragtes til de største Yderligheder og navnlig

føltes dette paa St. Croix,

der tildeels, med Hensyn til

Fornødenheder og al Tilførsel, var afhængig af St. Christoph.
Pludselig hjemsøgtes St. Croix af stærke Regnskyl, hvilken
Overgang fremkaldte Sygdomme, hvorved Mange bleve bort
revne af Døden.

Over Halvdelen af Indbyggerne vare syge

— Misfornøielsen vaktes igjen og Øen var maaskee sunken
tilbage i Elendighed, saafremt en mindre kraftig Gouverneur havde bestyret den. Men du Bois var baade energisk
og mild og han bidrog væsentlig,
hør ,

efter Epedemiens Op

til at opretholde Colonien, indtil den atter skulde

skifte Herrer.
Ludvig d. 14des Finantsminister Colbert, der, ved sine
vise og kraftige Forholdsregler, havde bidraget saameget
til Frankrigs Industries og Handels vidunderlige Fremskridt,
fik ogsaa oprettet et nyt fransk-vestindisk Compagni i Aaret
1664. Ifølge hans Raad kjøbte Directeurerne det følgende
Aar Maltheserriddernes Besiddelser og Privilegier i Vest
indien for 500,000 Livres.
delige Summer.

Staten laante Selskabet bety

Efterat St. Croix saaledes i 14 Aar havde

tilhørt en geistlig Orden, skulde det nu beherskes af et
Compagni.
Compagniet fulgte samme Politik som det tidligere
Compagni, o: man strandede

atter paa den

ulykkelige

Klippe: „Handelsmonopolet",
Følgen var, at Øen ei læn
ger kunde florere, som tidligere under gunstigere Omstæn
digheder.

Men heldigviis« vedblev du Bois at være Gou-

21
verneur og ifølge et Document, han paa den Tid har ud
stedt, sees, at en stor Deel af Øen var i Dyrkning,

da

der ikke findes mindre end 90 Plantager udlagte.
Corapagniets Agenter vare imidlertid uærlige og 9 Aar
efter, 1674, var Compagniets Gjæld saa betydelig, at man
maatte henvende sig til Kongen om Hjælp.
lide betalte,

Ludvig den

men overtog samtidigt Øen som en Deel af

hans Rige. Dette bevirkede dog ingen Forandring for Colonien,
der, i en stadig mere hensygnende Tilstand, henslæbte sig
i 20 Aar paa ovenanførte ruinerende Maade.
Generalfor
pagterne klagede nu over, at St. Croix's Indtægter leed alt
for meget ved Handelsmonopolet, og da Gouverneuren over
St. Domingo samtidigt udvidede de

derværende Colonier,

ofte endog paa Andres Bekostning, samt traadte i Under
handling om Afstaaelse af St. Croix, saa „besluttede man at
forlade Øen".

Denne Beslutning udførtes 1695.

Til Beviis paa, hvor skadelig Handelsmonopolet var for
Øens Velfærd og Opkomst, bemærkes: at der paa denne Tid
kun var 147 hvide Personer — Mænd, Koner og Børn tilsammentagne — og 623 Slaver paa samme. For atflytte Colonien
til St. Domingo sendtes 3 store Skibe og adskillige Transportfartøier til St. Croix.

Der udbrød imidlertid stor Mis-

fornøielse blandt Colonisterne, da der blev givet Befaling
til Indskibning, men Intet hjalp.
Deres fleste Eiendele
solgtes til underordnede Betjente, som foregave, at der var
saa lidt Plads i Colonien paa St. Domingo; Qvæg, Heste
og Faar lod man blive, og efterat have sat Ild paa Hu
sene, forlodes Øen.
Man kan ikke noksom forundre sig
over det franske Gouvernements Beslutning, at forlade en
0, der havde viist sig saa frugtbar, at man havde avlet
Tobak, Bomuld, Indigo og Sukker paa den — uden at tage i
Betragtning de umaadelige Pengeoffre og Tab af Menneske
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liv, som Colonien havde krævet.

Det franske Hof kunde

neppe være rigtig underrettet om, hvilken værdifuld Coloni
det saaledes opgav.
Førend vi slutte dette Capitel skylde vi endnu at omtale
de Geistlige, der havde draget Omsorg for Coloniens Beboeres
aandelige Udvikling under dens mange afvexlende Skjæbner.
Umiddelbart efter at Øen var bleven en fransk Besiddelse,
fulgte to Jesuiterpræster med de første Colonister fra St.
Christoph. Den ene Præst døde strax og den anden maatte
paa Grund af Sygdom, snart efter forlade St. Croix.

Imid

lertid besøgtes Øen, fra Tid til anden, af andre Geistlige
af forskjellige Ordener, hvilke Arbeidere i Herrens Viingaard kun forrettede deres Kald i kort Tid — thi de, der
forbleve i længere Tid, bortreves af Døden.
Da du Bois var bleven Gouverneur og saae den for
ladte Tilstand, hvori Øen befandt sig med Hensyn til Re
ligionens Udøvelse, besluttede han at træffe et Arrangement
til at oprette en fast Mission.
Generalgouverneuren, de Sales, blev enig med de hel
lige Fædre Beaximont og du Bois om følgende Artikler for
Missionens Oprettelse:
1. Missionen skulde gives saameget Land, som var nød
vendigt til dens Brug.
2. Hver Menighed skulde yde 4,000 Pd. Sukker.
3. Missionens Overhoved skulde have 5,000 Pd. Sukker.
4. Colonisterne skulde forsyne hver Mission med 10 Negere.

5. Brødrene skulde være fritagne for alle Skatter.
6. Brødrene skulde have Tilladelse til at fiske og jage
paa hele Øen.
Fædrene, der grundede denne første Mission,

vare

du Bois og le Clerc, der begge arbeidede med megen Dyg
tighed i deres Kald.

Men

det var kun i kort Tid, thi
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du Bois var en af de ivrigste catholske Forkæmpere; ban
blev kjed af St. Croix og reiste til de engelske og franske
Colonier, navnlig Antigua, for at finde Kjættere, der vilde
lade sig omvende til den ene saliggjørende Kirke.

Den

gudfrygtige du Tertre anfører: ,,at han høstede forbausende
Frugter af sit Omvendelsesværk".
Den saaledes paa St. Croix oprettede Mission vedblev
imidlertid stadig at
indtil Colonien

være forsynet med nye Missionairer,

blev ophævet.

Da Colonien flyttedes til

St. Domingo gik Missionen med, tilligemed Etablissementets
80 Slaver, som vare bestemte til at drive Sukkei-plantagerne for de hellige Fædre.

St. Croix var saaledes forladt

og hvor utroligt det end kan synes,

at ingen Nation tog

Kotitse af en saa frugtbar 0, er det dogmet Factum, at
den var herreløs i 38 Aar.

Fjerde Capitel.
St. Thomas tages i Besiddelse — første Gouverneur Jørgen Iver
sen — lians første Forordning.

Da der senere opstod en saa nøie Forbindelse mellem
St. Croix og St. Thomas, ville vi nu see, hvorledes Beret
ningerne om denne sidste 0 lyde.
Man finder intet Sted
nogen sikker Angivelse for Tiden, da St. Thomas først blev
beboet, eiheller af hvilken Nation de første Colonister vare.
Det er imidlertid utvivlsomt, at dens sikkre og dybe Havn
tidlig tiltrak sig de Søfarendes Opmærksomhed, da man
der kunde faae sine Skibe reparerede og erholde friske
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Sager (Vand og tropiske Frugter). Det er allerede tidligere
bleven bemærket, at man ansaae Jomfruøerne for aldeles
ubeboede i Aaret 1596, og følgelig ogsaa St. Thomas.
Men med temmelig Vished kan man antage, at, da Hollæn
dere og Eugellændere i Aaret 1G25 nedsatte sig paa St.
Croix,

ogsaa St. Thomas ved denne Ledighed er

beboet, om end kun med enkelte Personer.
der

kun en

bleven

Thi decls er

kort Distance mellem Øerne, deels er St.

Thomæ Havn enhver af St. Croix's langt overlegen.
DuTertre beretter, at da M. de Poincy i Aaret 1647
ønskede at blive af med visse indflydelsesrige Personer paa
St. Christoph, hvilke vel vare M. de Poincy's Undergivne,
men dog en M. de Thoisy's Tilhængere, saa bekjendtgjorde
han, at det vaj hans Ønske, at grunde en Coloni paa en
af Jomfruøerne.
Det var fornemmelig en Skipper John Pinart, der, ved
at fortælle M. do Poincy, at han paa sine Reiser havde
fundet en Mængde Manioc og Kartoffelplantning paa en af
de største Øer, foranledigede dette Skridt.

Saaledes bleve

nu 66 Personer, M. de Poincy's værste Fjender, tvungne
til

at indskibe sig i John Pinarts Skib og man styrede

Coursen til den omtalte 0.
Denne var Crabøen, hvor
Engellænderne tidligere havde grundet en Coloni, men, da
Spanierne i Portorico erfarede dette,

overfaldt de Nybyg

gerne og hver Mand, Qvinde og Barn nedsabledes. Fransk
mændene fandt endnu de døde Legemer adspredte over
hele Øen.

Spanierne erfoer ogsaa denne nye Nedsættelse;

de gjorde Landgang, en rasende Kamp fandt Sted og Fransk
mændene overvældedes.
Kun Enkelte undslap Blodbadet
og ilede til Høiderne af Øen, hvor de skjulte sig.
For
inden Spanierne reiste bort opbrændte de Hytter og Bo
have, samt medtoge ethvert Fartøi.

De ulykkelige Flygt
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ninge vare saaledes overladte til deres Skjæbue.

De lede

megen Nød og da de ingen Udsigter saae til at forbedre deres
sørgelige Tilværelse, besluttede de at gjøre Forsøg paa, at
naae en eller anden Naboø.

De fem Stærkeste byggede

en Canoe, der vel var meget skrøbelig, men, sættende
deres Haab til Gud, styrede de dristig ud i Oceanet og
naaede St. Thomas. Øen saae ud til at have været beboet,
thi der fandtes Overflødighed af Appelsiner, Citroner, Lemoner og Bananas.

De opholdt sig dog knn 5 Dage

paa Øen, indskibede sig igjen og bleve optagne af et Skib
tæt udenfor samme.
Denne Beretning lader formode, at der, før denne
Tid (1617), havde opholdt sig Folk paa St. Thomas.
veed ingen Grund til, at de have forladt Øen.

Man

Rimeligviis

har det kun været enkelte Flygtninge fra Crabøen eller
Hollændere fra St. Croix, som
1645.

Engellænderue fordreve i

Vel paastaaer Oldendorph i hans Beretning ,,om de
mæhriske Brødres Mission paa de dansk-vestindiske Øer",
at Hollænderne toge St. Thomas i Besiddelse - ved deres
Fordrivelse fra St. Croix (1645), men man maa antage
du Tertre for mere troværdig.

Han beretter, som tidligere

anført, at de fordrevne Hollændere reiste tilbage til St.
Eustacia og St. Martin — og dette stemmer vel tildeels
overeens med hine Flygtninges Beretning, der angive St.
Thomas for ubeboet 1647.
I Rocheforts Værk, der er skreven 1657, beskrives
Jomfruøerne og derved bemærkes, at kun San Crero (St.
Croix?) var ubeboet. Plan anfører blandt andet: ,,de blive
ofte besøgte af Spanierne, formedelst den Overflødighed af
Fisk, der findes i Bugterne — samt den talrige Mængde
Land- og Søfugle.
Men efterat have undei-søgt øernes
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Jordbund er man kommen til det Resultat, at den ei er
skikket til Dyrkning".

Der kan imidlertid meget vel have

været andre Jomfruøer ubeboede,

da han eiheller omtaler,

at Tortola blev befolket i 1648 af hollandske Sørøvere.
Den første Gang vi atter træffer paa St. Thomas er
i en dansk Beretning af Ludvig Holberg (Danmarks Shake
speare).

Denne Beretning er

skreven paa Frederik den

Sdies Tid, og Hentydningen til Øen bestaaer deri: ,,at en
Skibscapitain fra Vestindien,
død paa sin Reise
mas 1666".

Fører af Skibet ,,Erik",

og bleven

begraven

var

paa St. Tho

En anden Forfatter, Høst, beretter, at i dette Aar var
Øen beboet af Caraiber og Hollændere.
De Sidste vare
Flygtninge fra andre Øer.
Med Hensyn til Hollænderne, da forholder dette sig
rigtigt,

men,

da Caraiberne, for lang Tid tilbage, vare

blevne aldeles fordrevne af Spanierne, er hiin Beretning
udentvivl urigtig.
Han anfører ikke, naar Hollænderne
have nedsat sig og vi have eiheller været istand til at ud
grunde, naar det er skeet — dog maa antages, at det har
fundet Sted mellem Aarene 1657 og 66.
1667 tog Engellænderne St. Eustacia, St. Martin og
St. Thomas fra Hollænderne.

De fandt imidlertid de to

første Øer langt frugtbarere, end den sidste og desaarsag
forlodes St. Thomas.

Colonisterne bleve tvungne til

at

flytte med deres Gods, Eiendom, ja selv Boliger til de to
andre Øer — og St. Thomas forblev atter ubeboet til 1671.
Det er en almindelig Mening paa St. Thomas, at Øen
en Tidlang har været i Sørøveres Besiddelse.
Hvad der
fornemmelig har bestyrket denne Formodning er de tre
gamle massive Taarne, der findes — et indenfor Fortets
Mure, et paa Nordsiden og et paa Østsiden af den nu
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værende Stad.

Indbyggerne have givet dem de romantiske

Navne: „Sortskjægs- og Blaaskjægstaarnet", og det er al
mindeligt at enhver Fremmed bliver fortalt frygtelige Sø
røvertildragelser, som skulle have fundet Sted der. Taarnene
danne en fremragende Deel af det herlige Panorama, der viser
sig ved Indseilingen i Havnen, og den lettroende Phantasie
lytter med Begjærligbed til slige Fortællinger, men destoværre fortrænges ofte Romantiken af Sandheden og saaledes
er det ogsaa her. Taarnet, indenfor Christiansforts Mure,
fandtes, i Overeensstemmelse med Traditioner, virkeligt der,
da de Danske kom til Øen, men det kan kun være bleven
opført af Hollænderne, der, som omtalt, bleve tvungne til
at forlade Øen 1667.
Man finder
end ikke det ringeste
historiske Spor til, at Øen nogensinde har været i Sørøve
res Besiddelse.

De to andre Taarne, med saa romantiske

Navne, ere blevne opførte af fredelige Colonister, efterat
Danmark havde taget Øen i Besiddelse.

Man veed endog,

at det paa Nordsiden er opført 1690 — det paa Østsiden
kort før 1700.
Som man vil have seet , er det kun igjennem Mørke
og Formodninger, at vi hidindtil have banet os en Vei med
Hensyn til Øens tidligste Historie — det er derfor med en
langt større Fornøielse at vi nu fortsætte, støttende os paa
Kjendsgjerninger.
Da Danmark ogsaa fik Lyst til at deeltage i det 17de
Aarhundredes Colonialforetagender, dannede det guineiskvestindiske Compagni sig den Ilte Marts 1671 i Kjøbenhavn, og samme Aar toges St. Thomas, som ubeboet, i
Besiddelse. Den engelske Gouverneur over Øerne for Vin
den, Charles Wheeler, gjorde imidlertid Indvendinger her
imod , til Fordeel for England — ifølge Erobrerens Ret,
da man havde frataget Hollænderne Øen i Aaret 1667.
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Wheelers Eftermand i Gouvernementet, Oberst Stapleton, fornyede dette Krav, Danmarks Konge, Christian den
5te, fremstillede imidlertid Sagens Facta, gjennem Markus
Gjøe,

Gesandt ved det engelske Hof, for Carl den 2den,

og Følgen blev, at den engelske Konge befalede Oberst
Stapleton, ei at forurolige de Danske i deres lovlige Ret,
da St. Thomas frivillig
saatter.

var bleven forladt af hans Under-

Det dansk guineisk-vestindiske Compagni blev oprettet
af: Baron Jens Juul, Greve Peter Petersen Lærke og Bi
skop Hans Nansen. Den 16de Marts blev offentlig bekjendtgjort, at Directeurerne skulle være 6 i Antal,

skulle idet-

mindste indskyde 2,000 Rdlr. i Compagniet og hver Actie
lyde paa 100 Rdlr.
Den 31te August s. A. afsendtes „den gyldne Krone" ført
af Arent Henriksen og 20de October Skibet ,,Færøe", begge
til St. Thomas. Paa det sidste befandt Øens første Gouverneur, Jørgen Iversen sig.

„Færøe" kom først til sit Be

stemmelsessted den 23de Mai 1672, altsaa efter 7 Maaneders Seillads.
Ved Gouverneurens Ankomst til St. Thomas befandt der sig
allerede en god Deel Colonister paa samme; de beskjæftigede sig
med Agerdyrkning. Størstedelen vare Hollændere, og sandsynligviis vare endeelaf disse, de tidligere af Engellænderne For
drevne, der nu kom tilbage for at faae deres Eiendom
igjen. At det gik Colonien godt, kan sees af efterstaaende
Ordre, den første, som Gouverneur Iversen udstedte.
er

dateret: Christiansfort den 8de August 1672.

Den
Dette

Fort maa altsaa have været bygget, da Ordren udstedtes
og det var rimeligviis et af Colonisternes første Foretagen
der paa Øen at opbygge samme.
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Ordren lyder ordret saaledes:
„Hans Kongelige Majestæts til Danmark og Norge etc.
etc., saa og det Kongelige octrojerede vestindiske Compagnies Gouverneur, Jørgen Iversen, haver med samtlige Lan
dets Indbyggere for godt og raadeligt befundet efterskrevne
Punkter, at indgaae til Guds Æres Opbyggelse og til Lan
dets Værn og Beskjermelse:
1. Alle de, som ere paa Landet og kunne forstaae
det ,,Uanske" Tungemaal, skulle hver Søndag Formiddag
lade sig finde i den Forsamling, som skal holdes ved Christiansfort, og de, som forsømme uden lovlig Forfald, at
komme did, naar Trommen slaaes, skal give til Straf, for
hver Gang, de det forsømme, 25 Pd. Tobak.
2.

De andre Nationer, som

ere

her paa Landet,

skulle hver Søndag Eftermiddag lade sig finde

i den For

samling, som skal holdes paa forbemeldte Sted, og de, som
det forsømme, skulle og give til Straf, saaledes som i det
første Punkt er meldt.
3. Enhver Husmand skal holde sine Folk og Husgesinde til Gudsfrygt ved Morgen og Aften at holde Chor
og den, som om Søndagen lader sine Folk gjøre noget
Arbeide, som om Løverdagen kan forrettes eller og employerer nogen Andens Tjener, at arbeide for sig skal for
hver Gang give til Straf 50 Pd. Tobak.
4. Til Landets Forsvar og gemene Bedste, skal hver
Mand, som er en Husholder, være forbunden altid at holde
fix og færdig udi sit Hus for sig selv, saa og for hver
Mand, han haver i sin Tjeneste, som kan bruge Gevær, en
„Degen" med et Gehæng, en Bøsse med et Bandoleer, og
skal være forsvarlig forsynet med Krud og Kugler; herforuden skal enhver Husholder altid have udi sit Hus 2 Pd.
Krud, og meer, om ham lyster; de, som herudi forsømme

30
lige findes,

skulle for hver Gang give til Straf 100 Pd.

Tobak.
5.

Naar der bliver slaget paa Trommen, foruden om

Søndagen til Prædiken, da skal den ene Nabo lade den
anden det vide, paa det,

at de kunne være færdige at

komme til Fortet med en Degen paa Siden, om der bliver
et Muskjette-Skud skudt af ved Flag-Stokken.
6. Om, det Gud forbyde, nogen Fjende uformodent
lig os paakom, da skal den, som samme først fornemmer,
om Dagen skyde 3 Skud af og give hans Nabo

det til-

kjende og siden skal den ene Nabo cito lade den anden
det vide; er det om Natten, da skal han skyde et Skud
af, hvorefter Naboerne, den ene efter den anden skal skyde
hver et Skud og gjøre sig klar til at modstaae Fjenden.
7. Ingen maa fordriste sig til at skyde noget Gevær
af efter Solens Undergang, ikke heller gjøre nogen Aliarm,
med mindre, at han fornemmer noget Forræderi og da skal
enhver, som kan gjøre vore Fjender Modstand cito forføje
sig til Fortet udi fuld Gevær; og naar han om Dagen
hører Trommen, dersom der da bliver 3 Muskjette-Skud af
skudt ved Flag-Stokken og Flaget er udsat, da skal det
være vores Allarms Tegn, og naar der om Natten bliver
hos Planterne skudt et Skud af, da skal det og være Allarm; og naar der om Natten bliver skudt 3 Skud af ved
Fortet, da skal enhver, som en ærlig Krigsmand udi fuld
Gevær cito forføje sig til Fortet til at modstaae vore Fjen
der med Liv og Blod under Straf, som vedbør.
8. Hver Løverdag Eftermiddag, naar Trommen røres,
skal enhver, som kan bruge Gevær, forføje sig paa Myn
ster Pladsen udi fidd Gevær og den, som det forsømmer,
naar Vejrliget det tillade vil, skal for hver Gang give til
Straf 25 Pd. Tobak,

som skal ved Aarets Ende blive be
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talt og da være for gcmeen Bedste af dem,

som

komme

paa Mynsterpladsen.
9. Ingen, hverken ,,liden eller stor" maa fordriste sig
til at gaae eller fare fra Landet nden med Gouverneurens
Forlov under 500 Pd. Tobak til Straf og den, som fører
nogen fra Landet, uden Gouverneurens Forlov skal give
1,000 Pd. Tobak til Straf, og siden svare til den afførtes
Gjeld og Sag.
10.

Ingen Mand, eller nogen af

hans Huses Folk

maa understaae sig at handle eller kjøbslaae noget med
en anden Mands Folk eller Servinger, deres Mester uvi
dendes,

under 500 Pd. til Straf, og den, som opholder

eller bevarer en anden Mands Tjener, imod deres Mesters
Villie, den skal for hver 24 Timers Ophold give til Straf
100 Pd. Tobak.
11.

Dersom nogen Mands Tjener bortløber fra sin

Mester, da skal han hos alle og enhver være fredløs, saa
at ingen maa ham huse eller lade huse, under Straf, som
vedbør, og naar samme Tjener,

som fra sin Mester er

bortløben, igjen bekommes kan, da skal han tjene sin Me
ster foruden sin rette Tid, for hver Dag, som han har
været borte en Uge — for hver Uge, en Maaned, for hver
Maaned et Aar og for et Aar, 7 Aar; og dersom han gjør
en Vane deraf at løbe bort fra sin Mester, da maa hans
Mester, efter hans Modtvillighed holde hannem gaaendes
udi Jern, indtil hans onde Vane vil aflade. \
12. Hvo, som gaaer i en anden Mands Plantage, og
gjør ham nogen Skade, enten paa hans Lands Grøde eller
og udi andre Maader, ved hvad Navn det nævnes kan, han
skal første Gang give til Straf for hver Pund Skades
Værdi 10 Pd., anden gang 20 Pd. og siden for hver gang
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dobbelt op,

dersom han saadan hans Naboes Skade ej vil

forekomme, om han det muligen gjøre kan.
13. Ingen Mand maa lade sine Kegre uden lovlig
Ærinde og Forfald gaae fra sit Huus eller Plantage efter
Solens Undergang, paa det de ikke skulde gjøre deres Na
boer Skade,

og hvo, som om Nattetider finder

eller for

nemmer nogen fremmed Neger paa sin Plantage, skal fange
,,den" og lade den om Morgenen føre til Fortet, hvor den
efter sin Forseelse skal straffes.
14.

Hvo der befindes at forsee sig imod foreskrevne

Punkter, skal for Retten indstævnes og lovligen overbevises
at han dertil Skyld haver og hvis han da tilkjendt bliver,
at betale, det skal deles i 3 Parter, den ene Part til Kon
gen, den anden til Kirken og den tredie til Sagsøgeren.
At vi underskrevne disse ovenstaaende Punkter saaledes have indgaaet og sluttet bekræfte vi med egne Hænder.
Actum St. Thomas paa Christiansfort den 8de August
1672.
Jørgen Iversen.
Rasmus Bladt.

Hans Poulsen.

Carel Baggaert.
Thomas Swain.

A. Begaret.
Christian AYadts.

Adrian de Vos.

Joost van Campenhout."

Anthoni Salomons.
De Tjenere, der omtales i denne Befaling, vare hvide
Personer fra Europa, der havde solgt deres Tjeneste til
deres Herrer, for at blive bragte ud til Vestindien (en den
gang gjængse Methode) og Negerne vare Slaver, som vare
førte hid af Colonisterne fra Naboøerne, sandsynligviis fra
St. Eustacia og St. Martin.
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Spanierne i Portorico, der vare misundelige paa enhver
ny Coloni i deres Nabolaug, søgte ogsaa, umiddelbart efterat
de Danske havde taget St. Thomas i Besiddelse, at skade
og ødelægge Øen paa enhver Maade, der kun var gjørligt.
Der skete hyppig Landgang paa St. Thomas ved Nattetid
og Colonien blev da altid berøvet Qvæg eller Negre.

Det

var derfor en bydende Nødvendighed, at Colonisterne lærte
at omgaaes med Vaaben og at der anordnedes Allarmsignaler.

Man maatte ikke alene vogte sig for Spaniernes

Plyndringer, men ogsaa for de sig paa Tortuga nedsættende
franske og engelske Sørøvere, hvis Angreb befrygtedes over
hele Vestindien dog navnlig paa de spanske Øer.

Man kaldte

dem „Buceaneers" af Ordet ,,boucan", der brugtes af Caraiberne som Benævnelse paa noget Kjød, der var conserveret paa en egen Maade og indført af Franskmændene i
Vestindien. Endnu forinden Gouverneur Iversens Ankomst
til St. Thomas, havde enhver af Colonisterne taget et Stykke
Laud i Besiddelse og udelukkende opdyrket samme til To
baksavl. De fordrede nu denne Besiddelse udlagt som en
dem tilhørende Plantage. Alle Mulkter bleve, som vi have
seet i den første Ordre, betalte med Tobak, der var Hoved
produktet og anvendtes ved alle Kjøb og Salg. Der existerede
naturligviis ingen By, da Colonisterne vare adspredte over
Øen; kun Gouverneuren og enkelte Embedsmænd boede i
Fortet. I Aaret 1678 udstedte endelig Gouverneuren, i sit
Navn, Gavebreve, hvorved enhver Colonist fik den af ham
opdyrkede Plantage, til Eie. Man har endnu opbevaret
Fortegnelsen over saadanne 61 Documenter.
I første Gavebrev overgiver Gouverneuren i sit Navn
Plantagen ,,Doppels" til sig selv. Der blev ei betalt nogen
Kjøbesum for nogen Plantage og den eneste Skat Eierna
3
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skulde yde, var en Levering, engang om Aaret, af 1 Kapun
eller Kalkun til Compagniet.
Paa en bestemt Tid af Aaret indsendtes Kalkunerne
og,nu beværtede Compagniet Colonisterne med Kalkunsteg
—- et besynderligt Gjæstebud! — og en besynderlig Afgivt!
For Curiositetens Skyld anføres her det andet Document:
,,Jeg, undertegnede, Jørgen Iversen, Gouverneur over
St. Thomas, gjør vitterligt: at jeg, i det kongelige dansk
vestindiske Compagnies Kavn og i Directeurernes ^Navne,
har dette Aar 1678, givet til den retskafne og elskelige
Mand, Jan Cramues, et Stykke Grund, beliggende paa Vest
siden af Jeshen Jansens Plantage og paa Østsiden af,,Doppels", der er 314 Fod bredt.

Omhandlede Plantage be

gynder ved det Bomuldstræ, der bruges som et Mærke og
ligger paa den laveste Deel af hans Plantage ved Plantagen
Doppels Slette, som udgaaer fra dette Bomuldstræ i østnord-østlig Retning og derfra gaaer Jan Cramues Plantage
paa begge Sider fra Nord til Vest, indtil Toppen af det
store Bjerg — hvilket er dens Længde.

Ovennævnte Stykke

Land giver Jeg herved til Fornævnte og hans Arvinger
eller til Hvemsomhelst han eller de igjen vil sælge det til,
at de maae have det til eie, til Brug, og gjøre ovennævnte
Plantage saa brugbar for dem selv, som de bedst veed, vil
og kan; hvorfor de ei skal være tilpligtet anden Jordskat,
end den, aarligen at give den 5 Januar, en Kapun til
Compagniet, eller dets Befuldmægtige for hvis sande Stad
fæstelse jeg, paa Compagniets Vegne, har underskreven
dette med min egen Haand og forseglet det med hans
kongelige Majestæts Segl.
Actum St. Thomas, Christians Fort den 25de Mai 1678.
Jørgen Iversen.
Matthæus Turpka.
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For Curiositets Skyld anføres ogsaa her de fleste

af

de 61 Personer, som erholdt Gavebreve paa denne Tid — da
nogle af disse Navne endnu findes

paa St. Thomas, kan

man næsten antage, at de ere Efterkommerne af hine første
Colonister og Plantageeiere.
/

1.

Her anføres de i den angivne Følgerække:
27. Anthoni Perepau.
Jan Cramues.

2. Lader Sveins.
3. Jesper Jansen.

28. Maria Gauss,
29. Barent Rondts.

4. Arian de Vos.
5. Hans Paulsen.

30. Peter Pietersen.

6. Mads Hansen.
7. Jan Ducken.
8. Caril Baggart.
9.
10.
11.
12.
13.

Gillis Pad . j
Andrias S am an.
Thomas Sveins, jun.
Knud Rasmussen.
Simon von Ockeron.

14. Lambert Bastiansen.
15. Piero Turbullies.
16. Rasmus J- Bladt.
17. Hans Jørgen Bødker.
18. Joes van Campenhout.
19. Præstens Plantage.
20. Jesper Bashervil.
21. Philip Granteis.
22.
23.
24.
25.
26.

Hans Mols.
Lars Andersen.
Nelle Devael.
Fransoa Lacrpijes.
J. Warnus.

31. Andrias Zygerts.
32. Jan. Gauf.
33. Crambayes.
34. Marcus Cloet.
35. Jelles Davidts.
36. Arn. Nikkels.
37. Cornelius Jansen.
38. Jan Dunker.
39. Anthoni de Woo.
40. Nicolay og Adolph Esmit.
41. Domine Oliandus.
42. Wilhelm Just.
43. Lorviss Barvil.
44. Jacob Thoma.
45. Loduce Bondeuid.
46. Christopher Heins.
47. Lucas Wolkersen.
48. Robben Brag.
49. Pier de Puy.
50. Pietter de Buijk.
• 51. Cornelis Jacobsen.
52. Mary Gauf.
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De øvrige Navne kunne ei bestemmes, da Originalerne af
Gavebrevene ere aldeles maculerede.
Den 6te September 1679 udnævnte Compagniet Nico
lai Esmit til Gouverneur Iversens Efterfølger og han fik,
som saadan, Bestalling af Kongen.

Omendskjøndt hele Øen

var udlagt i Plantager, gik det dog kun daarligt med dis
ses Opdyrkning — fornemmelig af Mangel paa Arbeidere.
Dette kom snart til Kongens Kundskab og for at imøde
komme Colonisternes Ønsker kjøbte Christian d. 5te af den
afrikanske Konge Aquambon, de to Forter „Frederiksborg"
og „Christiansborg" paa Guldkysten.

For at forøge Com-

pagniets Velstand, beordredes Skibe did for at indkjøbe
Slaver til St. Thomas. Endnumere: Kongen lagde en Skat
paa Karether i Kjøbenhavn, hvis Eierne af samme, endnu
ei havde taget Actier i Compagniet til et Beløb af 500
Slettedaler.

De, der ingen havde, skulde engang for alle,

betale 60 Rdl. og derfor have Part i Compagniet. Sla
vernes Antal forøgedes nu meget, hvilket bidrog betydeligt
til Agerdyrkningens Fremme.

Abbé Kaynal beskylder Com

pagniet, der havde den høieste Magt paa Guldkysten, for
Barbarisme. Det var vel imidlertid snarere Compagniets
Agenter, der vare Skyld heri, end Compagniet selv.

Andre

Nationer vare i saa Henseende ligesaa strafværdige, som de
Danske. Dog omtaler den gode Abbe en Undtagelse fra
hing slette Agenter. Den omtalte Agent besad en saa
redelig Characteer og var saa menneskekjærlig, at han blev
tilbedt af Alle. Folk reiste flere 100 Mile for at see
„Schilderup" og en gammel Fyrste, der boede 300 Mile
fra Hr. Sehilderup, sendte sin kjæreste Datter til Agenten
med en Mængde Guld og Diamanter, samt den Bøn: ,,om
den 3 Gange værdige Sehilderup vilde skjænke ham en
Dattersøn ved hende?"
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Man veed ei om den gamle Fyrste fik sit Ønske op
fyldt, men det er vel rimeligt nok,

da Datteren var ung

og smuk.
Nicolai Esmit var Gouverneur til Aaret 1682, i hvilket
Aar, der var 3 Gouverneurer; den ene fulgte efter den an
den i kort Tid, nemlig: La Vigne — Jørgen Hansen —
og Adolph Esmit — Broder til den tidligere Gouverneur.
Denne Omskiftning skete af ubekjendte Grunde. Den eneste
Tildragelse af nogen Betydenhed i denne Periode var, at
Crabøen toges i Besiddelse, ved at plante det danske Flag,
i Kong Christian d. 5tes Navn, paa samme.
Esmits Efterfølger i Gouvernementet var Gabriel Milan
(1684).

Sukkerdyrkning var nu allerede traadt istedenfor

Tobaksavl og ved den store Mængde Slaver havde den
gjort saa store Fremskridt paa Øen, at Gouverneur Milan
befalede: ,,at for Fremtiden skulde alle Muleter betales med
Sukker."
Gouverneur Milan søgte at fremme Sukkerdyrkningen ved
alle de Midler, der stode til hans Raadighed. Han udstedte
ogsaa strenge Love for Slavernes Vedkommende. Det blev
dem forbudt at holde Fester og ,,Tromme-Dandse", da det
var hedenske Skikke, der vare indførte fra Afrika. Dette
var deres Maade at høitideligholde deres Fridage, navnlig
Julen. Endnu den Dag i Dag finde disse Negerdandse
(efter Tromme), Sted paa Øerne. Fremdeles blev det Sla
verne forbudt at gaae med Knive og Knipler, de skulde
om Søndagen være hjemme paa Plantagerne ved Solens
Nedgang, de andre Aftener ved Tappenstreg.
en Slave disse Love, da skulde han
1ste Gang: „brav pidskes",
2den

—

„begge Ørerne skjæres af ham",

Overtraadte
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3die Gang: „ophænges og hans Hoved sættes paa en
Stage".
Loven kan neppe være bleven overholdt videre strengt,
isærdeleshed med Hensyn til Forhudet mod at dandse —
thi paa anden Maade vilde Plantagerne snart have mistet
deres Arbeidere, da Dandsen var og er Negernes Hoved
forlystelse og de vilde sikkerligen Alle være blevne hængte,
naar Loven desangaaende, var bleven strengt overholdt.
1685 lod Gouverneur Milan alle Gavebreve indkalde
til Fornyelse.

Hvor disse ei kunde skaffes tilveie,

con-

fiskeredes Plantagerne og enhver Plantage, der var bleven
bortskjænket af Compagniet, paalagdes inden 2 Uger, at
begynde paa Sukkerdyrkning; i modsat Fald,

vilde Gave

brevet blive holdt tilbage og Plantagen confiskeres. Com
pagniet var imidlertid kommen til den Erkjendelse , at dets
Udgifter langt oversteg dets Indtægter og tog desaarsag
flere Forholdsregler for at gjøre Colonien mere indbringende.
Samtidig hermed bestræbte man sig ogsaa for at drage
Fordeel af Øens fortrinlige Havn.
Agerdyrkningen skred saaledes Haand i Haand med
Handelen, hvilket væsentlig bidrog til Øens Velstand.

Femte Capitel,
Brandenburgercompagniet — St. Thomas udleies til Herr Commerceraad Thormohlen — St. Jan coloniseres.

Det dansk-vestindiske Compagni kunde imidlertid ei
indlade sig paa en mere udvidet Handel, formedelst dets
ringe Capital.

Det kunde saaledes kun sende 1 Skib om

Aaret til Afrika efter Slaver, der førtes til St. Thomas,
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hvorfra Skibet atter vendte tilbage til Danmark
Produkter.

med Øens

Christian den 5te indgik derfor en vigtig Trac-

tat med Hertugdømmet Brandenburg.

Herved tillodes et

Selskab af Hertugdømmets Indvaanere, at nedsætte sig paa
St. Thomas, for at drive Handel. Tractaten blev under
skreven d. 24,de November 1685 og skulde staae 30 Aar
i Kraft — altsaa til 1715.

Dette Compagni begyndte strax

sine Handelsoperationer; dets Bygninger

vare beliggende

i Stadens vestlige Ende (thi en Slags Stad fremstod efterhaanden om Fortet), der desaarsag blev kaldt Brandenburgerqvarteret, hvilket Navn endnu er bibeholdt. Hollænderne
havde taget de fleste Actier og Affairerne lykkedes saa
godt, at der efter 2 Aars Forløb, fandtes 50 Mennesker
beskjæftigede i Faetoriet og 5 Skibe seilede paa Compagniets Regning.
Ved det nautiske Edicts Ophævelse flygtede
endeel
franske protestantiske Familier fra Øen St. Christoph til St.
Thomas og nedsatte sig der.

Flere af deres Lidelsesbrødre

kom ogsaa fra Europa og i Forbindelse med de første
Flygtninge, dannede de en lille Menighed paa Øen; en el
skelig Præst havde ledsaget dem.

Colonien var godt tjent

med disse Familier, der udmærkede sig ved
Tarvelighed og Vindskibelighed.

Gudsfrygt,

Det Held, som Brandenburgercompagniet havde, op
vakte imidlertid Colonisternes og det dansk-vestindiske Compagnies Misundelse.
Ved en kongelig Forordning, dateret 19de April 1687,
tillodes det Skibe, der vare hjemmehørende i Kjøbenhavn,
Bergen og Christiania, at drive Handel paa St. Thomas,
for muligen at rivalisere med Brandenburgerne og forøge
det danske Compagnies Indtægter.
I Løbet af Aaret 1687 blev Gouverneur Milan sendt
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til Danmark i Lænker.

Han var beskyldt for en grusom

Handlemaade mod en Assistent og kort Tid efter hans An
komst til Kjøbenhavn, blev ban offentlig halshugget.
7de September s. A. udnævntes Adolph Esmit igjen til
Gouverneur. Af Esmits Bestalling kan man see at Compagniet paa denne Tid ønskede at udvide dets Besiddelser
— den lød paa: „Kongens og Compagniets bestalter Amt
mand og Gouverneur over St. Thomas, St. Jan, Store Pas
sage, Lille Passage og Crabøen."

For at hævde denne

territorial Udvidelse publicerede Gouverneuren, i Compag
niets Navn, det følgende Aar, et Decret, hvorved andre
Øers Indvaanere bleve indbudte til at nedsætte sig paa disse
Øer under de gunstigste Betingelser.
a. De skulde saaledes være fritagne for Skatter i 8 Aar;
b. de skulde have saameget Land, som de kunde dyrke;
c. Compagniet skulde yde dem fornøden Hjælp til Op
dyrkningen ;
d. de Producter, de indførte, skulde i 8 Aar være toldfrie;
e.

de Producter, Plantagerne frembragte og udførte vare

ligeledes toldfrie i 8 Aar;
f. Alle og Enhver tilstodes Exertium liberæ Conscientiæ
af hvad Nation eller Religion, han end maatte være —
foruden mange andre detaillerede Handelsprivilegier.
Colonisternes Formering var meget ønskelig, hvilket
kan sees af den Folketælling, der blev beordret af Gouver
neuren 25de Juli 1688. Den blev optagen af d'Hrr. Frank
Martins — A. Brock — og Simon Luck omtrent samtidig
med Decretets Offentliggjørelse.
Antallet af Blanke og Slaver var kun 778 Individuer,
dog er rimeligviis de i Brandenburgercompagniets Tjeneste
staaende Personer, ei medregnede.
Paa Øens 90 Plantager fandtes 317 Blanke og 422
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Slaver. Af blanke Familier var der 19 danske [1 holsteensk]
— 63 hollandske — 30 engelske — 17 franske — 3 svenske
— 2 tydske og 1 portugisisk.
I Byen Charlotte Amalie — der dengang i Alminde
lighed kaldtes „Tappus"- (Navnet hidrørte fra et Værtshuus)
og nu St. Thomas — var der 35 Blanke og 4 Slaver. De
9 blanke Familier bestode af: 2 danske — 3 hollandske —
2 engelske — 1 fransk og 1 tydsk.
Af Byens Blanke var der: 3 Tømmermænd, 2 Skræd
dere, 1 Skomager, 1 Værtshuusholder, 1 Smed, 1 Fisker,
1 Vadskerkone og 1 Stygei'ske (en Person vadsker og en
anden stryger Tøiet i Vestindien).
Med Brandenburgerne var der altsaa kun lidt over 800
Mennesker paa Øen.
Dette Aar (1688) leed Brandenburgercompagniet et svært
Tab ved Fribytterne.

Da England og Holland havde er

klæret Frankrig Krig, ankrede en Nat et fransk Sørøver
skib paa 200 Md., mellem Sailrock og St. Thomas. Baadene bemandedes og man gjorde Landgang i Gregeriebugten paa Byens Vestside. Factoriet toges med Storm, Fuld
mægtige og Tjenere overvældedes og en stor Mængde Sølvtøi, Meubler og Varer, som man tvang Slaverne at bringe
ned til Baadene, bortførtes.

Heldigviis blev en Jernpenge

kasse i Bygningens Kjælder ei opdaget; — der skal have
været 100,000 Dollars i den.
Compagniets Bøger, der
førtes i det hollandske Sprog bortslæbtes af Sørøverne og
de vare saaledes istand til at kunne godtgjøre, at deres
Rov, kun var en lovlig Prise, da de Franske laae i Krig
med Hollænderne.
1689 succederedes Esmit i Gouvernementet af Chri
stoffer Heins, der kun var Gouverneur til 1690, da Indvaanerne udkaaredo Johan Lorents til hans Efterfølger. Denne
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hidtil, temmelig rolige Coloni, blev nu forstyrret i dens Velfærd
af tvende Begivenheder, der fandt Sted, umiddelbart efter
den nye Gouverneurs Udnævnelse.
Den første blev foranlediget ved Brandenburgercompagniets Ærgjærrighed,

Compagniet vilde gjerne have en

egen Coloni i Vestindien
Crabøen.

og havde kastet Øinene

paa

Det bestræbte sig for, paa enhver Maade, at

sætte sig i Besiddelse af samme, men den flinke Gouverneur
tilintetgjorde alle de snedig lagte Planer.
Efter mange
Besværligheder og Ærgrelser, maatte Brandenburgerne atter
tage fat paa deres gamle Haandtering — Handelen.
Men nu indtraf en anden Begivenhed, der overraskede
hele Colonien i høi Grad. Det blev nemlig bekjendtgjort,
at Kongen og det dansk-vestindiske Compagni, havde bort
forpagtet hele Øen paa 10 Aar til en Commerceraad Jør
gen Thormohlen.

Dette Skridt viser, hvor slet Compag-

niets Affairer have været og det er sandsynligt , at det
efterhaanden var kommen i en betydelig Gjæld til Commereeraaden, og nu vilde afgjøre samme paa denne Maade.
I Contracten angaaende denne
bestemtes:

Udleien af Colonien

At Thormohlen skulde have fuld Control over Coloniens Affairer og have alle dens Indkomster.
For at sikkre Thormohlen al Ind- og Udførselstold, hvilken
blev betalt af Brandenburgerne, indgik Kongen en Overeenskomst med Compagniet hvorved bestemtes, at Comp. aarlig
skulde erlægge 1920 Dollars til Thormohlen i to Terminer. —
Thormohlen havde ogsaa maattet underkaste sig den Betingelse,
at udsende en Garnison til Øens Beskyttelse. For at kunne
bestride Udgifterne hertil, skulde Colonisterne betale en vis
Afgivt, hvilket blev bekjendtgjort for dem af Gouverneuren.
Men herimod

opponeredes paa det Heftigste

under det
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Paaskud, at de dog bestandig havde gjort og endnu maatte
gjøre Vagter, samt at de havde ydet Bidrag til at opbygge
Taarnet paa Smithsbjerg.
De proponerede Skatter faldt efterhaanden bort, med
Undtagelse af en Kopskat paa hvert Mandfolk af 50 Pd.
Sukker og 4 pCt. af Udførselsproducter.

Garnisonen ankom

den 30te Marts 1692 — det var den første regulaire frem
mede Styrke paa St. Thomas. Thormohlen trængte atter
paa Gouverneuren, for at faae paalagt Skatter til Tropper
nes Underhold, men Colonisterne afslog stadig dette Forslag
og tilsidst faldt Spørgsmaalet bort. St. Thomæ Handel med
den franske Coloni paa St. Croix, indvirkede paa denne
Tid i den Grad skadelig paa St. Croix's Indkomster,

at

dette, i Forbindelse med St. Domingos Udvidelsesplaner, væ
sentlig bidrog til den franske Colonies Ophævelse paa St.
Croix i Aaret 1695.
Medens Johan Lorentz

endnu var Gouverneur, blev

St. Thomas i Aaret 1701 besøgt af den franske Geistlige,
Abbé Labat. Hans Beretning om dette Besøg, giver os
en fuldstændig Oversigt, over den Tilstand, hvori Colonien
da befandt sig.
Med Hensyn til Handelen bemærkes:
,,1 alle europæiske Krige vil Danmark, om muligt, for
blive neutral og følgelig vil St. Thomæ Havn være aaben
for alle Nationer — den vil saaledes i Krigstider blive et
Tilflugtssted for de af Sørøvere forfulgte Coffardiskibe og i
Fredstid et Oplagssted for de Varer og den Handel, som
de Franske, Engellændere, Hollændere og Spaniere ei tør
drive i deres egne Colonier. Paa den anden Side vil St.
Thomas blive det Sted, hvortil Fribyttere sende de gjorte
Priser for at sælges, da dette som oftest vil være beqvemmere, end at sende slige Priser til Europa. Fremdeles fare
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en Mængde Skibe fra St. Thomas til Sydamerika og disse
bringe da hyppigt en Deel Sølv, deels i Penge, deels i
Barrer, eller Kjøbmandsvarer tilbage til Øen.
St. Thomas er

en

Med et Ord

Markedsplads af første Rang i Vest

indien."
Fortet beskrives saaledes:
,,Det bestaaer af en liden Fiirkant med smaa Bastioner,
uden nogen Grav eller Udenværker.

Der hvor Graven og

den dækkede Vei burde være, findes, til Fortets Forsvar,
en tyk, 6 å 8 Fod bred, Hække af prickly pear (en Slags
tornerige Cactus) — denne Plantning omgiver hele Fortet.
Hækken er henved 7 Fod høi og da der anvendes me
gen Omhu paa samme, er den saa sammenvoxet og uigjennemtrængelig at dens Værn ingenlunde er ringe."
Abbéen var en practisk Ingenieur, hvilket han havde
beviist ved

at hjælpe Gouverneuren paa Guadaloupe ved

flere Ledigheder; — under sit Ophold paa St. Thomas gav
han ogsaa flere Eaad, med Hensyn til mange Forbedringer
ved Fortets Forsvar, men man tog ingen Notice af Hans
Velærværdigheds Forslag.
Af hans Beskrivelse over Byen, sees at den paa hiin
Tid kun var meget ubetydelig; den lyder saaledes;
,,I en halvhundrede Skridts Afstand fra Fortet strækker
en By sig langs med Bugten; Byen bestaaer imidlertid kun af
en eneste lang Gade, hvis sidste Bygning, mod Vest, er et
Factori, der tilhører det brandenburgske Compagni. Denne
Bygning er stor og smuk, har mange Værelser og beqvemme Magaziner for Varerne, samt endeel Fængsler for
de Negere,

hvormed Compagniet driver Handel med Spa

nierne. Paa Factoriets høire Side o: mod Nord, løber et
Par smaa Gader, som beboes af franske Flygtninge. Byens
tidligere Hytter

ere nu ombyggede til smukke eenetages
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Huse

af Muursteen,

bedækket med Tegl; det Indre er

hvidtet, saaledes som sligt ofte findes i Holland."
Med Hensyn til Øens Plantager bemærker han:
,,De ere smaae, men velvedligeholdte — der arbeides
kun om Dagen og følgelig avles kun lidt Sukker.

Jord

bunden er let, men dog god og den producerer en Over
flødighed af Hirse, Manioc, søde Kartofler og alleslags
Frugter og Bær. Sukkerrøret voxer fortrinlig, men der er
Mangel paa Græsgange og selvfølgelig faa Køer og Heste.
Imidlertid forsynes Øen rigeligt med Kjød fra Portorico af
Spanierne. Fremdeles opdrættes en Mængde fortrinlige Ge
der og alleslags Fjercreaturer.

Levnetsmidler betales dog

altid med høie Priser og man kan let fortjene Penge paa
Øen. Mange, navnlig Fremmede, erhverve sig hurtig Rig
dom paa St. Thomas."
Naar Præsten gik igjennem Gaderne, iført hans Or
dens besynderlige Klædedragt, vakte han megen Opsigt;
dette synes at have smigret ham og han gav derfor ofte
Folk Leilighed til at tilfredsstille deres Nysgjerrighed og
samtidig beundre ham. Der var kun een romersk Catholik
paa Stedet og Abbécn viste meest Sympathie for de franske
Protestanter. Disses Præst var netop død paa denne Tid
og Labat tilbød at holde Prædiken for Menigheden; men
denne afslog Tilbudet, paa Grund af den Forskjel, der
fandt Sted i hans og deres Religions Troesartikler.
Gouverneur Lorentz døde i Aaret 1702. Han var en
redelig og dygtig Embedsmand og hans Død beklagedes
høiligen af Alle — meest maaskee af Hr. Thormohlen, der
i Lorentz havde en Mand, der gjerne gik ind paa hans
Planer. Hans Gage som Gouverneur var kun 400 Rdl.,
men rimeligviis hørte der endeel Sportler til Embedet.
Terminen for Thormohlens Contract udløb samme Aar.
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I Tidsrummet fra 1702 — 1716 foregik der Intet af nogen
Betydenhed i Coloniens Interesse, Kun blev det forordnet,
at i ethvert Testamente skulde der findes et Legat, enten
til

Fordeel for den lutherske

Kirke.
1713.

eller hollandsk-reformeerte

En skrækkelig Orkan hærgede St. Thomas i Aaret
Gouverneurerne i denne Tid vare: Capitain Claus

Hansen, der tidligere havde bragt Garnisonen ud og commanderet Fortet, — til 1706 — Joachim von Holten til
1709 og Michel Krone til 1716.

Nu udnævntes Erik Bre

dal til Gouverneur og samtidig udstedte Kong Frederik d.
4de adskillige Forordninger,

der havde til Hensigt at for

bedre Øens og Coloniens Administration. Saaledes nedsat
tes Ud- og Indførselstolden fra 8 pCt. til 6 pCt.
Enhver
Menighed

tillodes det at vælge deres egen Præst.

Det

hemmelige Raad skiltes fra Jusitsen, thi tidligere vare
Raadsmedlemmerne tillige Dommere.
Endelig skulde Gouverneuren

tiltræde

en Tractat med Portorico angaaende

bortløbne Slaver. Sagen herom forholdt sig saaledes: Mange
Slaver deserterede fra Tid til anden til Portorico; — man
ønskede naturligviis at Spanierne skulde gribe slige Deserteurer og sende dem tilbage til St. Thomas — men dette
skete aldrig.

Dette var Hovedpointet i Tractaten, der og-

saa blev opsat efter alle Former og underskreven af de
respective Gouverneurer. Men desuagtet vedblev Ondet, da
Spanierne altid gjorde en Masse Vanskeligheder ved enhver
Reclamation; — det var en

Sjeldenhed, at Deserteuren

nogensinde kom tilbage igjen.
Authoriteterne i Portorico
anførte altid som Undskyldning: ,,at Slaverne kom til Øen
for at blive døbte"!!
Følgen var at mange Plantere bleve ganske ruinerede
ved slig Desertion.
Mod Slutningen af 1715 var den Termin, der var til-
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i staaet Brandenburgercompagniet at drive Handel, udløben.

[ Da dette Privilegium ophørte, befalede Kongen at de Brandenburgere, som ønskede det, kunde forblive paa Øen,
mod at sværge ham Troskabseed. Betragte vi Resultatet af
hiint Privilegium, da sees, at Øen vandt betydeligt, medens
derimod det dansk-vestindiske Compagni tabte. Det branden• burgske Compagni havde havt meget Held og høstede be
tydelig Fordeel, men Colonien vandt og der blev lagt en
Grund til de store Handelsforetagender, der senere saameget charakteriserede Øen — og som jo bestaae den Dag
i Dag.

Paa denrie Tid henvendte man Opmærksomheden

paa Naboøen St. Jan.

Under 20de December 1716 ud

stedte Directeurerne for det danske Compagni en Forord
ning, hvorved det tillades 16 af St. Thomæ Indvaanere, at
nedsætte sig paa hiin 0.

Compagniet afsluttede en Over-

eenskomst med den nye Coloni og da det indsaae, hvor
vigtig en Besiddelse Øen kunde blive, fik det en Subscription sat i Gang paa St. Thomas. En Sum Penge samledes
og derved sattes Colonien istand til at begynde St. Jans

Opdyrkning.
Da Danmark i Aaret 1684 havde taget St.
, Jan i formelig Besiddelse og Ingen siden den Tid, havde
\ gjort Forsøg paa at bestride dets Ret til samme, saa kunde
[ Engellænderne nu Intet udrette, ihvorvel de , dog uden no-

i get heldigt Resultat , forsøgte paa at fordrive Colonien i
i det følgende Aar,

I Aaret 1718 udstedte Kongen og Directeurerne nye
[ Forordninger til Coloniernes Bestyrelse. Herved blev, blandt
i andet, for første Gang lagt en Skat af 20 Skilling paa
[ hver 100 Qvdr.-Fod Land — 15 Mark paa hver Mand,

> Qvinde og Slave.
Det kongelige Raad skulde præsideres
! af Gouverneuren og bestaae af 5 Personer, nemlig: 2 Kjøb-

i mænd, 1 Bogholder, 1 Casserer og 1 Secretair.

Slaverne
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skulde behandles bedre og ingen Planter maatte berøve sin
Slave Livet.

Det tillodes de Fuldmægtige, der havde tjent

6 Aar i Colonien, at vende tilbage til deres Hjem.

Der

imod var sligt ei tilladt unge ugifte Fruentimmer , uden
særegen Tilladelse indhentedes!! Ind- og Udførselstold be
stemtes atter til 6 pCt. og paa enkelte Varer kun til
5 pCt. — endelig oprettedes ogsaa en Forligelsesret, i
hvilken Gouverneuren skulde være Dommer.
Fra 1723 til 1732 vare følgende Mænd Gouverneurer
over St. Thomas og St. Jan: Oberst Otto Jacob Thambsen
til 1724 — Capitain Fredei'ik Moth til 1728 og Commandeurcaptain Henrich Suhm til 1732.

Den vigtigste Begi

venhed, som fandt Sted i dette Tidsrum, var i 1724 Er
klæringen: ,,at St. Thomæ Havn var en Frihavn for alle
Nationer".

Dette var imidlertid kun en formel Bekjendt-

gjørelse, da sligt i Virkelighed

havde

været Tilfælde i

mange Aar.
Øens Handel fik dog fra denne Tid et nyt Op
sving, da vistnok mange Skibe fra fremmede Steder hidtil
vare blevne afskrækkede i at besøge Øen , paa Grund af
de bestaaende Handelsindskrænkninger.
Denne Forotdning maa vel imidlertid være bleven for
glemt, thi vi finde den gjentaget 40 Aar senere, nemlig
under Frederik d. 5te 1764 og Christian den 7de 1766.
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Sjette Gapitel.
Grusom Forordning — Revolutionen paa St. Jan.

Suhm's Efterfølger, som Gouverneur, var den tidligere
Compagniagent og Bogholder Philip Gardelin. — Under
hans Gouvernement indtraf Begivenheder af stor Interesse
og Vigtighed for Øens Fremtid.
To mæhriske Brødre, Missionairerne Leonard Dober og
David Nitschmann, ankom den 13 Decbr. 1732 til St. Thornas.
Deres Øiemeed var Negerslavernes Omvendelse til Chri
stendommen. En sørgelig Begivenhed fandt Sted, der viste
den store Nødvendighed, der var for, at indføre Christen
dommen.

Vi ville først anføre enkelte Facta, forinden vi

beskrive de nærmere Omstændigheder, ved hiiu ulykkelige
Begivenhed.
Da Compagniet indførte mange Slaver fra Guinea, og
det af Guldkystens uroligste Stammer, saa havde disse for
meret sig betydelig, saavel paa St. Thomas, som paa St. Jan
— og Colonierne begyndte endelig at frygte for deres Over
magt.
Denne Frygt var ingenlunde ubegrundet, da der
hyppig fandt store Uordener Sted, som foraarsagedes af
Slaverne og Mange brød med Magt ud af deres Fangen
skab og Slaveri; — naturligviis mislykkedes ogsaa mangt et
Forsøg. Enhver Forsigtighedsregel var bleven iagttaget for
at forhindre slig Undvigen; det var saaledes bleven forbudt
at holde Baade paa Plantagerne; — alle de i Havnen lig
gende Baade maatte om Natten hale tæt op under Fortet
og der lænkes; — men

desuagtet indløb der flere

og

flere Klager fra Plantagerne til Gouvernementet og tilsidst
udstedte det kongelige Raad, under 31te Januar 1733, føl
gende Placat:
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1.

Hovedmænd for bortløbne eller bortløbende Ne

gere skulde knibes 3 Gange med gloende Jern og derefter
hænges.
2. Medskyldige i et Complot skulle miste et Been,
med mindre Eierne ville pardonere dem med at miste et
Øre og faae en „Lussing af 150 Slag".
3. Medvidere i et Complot og som ikke aabenbare
det for en Blank, skulle brændemærkes i Panden og gives
100 Stokke-Prygl.
4. Den, som angiver noget Complot af Negere, skal
nyde 10 Pjastre for hver skyldig funden Neger og hans
Navn forties.
5. Otte

Dages

Maronnegre

(o:

bortløbne Slaver)

skulle straffes med 150 Slag — 12 Ugers Maronnegre
skulle miste et Been — 6 Maaneders Maronnegre have
forbrudt deres Liv, med mindre deres Mestere (Herrer)
ville pardonerer dem med Tabet af det ene Been.
6. En Neger, som har stjaalet for 4 Rdlr.'s Værdi,
skal knibes og hænges.

Smaa Tyverier skulle straffes med

Brændemærke i Panden og fra 100 til 150 Slag.
7. Slaver, som hæle Tyvekoster, eller ere Medvidere
derom, skulle brændemærkes og have 150 Slag.
8. De som hæle Maronnegre, skulle straffes ligeledes.
9.

Den Neger, som i Onde løfter sin Haand mod en

Blank, eller truer ham, eller giver ham knubbede Ord, skal
uden Naade knibes 3 Gange og derefter hænges, om den
Blanke det forlanger, hvis ikke, da skal han miste sin
Haand.
10. En retskaffen Blanks Vidne skal være nok imod
en Neger, og om der var Formodninger i Sagen, maae
Negeren sættes paa Tortur.
11. En Neger, som kommer en Blank imøde paa
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Veien, skal gaae til Side og staae stille indtil den Blanke
er passeret ham forbi, under Straf af en Lussing af den
Blanke.
12.

Ingen Slave maa sees i Byen med Bangala (Stok)

eller Kniv, ei heller maa de dermed slaaes indbyrdes, uden
derfor at faae 50 Slag.
13. Hexeri blandt Negrene indbyrdes, skal straffes
med en „stor" Lussing.
14. Den Neger, som kan overbevises om at have
været til Sinds, at forgive Nogen, skal 3 Gange knibes
med gloende Jern, derefter radbrækkes og lægges levende
paa Steile.
15. En fri Neger, som hæler enten med en Maron
eller Tyv, skal miste sin Frihed, sit Gods og med en Lus
sing forvises Landet.
16. Al Dands, Fest, Spil og deslige, skal være
Negrene aldeles forbudet, med mindre det skeer med deres
Mesters eller Mester-Knægts Samtykke og i deres Nær
værelse.
17. Ingen Neger maa sælge nogen Provision af Creaturer eller andet, uden et Tegn af deres Mester.
18. Ingen Plantage-Neger maa findes i Byen efter
Tappenstreg, under Straf af, at bringes i Fortet og faae
en Lussing.
19. Fiskalen skal stricte holde over disse Artiklers
Efterlevelse. Hvorefter Frinegere og Slaver skulle dømmes
for Retten og denne Placat skal 3 Gange hvert Aar ved
Trommeslag, publiceres.
Oprøres end Nutiden ved at gjennemlæse denne For
ordning , maa dog til Undskyldning for dens Strenghed
tjene, at et stort Antal Slaver for ganske kort Tid siden,
4*

52
vare blevne indførte fra Africa. — De vare uvidende, laste
fulde, hævngjerrige og vilde.

Endelig viste der sig saa-

mange Symptomer paa Uorden og Opsætsighed, at Colonisternes Stilling for Størstedelen var mere end fortvivlet,
dersom et Udbrud skulde finde Sted.
Disse Symptomer
brød ogsaa tilsidst ud i en aabenbar og blodig Revolution
paa St. Jan, den 13 November 1733.
Paa St. Jan's Vestside var der bleven opført et Fort,
men det svarede ingenlunde til Hensigten — det var slet
construeret og kun forsynet med faa Kanoner, samt 25 Ge
værer. Denne ynkelige Parodi af en Fæstning var beskyt
tet af en Lieutenant, en Sergeant og 8 Soldater.

Gouver-

neuren besøgte netop Øen og vilde afreise den følgende Søn
dag.
Denne Dag var bestemt til Oprøret.
Slavernes,
navnlig Amina Stammens, Plan var: at myrde Gouverneuren
og alle hvide Indvaanere og derpaa selv regjere Øen. For
synet reddede Gouverneur Gardelin.

Om Lørdagen bemær

kede han et stort Skib, som styrede mod Syd og i den
Tanke, at det maatte være et af Compagniets ) roede han
i en lille Baad efter samme, naaede det og kom saaledes
en Dag tidligere, end først bestemt, fra St. Jan.
sin Datter, Landfoged Soetmans Kone,

Han tog

og dennes spæde

Barn, med sig til St. Thomas.
Det var Brug at visse Slaver hver Søndag Morgen
bragte Bundter med Brænde ind i Fortet til dettes Behov.
Undertiden skete det ogsaa Lørdag Aften. Denne Morgen
havde Slaverne taget deres Øxer og Knive med og skjult
disse i Brændeknipperne. Paa et aftalt Tegn overfaldt de
Soldaterne og det lykkedes at hugge de 7 ned
Ottende frelste sig ved at skjule sig under en Seng.

den
Ser-

geanten sprang ud af et af Fortsvinduerne, men kom saadan til Skade, at han ei formaaede at undflye, fandtes der
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og blev dræbt.

sig paa en,

Lieutenanten var ei i Fortet, men opholdt

ham tilhørende Plantage.

Saasnart Slaverne

vare Herrer over Fortet, affyrede de 2 Skud, hvilket var
det aftalte Signal, for et lykkeligt Udfald af deres Fore
havende — tillige gjaldt det som et Tegn for de Sammen
svorne til at begynde Oprøret og myrde enhver Blank.
Flere Plantere, med Johannes Beverhoudt i Spidsen, ilede,
saasnart de bemærkede Aliarmen og saae Slavernes truende
Holdning, med deres Familier til Peter Durlo's Plantage
—

det nuværende

,,Little Cinnamon Bay" — Vaanings-

huset laae paa en Høi og beskyttedes af to Kanoner.
Imidlertid fandt de skrækkeligste Blodsudgydelser Sted paa
flere Plantager.

Hele Familier dræbtes: Landfoged Soet-

mann og Datter — Hr. Kint — Hr. Beckers Børn — Hr.
Moths Underforvalter eller som de da kaldtes Mesterknægt
— Madam Kriiger, samt 25 andre Mænd, Qvinder og Børn.
Dette blodige Drama skete pludseligt og der vistes
ingen Medlidenhed.
Saaledes, efterat have dræbt Land
foged Soetmann, afskar Negerne hans Hoved og satte samme
paa en Stage
og nu raadsloge de om de ogsaa skulde
dræbe Datteren, et deiligt 12 Aars gammelt Pigebarn.
Hun stod ved Faderens mishandlede Levninger, overvældet
af Sorg og hørte paa Raadslagningen; da man ei kunde
blive enige, overtalte hun Cannibalerne til at dræbe hende
og kort efter laae hendes forhuggede Legeme, tvers over
Faderens.
Da dette Barns Moder reiste, som vi have
seet, med Gouverneuren Dagen før, med en mindre
Datter, havde den ældre Søster lavet et Halsbaand af en
Slags Kjerner, der voxe paa Øen og hængt det om den
Spædes Hals.

Denne spæde Søster, den senere Justitsraad-

inde Lindberg, bar bestandig disse Perler og man fandt
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endnu dette Halsbaand om hendes Hals, da hun, 90 Aar
gammel, døde i Aaret 1823.
Planterne, der vare flygtede til Durlos Plantage, sendte
strax Bud til St. Thomas, for at underrette Gouverneuren
om Oprøret og erholde Hjælp.

Man har endnu dette Brev,

der er underskrevet af d'Hrr. Beverhoudt, — Charles,
Rumels, — Bødger, — de Windt og Zytsema.
Man kan tænke sig den Sorg og Forskrækkelse, som
dette Brev foraarsagede paa Øen, da der tilmed var anført
Navnene paa de faldne Offre — Gouverneuren og Fru
Soetmann vare ude af sig selv af Fortvivlelse.

Der blev

øieblikkelig afsendt Fartøier til St. Jan, for at frelse de
Overlevende.

Slaverne havde imidlertid

omringet Høien,

hvorpaa Durlo's Vaaningshuus var bygget og begyndte at
angribe de Blanke,
De Fleste af disse vare uforfærdede
og navnlig maa fremhæves den gamle Engellæuder Jan
Charles, der udviste megen Heroisme.

Han betjente de to

Kanoner saa godt, at en Mængde Slaver bleve dræbte
eller saarede og Resten af de Sammensvorne bleve tvungne
til at trække sig tilbage til Foden af Høien.
Endelig ankom de frelsende Fartøier og dækket af de
to Kanoner, lykkedes det Planterne at bringe deres Fami
lier ombord i samme. Mændene bleve paa Høien.
Aliarmen og Skrækken var imidlertid høiligen forøget
ved Flygtningernes Ankomst til St. Thomas.

Fortet havde

skudt Allarm, da man var bange for at Oprøret skulde
smitte St. Thomæ Negere, og hele Garnisonen paa 90 Md.,
understøttet af 60 Matroser, fra de i Havnen liggende
Skibe, stode under Gevær.
Denne Styrke commanderedes
af Søofficeren Stibolt.

Det Skib, som havde bragt Gouver

neuren fra St. Jan, en stor Coffardimand, lagde sig tæt op
under Fortets Kanoner.
Efter at have Iagttaget enhver
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mulig Forsigtighedsregel, afsendtes en velbevæbnet Stja-ke
til St. Jan.

Den bestod af 30 Soldater under Lieutenant

Taarnby, Borgercorpset under Capt. Johan Jacob Creutzer
og Jægercorpset under Johan de Windt.
Ankommen til
Coralbugten, stormedes Fortet, toges og Slaverne fordreves.
Nu sendte

man Hjælp til

paa Durlo's Plantage.

de haardt betrængte Plantere

Slavernes Overmagt var frygtelig,

men de to Kanoner holdt dem i Schak. De Sammensvorne
havde bevæbnet sig med de i Fortet fundne Geværer, med
Knive, Knipler og Sukkerøxerne , som vare bundne fast til
lange Stænger.
Detachementet mødte endeel Modstand i
dets Forsøg at naae de Beleirede, men Oprørerne bleve
overvundne, drevne tilbage og Planterne saaledes reddede.
Nu havde man altsaa Fortet og dette Huus — men hvor
ledes vove sig

ud til de andre Plantager.

Man holdt

Krigsraad og Resultatet blev, at det vilde være en Umu
lighed for en, saa liden Troppe afdeling at undertrykke Op
røret, da man ikke engang turde vove
paa Øen.

sig langt ind

Man undersøgte imidlertid, hvorvidt Oprøret havde strakt
sig og om der muligviis var sparet nogen Blank. Med Und
tagelse af de Plantere, der vare komne til Durlo's Plan
tage, var Dr. Cornelius Frandsen Bødker den eneste Over
levende. Negerne havde skjænket ham Livet paa den Be
tingelse, at han skulde forbinde og hjælpe deres Saarede.
Creolnegerne, det vil sige de i Colonierne fødte Sla
ver, havde ei taget nogen Deel i Sammensværgelsen. Op
røret var begyndt paa en af Compagniets Plantager, den
nuværende „Carolina" og derfra udbredt sig paa følgende
Plantager: ,,den forrige Gouverneur Suhm's" — „Hendrik
sens" — „Soetmanns" — „Peter Kriigers" — og nu suc
cessive over hele Øen.
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Alt dette fik man hovedsagenlig at vide af Dr. Bød
kers Tjener, Christian Sort, som besad de Sammensvornes
Tillid — men dog var en Ven af de Blanke.
intelligent

Neger,

der

forstod

Det var en

sig paa Botanik

og at

uddrage Medicin af visse paa Øen voxende Planter.

Han

var meget brugbar som Spion og erholdt senere som Be
lønning sin Frihed, uagtet han var 1000 Dollars værd!!!
Da Krigsraadet var kommen til ovennævnte Resultat,
tog den afsendte Styrke Planterne med sig og Alle seilede
tilbage til St. Thomas, overladende St. Jan til sin Skjæbne.
Ved Troppernes Tilbagekomst besluttede det kongelige
Raad at indgaae en Accord med den engelske Capt. Medox,
fra Newis, om at tilbageerobre Øen.

Medox's Skib, med

60 Mands Besætning, laae i Havnen. Han gik ind paa For
slaget, seilede til Coralbugten og angreb Fortet — men
blev slagen — mistede to Sønner, der dræbtes ved hans
Side under Angrebet, og

vendte

tilbage

med

uforret

tet Sag.
Nu blev Bogholder Horn sendt til Martinique for at
bede

de

Franske

om

Hjælp.

øieblikkelig 400 Mand til St. Jan.
dede, flygtede

Gouverneuren

afsendte

Da denne Styrke lan

Negerne ud af Fortet. — Man camperede i

Telte omkring samme. Enhver tjenstdygtig Planter forenede
sig med Franskmændene.
Der blev nu udsendt Detache
menter i forskjellige Retninger, navnlig rensedes Øens Nordog Sydside og paa denne Maade dreves Oprørerne bestan
dig mere mod Øst.

Trængte ud til Havet ved Brimsbay,

omringedes de der af Soldatferne. Da de saae enhver Udvei
afskaaren, besluttede de at dræbe sig selv; forinden afholdt
de en Fest. Faa Dage efter, at de vare aldeles omringede,
trængte Soldaterne ind til en aaben Plads, hvor der fandtes
300 døde Legemer i en Kreds tæt ved det nuværende „Anna
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berg" — og i en Hule i Nærheden fandtes 7 Andre, for
modentlig Hovedmændene for Oprøret.

De havde skudt

hinanden — 7 Geværer laae ved Siden af de døde Lege
mer og alle, paa et nær, vare slaaede itu. Et Sagn beretter,
at de 300 havde styrtet sig ned i en Afgrund og der vare om
komne blandt Klipperne — men Høst siger, at de vare skudte
og fandtes i en Kreds. Kun nogle Enkelte toges til Fange.
To bleve hængte paa St. Jan og 26, efter de rædsomste
Piinsler, paa St. Thomas.

Efterat Øen i et

halvt Aar

havde været i Slavernes Magt, var den nu atter erobret og
Oprøret saaledes dæmpet. Alle Vaaningshuse paa 44 Plantager
vare aldeles ruinerede — paa de andre 48 vare de der
imod ubeskadigede. Gouverneurens Plantage havde lidt den
værste Medfart. Mange Plantere vare ødelagde og de, som
tilmed vare i Gjæld reiste over til Tortola.
Denne Begivenhed kostede Gouvernementet over 7,900
Rdl., foruden kostbare Foræringer til de franske Officerer.
Gouvernementet opfordrede senere St. Jan's Plantere til at
betale en Trediedeel af Udgifterne ved Rebellionens Under
trykkelse, men disse vilde ei gaae ind paa Forslaget af
følgende Grunde: Størstedelen af Amina-Stammen arbeidede
paa Compagniets Plantage og her var Oprøret begyndt —
Fortet var holdt i en uforsvarlig Stand og den garnisone
rende Styrke var altfor lille, naar man tog Hensyn til den
Fare, for hvilken Øen var udsat.
Denne sørgelige Begivenhed, i Forbindelse med ondartede
Sygdomme og Hungersnød, hvilke Onder bortrev mange
Mennesker, erindredes i lang Tid paa Øen.
Imidlertid svækkedes disse Ulykker ved en ny Begiven
hed, der lod Colonien haabe en forøget fremtidig Velstand
— nemlig Besiddelsernes Udvidelse ved Kjøbet af Søster
øen St. Croix, som skal blive omtalt i det følgende Capitel.
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Syvende Cajritel.
St. Croix kjøbes af de Danske — St. Thomas Historie fortsat.

Den danske Konge, Christian d. 6te, ønskede at ud
vide de vestindiske Besiddelser og derved forøge Compagniets Hjælpekilder. Han henvendte desaarsag sin Opmærk
somhed paa St. Croix, der var ubeboet, 'men dog de Fran
skes Eiendom.

Den 15de Juni 1733 afsluttedes Kjøbet for

c. 750,000 Livres.
forlod

Som tidligere anført i 3die Capitel,

de Franske St. Croix i Aaret 1695 og Øen var i

dette Tidsrum bleven til en fuldkommen Udørken.
Kort Tid efter at Kjøbet var afsluttet, blev det bekjendtgjort for Gouvernementet over St. Thomas og St. Jan.
Samtidig befaledes at tage Øen i Besiddelse, saasnart som
muligt.
Denne Efterretning indtraf, medens Oprøret paa
St. Jan var i fuld Gang og det var desaarsag en Umulig
hed for Gouverneuren at efterkomme Befalingen før den
10de Januar 1735.

Faa Dage før, afsendte Gardelin føl

gende- Mænd til St. Croix: Capt. F. Moth, som Gouverneur,
Lieutn. Diederich von Ottinger, som Fortschef (Fortet var
endnu ganske godt vedligeholdt og monteret med 9 Kano
ner), Lorentz Nissen, som Secretair — Regimentsfeltskjær
Cornelius Frandsen

Bødker

—

Stadshauptmand William

Chalvil, samt 30 af St. Thomæ Borgere, foruden de for
nødne Skrivere, Soldater og Slaver.
Ved deres Ankomst til Øens Nordside (ved det nu
værende Christiansted) fandt de Strandbredden saa bevoxet
med Viinranker, Buske og Træer, at Selskabet maatte blive
3 Dage ombord, medens Slaverne bleve sendte iland for at
rydde Pladsen omkring Fortet.
Selskabet ledsagedes desuden af en Repræsentant for
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den franske Konge; han var sendt fra en af de franske
Øer i denne Anledning.
Øen toges nu i Besiddelse efter
meget ceremonieuse Former og den franske Repræsentant
stadfæstede høitidelig Forhandlingen.
Gouverneuren over Portorico og Generalen over de
engelske Øer for Vinden, havde i hiin

Mellemtid (1733

— 35) protesteret i deres respective Souverainers Navn,
mod denne Overdragelse af Øen, men Danmark tog aldeles
ingen Notice af deres Protester , da Frankrig ved Salget,
havde garanteret de Danske Øen.
De Personer, der saaledes kom over fra St. Thomas
for at tage St. Croix i Besiddelse i Hans danske Majestæts
Navn, vare imidlertid ei de Første, der kom til Øen efter
dens Salg.
Endeel mæhriske Brødre, som vare komne til St. Tho
mas den Ilte Juni 1734, forlod kort efter Øen og reiste
til St. Croix.
Lord Kammerherre de Plus havde givet
Brødrene den Bestilling at rydde 6 ham tilhørende Planta
ger.

Disse 14 Brødres og Søstres Øiemeed var, at christne

de Slaver, man indførte fra Afrika. Men inden Aaret var
omme, vare allerede de 10 døde og Resten tilbragte en
sørgelig Tilværelse paa Grund af Climatets Usundhed og
det strenge Arbeide.
Gardelin var bleven tilbudt Gouvernementet over St.
Croix, men han afslog det og sendte Capt. Moth derover
med den Befaling: ,,at handle efter hans og St. Thomæ
kongelige Raads Ordre".
IAaretl736 reiste Gouv. Gardelin til Kjøbenhavn ogCapt.
Friederich Moth udnævntes til Gouverneur over de dansk
vestindiske Øer samt til Commandant over St. Thomas.
Moth overgav Commandantskabet over St. Croix til
Gregers Nissen, understøttet af Secretair Søbøtger, og reiste
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selv til St. Thomas. Gouv.Moth var en dygtig Forretningsmand
og gjorde alt hvad der stod i hans Magt for at hævde Coloniens Anseelse.
tes,

Lovene bleve overholdte og nye udsted

hvilket høiligen bidrog

til Retfærdighedens Haand-

hævelse, til Borgernes Sikkerhed og som i det Hele forme
rede Øens Velstand. Campagniet ansaae imidlertid St. Croix
for den vigtigste 0 og paa dets Anmodning flyttedes Gouvernementet i Aaret 1740 dertil.

Moths Gouvernement var

saa bekjendt for dets Retfærd, Kraft og Virksomhed, at
mange bemidlede og indflydelsesrige Personer fra St. Eustacia, Virgin Gorda og Tortola, fik Lyst til at kjøbe Plan
tager og at nedsætte sig paa St. Croix.

Gouv. Moth efter

fulgtes af Jacob Schønemann, som Commandant over St.
Thomas og St. Jan.
Paa tvende Orkaner nær 1738 og 42, skred Coloniens
Velfærd i denne "Periode stadigen fremad. Endeel Eiendom
og Liv gik tabt i hine Orkaner, men det føleligste Tab var,
at Compagniets Skib ødelagdes —- mellem St. Thomas og
St. Jan.
I 1744 udnævntes Lieut. i Artill. Chr. v. Schweder til Gouverneur over Øerne; han boede paa St. Thomas. Hidind
til, navnlig under Moths Administration, herskede den største
Enighed mellem de 3 Øer, men nu indtraadte Vanskelig
heder, som især blev tilskreven Gouverneurens Uduelighed.
For at raade Bod herpaa oprettedes et kongeligt Raad paa
St. Croix — men Utilfredsheden steg, Hr. v. Schweder re
primanderedes af Compagniet — og blev endelig afskedi
get 1746,
Nu udnævntes Viceadnåral Suhms adopterede Søn —
Christian Suhm —- til Generalgouverneur over St. Croix,
St. Thomas og St. Jan.
Men de Stridigheder, der især
vare opstaaede mellem Colonierne paa Grund af den slette
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Administration

bleve ingenlunde formindskede —

næsten

snarere forøgede.
Compaguiet tog endelig 1748 en afgjørende Bestem
melse : nemlig at adskille Gouvernementerne.
Ådvoeat Jens Hansen blev Gouverneur over St. Croix,
Christian Suhm over St. Thomas og St. Jan.
Der findes Intet af nogen Betydenhed i Coloniernes
Historie at optegne indtil Aaret 1753.
Peter Clausen blev dette Aar udnævnt til Gouverneur
over St. Croix og skulde tillige føre Overopsynet med de
andre Øer.
Som vi have seet har Compagniet i Kjøbenhavn, fra
den tidligste Colonisation, ene bestyret de dansk-vestindiske
Øer og naturligviis forbeholdt sig endeel Privilegier, hvilket
høiligen trykkede Colonisterne. Det var kun Handelen paa
St. Thomas, der indbragte Danmark nogen, ihvorvel kun
liden, Fordeel af disse Colonier.
Megen Fordeel gik tabt, da Compagniet endog havde
udelukket Kjøbenhavns Kjøbmænd, fra denne Handel, og
forunderligt nok, tilladt Hollænderne samme — eftersom
Compagniet ei selv saae sig istand til at forsyne Øerne
med det Nødvendigste. Saaledes fandtes i Aaret 1736 indgaaede paa St. Thomas 8 hollandske Skibe for hvert dansk.
Denne uretfærdige Udelukkelse fra en Handel, der
med Rette tilhørte Danmarks Indvaanere, gav Anledning
til at endeel rige Kjøbmænd indgik en Forening i Kjøben
havn og udrustede hemmelig Skibe i Amsterdam; disse gik
under hollandsk Flag consignerede til Peter de Wint paa
St. Thomas. Selskabets Formænd vare: D'Hrr. Baver, von
Hemmert og Bjørn. Foretagendet havde et lykkeligt Ud
fald og da Compagniet nu indsaae, at det selv kunde have
Fordeel, saafremt hiint Selskab, vilde forene sig med det,
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fremkom det med Forslag i saa Henseende
Disse Forslag

til samme.

antoges og denne mægtige Tilvæxt satte

Compagniet istand til at udelukke Hollænderne fra al Han
del paa de danske Øer. Men dette var ingenlunde til Coloniernes Bedste — thi ihvorvel Compagniet forhen havde
kjæmpet mod Handelsmonopolet og tilsyneladende bestræbt
sig for at hæve de Indskrænkninger, der fulgte med dette,
blev der dog nu, da de vare Herrer, paalagt endnu større
Indskrænkninger og Byrder.
Men endelig havde Colonien faaet en liberal Gouverneur, der tog dens Parti.

Neppe havde Peter Clausen sat

sig ind i Forretningerne og faaet Øinene op for Compagniets Fremgangsmaade, før han arbeidede paa at lette Colonisternes Byrder.
Han brød sig ei om, at Compagniet
ikke var tilfreds med hans Fremfærd, men forenede sig
med Øens Plantere og Kjøbmænd for at aftale Midler til
en Forandring.

Man afsendte nu John W. Schopen med

Fuldmagt til at nedlægge deres Klager for Hans Majestæt,
Frederik d. 5tes Throne.
Coloniens Forestillinger gik ud
paa at faae et Monopol ophævet,

der kun forarmede Be

boerne og maaskee vilde ødelægge Colonien.

Den Maade,

Compagniet gik frem paa i Kjøbenhavn, gav Klagerne, betydelig
Vægt. Saaledes satte dets Privilegium i Staden Compagniet
istand til at monopolisere Handelen paa Raasukkere og da det
tillige havde oprettet et Raffinaderi, var det ogsaa i dets Magt
at commandere Markedet med det raffinerede Sukker. Føl
gelig vare Priserne paa Sukker meget høie, til stor Skade
for Stadens Indvaanere, der maatte betragte Sukker som
en Luxusartikel.
synede Politik ,
velse.

Det var saaledes Compagniets egen kort
der mest bidrog til Monopolets Ophæ*
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Ifølge Premierminister,

Grev Johan Bernstorffs,

vise

Eaad besluttede Kongen, for at ophæve Compagniet, at afkjøbe det de vestindiske Besiddelser.
Frederik den 5te kjøbte altsaa Øerne 1755 for 1,418,000
Dlls.
I dette Kjøb indbefattedes tillige: i Kjøbenhavn
Compagniets Raffinaderi, Eqviperings- og Varehuse og

i

Colonierne — Forterne — Plantagerne — Vareoplag —
Magaziner — Slaver og Pengebeholdningerne.
Der var stor Glæde paa Øerne, da man erfarede Kon
gens vise og liberale Fremfærd, især ved adskillige øieblikkelige Forandringer, til det Bedre, i Administration og
Rettergang.
St. Croix høstede strax stor Fordeel ved denne Be
frielse, thi dets Undertrykkere stode paa et stadigt spændt
Forhold med Planterne, eftersom Interesserne vare saa forskjellige — men denne Fordeel vandt man paa St. Tho
mas's Bekostning. Følgen af, at Skatterne vare langt mere
favorable paa St. Croix, var at en Mængde Plantere reiste
bort fra St. Thomas.
Dertil kom endnu at St. Croix's
Jordbund var frugtbarere og lettere at dyrke, end St.
Thomas's.
Hvad der fremdeles væsentlig bidrog til Agerdyrknin
gens Fremskridt , var den billigere Betaling for Slaver.
Dette Privilegium var naturligviis ogsaa bortfaldet for Com
pagniet og der indførtes nu langt flere Negere fra Afrika
til reducerede Priser.
St. Thomæ Handel havde ogsaa
faaet et Smæk, thi da Compagniets Skibe ei meer besøgte
Havnen, var Kjøbmændene i Kjøbenhavn utilbøielige til at
indlade sig paa en Handel, som de kjendte saa lidt til.
Desuden fandt endnu i commerciel Henseende mange tids
spildende Indskrænknnger Sted. Den Fordeel, som Øerne
kunde have vundet, ved at Kongen overtog samme, tilintet-
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gjordtes ved den øverste Bestyrelses Pengegridskhed.

Mo

derlandets Producter og Handelsvarer, navnlig Alt, hvad
man kunde erholde for den billigste Priis , bragtes ombord
i danske Skibe, der

udclarerede toldfrie fra Kjøbenhavn

og sendtes til Vestindien; — for alle Manufacturvarer for
langtes en Afgift af 4 pCt.

Indførsel af amerikanske Pro

ducter betalte 5 pCt. og hvad der udførtes til disse Havne
6 pCt.
I hvilken Grad St. Thomæ Handel var aftagen, sees
deraf, at ikke et eneste dansk Skib var i dets Havn i Aaret
1756.

Mange Kjøbmænd forlode Øen og nedsatte sig paa

andre Øer , hvor Handelen var mere

blomstrende og der

blev saa faa Indvaanere tilbage paa St. Thomas, at af 50
Mennesker vare de 49 Slaver.
Qvantiteten af circulerende Penge paa Øerne var ogsaa saa ringe, at man var tvnngen til at udstede Papiirspenge, for hvis Beløb det kongelige Raad paa St. Thomas
og Borgerraadet paa St. Croix bleve gjorte ansvarlige.
St. Thomæ Indvaanere, som saae Handelen formindskes og
følte det derved opstaaede Tab, indgave nu en Ansøgning
om, at Havnen maatte blive erklæret for ,,en Frihavn".
Dette var det første Skridt til de mange Foranstaltninger,
der senere førte til Ophævelsen af alle dets Handels tryk
kende Indskrænkninger og gav Øen en , endnu større Vel
stand ,

end den nogensinde tidligere havde været i Besid

delse af.
Der hengik imidlertid flere Aar, inden Ansøg
ningen bevilgedes og disse udfyldtes med megen Striden,
mange Klager og mange Paafund fra Indbyggernes Side,
for at befries fra Tolden.
Harrien Felchenhauer succederede Christian Suhm som
Gouverneur over St. Thomas og St. Jan 1758.
paa den urigtige Politik

Til Beviis

man anvendte mod St. Thomas i
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denne Periode, anføres her en fra Kjøbenhavn udstedt For
ordning saalydende:
Skibe, som lades med Provisioner til St. Thomas fra
Danmark, Norge og Slesvig skulle betale i Havnepenge;
paa 200 Tons = 200 Rbd.
paa 2 til 300 do. = 300 Rbd.
paa 300 og derover = 400 Rbd.
fremdeles kunde ingen Indvaanere forlade Øen for bestan
dig uden at betale 2 1 /2 pCt. af sine Indkomster og ligesaameget af faste Eiendomme til Gouvernementet.
I Forhold til St. Jans Størrelse, havde den med Hen
syn til dens Velfærd, holdt lige Skridt, med St. Croix, at
regne fra den Tid, Kongen havde indlemmet Øerne, under
sine Stater.
Denne Lykke bedaarede de ærgjerrige Beboere og de
ansøgte om at grunde en By; — Ansøgningen bevilge
des 1760 og Landet ved Coralbugten blev udlagt i præg
tige Bylodder, som, sørgeligt nok, aldrig'bleve afbenyttede
den eneste Gratification Indvaanerne erholdt bestod i
Oprettelsen af en Færge til St. Thomas og Opbygningen
af et Magazin ved Fortet.
1761 blev John Georg von John udnævnt til Commandant over St. 1 homas og St. Jan og han efterfulgtes
1764 af Peter von Gyntelberg. Samme Aar's Øde April
erklæredes St. Thomas og (især) St. Jan's Havne for „Fri
havne". Dette var en af Frederik den 5tes sidste og vise
Forordninger til Øernes Bedste.
Paa sit Syge- og Dødsleie 1766 kaldte han sin Søn
og Efterfølger til sig og henvendte disse mindeværdige Ord
til ham: „Min Søn — det er mig en stor Trøst i mine
sidste Øieblikke, at kunne sige, at jeg aldrig erindrer at
5
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have fornærmet Nogen og at jeg aldrig har udgydt nogen
af mine Undersaatters Blod." — Ære være hans Minde!
Under Frederik den 5te var Peter Clausen bleven af
sat som Generalgouverneur over Øerne og dette Embede
var successive bleven bestyret af Christian Lebrecht, Baron
Prock og Oblt. Ulrich William Roepstorff.
Ved Christian
den 7des Thronbestigelse blev Clausen atter Generalgou
verneur.
Christian den 7 stadfæstede Forordningen: at,St. Thomas
og St. Jan vare Frihavne, og tillige nedsattes Udførselstolden
paa Sukker og Bomuld.

St. Thomas Handel blev lidt efter

lidt livligere.
Under Roepstorffs Commandantskab over St. Thomas
og St. Jan organiseredes Jægercorpset.

Den følgende Com-

mandant var Raadmand Jens Kragh. Denne Hædersmand,
havde ved sine Talenter og Virksomhed, fra t uld mægtig i
Comp.'s Tjeneste, hævet sig til denne Stilling.

Han be

ordrede Jægercorpset til at forrette Vagt om Natten i
Byen og da denne ei var tilstrækkelig, maatte Indvaanerne tillige forrette Patrouilletjeneste.

Denne Nattevagt

vedligeholdtes indtil l851.
Indvaanerne leed meget ved Nattevaagen og de mange
Bekostninger, en slig Vagt foraarsagede.

I Aaret 1772

beordredes Capt. af Jægercorpset Peter Tamaryn, at forfatte
en Optælling over de i Byen boende couleurte Folk og tiinegere.
Der var 106 vaabenføre Mænd: 41 Catholiker,
holl. Reform.,

21

de Øvrige vare enten Hedninge eller Til

hængere af de mæhriske Brødre.
Med Hensyn til Indbyggernes Haandtering, da var der:
29 Matroser — 13 Fiskere — 12 Tømrere — 11 Murere
— 11 Skræddere — 10 Baadførere — 5 Skomagere — 2
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Plantere — 1 Cigarmager — 1 Guldsmed og 1 Musikant.
Desuden var der 3i Enker og gifte Fruentimmer med 65
Børn og 83 ugifte Fruentimmer med 106 Børn; — de
Fleste bekjendte sig til den holl. reform. Kirke.

De Cou-

leurtes og Frinegernes Antal beløb sig i det Hele til 391
Personer.
I dette Aar rasede en ødelæggende Orkan paa Øen.
Comd. Kragh døde, almindelig begrædt 1773 og efterfulgtes
af Georg Høst, der lod forfatte statistiske Tabeller over
Øernes dyrkede Plantager og hele Folkemængde.
Resultatet var: paa St. Thomas 39 Sukkerplantager og
43 Bomuldsplantager
indbefattende et Areal af 75,012 Fod i Længde og 203,787
Fod i Bredde, med 42 hvide Personer og 2523 Skiver. —
I selve Byen fandtes 265 hv. Personer, 336 Couleurte og
1067 Slaver. Øen St. Thomas Folkemængde beløb sig til
4233 Indv.
Paa St. Jan: 27 Sukker- og 42 Bomuldsplantager, ind
befattende et Areal af 134,808 Fods Længde og 158,195
Fod i Bredde.
Paa Plantagerne levede 104 hv. Personer og 2330
Slaver og paa hele Øen 2434 Indv. Landkassens Indtægt
var paa denne Tid kun 1159 Rbd. og Udgiften 1170 Rbd.
Comd. Georg Høst forfattede under sin Bestyrelse en Hi
storie over Øen; hovedsagelig omtales deri de forskjellige, fra
Tid til anden, fra Moderlandet udstedte Forordninger. Oberst
af Inf. von Malleville afløste 1773 Høst som Commandant.
Han var født paa St. Thomas og den første Commandant,
som ei bekjendte sig til don lutherske Kirke.
En frygtelig Tørke herskede i fulde 3 Aar paa Øen
fra 1789 til 92. Ødelæggelsen var saa stor, at mange
Plantere vare tvungne til at sælge en Deel af deres Slaver
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til andre Colonier, for at undgaae, at deres Plantager ei i

aldeles skulde gaae tilgrunde. Fra Aaret 1792 begyndte j
en stor Forandring i commerciel Henseende, for St. Thomas. .

Siden det dansk-vestindiske Comp.'s Ophævelse 1755 var Han- -

delen kun ubetydelig — vel oplivedes den en Smule ved 1

Forordningen : at St. Thomæ Havn var frie for alle Natio- -

ners Skibe 1764—66; men Speculationerne vare altfor be- grændsede — nu derimod, da Krigen rasede i tiiiropa, ,

hævede Handelen sig paa Øen til en hidtil ukjendt Høide. .
Denne neutrale Frihavn

tiltrak i Hundredeviis Skibe fra

Europa og det øvrige Vestindien.

J

Fra 1792 til 1801 havde ;

1569 Fremmede nedsat sig paa Øen og erhvervet Borgerret. .
Det var ikke alene Handelen der herved florerede,
ogsaa J
Agerdyrkningen skred samtidig frem.
kun en ordenlig Gade i Byen,

Hidindtil fandtes der

men ved disse Fremmedes

J

Indflydelse reiste det ene Vaaningshuus sig efter det andet
og en Masse Boutiquer oprettedes, saa at Byen udvidede i
sig i alle Retninger. Mod Slutningen af det 18de Aarhundrede anslog man dens Folkemængde til c. 7000 Indv.

Navnlig kom en Mængde Flygtninge fra St. Domingo. Da .
Ob. de Malleville 1796 udnævntes til General-Gouverneur, ,

efterfulgtes han af Ob. von Miihlenfels og i Aaret 1800 af- -

løstes denne af Ob. C. W. von Scholten.
Efterat Danmark forgjæves havde kjæmpet for at opret- -

holde sin Neutralitet, blev det tilligemed Sverrig og Preus- sen tvungen til at tage Deel i den, af den russiske Keiser

Paul, stiftede Confoederation. Disse Magter vilde^pskytte ;
Handelen mod Engellændernes Anmasselser. Danmark maatte

naturligviis undgfelde og Slaget paa Kjøbenhavns Rhed le- •
veredes 2den April 1801 — Dagen før overgav St. Tho- mas sig til en forenet Land- og Sømagt, der i xrtgeu. Tid J
havde blokeret Øen.

Oberst Cowell commandrede samme. .
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St. Thomas var saaledes 10 Maaneder i Fjendens Magt og
dens Handel leed derved et stort Tab. — Engellænderne
opbyggede i denne Tid et Fort ved Havnemundingen, der
efter Commandeuren blev kaldet Fort Cowell.
De Danske havde imidlertid ved deres Tapperhed faaet
en Vaabenstilstand istandbragt ifølge hvilken Danmark, til
ligemed Rusland, indgik en Tractat med England, St. Thomas
tilbageleveredes den 22de Febr. 1802 til Oblt. v. Rømeling,
der

var udnævnt til Commandant over samme.

Saasnart

Havnen atter var neutral, strømmede Skibene igjen ind og
Handelen hævede sig hurtig til sit tidligere Standpunkt.
Med den megen Velstand indsneg sig ogsaa en Deel
Luxus og Laster — Indvaanerne bleve stolte og hovmodige,
og som om det var en guddommelig Straf, indtraf i 1804
en ødelæggende Ildebrand, der lagde Størstedelen af det
moderne Tyrus i Aske.

Henved 1200 Huse — mange med

store Beholdninger af kostbare Varer -r 1 " fortæredes af
Luerne.
Tabet vurderedes til 11 Millioner Dollars. En
*

heel Deel europæiske Kjøbmænd vare indviklede heri, navn
lig ved Tab paa Varer, der vare consignerede til St. Thomas
til nærmere Bestemmelse.

Byen blev tildeels gjenopbygget

det følgende Aar og de nye Boutiquer og Magaziner vare
af solidere Materiale. I det næste Aar 1806 rasede atter
to frygtelige Ildebrande, hvorved 800 Bygninger lagdes i
Aske; deriblandt mange Magaziner og Vare-Oplag til et
Beløb af 5,000,000 Dollars. Men Staden var endnu ikke
nok hjemsøgt, med Hensyn til Ulykker. Danmark havde i
1807 taget Napoleons Parti — Napoleon og Alexander vare
blevne gode Venner i Tilsit, men England frygtede, at
Danmark skulde udlevere sin Flaade til Franskmændene,
hvorved disse kunde ophjælpe Slaget ved Trafalgar •— desaarsag forlangte man, at Danmark skulde forlade Napoleons
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Parti — ifølge Europas særegne Tilstand, kunde Danmark
ei forblive neutral, og da England fordrede den danske Flaade
udleveret, afsloges dette.

Enhver kjender Resultatet: Kjø-

benhavn bombarderedes i 4 Dage,

2400 Huse ødelagdes,

1300 Mennesker dræbtes og Flaaden røvedes.
I Sandhed en haard Skjæbne for et Land, der helst
var forbleven neutral og havde kjæmpet herfor til det Yderste.
England tilbød nu Kronprincls Frederik, at indgaae en de
fensiv Alliance med det — men det danske Folk ønskede
Krig.

Følgen heraf var, at Colonierne toges af General

Mc Lean.
Hermed følger:
Capitulationsbetingelserne
ved Overgivelsen af den danske 0, Bante Croix og samme
underliggende Øer,

hvilke ere indgaaede mellem General

Henry Bowyer, Commandeur for Landtropperne og Contreadmiral, den Hæderlige Sir Alexander Cochrane, Ridder af
Bathordenen og Høistcommanderende over den ved Barbados
og Øerne under Vinden stationerede Søstyrke etc. etc. paa
Hans brittiske Majestæts Vegne og Gouverneur over den
ovennævnte danske 0 og samme underliggende Øer Lillienskjold paa Kongen af Danmarks Vegne:
Jste Artikel.
1ste Artikel.
Ved Øens Overgivelse skulle
Garnisonen skal marchere
alle militaire Æresbeviisninger

ud med de i Krig brugelige

iagttages; Garnisonen skal
marchere ud med dens Vaa-

Æresbeviisninger, som anført,
Officererne skulle beholde de-

ben, Ammunition, klingende

res Vaaben; men Alle skulle

Spil og flyvende Faner. Trop-

være Krigsfanger og alle Vaa-

perne skulle under ingensom-

ben skulle udleveres med Und-

helst Betingelse betragtes som

tagelse af Officerernes.

Krigsfanger;

Infanteriet

og
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Cavalleriet skulle beholde de
res Vaaben og Artilleriet be
holde to Feltkanoner og en
Ammunitionsvogn.
2den Artikel.

2 den Artikel.

Det tillades den hele mili-

Garnisonen vil blive ført

taire Styrke at forblive i deres

til England, saasnart det er

resp. Qvarterer paa Øen, og
oppebære dens sædvanlige

muligt at skaffe de fornødne

Sold ogNaturalforpleining, ind
til samme, paa passende Maade
og paa engelsk Bekostning,

Transportskibe og man vil
vise samme enhver FøielighedDens Sold kan ei blive be
talt af England, men den vil

kan blive transporteret til en

oppebære den for Krigsfanger

eller anden Plads i Danmark,

tilstaaede Ration og øvrige
Ydelse. Officererne og Sol

som er i Hans danske Maje
stæts Besiddelse. Det tillades

daterne skulle beholde deres

Ingen af Tropperne at ind
træde i engelsk Tjeneste og
Enhver skal beholde sin Ba

Privateiendom ukrænket. Pas
skal gives de Officerer, som

gage og Eqvipering.
Skulle nogen af Officererne

Amerika. De Officerer, som
maatte ønske at forblive 2

paa deres Hjemreise ønske at

eller 3 Maaneder paa Øen,
tillades sligt og Mandskabet

besøge Amerika eller noget
andet neutralt Land, skulle
de i saa Henseende forsynes
med Pas og det tillades dem
at forblive 2 Maaneder paa
Øen fra den Tid at regne, at
denne Capitulation er under
skreven.

maatte Ønske at afreise til

skal indqvarteres saalænge
som det forbliver paa Øen.
Man kan ei give andet Svar
paa denne Artikel, med Und
tagelse af, at Officererne kunne
være forsikkrede om, at blive
viist al mulig Respect og
Høflighed.
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3die Artikel.
De militaire Embedsmænd,

3die Artikel
Ja.

som maatte ønske at forblive
paa Øen, tillades saadant.
4de Artikel.

4de Artikel.
*

Al Vaaben og Ammunition

Ja — men der skal finde

skal opgives for en Commis-

en bona fide Opgjørelse Sted,

sion, bestaaende af Officerer

ledsaget af fornødne Beviser.

fra begge Partier, saavelsom
de kongelige Magaziner, og
hvad iøvrigt maatte forefindes
i Forterne,
Hans

som tilhørende

Majestæt,

saavelsom

Pengene i den kongelige Kasse,
Alt i Henhold til den Specification, som vil blive opgjort,
saasnart som Øen har capituleret.
5te Artikel.

5te Artikel.
Alle Kirker og religieuse

Ja.

Menigheder skulle beskyttes i
deres respective Rettigheder
og Privilegier.
6te Artikel.
De danske Love og de for

6te Artikel.
De danske Love og For

ordninger, skulle forblive i

ordninger skulle forblive i fuld
Kraft, indtil Freden. De ju

fuld Kraft, saavelsom sammes
Fuldbyrdelse at skee uden

ridiske og andre civile Em
bedsmænd skulle forblive i

nogen Control, som hidindtil
og Lovenes Haandhævelse be-

deres respective Bestillinger,

denne 0 givne specielle For

men være underkastede den

styres af de nu i Tjeneste
værende Embedsmænd. Ap

Høistcommanderendes

pellation fra Overretten skal,

gaae til Hans brittiske Maje
stæts Raad. Politiet skal for

som hidindtil, gaae til Høieste-

Villie.

Appellation fra Overretten maa.

ret i Kjøbenhavn. Alle civile
Embedsmænd skulle forblive

blive i detsFunction som hidtil

i deres respective Bestillinger.

Personer.

og administreres af de samme

Øens Politi skal, som hidindtil,
administreres af

de samme

*

Personer og med samme Authoritet, som under det danske
Gouvernement, overeensstemmende med Øens Sædvaner.
7de Artikel.

7de Artikel.

Al privat Eiendom, som

Al dansk Eiendom paa Lan

tilhører nærværende eller fra
værende Personer, saavel In-

det (undtagen de Producter,
som atter ere landede siden

dividuer som Corporationer,
under hvilkensomhelst Benæv
nelse, skal respecteres og

den Tid, Øen har været i
Blokadestilstand, ogdenCatfe,
som maatte være oplagt her

Eiendomsbesidderne skulle for
blive i fuld og ucontrolleret

af St. Domingos Production)
skal fuldkommen tilsikkres

Eie og Bestyrelse af samme,
enten de selv administrere disse

Eiendomshaverne , saafremt
disse paa ingensomhelstMaade

eller ved Befuldmægtigede.
Det tillades Øens Indvaanere,
enten at disponere over deres

skjule eller forsøge at skjule
den Eiendom, som tilhører
Stoi'brittaniens
og Irlands
Fjender. Man vil referere til

Productioner her eller at skibe
samme til England, Amerika
eller hvilketsomhelst andet
Sted.

den sidste Deel af denne Ar
tikel i Svaret paa 13de Ar
tikel.
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8de Artikel.

8de Artikel.

Ingen Indvaaner skal un
der

nogetsomhelst Paaskud,

tvinges til at bære Vaaben
imod Hans danske Majestæt

Indvaanerne skulle ei tvin
ges til at bære Vaaben mod
Hans danske Majestæt, men

eller nogen anden Magt, eller

de maae aflægge en Lydighedseed, hvorved de forpligte

være underkastet nogen mili-

sig til,

tair Plifft.
Indvaanerne skulle
O
•
beholde deres Vaaben og Am

eller hemmeligt, at foretage

munition.

det

De, der maatte

hverken

aabenbart

nogetsomhelst Fjendtligt mod
brittiske Gouvernement.

ønske at forblive paa Øen,

De skulle beholde deres Vaa

skulle sværge, at iagttage en

ben, men være underkastede
Hans brittiske Majestæts Gou-

streng Neutralitet,

og

de,

som maatte ønske at forlade
samme, skulle tillades at dis

verneurs Control.

De kunne

ponere over deres Eiendom

blive eller forlade Øen, som
de selv ville. De kunne og-

eller udnævne

Befuldmægti

saa disponere over deres Eien

gede til sammes Administra

dom og udnævne Befuldmæg

tion.

tigede til sammes Administra
tion.
9de Artikel.

Øde Artikel.
De Fricouleurte skulle for
blive i Besiddelse af

deres

Frihed og Eiendom og i en

Ja! men de maa aflægge Ly
dighedseden til det brittiske
Gouvernement.

hver Henseende behandles som
Landets andre Indvaanere.
10de Artikel.
Ingen Officeer eller Soldat
skal indqvarteres hos Indvaa

10de Artikel.
Ja; men ordentlige Qvar-

nerne ; enhver Hjælp skal ydes

terer skal anvises den brittiske
Garnison, og de skulle anta

for at skaffe passende Qvar-

ges af Armeens Generalqvar-

terer.

teermester.
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11te Artikel.

I l t e Artikel.
De Udlaan, som tilhører
Hans danske Majestæt, skulle

Hvilkensomhelst

Eiendom,

betragtes, hvad de i Virke

der paa nogen Maade tilhører
Kongen af Danmark, skal

ligheden ere, som privat Eien-

overgives til Hans brittiske

dom.

Majestæt, Kongen

af Stor-

brittanien og Irland og enhver
Summa, der nu er forfalden,
saavelsom enhver, der endnu
maatte komme paa Laan, skal
regelmæssig betales til dertil
udnævnte
Commissionairer,
men

de

Billighedsprinciper,

som have ledet Hans danske
Majestæts Instructioner i saa
Henseende, ville blive tagne
12te Artikel.
Alle Gouvernementets of
fentlige Bøger, Archiver og
Registreringsprotocoller, saa-

til Følge.
12te Artikel.
Ja; men underkastede Hans
brittiske

Majestæts

Gouver-

neurs Inspection.

velsom Borgerraadets og alle
andre offentlige Contoirers,
skulle holdes hellige og umolesterede paa de respective
Opbevaringssteder og under
de nuværende Embedsmænds
Bestyrelse.
13de Artikel.
Coloniernes Havne skulle
staae aabne fol- alle ameri
kanske og andre neutrale Na-

13de Artikel.
/
Indvaanerne maae, naar de
føre Handel, underkaste sig
de nu, i brittisk Vestindien,
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tioners Skibe, hvilke skulle

bestaaende Love

være tilladte at indføre Provi

nyde enhversomhelst Fordeel,

sioner og Fornødenheder samt

der er tilstaaet de meest be

udføre Sukker, Rom og andre

gunstigede brittiske Colonier.

og skulle

coloniale Produetioner, told
frie. Indvaanerne skulle nyde
samme Frihed med Hensyn
til Ind- og Udførsel i deres
egne Skibe og skulle, i Hen
seende til Toldafgifter og Ind
førsel, stilles paa samme Fod,
som de meest begunstigede
brittiske Colonier.
l i d e Artikel.
For denne og

14de Artikel.

de andre

Ja; men underkastet Hans

danske Øers jBrug, har Hans

brittiske Majestæts senere Be

danske Majestæt udstedt en
vis Slags Papiirspenge, hvoraf

stemmelser.

for Øieblikket haves en be
tydelig
Da

Sum

saadanne

i

Circulation.
Papiirspenge

hidindtil har været gangbare
til Indvaanernes store Beqvemmelighed, saa tillades de
ogsaa herefter

at circulere

som gyldig Betaling, saavelsom Joes, Dollars, Realer og
Styvere og ingen Forandring
skal foretages i deres respective Værdi.
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15de Artikel.
Nogle visse danske Perso
ner , ere grebne i en fare
truende Sammensværgelse, i
den Hensigt, selv ved Mord,
at kuldkaste den nu bestaaende Orden; det, i den
Anledning

15de Artikel.
Ja; men fra nu af skal al
videre Procedure være under
kastet Kongen af Storbrittaniens og Irlands endelige Afgjørelse.

nedsatte Forhør,

skal vedblive at fare frem
mod de arresterede Personer
og Andre, som senere maatte
blive mistænkte for at have
været implicerede i Sagen,
paa samme Maade, som om
Colonien var forbleven under
det danske Flag og naar Un
dersøgelsen er tilende, skulle
disse Personer sendes til Dan
mark for der at lide Dom.
16de Artikel.
De
Høistcommanderende
skulle øieblikkelig afreise med
2 hurtigseilende Skibe til Dan
mark med Copier af denne
Capitulation.

16de Artikel.
De

Høistcommanderende

ville øieblikkelig kunne frem
sende hvilkesomhelst Depe
cher, som Gouverneuren maatte
ønske, med et engelsk Or
logsskib, via London.
Forterne og Batterierne
skulle overleveres, saasnart
som disse Artikler ere ratifi-
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cerede af

de Høistcomman-

derende.
Frederikstæd Santa Croix den Fem og Tyvende Dag af December 1807.
Ratificeret.

Henry Bowyer,
General og Commandeur
over Landtropperne.
Alex. Gochrane,
Contre-Adminral og Høistcommanderende over Hans
Majestæts Skib etc.

Fred. Mai ti an cl,
Generalmajor.

Francs Pickmore,
Capitain over Hans
Majestæts Skib Ramelens.

Lillienskjold.
W. Hansteen.

St. Thomas overgaves af Oberst W. v. Scholten, der
havde afløst von Rømeling 1803, og den blev belagt med
1500 Md. Handelen indskrænkedes, Kjøbmændene blevenu tvungne til at afslutte Handelsaffairer med engelske Kjøbmænd og der kom kun yderst faa andre Skibe i Havnen,,
end engelske.
Efter Napoleons Fald, blev Øerne atter overleverede
15de April 1815 til Danmark, som til Gjengjæld overlod
England Helgoland.
Ob. v. Holten udnævntes til
Thomas og St. Jan.

Commandant over St.

Handel og Forretninger kom atter i

Gang og gik stadigt fremad; hertil bidrog navnlig de Frem
mede , der af Spanierne havde faaet Tilladelse til at ned
sætte sig i Portorico.
Major P.v. Scholten udnævntes til Commandant i Aaret
1819, i hvilket Aars 21de Septbr., der rasede en frygtelig
Orkan paa Øen.

Omtrent paa denne Tid flygtede

mange

spanske Familier, fordreven af Revolutionerne i Sydamerika^
til St. Thomas og Byen blev beboet af circa 13,000 Indb.
— det største Antal, der indtil Dato, nogentid har væ
ret der.
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P. v. Scholten afløstes i Aarene 1820—25 fra Tid til
anden i sin Post af d'Hrr. Capt. C. G. Fleischer, Admiral
Jessen og Generalkrigscommissair Søbøtker.
I Aaret 1825 ødelagde en rædsom Ildebrand Byen;
1200 Huse lagdes i Aske.

Neppe gjenopbygget, efterfulg

tes den af en anden., det følgende Aar, hvorved Toldbyg
ningen, den danske Kirke og 60 Vaaningshuse fortæredes
af Flammerne.
Fra 1830 til den nuværende Tid have følgende Mænd
staaet i Spidsen for Bestyrelsen, enten med Titel af Gouvcrneurer, Vicegouverneurer eller Commandanter :
Regjeringsraad Rosenørn , Commandeur L. J. Rohde
Gen. Krigscom. J. v. Søbøtker, Ob. Kamh. F. v. Oxholm
og Etatsraad Berg. I denne Periode er Agerdyrkningen
bestandig aftaget, da Handelen er og altid vil vedblive at
være St. Thomas rette Element.
Under Commandeur Rohdes Gouvernement opdagede man
den 8de Septbr. 1831 en truende Sammensværgelse paa
Tortola. Slavernes Plan var at myrde de blanke Mænd,
ægte deres Koner og Døttre, plyndre Øen og afseile til
Hayti.

Herr Donovan, den daværende Bestyrer af de eng.

Jomfruøer, erfarede denne gruelige Plan og sendte øieblikkelig Bud til St. Tho(nas om Hjælp. Gouverneuren be
ordrede strax Orlogsbriggen St. Jan, command. af Capt.
Bodenhoff, til Tortola, hvor den ankom den Ilte om Mid
dagen. Dennes Nærværelse, i Forbindelse med Indbygger
nes Bevæbning og andre Forsigtighedsregler tilintetgjorde
Planen — der gjordes end intet Forsøg paa at udføre
samme.
Den danske Brig forblev til den 19de Septbr., da
Gouvernementet paa Tortola følte sig stærkt nok, uden dens
Nærværelse. Man havde ogsaa henvendt sig til St. Chri-
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stoph om Hjælp, men uden Resultat og In db., samt Gouvernementet vare desaarsag dobbelt taknemmelige mod
Comrnandenr llohde og Capt. Bodenhoff, for den ædelmodige
og varme Interesse, disse havde udviist for Øens Velfærd.

Ottende Capitel.
St. Thomas Handelshistorie.

Da St. Thomæ Handel spiller en saa vigtig Eolle i
Coloniernes Historie, ville vi forsøge i dette Capitel, at give
et almindeligt Udkast over dens Opkomst og Fremskridt.
Det bliver saaledes nødvendigt at gaae tilbage til 1671,
da det vestindiske Compagni oprettedes og enkelte tidligere
Omstændigheder maae gjentages her. Compagniet haabede
snarere at erhverve Gevinst ved Agerdyrkning end Handel
og selvfølgelig maatte det skaffe Slaver til at dyrke Jorden,
da dette var den Maade hvorpaa enhver Nation, der eiede
Colonier, fik deres Plantager opdyrkede. Der blev imid
lertid først 8 Aar efter, afsendt en Expedition til Indførsel
af

Negere fra Afrika.

Compagniet forbeholdt sig Ene

handelen hermed og lidt efter lidt var det til Agerdyrknin
gen nødvendige Antal, ankommen til Øen.
Jordbunden paa St. Thomas er imidlertid

ei meget

frugtbar, hvilket kan sees af Agerdyrkningens Stadium,

og

det er ineer end sandsynligt, at Øen har slugt en Masse
Udgifter, uden at Compagniet just har høstet gyldne Frugter.
Vi have fremdeles seet, at i Aaret 1685 dannedes et
andet Selskab — Brandenburgercompagniet.
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Der var imidlertid kun faa Brandenburgere udi samme
Compagni, hvorimod de fleste Medlemmer vare Hollændere.
Nu fik man Øinene op for det Rette — og snart var man
inde ^Sfcen udstrakt og fordeelagtig Handel.

Med Hensyn

til denne Handels Natur ere vi overladte til Formodnin
ger: det synes ei at være Comp. tilladt, at deeltage i det
danske Compagnies Slavehandel og det er sandsynligere, at
det helligede sig til Indførselen af Føde- og Manufacturvarer.
St. Thomas blev Hovedoplagsstedet, hvorfra atter Naboautillerne og Sydamerikas Fastland forsynedes.
Dette kunde man drage saamegen mere Fordeel af, som
Danmark forholdt sig neutral i Europas Krige — dets Flag
var altsaa en Beskyttelse til Søes og St. Thomas Havn fri
for alle Nationers Skibe.
Neutraliteten gav igjen Anledning til en særegen Ind.
tægtskilde for Øen, De Priser, der af de forskjellige krigs
førende Magter gjordes i de vestindiske Have, førtes som
oftest til St. Thomas for at sælges — og paa denne Maade
blev Øen et formeligt Depot for næsten alle Landes Producter. Fremdeles blev Øen et Tilflugtssted for en Masse
Coffardimænd fra Vestindien og Sydamerika, da disse ofte
søgte herind i længere Tid, af Frygt for at begive sig paa
fjernere Reiser, naar en Fjende var i Nærheden.
Da Terminen for Brandenburgercompagniet, i 1716
var udløben, kom Handelen atter i det dansk-vestindiske
Compagnies Hænder. Kongen af Danmark var selv Med
lem af dette Comp.
Compagniet udelukkede alle andre
Nationer og selv Danske fra Handelen paa Øen — men
det besad ei de nødvendige Capitaler til at opnaae noget
heldigt Resultat — og kunde kun aarlig sende 1 Skib, af
ingenlunde stor Drægtighed, til Afrika efter Slaver; derpaa
6
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gik samme med den sorte Ladning til St. Thomas .og tog
nu Øeus Producter tilbage til Moderlandet.
Indvaanerne vare deels forhungrede, deels lede og kjede
af en slig Coloni og for at den ei ganske skulde forlades,
saae Compagniet sig tvunget til at tillade Hollænderne og
de brittiske Colonier i Nordamerika at indføre Fødevarer
og Kjøbmandsgods til St. Thomas. Den fornuftige og drif
tige Hollænder gjorde sig snart til Herre over Handelen og
opvakte derved de øvrige Danskes Misundelse, hvilket var
billigt, da disse snarere burde have havt Compagniets Til
ladelse at handle paa en dansk Coloni, end to fremmede
Nationer.
Endeel kjøbenhavnske Kjøbmænd i Forening med Com
pagniet, fik snart det med Holland afsluttede Privilegium
annuleret.
Sagerne stode saaledes i adskillige Aar, i hvilke Com
pagniet, havde en Herskers Magt over Øen. Der var imid
lertid en Branche af dets Forrettigheder, hvori Compagniet
var fuldkommen villig at tilstaae Colonisterne en Deling —
ja tilsidst at overdrage denne aldeles til Colonien, nemlig
Udgiften til at holde en Styrke til Øens Beskyttelse,.
Som Følge heraf, sees af en Beretning af 1726, at
efter megen Striden frem og tilbage, have Colonisterne en
delig besluttet at fritage Compagniet for denne Byrde.
Udentvivl er man gaaet ind derpaa, i det Haab at Co
lonien skulde vinde paa andre Maader, da dens Stilling var
aldeles forkuet ved Compagniets mange Fordringer og Un
dertrykkelser. Men tilsidst blev det for galt — man klagede
og det lykkedes at bevæge Kongen 1755 til at blande sig
i Kampen.
Bestyrelsen af Øen gik saaledes over i Kongens Hæn
der. Men den engang antagne fordærvelige Politik vedblev

og disse Indskrænkninger tjente ingenlunde til at befordre
Øens Velfærd, da sammes indre Hjælpekilder vare smaa og
dens eneste Anbefaling var dens centrale
Vestindien og dens ypperlige Havn.

Beliggenhed i

Handelen aftog nu meer og meer og for endelig at op
hjælpe samme gjorde Kongen, Frederik d. 5, Havnen til en Fri
havn 1764. — Hans Efterfølger Christian d. 7 stadfæstede dette
1766 og Afgifterne arrangeredes saaledes, at Beløbet ei var
over l'/opCt. af det Indførtes Værdi.

Besynderligt nok er

det, at StJ Jan ogsaa skulde være Frihavn og at man navnlig
ventede at den vilde blive Centrum for Handelens Floreren.
Der findes kun faa Beretninger i Tidsrummet fra 1766
til 1792 med Hensyn til Handelshistorien.
Da der ingen Handelsindskrænkninger fandt Sted paa
denne lille 0, der var omgivet af Lande og Colonier, der
tilhørte saa forskjellige Nationer, tiltrak den sig snart entre
prenante Europæeres Opmærksomhed. Man fandt at det
var et Punkt, hvorfra de respective Landes Handelsvarer med
Lethed kunde blive udførte til Naboøerne og Fastlandet —
og at Øens værdifulde Producter paa sin Side ogsaa kunde
lede til Gevinst. Folkemængden forøgedes saaledes betydeligt og den blev en Sammenblanding af alle Nationer, som
den er den Dag i Dag. Paa denne Tid etableredes vist
flere gamle Handelshuse, hvis Firmaer endnu stadigen florere
paa Øen.
Imidlertid havde de brittiske Colonier afkastet Eng
lands Aag i Nordamerika og det er sandsynligt at den
unge Republiks Kjøbmænd ei have -været sene i at benytte
denne Udvei til deres Handels Udbredelse i Vestindien.
Vi see ogsaa at Størstedelen af de Skibe, der i Aaret
1792 kom ind i St. Thomæ Havn bestod af: amerikanske
Fartøier, spanske Slupper og engelske Coffardiemænd. Dog
6*
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var der endnu ingen Amerikanere paa Øen i dette Aar qua
Handelsmand.

Paa denne Tid kom de fleste

Manufactur-

varer fra Europa — Fødevarerne derimod fra Amerika.

De

spanske Skonnerter vare udentvivl Kunder, der ved Udvexling af Dollars og Dubloner, forskaffede sig Nødvendigheds
artikler til de spanske Colonier.
St. Thomæ Handel fik et umaadelig forøget Opsving
ved

den

franske Revolution og den derved foraarsagede

Krig i Europa.

Danmarks i lang Tid opretholdte Neutra

litet skaffede Øen store Fordele. Den blev . det eneste
Marked i Vestindien og gjennem denne Canal førtes alle
Producter til det nordlige Europa.

Handelsspeculanter kom

fra alle Kanter, nedsatte sig paa Øen og bidrog saaledes
til Stadens Forskjønnelse og Opkomst — ikke færre end
104 Personer løste Borgerbreve i 1793, hvorved de qualificeredes til at paabegynde Forretninger paa Øen.
En
Mængde Boutiquer og Vaaningshuse byggedes og Folke
mængden forøgedes betydeligt.
Krigen gav naturligviis Anledning til at Priserne paa
vestindiske Producter steeg til en umaadelig Høide og ihvor
vel St. Thomas kun producerede ubetydelige' Qvantiteter,
saa blev det dog Oplagsstedet for slige Producter fra de
andre Øer og vandt naturligviis ved disse Omsætninger.

I

Almindelighed bleve disse Producter indskibede i neutrale
Skibe, hvorved Eierne af samme undgik at Ladningen blev
taget af Kapere, som sværmede paa Veien til Europa og
Amerika.
Paa den anden Side indførtes en Mængde Manufacturvarer fra Europa samt Korn og Fødevarer fra Amerika; disse
Artikler havde god Afsætning til de spanske, franske og
engelske Colonier. Vel hørte man lydelige Klager over at
franske og

engelske Fribyttere ødelagde Handelen,

men
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det var kun for at redde Skinnet, thi Enhver som saae
Tingen fra den rette Side,

kom snart til det Resultat, at

det netop var de Omstændigheder, man beklagede sig ovei>
der bidroge til den umaadelige Gevinst, Øen havde i denne
Periode. Vel indlod man sig ofte paa farlige Speculationer
og Vovestykker — men forstod Vedkommende at styre den
rette Cours gjennem

de farlige Skjær,

da var Fordelen

ogsaa saameget betydeligere, end ved Hverdagsaffairerne.
Denne Velfærdsperiode leed et kort

Afbræk i Aaret

1801, da Øen overgaves til England — men heldigviis blev
den atter tilbagegivet Danmark i Begyndelsen af 1802 og
Handelen blev igjen ligesaa levende, som før dette Tidsrum.
Man saae i Havnen: Middelhavsfarere, danske, tydske, en
gelske, franske, spanske og amerikanske Coffardimænd.
De frygtelige Ildebrande i 1804 og 1806 foraarsagede
umaadelige Tab, saavel paa Handelsvarer, som anden Eiendom, men disse Tab vare snart forvundne ved dristige Spe
culationer og den restaurerede Stad antog bestandig et
smukkere og stærkere Udseende og Præg end tidligere.
Endnu en Indtægtskilde for St. Thomæ Kjøbmænd:
det engelske Commissariats Departement i Vestindien var
ofte i Forlegenhed for rede Penge til at bestride Udgifterne
til Sold og andet deslige til den forøgede Land- og Søstyrke — det søgte da Tilflugt til St. Thomas. Departe
mentet udstedte da Vexler, at trækkes paa det kongelige
Skatkammer i London, og disse opkjøbtes gjerne af Kjøbmændene. Den gjængse Priis til hvilken disse Vexler solg
tes var hyppig 4V3 Dollars pr. £ — allerede en ganske
god Gevinst for d'Hrr. Kjøbere.
Mod Slutningen af 1807 blev St. Thomas atter over
givet til England, som denne Gang beholdt den i henved
otte Aar — til April 1815.
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Det første Resultat af denne Omskiften af Herrer var
en forhøiet Priis paa alle amerikanske Provisioner, Tømmer,
Sbingler etc. etc. derimod udeblev næsten ganske alle tjdske,
franske, spanske og italienske Luxusvarer, der ved den lange
Vane formelig

vare

blevne til Nødvendighedsartikler

Indvaanerne.
Man saae ei mere

for

den Mængde forskjellige Flag i

Havnen, som under de Danskes Herredømme.

Derimod

bavde man en 3 a 4 Gange om Aaret et interessant Syn,
da en Mængde engelske Cotfardimænd samledes til bestemte
Tider i Havnen, for at afseile i Flaade, ledsaget af en der
til coinmanderet Orlogsmand, til England.
Den mindste Convoi bestod næsten altid af mindst 100
Seilere og den der afgik i August Maaned, beløb sig ofte
til over 400.
Det maa have været et stolt Syn, at see saamangc
Skibe styre ud af Havnen.
Coffardimændene, hvoraf mange vare bevæbnede, have
naturligviis gjort deres Yderste for at udføre orlogsmæssige
Maneuvre, da hele Staden var Tilskuere

og tildeels vel

ogsaa for ei at forhaanes af deres Collegaer eller stolte
Protector,

der den Tid gjerne behandlede et Kjøbmands-

skib, som man behandler en Skolefux.
Handelen sløvedes vel i disse 8 Aar, men den blev
dog ei tilintetgjort. England høstede stor Fordeel, da Eu
ropas Manufacturvarer nu sendtes gjennem engelske Havne
til Øen og de vestindiske Froducter fra de engelske Øer
fandt

deres Marked i England.

Amerikanske Producter

indførtes gjennem den lille svenske 0, St. Bartbolomy (al
mindelig kaldet „St. Barth" i Vestindien), der ogsaa var
bleven erklæret for en Frihavn; brittisk Nordamerika ind
førte naturligviis dets Producter directe.

Storbrittanien for
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synede Øen med dets Manufacturvarer i Overflødighed og
Irland afsendte sine Lærredsvarer; — men det var dog altid
vanskeligere for Kjøbmændene at disponere over Handels
varerne til deres Fordeel, nu, da Øen var i en krigsførende
Magts Besiddelse, end tidligere, da den var neutral.
Saasnart de Danske atter fik Øen. tilbage i 1815,
strømmede de Varer, der i saa lang Tid havde været for
budte, igjen ind i Masse.
Et stort Antal Slupper og Skonnerter heisede det
danske Flag og begyndte paa deres Farter til Naboøerne
og det spanske Fastland,

hvilke snart bleve drevne med

samme Virksomhed, som forhen.

Danske Skibe saaes nu

stadig i Havnen, og ladede med vestindiske Producter, søgte
de Marked i Danmark, England, kort overalt i Europa,
hvorhen de fragtedes.
Fra 1808 til 1825 forstyrredes Handelen ofte af Fri
byttere, der seilede under Columbiens eller Buenos Ayres's
Flag — nemlig under Uafhængighedskrigen mellem Spanien
og dettes sydamerikanske Colonier,
Disse Kapere havde ofte aldeles ingen Ret til det Flag
de førte og vare ei stort bedre end Sørøvere, som uden
Forskjel tog, hvad de mødte, naar Ladningen kun havde en
nogenlunde Værdi og desværre forekom ofte de afskye
ligste Forbrydelser, idet man dræbte alt Mandskab og Pas
sagerer, for at tilintetgjøre Beviserne paa denne skjændige
Handlemaade.
Denne Revolution i det spanske Sydamerika bidrog til
St. Thomas Folkemængdes Forøgelse, thi Mange emigrerede,
især Indfødte fra Gammelspanien, der havde taget Ophold
i disse lokkende Colonier.

Mange vare *velliavende Folk,

der snart hævdede deres Plads paa Øen og grundede rige
Handelshuse.
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Saasnart de europæiske Magter saae, at Uafhængig--'
hedskrigen erklærede sig til Coloniernes Fordeel, begyndte e

driftige Kjøbmænd at aabne en directe Handel paa disse c

rige Egne og allerede 1824 skete saadanne directe Ind- førsier til adskillige columbiske Havne.

Derved leed natur- -

ligviis St. ThornÆ Handel, men en ny Vei aabnede sig, da

J

Øen Portoricos Folkemængde i dette Mellemrum havde for- meret sig betydeligt og Handelen med Øen fik

herved et :

Opsving, der tildeels kunde bøde paa Tabet i Sydamerika. .

St. Thomæ Handel skrider stadig fremad og Mange mene •
at den snart har naaet sit Culminationspunkt. Disse Spaa- •
mænd støtte deres Mening, at Øen neppe længe kan op
retholde den vigtige Centralstilling, den har erhvervet sig,
af nogle Forsøg, der ere gjorte i Portorico. Man vil nem
lig følge Sydamerikas Handelssystem: ,,at oprette en directe
Handel

med Europas og Nordamerikas Manufacturlande.

Imidlertid røbe de hidtil tagne Skridt i denne Retning den
sædvanlige spanske Handelspolitiks Blindhed, og der er in
gen Sandsynlighed for, at man vil høste noget glimrende
Udfald. Handelen paa Portorico var i Førstningen altid
pr. Contant — men nu hersker den liberaleste og meest ud
strakte Credit. Sligt trækker naturligviis Kunder til St. Thomas
— og disse Lettelser have skabt en stor Classe af „agt
værdige Smaakræmmere" (Detailhandlere) i Portorico.
Denne Classe bidrager meest til de spanske Toldintrader
og det er ligeledes et Factum, at de fleste Sukkerplantager
paa Portorico ere satte i Gang og kun kunne existere ved
Crediten paa St. Thomas. For at standse Handelen paa
St. Thomas og indlede den directe Handel paa Europa eller
Amerika, har Authoriteterne paa Portorico forhøiet Tolden
paa alle Indførsler fra St. Thomas.

Disse Detailhandlere

ere saaledes lammede i deres Virken og kun enkelte større
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Kjøbmænd og maaskee Authoriteterne selv, høste Fordelen
af dette Skridt.
Disse Individuer komme fra Spanien alene i den Hen
sigt, saasnart som muligt at skrabe Penge sammen og saa
atter forlade Colonien — og naturligviis skades Moderlandet
betydeligt ved slig Fremgangsmaade.

Naar de spanske

Handelsmænd komme til St. Thomas beklage de sig høilig
over disse Forurettelser,

men de blive ei førte ,med Efter

tryk, da man frygter for at blive viist bort fra Øen og
Ingen vover at henvende sig til Cortes, der er den eneste
Authoritet, der maaskee (?) vilde tage sig af deres Klager,
Resultatet af den spanske Politik paa Portorico vil
sandsynligviis være, hvad der altid følger af slig ufornuftig
Indskrænkning: Forøgelse af Smugleriet og tomme Kutferter paa Toldboden — medens det Værste maaskee er det
slette Indtryk Sligt efterlader paa Gemytterne og den deraf
opstaaende beklagelsesværdige Umoralitet.
Om St. Thomas spanske Naboes Planer end skulde faae
et lykkeligt Udfald, hvad der, som sagt, er usandsynligt,
vilde vi haabe at Øens Handel vil vedblive at hævde sin
Plads og see tildeels dette Haab begrundet deri, at St. Thomæ
Havn er bleven Hovedstation for de engelske Damppaquetskibe.
»
En ny Kilde vil i Tiden aabnes ved St. Thomas cen
trale Beliggenhed

paa den store Route fra Europa til de

rige Sydhavsøer. — Den spanske Regjering har virkelig
vist et sundere Blik i dens Handelspolitik med Hensyn til
Portorico, end Coloniens Deputerede, thi den har tilbage
kaldt endeel Forordninger angaaende Differentstolden paa
Indførsler fra St. Thomas og fra 1ste Novbr. 1852 blev
den nedsat til 2V2 pCt.
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Dog skulle Skibe, der komme fra St. Thomas under
spansk Flag, betragtes som fremmede.
For Øieblikket kan man anslaae den aarlige Værdi af
indførte Varer til St. Thomas til 5,000,000 Dollars, heraf
regnes Halvdelen fra Europa navnlig: Danmark, Frankrig,
Hamburg, Bremen, Holland, Spanien og et Par Middeliandske
Havne — det øvrige fra Amerika.
Det er et Factum at heraf indføres over for 2,000,000
Dollars alene

til

Portorico (ifølge Mc Culloch i 1839:

1,951,717 Dollars) og af en nylig i St. Thomas offentlig
gjort Beretning, fremgaaer: at dettes Kjøbmænd aarlig om
sætte 1,021,114 Dollars i Producter og 999,962 Dollars i
Papirer fra Portorico, ikke at tale om de hyppige Vexelomsætninger, der i Aaret 1849 alene beløb sig til 210,992
Dollars.

Vel komme disse Producter aldrig til St. Thomas,

da disses Kjøbmænd ved Fuldmægtige afslutte Handelen paa
Stedet og derpaa fragte Skibe, der bringe den indtagne
Ladning directe til det bestemte Sted — men Gevinsten
kommer dog St. Thomas tilgode.
Den spanske Regjering vildledes herved med Hensyn
til Bedømmelsen af det mellem de to Øer bestaaende Han
delsforhold, da denne Omstændighed aldeles mangler nogen
Commentar i de officielle Rapporter, der komme til Madrid.
De øvrige indførte Varer (til St. Thomas) udføres atter til
St. Domingo, Cuba, Wenezuela, Ny Granada, Cura9ao og
Øerne for Vinden.
Man kan imidlertid ei nøie beregne, hvilke Qvantiteter
disse Lande og Øer modtage.
Skibsfarten, forsaavidt derved underforstaaes Antallet
af de indkommende Skibe, synes ei at være tiltaget i de

sidste 36 Aar — men Skibene

ere efterhaanden bleven

større og større, navnlig paa Grund af den Masse Kul, der
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indføres paa Øen siden 1841 — til Brug for de kongelige en
gelske Postdampskibe.

Forbruget er umaadeligt og Indfør

selen heraf beløber sig til ikke ringere, end 42,000 Tons
om Aaret.

Ogsaa Skibene, der bringe Handelsvarer ere

tiltagne i Drægtighed.
Aar 1819 ankom 2358 Skibe — Drægtighed 157,003 Tons
Aar 1850 ankom kun 2196 Skibe, men Drægtigheden var
238,843 Tons; heri indbefattet de engelske Paquetskibe.
Gjennemsnittet mellem Aarene 1818—1850 har været
2512 Skibe — Drægtighed 182,038 Tons.

Der synes ei

' heller at være nogen Grund til at befrygte nogen Aftagen
i saa Henseende, da Danmarks Handelspolitik

er saa fri

sindet og dets Regjering vistnok vil vedblive et System,
der saa øiensynligt, væsentlig har bidraget til St. Thomas
glimrende Standpunkt — et Standpunkt hvilket det med
Rette indtager blandt alle vestindiske Øer.

Niende Capitcl.
Slaveriet paa de danske Øer — Kammerherre v. Scholtens Beret
ning om Emancipationen 1848 — Negergeneral Buddoe — Uddrag
af Kammerherre, Capitain Irmingers liapport om Julidagene.

Som vi tidligere have havt Ledighed til at bemærke,
forsynedes de vestindiske Øer med Slaver fra Afrika. I
Coloniernes tidligste Periode skete dette ved det vest
indiske Compagnies Omsorg og det i stor Overflødighed.
Det største Antal paa nogensomhelst Tid har været 26,000
paa St. Croix — 3500 paa St, Thomas og 2500 paa St.
Jan. — Størstedelen hørte til Afrikas vildeste og uroligste
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Stammer, og det var derfor en Nødvendighed for Colonisternes Sikkerhed , at anvende de strengeste Forholdsregler
for at holde dem til Arbeide.

For at blive Herrer over

disse opsætsige Gemytter opoffredes ofte uden Skaansel Liv
og Lemmer og dette uindskrænkede Herredømme var den
eneste Maade, hvorved man kunde opretholde Orden i Colonierne.
Dette Herredømme gik desværre hyppigt Over i uvær
dige Hænder og tilsidst blev det indskrænket af Regjeringen.
Civilisationen gjorde Samfundet menneskeligere og Sla
verne bleve ogsaa stillede under menneskeligere Love.

Men

man sørgede ei for Religionen •— Christendommen vilde
vist have udøvet en heldig Indflydelse paa disse Mennesker
— men det var kun faa gudfrygtige Colonister, der virkede
i denne Retning paa deres Slaver.
Først 17^52 oprettede de mæhriske Brødre en Mission
paa St. Thomas og omendskjøndt denne maatte kjæmpe
med næsten uovervindelige Vanskeligheder, kronedes dog
Brødrenes Bestræbelser tilsidst med et godt Udfald paa
alle tre Øer. Kongen indsaae snart den Fordeel Øerne
vandt ved disse Missioner og skjænkede dem sin særdeles
Gunst og Bevaagenhed, hvorved man blev sat istand til at
omvende mange Hedninge og udrydde endeel Umoralitet,
der fulgte med de hedenske Skikke.
Imidlertid skred Agerdyrkningen i St. Croix stadig
frem og Øen hævdede snart sin Plads, som en af de frugt
bareste i Vestindien.
Under Generalgouverneur, Generalmajor Waltersdorffs
Bestyrelse, erklærede den danske Regjering i Aaret 1792
Slavehandlen for ulovlig. Dette er en stor Ære for Chri
stian den 7de eller rettere Kronprindsen Frederik, der som
Faderens Medregent beherskede Danmark, at den danske

93
^Nation saaledes bleve Forkjæmperue for en saa hellig Sag.
Generalmajor Malleville tiltraadte General-Gouvernementet
1796 og afløstes 1803 af Generalmajor Miihlenfels. I dette
Aar gjorde den danske Regjering endnu et Skridt fremad,
idet den ved Lov formelig afskaffede Slavehandlen, der med
Eette bør fordømmes,

som en frygtelig Synd mod Med

mennesker, af enhver christen Nation. Men, uagtet denne
Lovs offentlige Publication, saae man dog igjennem Fingre
med Slavehandlen og det varede mange Aar før den ganske
blev undertrykket
Fra 1815 til Emancipationen stode successive Følgende
i Spidsen for Coloniernes Bestyrelse: Generalmajor Oxholm
til 1816 — Raadsmedlem Benzon til 1818 — Oberst Sta
bel til 1820 — Commandeur Rohde til 1822 — Admiral
Bardenfleth til 1827 og endelig Generalmajor P. von Schol
ten til 1848.
Hans Majestæt Kong Christian den 8de forlededes til
at udgive visse Forordninger, der skulde forberede den ende
lige Ophævelse af Slaveriet i de dansk-vestindiske Besiddel
ser. Det bekjendtgjordes at fra Dronning Caroline Amalies
Fødselsdag d. 28de Juni 1847^ skulde alle de Børn, der fødtes
af Slaver være Frie og at Slaveriet aldeles skulde ophøre
efter 12 Aars torløb — 1859. Glæden var imidlertid ingen
lunde betydelig blandt Slaverne ved denne Efterretning og
man kunde snarere sige at den vakte Misfornøielse — Ge
mytterne

fandt

at man ligesaagodt strax kunde skjænke

dem Frihed, naar Regjeringen anerkjendte Uretfærdigheden
ved det bestaaende Slaveri, som at lade dem vente i 12 Aar !
Naar en Bestyrelse anerkjender sin Uret, bør den
snarest muligt gjøre denne Uret god og ei sige: vi ville
endnu høste 12 Aass Fordeel af vor ubillige Handlemaade!
Hvorfor ikke heller vente de 12 Aar, naar man ei strax
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kunde hæve Slaveriet og da sige: nu skal sligt Uvæsen
ophøre! Da vilde vi have været befriet fra Oprøret og de
mange deraf flydende
Onder! Dog Skjæbnen vilde det
anderledes. Storbrittanien havde fulgt dette System og den
danske Eegjering traadte i dettes Fodspor.
Slaverne sammenrottede sig i det følgende Aar paa
St. Croix og Sammensværgelsen holdtes meget hemmelig.
Den udkastede Plan var i længere Tid antaget og bekjendt
af en stor Deel Slaver før Udførelsen og man maa virke
lig forbauses, at indtil den Dag, Oprøret udbrød, ingen
Planter eller Borger fik det mindste Nys om et sligt Fore
havendes Tilværelse.
Nogle Embedsmænd under Couvernementet have dog
nok havt en Smule Kjendskab dertil og man havde faaet
Advarsler desangaaende fra Tortola.
Den 2den Juli frembrød paa sædvanlig Maade og man
skulde have

troet,

at den eneste Følelse,

der besjælede

Slaverne, var Gudsfrygt — - thi det var Søndag og Negeren
er i Reglen meget gudsfrygtig. Henimod Aften opstod en
pludselig Bevægelse, dog uden at forskrække Nogen før Kl.
8, da man erholdt Beviis paa, at Slaverne gjorde Oprør.
Det aftalte Signal til Udbruddet var Ringning med
Plantageklokker — en slig -stor Klokke haves paa hver
Plantage til at antyde Arbeidets Begyndelse og Ophør —
Ildebrand etc. etc.
Signalet gaves og gjentoges over hele
Øen, udbredende Skræk, Tumult, Forbauselse og Uorden.
Den største Skræk bemægtigede sig mange Plantere og
olanke Indvaanere og i det første Øieblik styrtede Mange
ombord i de i Havnene liggende Skibe. Nogle Indvaanere
forlangte af Authoriteterne at kalde Militsen til Vaaben r
men de bleve ei hørte. Det var en Rædselsnat mellem d.
2den og 3die især for de Mange, der ei kunde slippe bort
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fra fjerntliggende Plantager.

Ihvorvel det er en naturlig

Selvfølge, at slige Omstændigheder udbrede Skræk og Æng
stelse, var dette dog ingenlunde nødvendigt, thi Natten for
løb, uden at Slaverne udviste nogen Voldsomhed mod nogen
Person eller Ødelæggelse paa Eiendom — og det er maaskee et Spørgsmaal,

om Slaverne vilde have trængt ind i

Byerne , saafremt de Blanke havde viist mere Holdning —
hver Mand forbleven i sit Huus og Militsen traadt under
Gevær, hvilken den selv anholdt om.
Vi ville her

anføre Stadshauptmand,

Kammerherre

Scholtens Beretning om Begivenhederne paa Øens Vestkant.
,,I Ugen, som gik forud for den 3die Juli 1848 havde
jeg lidt af en rheumatisk Svulst i min høire Haand, hvilket
havde nødsaget mig til at 'holde Sengen. Søndagen den
2den Juli

var jeg endeel bedre og, kunde til Nød bruge

Haanden; samme Dags Eftermiddag indfandt en anseet
Planter sig hos mig og fortalte, at der var besynderlige
Rygter i Omløb, som at Negerne den følgende Dag vilde
nægte at gaae til Arbeide eg at de vilde forlange deres
Frihed.

Da han ikke kunde give nogen videre Hjemmel

eller Oplysning, og da vi paa dette lille Sted, Frederiksted —
hvor Pluraliteten, af Mangel paa bedre Beskjæftigelser, søger
at bøde paa Livets Eensformighed ved at udbrede og lytte
til Rygter og Scandaler — vare saa vante til at høre Beret
ninger om Revolutioner og Krig i Europa og Uroligheder
og Oprør paa de franske Øer, saa gjorde denne Meddelelse
intet videre Indtryk paa mig.
Jeg bad ham imidlertid om at underrette Fortchefen
og Politimesteren om disse Rygter og lovede selv at under
rette min Broder, Generalgou verneuren herom, da man
hvert Øieblik ventede ham hertil, med Orlogsbriggen, Ør
nen.

Om Aftenen Kl. 8 kom min Læge for at see til
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mig og ogsaa han talte om de foruroligende Rygter, der
vare i Omløb og syntes selv betagen af Frygt herover.
Jeg troer, med de Fleste her paa Stedet at have deelt den
Mening, at fordi Slaverne stedse have været vel behandlede
og tilsyneladende tilfredse, saa vare de ikke disponerede
til Voldsomheder og Oprør.

Desaarsag foreholdt jeg Doe-

toren at man burde søge at undgaae Udbredelsen af slige
Rygter, som, dersom de vare ugrundede, kunde opvække
Ideer hos Slaverne, hvilket var i Alles Interesse at foreOmtrent Kl. 9 fik jeg Bud, at Generalgouverneuren
var ankommen til Christiansted.

Hans Vogn, der stod i min

Gaard, skulde komme derop, men da det var silde gav
jeg Kudsken Ordre til at vente til næste Dag.
Imidlertid var jeg gaaet til Sengs; kort Tid efter for
talte min Tjener mig at der maatte være Ildebrand paa
Landet, da man ringede med Klokker og blæste i Skaller,
hvilket her er den sædvanlige Maade at man underrettes
om Sligt, og Tanken om noget Usædvanligt faldt mig ikke
ind.

Da mit Huus ligger saa høit, at jeg kan oversee en

lang Strækning og jeg derfra intet Tegn saae til nogen Ild,
antog jeg denne for at være paa en fjerntliggende Plantage
og lagde mig atter til Ro.
Dette varede kun kort, thi Kl. henimod 11 vækkedes
jeg ved en stærk Banken paa min Port.
Jeg aabnede Vinduet og kjendte strax den i Frederik
sted commanderende Brandmajors Stemme; han fortalte mig
at Negerne havde gjort Oprør paa Landet, hvorfor man
hørte den megen Ringen og Blæsen i Skaller, — Bevæg
grunden var; at Negerne forlangte deres Frihed. Vi ta
lede om de Forholdsregler der burde iagttages — enten,
om

der

burde skydes Allarm eller om Brandcorpset og
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Militsen burde ajipelleres. Da Majoren imidlertid berettede
at Negerne ingen Excesser begik, men kun gjorde Spectakler,
ansaae jeg dette for et godt Tegn; thi bar man Ondt isinde
gjøres sjelden Støi,
til Handling.

men der skrides i Almindelighed strax

Det var imidlertid et tvivlsomt Punkt om jeg, qua
Stadshauptmand, var berettiget til at skyde Aliarm, da
Militseloven intet Bestemt udtaler, om Hvo der skal be
ordre Sligt — tilmed udstrakte min Myndighed sig kun
over Militsen; over Fortet, hvorfra Allarmskuddene skulde
affyres, havde jeg aldeles ingen Commando.
Hensigten med Allarmskydning er, at sætte Øen i Beleiringstilstand og hertil har vistnok kun den Høistcommanderende Myndighed. Ved en slig Handling vilde man kalde
hele den blanke Befolkning ind til Byen, og saaledes blev
Enhver, som Negerne vare vante til at adlyde og som ved
deres Stilling maatte antages at udøve Indflydelse paa dem,
kaldt bort fra de respective Plantager.

Eiere, Forvaltere

og Opsynsmænd maatte lade deres Koner, Børn, gamle
Fruentimmer etc. i Negernes Vold. Hvis der var forefaldet
Excesser, eller hvis Negerne havde begyndt at myrde og
brænde paa Landet, vilde man, og det med Rette, tillægge
Den Skylden, som i et saadant Øieblik havde givet Anled
ning hertil, ved at beordre, alle de Individer, som paa Lan
det kunde beskytte Liv og Eiendom og virke beroligende
paa de ophidsede Gemytter, ind til Byen. Jeg bestyrkedes
i denne Mening ved at træffe sammen med en Planter og
Militseofficeer, der deelte min Anskuelse. Tillige yttrede
det militaire Medlem: ,,at hvis Negerne havde Ondt i Sinde
kunde de lettelig forhindre de adspredte Militsemedlemmer
fra at komme ind til Byen, og hvis det Modsatte var Til
fældet, indsaae han ingen Grund til at kalde dem fra Plan7
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tågerne,

da de netop der vilde være paa den rette Plads 8

til at forhindre Vold og Ødelæggelser."
Politimesteren var ligeledes af samme Mening — og 5
vi maae tilstaae at denne gamle (Andresens) Mands lange o

Erfaring og nøie Kjendskab til Negernes Characteer, havde 8
en afgjørende Indflydelse paa samtlige udtalte Anskuelser. .
Jeg erindrer tydelig hans Ord;

„Lad os ei ved overiledes

Handlinger opirre Negerne — denne Eingen og Støien be

tyder ikke at de have Voldsomheder isinde — men det^
kan maaskee blive slemt, saafremt vi ei gaae frem med)

Varsomhed."
Man har ofte senere udtalt den Mening, at Brand--I
corpset burde været kaldt sammen — men det maa be
mærkes: at samme bestaaer af alle de Fri-Farvede herir
Byen, da nemlig Enhver, i det Øieblik, han bliver fri
er Medlem af Corpset 5 de ere derfor Alle beslægtede eller'i

staae i Venskabsforhold med Landnegerne og det var enn
almindelig Mening, hvilken senere betydelig har bekræftet!

sig, at det navnlig var blandt disse at hele Planen var op-n
staaet og udkastet.

Ihvorvel Corpset var talrigt — det!

bestod nemlig 3die Juli af 270 Mand — var det dog kunx
armeret med 60 Geværer og 50 Sabler og tilbød, paa GrundJ
af ovenanførte Formodning, kun liden eller ringe Styrke..

Der kunde ei være Tale om, at bruge det om Natten ude'j
paa Landet og i ethvert Tilfælde, kunde det hurtigt sam
menkaldes, da alle dets Medlemmer boede i selve Byen..i
Men enhver Appel til dette Corps om at modsætte sig Jsc--

gernes Forsøg i at erhverve sig Friheden
i ethvert I ald 1
saalænge disse ikke begik Voldsomheder — maatte anseese
for meget betænkeligt. Havde man Ret til at fordre, eller 'j

kunde man vente med nogen Sandsynlighed, at Beslægtedes
vilde træde op mod Beslægtede, navnlig naar disse kunr
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foilangte deres Irihed?

Det var høist rimeligt at Corpset

ikke vilde have mødt og man havde gyldig Gnmd til at
befrygte, at de, naar de vare bevæbnede, om ikke Alle,
saa dog Størsteparten vilde have sluttet sig til Landnegerne.
En saadan Demonstration vilde have været af den farligste
Natur og med Rette kunde den blive lagt Vedkommende
til Last, som havde været ueftertænksom nok til at frem
kalde den.

Dette Corpses senere Opførsel, da det gjorde

sig sk} Idig i Insubordination og Excesser mod de spanske
1ropper, hvilket havde tilfølge at det afvæbnedes, har fuld
kommen godtgjort,

hvor lidet man under critiske Forhold

kunde forlade sig paa det. Vel fortælles at de Fri-Farvede
opfmte sig særdeles godt, men herved sigtes formodentlig
til Christiansteds Befolkning — dog maa man erindre at
her var Formaalet at forsvare Slaveriet — der at forhindre
Vold og Plyndring.

;

Heri ligger en umaadelig Forskjel,

som Mange enten letsindigen have overseet eller forsætlig
forbigaaet. F orinden Emancipationen var declareret, traadte
Slaverne op med Bevidstheden om ; at Friheden var en Ret,

: der tilkom dem; de af deres Egne, som ikke vilde slutte
sig til dem, forholdt sig idetmindste passive, thi selv hos
deres Modstandere — de Blanke — kunde de forudsætte

en Anerkjendelse af deres Ret. Medens Slavernes Optræden
i saaledes maatte vidne om Bestemthed og Tillid, maatte
Modstanden blive svagere, deels fordi Mange vilde være be
tænkelige ved og nære en naturlig Modbydelighed for at

bruge voldsomme Midler, hvor Oprørets Formaal kun var
[ Frihedens Erhvervelse, deels maatte Tanken om en Neger-

• Opstand og Erindringen om de Rædsler, som i Almindelighed
f have været forbunden med slige, fremkalde en uvilkaarlig
L Angst og Forvirring hos den blanke Befolkning, hvilket til7*

)

"
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deels forhindrer Benyttelsen af de Kræfter, der under saa- -

danne Forhold kunne bruges til Modstand.
Efterat Emancipationen var erklæret var Frederiksteds g

Brandcorps fuldkommen villigt og lydigt til at modsætte sig i

Plyndring og Vold.
Forresten findes

ingen Militse i Byen, kun nogle og J

tyve Mand, Størstedelen Blanke, der henhøre til det faste £
Artilleri og ere underlagte Fortchefens — og ei Militse-chefens Commando.
Vi ville nu forsøge at skildre de videre Begivenheder. .
Omtrent Kl. 2 kom 8 å 10 Ryttere af Militsen fra Landet i
ind til Byen og berettede mig at Tilstanden var saaledes,
som

de tidligere Rygter alt havde udspredt

—

nemlig^

Støien og Uorden, men intetsteds udøvedes der Voldsom- heder. Disse Herrer havde efterladt Koner, Mødre og Børn c
saa at sige i Negernes Vold, uden at de nærede

denii

mindste Frygt for at de skulde være udsat for nogensom-helst Fare. De kom for at høre om der var skudt Aliarmn

for i saa Tilfælde at møde paa deres Allarmplads.
Jeg erklærede dem at dette ei var skeet, da man an-j

saae det for urigtigt, at bortkalde dem i et saadant Øieblik^i

fra deres Eiendom, hvor de bedst kunde virke til at op—(
retholde Orden. Disse Herrer vendte derpaa atter tilbages
til deres Boliger.

Kl. 4 afsendte jeg min Broders Vogn^i

hvormed der fulgte et Brev, hvori jeg underrettede ham omn

Tilstanden hernede og tillige udtalte jeg det Haab, at detl
muligviis kunde lykkes ved Forestillinger og Underhandlingen

at tilveiebringe Orden og Rolighed.
Et Rygte, som var i Omløb, at Negerne skulde haves
yttret, at de Mandag Morgen vilde komme ind til Byen fon

at tale med Politimesteren, kunde man kun ansee, som éth
godt Tegn, thi at de saaledes, som Tilfældet blev, vildes
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sammenstimle i tusindviis og bryde ind i Byen, dei - om gjorde
man sig ingen Forestilling.

At de vilde tale med Politi

mesteren var jo Tegn til, at de vilde underhandle og at de
vare fredelig stemte og man havde derfor Grund til at
overraskes, da Negerne om Morgenen Kl. 7 strømmede ind
til Byen i store Masser.

Kort ef^er meldtes mig at Politi

kamret plyndredes og nedreves.
Den næstældste Brandofficeer — Chefen var ei i Byen
— som var hos mig, udtalte den Mening at det ingenlunde
var tilraadeligt nu at appellere Corpset, da man rimeligviis
resikerede, at Negerne vilde forhindre Allarmslagningen og
at Mandskabet tillige udeblev. Derimod paatog han og de
Bedresindede af Corpset sig, at bidrage til Ordenens Over
holdelse ved at tale Negerne til Rette — og dette have
de ærligen gjort.

Thi det var de Frifarvedes Virksomhed

og Forestillinger, som det fornemmelig maa tilskrives, at der
ikke blev udøvet flere Voldsomheder end ved tre Huse, der
bleve plyndrede og ødelagde; og det maa ansees for meget
tvivlsomt, om de med Vaaben i Hænderne havde kunnet
udrettet det samme. Omtrent paa denne Tid kom en Neger
grædende til mig og bad mig om at skrive et Brev til
Generalgouverneuren for at Denne snarest muligt kunde
komme herned og ved sin Nærværelse redde Byen for mere
Overlast — hvilket jeg med Glæde opfyldte. I dette Brev
besvor jeg min Broder, ei at opsætte sin Reise til Frederik
sted et eneste Øieblik, da kun-han vilde formaae at bero
lige Negerne.
Brandmajoren var imidlertid i stor Livsfare. Han kom
nemlig fra sin Plantage ridende ind til Byen, hvor han
blev voldelig overfaldet af Negerne — en Negerinde hug
gede endog en Øxe efter hans Hals, men heldigviis af
pareredes Hugget uden at skade ham. For at vise at han
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intet Fjendtligt havde isinde, kastede ban sin Sabel fra sig,
idet han udbrød; ,,tag mit Liv, dersom det kan tilfredsstille
Eder — jeg kommer ei som Fjende, men som Ven!"
Disse Ord vare Mængden nok og han passerede. En
Stimmel Negere kom hujende og skrigende opad Gaden og
standsede udenfor min Bolig.

De forlangte af mig at jeg

skulde proclamere deres øieblikkelige Frihed.

Jeg forestil

lede dem det Urigtige og Uforsvarlige i deres Handlemaade,
navnlig ved at ødelægge og plyndre, hvilket kun vilde
skade deres Sag, forsøgte paa at stille dem tilfreds og formaae dem til at holde sig rolige til Generalgouverneuren
kom, samt underrettede dem om, at der alt var afgaaet Bud
efter ham, da kun han kunde give dem Svar paa deres
Forlangende.
De bleve nu roligere og efter kort Tids Forløb forføiede de sig bort.

Jeg gik hen til Fortet, hvor Flere af

Byens Indvaanere vare forsamlede — disse vare høist uro
lige — Nogle meente at jeg, for at redde Byen for videre
Overlast, burde have erklæret Negerne for frie i Generalgouverneurens Navn — men da det var min Anskuelse, at
miu Myndighed ei strakte sig saa vidt og at jeg følgelig
ei var competent til et saadant Skridt, saa kunde eller
vilde jeg paa ingensomhelst Maade indlade mig herpaa.
Den almindelige Følelse paa denne Tid var upaatvivlelig, at den snarest mulige Tilstaaelse af Emancipationen
var det Eneste, der kunde redde Øen.
Kort efter ankom en betydelig Skare af Negere, der
opfyldte hele Fortspladsen; de skrege og støiede, forlangte
deres Frihed, og ojitfordrede Soldaterne til at skyde paa
dem, hvilket Fortschefen havde Vanskelighed nok med at
forhindre.

De fleste Tilstedeværende bade ham for Guds

Skyldj ikke at skyde, thi upaatvivlelig vilde Byen da blive
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brændt og ødelagt.

At dette ogsaa i eaa Tilfælde ville

være skeet, kan ei betvivles, thi tæt ved Fortet, bag et
Hjørnehus — hvilket Sted ei kunde bestryges af Fortets
Kanoner -— vare flere

Negerinder samlede med Trash og

tørre Sukkerblade, som de ved første Skud fra Fortet
skulde antænde og kaste ind af Vinduer og Døre.
Ilden
vilde saaledes hurtig have udbredt sig over hele Byen, da
de fleste Huse vare forladte af deres Beboere. For at berolige
disse vilde og rædsomme Mennesker gik jeg, ledsaget af den
catholske Præst, der havde og endnu har en overordentlig
stor Indflydelse paa sin Menighed,

ned blandt Mængden.

Nogle af de behjerteste Indvaanere fulgte med os. Præsten
tiltalte dem paa en advarende og formanende Maade, hvil
ket havde en god Virkning, thi de bleve roligere. Da jeg
tiltalte en stor Neger, der lod til at være en Slags An
fører, sagde denne: ,,Massa, vi stakkels Negere kunne ikke
slaaes med Soldaterne, da vi ingen Geværer have, men vi
kunne brænde og ødelægge, dersom vi ei faae vor Frihed
— og det ville vi gjøre."
Det var bleven fortalt i Fortet, at Negerne havde til
Hensigt at storme dette og desaarsag havde forskaffet sig
det engelske Flag, hvilket de ansaae for Frihedens Sym
bol; da jeg selv saae Flaget i Stimlen, forsøgte jeg at
nærme mig Bannerføreren og det lykkedes mig efter en
deel Vanskeligheder.
Jeg spurgte den unge Neger, hvor
for han ei bar det danske, istedetfor det engelske Flag;
herpaa svarede han; „ethvert Flag er godt ved en saadau
Leilighed" — men paa min videre Tiltale, følte han sig
synligen forlegen

og

bortfjernede sig blandt Mængden.

Omtrent Kl. 10 hørtes megen Larm oppe i Byen.
Man
troede det var Generalgouverneuren — men det viste sig
at være Stadshauptmanden — (i Christiansted) — Oberst
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de Nnlly og Generalgouverneurens Adjutant.
Obersten
steg ud af Vognen og tiltalte Mængden, men denne var
misfornøiet over at Generalgouvernenren ei selv var kom
men og vilde ei høre paa ham.
Pludselig opstod der en usædvanlig Bevægelse blandt
Stimlen —- man hørte Raabet: „Moore!" „Moore!" og derpaa ilede Massen ned af Strandgaden.
Her begyndte den
rasende Hob strax at plyndre og ødelægge Kjøbmand Moo
res Varelager og Huus.

Hr. Moore skyndte sig ned til

Stranden, styrtede i en Baad og flygtede ud til et af Ski
bene. Aarsagen til denne Begivenhed skal være foraarsaget
ved Hr. Moores uforsigtige Tale til Negerne — disse for
stode, at han vilde opfordre Fortets Besætning til at skyde
dem ned og toge strax Hævn.

Det vilde have været mu

ligt at bestryge Gaden med et Par Feltkanoner fra Vand
batteriet og Fortfporten, men de Tilstedeværende anmodede
Fortschefeu om

ei at skyde, da ellers

hele Byen vilde

være bleven brændt og Negerne, saasnart en af dem var
bleven dræbt, uden Skaansel vilde dræbe enhver Blank,
der kom dem i Hænderne. Dette var ogsaa min Mening;
thi da de egentlige Strafskyldige vare oppe i Huset, havde
man ved at skyde ned af Gaden, kun dræbt en Mængde
uskyldige Mennesker, som for Størstedelen forsøgte at for
hindre disse Voldsomheder; de Skyldige vilde dog ikke
været blevne ramte,

da de kun behøvede at gaae ud af

Husets Bagport, hvorved de kom ud i den næste Gade.
Det forekom mig at jeg saae flere, af de paa Rheden
liggende engelske Skibes Matroser i Stimlen og at disse
ved Taler og Gebærder søgte at opmuntre Negerne, til at
fortsætte deres Fremgangsmaade.
Ligeledes erindrer jeg
kort efter at have seet paa Værftet nogle

der liggende

Vandfade, som tilhørte disse Skibe og at der paa disse var
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• f store Bogstaver: „Liberty!" o: Frihed!
skrevet med
denne Leilighed fortjener det atter at fremhæves,

Ved

at det

navnlig var de mere Ansete blandt de Frifarvede, som forbindrede de, nu af Rovlyst opflammede

vilde Mennesker

fra at bryde ind i de andre Huse og Varelagere, som
fandtes i Nærheden.
De fleste Blanke vare enten ombord i Skibene eller
holdt sig skjulte.
Da den sig ned mod Fortet langsomt
bevægende Skare kom nærmere, saaes en Neger tilhest,
der lod til at føre en Slags Commando —- det var Buddoe
— eller som han senere kaldtes: General Bourdeaux.

Han

vilde ei tillade Negerne at borttage de røvede Gjenstande,
nemlig Damejeanner

(Benævnelsen

kommer

af:

,,Dame

Jeanne'', der var en meget tyk Dame) og andre Flasker,
som tildeels vare fyldte med Rom eller anden Spirituosa,
men slog dem istykker med sin Sabel.
Omtrent Kl. 3
ankom endelig Generalgouverneuren, ledsaget af Kammer
junker, Overretsassessor Rothe.
Generalen steg ud ved
Fortet, gik ind blandt den der forsamlede Mængde og er
klærede Negerne for frie.

Han paalagde dernæst Kammerj.

Rothe og saavidt jeg erindrer Major Gyllich (Brandmajoren)
at sørge for at Negerne kom ud af Byen, hvilket disse
Herrer letteligen iværksatte.
Det til Undsætning fra Christianssted, udcommanderede Detachement ,

ankom

senere

paa Dagen.
Omtrent Kl. 5 kjørte Generalen tilbage til
Christianssted, efterat have beordret de Ryttere, der nyligvare ankomne derfra, at vende tilbage igjen. Prlt. v. Hol
stein med 2 Kanoner og 40 Mand forblev Natten
F ortet.

over i

. Denne Nat hengik rolig, dog kunde man see Ildebrand
mellem Bakkerne , ad Nordsiden.
Orlogsbriggen Ørnen,
Capt. Irminger, ankom paa Rheden, lidt før Solens Ned-
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gang.

Næste Morgen, Tirsdag den 4de Juli, saaes en be

tydelig Samling af Negere udenfor Byens Nordside.

Man

befrygtede at de atter vilde trænge ind i Byen, hvilket
upaatvivlelig vilde have havt Blodsudgydelse eller Ildspaasættelse til Følge.
Major Gyllich beviste Indbyggerne en stor Tjeneste
ved at ride ud blandt dem og det lykkedes ham efter
mange Vanskeligheder, at faae dem til at vende om, især
ved gjentagne Forsikkringer om at de nu vare frie, samt
ved at forjage den Mistanke de nærede, at man atter vilde
bringe dem tilbage under Slaveri.
Han fik Negeren Buddoe til at følge med sig tilbage
til Byen og det var dette Bekjendtskab og denne Negers
Indflydelse paa hans Kammerater, som bidrog til et heldigt
Udfald af Majorens Bestræbelser for at tilveiebringe Orden
og Rolighed paa denne Deel af Øen.

Majoren havde først

havt i Sinde at tage til Nordsiden, men

dette fraraadede

Buddoe ham — derimod foreslog B. ham at tage til Øens
Sydside, for der at oplæse Proclamationen om Friheden —
thi han antog at denne var mindre bekjendt paa denne
Deel af Øen.

Kamjkr. Rothe, som

om Morgenen havde

forladt Christiansted, for paa Veien gjennem Landet, at
bekjendtgjøre og forklare Proclamationen, var imidlertid
ankommen med en Mængde trykte Exemplarer. Han, ^ iceBrandmajoren og jeg begave os til Nordsidens Plantager i
samme Hverv. —

Den catholske Præst o'Ryan og en an-

seet Planter, begave sig til Annaly og Springgarden
medens Major Gyllich, General Bourdeaux (der havde er
hvervet sig denne glimrende militaire Titel ved sin phantastiske Klædedragt) og to af de anseteste frivarvede Borgere,
begave sig til Sydsiden.
Jeg troer at disse Expeditioner,
navnlig den sidste, have stiftet megen Nytte.
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Det Selskab, hvori jeg befandt mig, ankom først til
Plantagen la Grange.
Vi havde lidt Møie med at faae
Negerne samlede — da

de

omsider kom og omringede

Vognen, oplæste Kmjkr. Rothe Proclamationen og forklarede
dem samme. De syntes at være velfornøiede og
satte vor Vei Kordpaa.

vi fort

Paa „Nordside" befandt Eieren sig med sin Familie,
der var forbleven paa Plantagen under hele Oprøret.
De
fortalte os, at de samme Dags Formiddag vare blevne an
grebne og overfaldne af Naboplantagen „Hamsbays" Ne
gere, som under Paaskud, at ville fratage Underforvalteren
hans Vaaben ,

forsøgte

at trænge ind i Vaaningshuset.

Plantagen „Nordsides" egne Negere forsvarede dem og hin
drede de paatænkte Voldsomheder,
Vi begave os nu til
Harasbay. Det var vanskeligt at samle Negerne, maaskee
af Skamfuldhed over deres Opførsel, der endog havde tvun
get Eieren af Plantagen

med sin Familie til at forlade

samme kort iforveien i en Fiskerbaad.
Dog lykkedes
det os, ved Formaninger at tilveiebringe Orden og vort
Hverv var saaledes lykkeligen endt.
Det er imidlertid
navnlig den Expedition, der gik til -Sydsiden, som fortjener
at omtales. Som alt forklaret bestod den af Major Gyllich,
Negergeneralen og D'Hrr. Beech og Robinson.
Underveis
sluttede sig en stor Deel Negere til dem, saa at der efterhaanden samlede sig et stort Følge.

De toge omkring til

nogle og tyve Plantager, saa langt op i Landet, som til
la Reine. Hr. Beech oplæste Proclamationen overalt. Paa
Veien erfarede de at en stor Forsamling skulde finde Sted
paa Plantagen ,,Slob", hvorfra man vilde udgaae til Plyn
dring og Ødelæggelse.
Omendskjøndt Buddoe erklærede,
at han ei kjendte Negerne paa denne Deel af Øen og de
to andre Herrer bemærkede at ,,Slob" laae udenfor West-
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Ende Jimsdiction, besluttede dog Major Gyllich, med den Be
mærkning: ,,at man maaskee kunde forhindre megen Ulykke",
at tage derhen.

Imidlertid tilstod han senere, at han al

drig havde kunnet tænke sig en saadan Larm, Spectakel
og Tumult — det var en sand Helvedeslarm — som han
blev Vidne til paa ,,Slob".

Da de kom op ad Bakken,

mødte de Martin King, Hovedmanden for ,,the fleet" (saaledes kaldtes denne Samling) ridende paa en hvid Hest, der
havde faact et Sabelhug i Siden.
Han var bevæbnet
med en Dragonsabel, som han truede Majoren med
brølte: ^Hvad vil De her?

og

Hvem har sendt Dem hertil?

Hvorfra kommer De?"
Han var halvfuld.
Majoren svarede, at han kom for
at stifte Fred og ønskede at bekjendtgjøre Proclamationen.
Hertil svarede Martin King: „No! No!" at han vilde have
„blood for blood" og ,,life for life", at Flere af hans Ven
ner vare blevne dræbte i Bass End (Christiansted),

og at

han havde seet deres Indvolde o. s. v. o. s. v., kort: han
tørstede efter Hævn. Majoren bemærkede at han kom fra
West End og følgelig ei havde havt Noget at gjøre med
det i Bass End Forefaldne, og at det kun var hans Ønske
at maatte oplæse Proclamationen. Han anmodede nu Herr
Beech om at gjøre dette; men Martin King udbrød: at
det var usandt med Friheden og han maatte have „blood
for blood" og „life for life".

Majoren

udbrød

da: „at

hvis det kunde tilfredsstille ham at tage hans Liv, da
kunde han jo gjøre det" og Hr. Beech spurgte: „om
Herr Martin ansaae ham for en Løgner!" Martin King be
gyndte nu at give efter — pludselig sprang han af Hesten,
faldt paa Knæ, gjorde Korsets Tegn og udbrød: „by God,
nu skal I have Fred".
Derpaa raabte han til de andre
Negere: „Fred! Fred! hold op med Ringningen", sprang
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atter op paa Hesten og reed ind i Gaarden, hvorfra ban
afsendte endeel Negere tilhest

med

Ordre at

ride

om

kring til de andre Plantager og standse alle Ødelæggelser.
Nu oplæstes Proclamationen.
ban: ,,Major,

Da

dette var endt sagde

De kom netop i Tide for at redde ,,Slob",

var De kommen lidt sildigere vilde De kun bave seet Alt
i Flammer og ,,tbe Blessing" (en Naboplantage) vilde snart
bave deelt samme Skjæbne".
Alt blev nu roligt og Hver gik til Sit. Senere fortaltes,
at der den Dag vare Negere i en Vrimmel, saa tyk som Sand,
paa Veien til Cbristiansted for at angribe samme, men at
de bleve afboldte fra dette Forsæt ved at erfare,

at man

dersteds var vel forberedt paa at modsætte sig deres An
greb.

Dette forholder sig kun tildeels rigtigt.

Upaatvivle-

ligt bave de forskjellige Bestræbelser for at virke paa Ne
gerne ved Forestillinger, Formaninger og deslige fredelige
Midler, især ved at overtyde dem om, at Emancipationen
virkelig var tilstaaet og meent oprigtig, væsentligt bidraget
til at berolige dem og forhindret større Ulykker.
Mødet
med Martin King og den Virksombed, denne derefter ud
viste for at standse Voldsgjerninger, har i denne Henseende
stiftet megen Gavn.
Det er bleven klart for Enhver, som ved at være ude
paa Landet blandt Negerne , var istand til at bedømme
Stemningen, at de der begaaede Excesser fornemmelig bleve
fremkaldte ved den naturlige Mistanke om, at Emancipatio
nen ikke vilde blive realiseret og tillige af Hævn over at
adskillige Negere vare blevne dræbte — i Forbindelse med
den, under Opholdet i Frederiksted, den foregaaende Dag
vakte Lyst til Plyndring, der hidrørte fra deres Exaltation,
næret af Omstændighederne og Nydelsen af stærke Drikke.
— Imidlertid opfordrede Martin King Majoren til« at ride
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til Plantagen la Reine.
Nærheden

Forslaget antoges; da man kom i

af Plantagen, bad Martin Majoren vente lidt,

reed selv frem og raabte: ,,peace! peace! Fred! Fred!"
og Alle svarede: „peace!"

Kun .een Stemme raabte: ,,No!

No! no peace! hug dem

ned, send

dem til Helvede".

Han var iført en hvid Skjorte og blaa Beenklæder.

Da

Majoren gjorde Martin opmærksom paa denne Negers Udraab,
svarede Denne: ,,ja! vent lidt", og han reed derpaa ind blandt
Negerne, hvilket var vanskeligt nok, da der vare Mange
bg de Fleste bevæbnede med lange Stænger, paa Enden
af hvilke der vare fastgjorte gamle Bajonetter.

Da Martin

kom gjennem Trængslen, satte han sin Hest i Galop ind
paa Opponenten, der løb omkring Hjørnet af Huset, men
Martin hug sin Sabel efter ham uden dog at træffe Nege
ren; imidlertid var Majoren nu sikker nok paa at Martin King
var

beredvillig til at hjælpe de Blanke.

Proclamationen

oplæstes og bevirkede samme Rolighed paa Gemytterne,
som paa de andre Plantager. Man reed om paa flere Plan
tager, — overalt standsedes Tumulten og den sædvanlige
Orden tilveiebragtes. Paa Plantagen ,,Mount Pleasant" kom
Martin King i Haandgemæng med en Neger, ved Navn
Catus, der var yderst opbragt over Freden og gav al mu
lig Anledning til at vedligeholde Uorden og Tumult. Denne
Catus blev senere skudt, ifølge Standretsdom.
Senere have flere Blanke bebreidet Major Gyllich hans
Forhold til Buddoe og Negerne.
Dette var imidlertid en
naturlig Følge af hans Stilling, som Chef for Brandcorpset
og jeg synes netop det var meget heldigt, at han paatog
sig denne, vistnok langtfra behagelige Opgave og at han
snarere fortjener alle Menneskers Tak paa denne Kant af
Øen, da man af Ovenanførte vil see,

hvormeget han der

ved har bidraget til Ordens og Roligheds Opretholdelse.
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Flere flygtende

Plantere ankom

med

deres Familier

Tirsdag og Onsdag til Byen og de Fleste begave sig om
bord i de paa Elieden liggende Skibe.

Saaledes kom Og-

saa Eieren af Plantagen „Negrobay" med 20 å 30 bevæb
nede Forvaltere og Underforvaltere. Man forestillede ham,
hvorlartgt

bedre det havde været,

om han med

denne

Styrke var forbleven paa sin Plantage, hvorfra han med
nogle troe Negere, letteligen vilde have kunnet forhindret
Plyndring i Omegnen, og tilmed vilde have kunnet dannet
en fast Station midt i Landet, som udentvivl vilde have
været til stor Nytte.

Jeg troer at han ei var uvillig til

at vende tilbage; men da Mange yttrede: at man ei burde
tage saamange Forsvarere bort fra Byen, blev dette gode
Forslag forkastet.

Følgen var at hans Plantage udplyndre

des, hvilket ellers rimeligviis var bleven forhindret.
Der ankom imidlei'tid flere og flere Fanger til Byen;
Negerne indbragte dem selv, hvortil Buddoe navnlig skal
have bidraget.
Torsdag Morgen Kl. 4 forlod en betydelig Styrke, bestaaende .af 2 Kanoner, Infanteri og Cavalleri under Capt.
v. Castoniers Commando, Byen — imidlertid besattes For
tet af Orlogsbriggens Besætning.
Expeditionen mødte vel ingen Modstand, men den var
til megen Nytte, thi fra den Tid tilveiebragtes fuldkommen
Ro og Orden.
Forinden jeg slutter min Beretning, skal jeg imidlertid
udbede mig de ærede Læseres Opmærksomhed med Hen
syn til endeel Urigtigheder og falske Rygter, der i sin Tid
ere blevne satte i Omløb.
Saaledes heed det, at Negerne kom til Frederiksted,
alene i den Hensigt at udtale deres Ønsker for Generalgouverneuren; men man maa indrømme at det i alle Til
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fælde er mistænkeligt, naar mau vil ansees for at komme
i en fredelig Hensigt, da at bevæbne sig med Øxer, Sabler,
Knipler og andre Vaaben.

Derimod vidste Negerne, at

næsten alle Indbyggere her ere Couleurte og meer eller
mindre sympathiserede med dem , med Hensyn til Frihedsspørgsmaalet — samt endelig at Frederiksted er eii aaben
By, der ei formaaer at gjøre videre Modstand — thi drev
man endog Oprørerne tilbage ad en Kant, stod mange
andre Tilgange
'Angreb.

aabne ,

hvorfra de kunde fornye

deres

At man skulde have kunnet forebygge Skrækken og
Forstyrrelsen ved at skyde Aliarm,

derom tvivler jeg og

antager tvertimod, at man derved langt snarere vilde have
forøget den — thi i Christiansted var det først efter at
man havde skudt Aliarm — hvilket skete efterat der ved
Byens Indgang var bleven skudt paa Negerne og disse
havde trukket sig tilbage —- at Forvirringen blev alminde
lig og at de fleste Familier ilede ombord paa Skibene.

I

Frederiksted forbleve flere Familier i deres Boliger og have
ingen Grund

havt

til at fortryde delte; at Mange strax

over Hals og Hoved, søgte Tilflugt paa de paa Rheden
liggende Fartøier, var en Følge af den Frygt, som Tanken
om en Negeropstand altid vækker.
Endogsaa Mange af
Militsecorpset flygtede ombord, .efterladende deres Vaaben i
Negernes Hænder og kom først efter gjentagne Opfordrin
ger til Fortet, hvor de, som de Fleste fra Landet gjorde,
strax burde have meldt sig; de udviste saaledes ei megen
Lyst eller Iver til at optræde som Forsvarere af den lov
lige Orden.

Mange Borgere vare de eneste Beskyttere for

deres Familiekreds, tildeels afskaarne fra al Hjælp — men
de vare vistnok der paa deres rette Plads; thi hvad enkelt
Mand formaaer,- naar han med Bestemthed træder op mod
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Negerne sees f. Ex. af den danske Underforvalter Jacobsens
Exempel.
Han alene og nogle Negere, forhindrede Plyn
dring paa Plantagen Store Prindsesse.

Forvalter Dam viste

sig ogsaa meget virksom, ved alene at forhindre Plyndring,
tilligemed den tidligere omtalte Eier af „Nordside".
Mange have yttret at man ved strax at have handlet
med Kraft, kunde have standset Oprøret — vi ville derfor
see hvilken Styrke, vi her i West End kunde opstille mod
de 5 å 6000 Slaver, som ialmindelighed antages at have
været i Byen.
Ifølge de officielle Lister bestod Militsen i Frederik
steds Jurisdiction den 3die Juli 1848 af 109, siger og
skriver et Hundrede og ni Hoveder, nemlig:
Prindsens Livescadron:

3 Officerer,
1 Chirurg,
4 Underofficerer,
15 Ryttere.

Centerdivisionen
West Endcompagni :

2 Officerer,
1
6
1
76

Chirurg,
Underofficerer,
Tambour,
Menige.

Tilmed maa bemærkes, at for at kunne opstille

denne

Magt, maatte hele den vaabenføre blanke Befolkning, i
West End Jurisdiction, være tilstede.
Brandcorpset bestod af 270 Mand, men kun armeret
med 60 Geværer og 50 Sabler ergo: kun 110 Mand under
Vaaben. Der er alt anført gyldige Grunde, hvorfor man ikke
kunde stole paa dette Corps. Tillige betvivler jeg høiligen.
at om der end var bleven skudt Aliarm, de to andre Corps
vare blevne samlede.
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Fortschefen kunde ei af sin ringe Styrke afgive en a

eneste Mand til Byens Forsvar, da han havde Alle behov v

for at kunne sikkre Fortet.
Dersom altsaa Alt var bleven samlet vilde man dog g

kun have kunnet stillet 379 Mand mod de 5 a 6000 Ne
gere, hvoraf Mange vare bevæbnede. Kunde man medL

denne Styrke holde Oprørerne ude af Byen? Om det endh

lykkedes at uddrive dem den ene Vei, hvor hurtigt kundes
de da ei komme ind fra et andet Sted! Ikke at tale omn

at de overalt kunde skjule sig bag Plankeværker, i Gaarde o

og Huse — thi de fandt allesteder Sympathi for deres Sag..:

Der findes vel mange Helte, der paastaae med en vis Ar--rogance, at de med 25 Mand vilde have drevet Negernes

fra hinanden — men man kan kun beklage at de ikke o
have havt Ledighed til at vise dette Heltemod for Verdense
Øine; hvad mig angaaer, da tillader jeg mig at betvivles
Min individuelleo
d e t t e _ indtil jeg seer Facta for Øie.

Mening, som dog ingenlunde er enestaaende, er: at havdes

man skudt paa Negerne, forinden Emancipationen var pro--,
dameret, vilde der være paafulgt en total Ødelæggelse afi

Byen og mange Plantager, samt upaatvivlelig megen Myrden.
Ved et saadant Skridt , havde man vakt en Hævn--i
lyst og et Raseri, som maaskee med Lethed havde kunne«
overvælde den ubetydelige militaire Magt, der kunde raades over.
Det laae i Negernes Plan at undgaae Mord,,
saalænge de Blanke ikke gjorde Begyndelsen.

At deni]

Blanke, i Negerens Øine har en betydelig Overvægt oven
ham og indgyder ham en vis Respect er vist nok; hgeledese
at Negeren frygter Skydevaaben — men at de desuagtet^

vare villige til at offre Liv og Blod for at erholde derese
Frihed, det viste de jo ved at gaae lige op mod Forts-s
kanonerne og endog opfordre Soldaterne til at skyde.
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At Negeren ei mangler Mod, haves mange Exempler
paa, selv i vore egne Coloniers Historie.

Under Oprøret

paa St. Jan 1733, da det ved franske Troppers Hjælp
endelig lykkedes, at drive Oprørerne ud paa en Landtunge,
der tabte sig brat ned i Havet, dræbte de sig indbyrdes
og den Sidste styrtede sig i Havet — heller end at over
give sig;
Men for en saadan Sværm, som her var i Byen, be
høves intet Mod til at brænde, ødelægge, plyndre og myrde
— og at gjøre Alt for at forhindre dette var dog Enhvers
Pligt.
At man her i Frederiksted gik frem med Mildhed
og Overbærelse, har ogsaa været til Gavn og baaren Løn
nen i sig, thi, medens i Christiansteds Jurisdiction saagodt
som alle Plantager, bleve mere eller mindre udplyndrede
— er ikke et Vaaningshuus, ikke een Plantage bleven
plyndret i West End's Jurisdiction — man kan ei tage i
Betragtning at nogle Forvalterboliger ere blevne ødelagde;
thi dette foraarsagedes fordetmeste af Hævn over Vedkommen
des tidligere udviste raa Behandling mod Slaverne.

Det var

altsaa en aldeles privat Historie. Som allerede anført, kom
Jegerne hertil om Dagen for at forlange deres Frihed —
til Christiansted kom de derimod om Aftenen og som man
havde Grund til at antage, for at plyndre.

At man derfor

skød paa dem, kunde ve ikke undgaaes — man havde
desuden der tilstrækkelig Forvarsel, til at træffe de for
nødne Forholdsregler.
Jeg siger Negerne kom for at forlange deres Frihed!
Men denne Frihed var jo alt lovet dem om 11 Aar! Skulde
man altsaa for 11 Aars Slavearbeide maaskee have opofFret
hele Øens Velfærd?! Der var vistnok al mulig Grund til
at anvende fredelige Midler og derved forhindre Vold og
Blodsudgydelse. Plyndringerne i Christiansteds Jurisdiction
8*
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ere fornemmelig foranledigede af Hævn, da man der havde
skudt flere Negere — og som alt fortalt, var den utrætte
lige Major Gyllich ei i Tide kommen til Plantagen ,,Slob",
var sandsynligviis en almindelig Brand af Plantager be
gyndt.

Vare først Plantagerne med Møller og Sukkerstyk

ker afbrændte, da havde det maaskee for lang Tid, om ei
for stedse, været forbi med Øens Velvære, istedetfor at vi
nu, ved Forsynets Hjælp, see bedre Tider imøde.
Der er
ogsaa bleven ivret meget mod den Strenghed Standretterne
udviste — men det maa bemærkes, at det var Landets
første Jurister, der vare enige i at de burde nedsættes.
De Dømte afstraffedes efter egen Tilstaaelse og andre
Negeres Vidnesbyrd — man fjernede

ethvert Spørgsmaal

om Friheden.
Som bekjendt blev ikke en eneste Blank dræbt; hvor
imod man desværre kan anføre flere

Exempler paa, at

mange Negere ere blevne ihjelskudte, efter at Excesserne
vare ophørte — og det uagtet de ingen Modstand gjorde.
Med Hensyn til Standretterne fortjener det at bemær
kes, at der paa samme Tid, det var besluttet at ophæve
disse, indsendtes to Ansøgninger til Generalgouverneuren.
Den ene gik

ud paa at Standretterne maatte hæves —

den anden: at de maatte vedblive — og for at vise med
hvilken Letsindighed visse Folk underskrive slige Sager,
skal jeg blot anføre det Factum: at enkelte Personer havde
undertegnet begge Ansøgninger.

Her gives nemlig Folk,

der drive en Slags Metier, med at gaae omkring med alle
slags Adresser, for at erhverve Underskrifter. De anvende
overordentlige Talegaver for at faae saamange Lndeiskiiftei
som muligt — og tilsidst underskrive Folk blot for at blive
slige paatrængende Personer quit
kymre sig om Indholdet.

og ofte uden at be
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Da, som bekjendt, Communicationen saagodt som var
ophørt mellem Christiansted og Frederiksted, dannede sig
en Kegjeringscommission i hver By.

Her sammentraadte

jeg med Fortschefen, Chefen for Orlogsbriggen, den constituerede Politimester Øgaard (i den gamle Justitsraad An
dresens Sted) Major Gyllich og Procurator Sarauw.

Grun

den til de Vanskeligheder, der opstod mellem de to constituerede Regjeringer var: at vi om Torsdagen erholdt
Undenetning fra Christiansted, om den der, for en stor
Deel af Procuratorer, sammensatte Eegjeringscommission,
men der manglede Generalgouverneurens Underskrift paa
sammes Oprettelse og der circnlerede de forunderligste
EygfSr om ndøvede Voldsomheder paa Generalens Person.
Desaarsag tog den her constituerede Commission i Betænk
ning at adlyde hiin, forinden man erholdt paalidelige Efter
retninger om Sagernes Tilstand i Christiansted.
Der er fremdeles bleven anført, at det høieste Antal
^scgeie, der kunde antages istand til at spille en virksom
Itdle i en Opstand, under Forudsætning, at Alle vare
enige heri, vilde være V4 af den hele Befolkning. De, der
anføre Sligt, kjende imidlertid kun lidt til Sagens rette
•Sammenhæng. Qvinden spiller i Negerbefolkningen en stor
Rolle
de arbeide som Mændene og deres hele Bygning
og Størrelse gjøre dem til formidable Modstandere i Haandgemæng; de viste sig ogsaa mere anmassende, mere hævn
lystne og langt lidenskabeligere end Mændene, under hele
Opstanden.
Med Hensyn til Antallet af de Blanke paa Øen, da
har jeg seet en Liste over Øens Befolkning 1835 og ifølge
samme var der dengang kun 1892 Hvide. Siden den Tid
er disses Antal betydelig aftaget — men lad os ogsaa an
tage 5 at de Blanke og enkelte Frifarvede , der deelte
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Tænkemaade og Interesse med disse, omtrent

udgjorde

2000 Sjæle.
Indvaanernes Antal udgjorde 1846:
24,245 Individer,
fradrages de 2,000
—
blive circa 22,000 Mennesker
til Rest, som jeg antager, vilde gjøre Alt, hvad der stod i
deres Magt, for at tiltvinge sig Friheden — maa man saa
forundre sig over at Slaverne opnaaede deres Ønsker?
Det er i det Hele taget vanskeligt at forklare sig, at
man i Aaret 1848, det Aar hvori Keisere og Konger, med
uhyre militaire Resourcer bestaaende af de bedste Iropper
i Verden,

have maattet give efter for Revolutioner og de

lavere Classers, ofte uberettigede. Fordringer — at man i
dette Aar vil forundre sig over, at nogle faa Blanke paa
en lille 0, have maattet give efter for en heel Slavebefolk
ning, der kun krævede sin Frihed, der ulovlig var berøvet
den — Friheden, som er en Ret, Christendommen og Givilisationen tilstaaer ethvert Menneske!
Enkelte yttre vel den Mening, at man burde have
havt Martiniques Exempel for Øie — men man bør betænke
hvorledes Opstanden der begyndte.

Paa en Plantage tæt

ved Byen St. Pierre vare Negerne oprørske.
en Pistol og skød Formanden for Oprørerne.

Eieren tog
Han for

fulgtes nu af alle Negerne ind i selve Byen, tog sin Til
flugt til et Huus, som omringedes — Trappen blév revet
ned — man satte Ild paa Huset og 32 Mennesker bleve
indebrændte.

See, dette var Begyndelsen der

her var

den anderledes.
Ogsaa Martiniques Authoriteter beskyldtes, som vore,
for Vankelmod — formodentlig have de ogsaa næret samme
Betænkeligheder ved at skyde paa Mennesker, der forlangte
Frihed. At man i saadanne Tilfælde og under deslige Om
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stændigheder kun i høieste Nød griber til Voldsomhed,

er

saare naturligt, allerhelst naar Oprørerne have i deres Magt,
ved Brand og Mord at hævne sig."
Ved Kammerherre Irmingers Velvillie er Forfatteren
bleven underrettet om Briggen Ørnens Andeel med Hensyn
til de af Kamh. v. Scholten skildrede Begivenheder og da
Kamh. Irminger, ifølge sin Stilling (commanderende Orlogshriggen) stod, saa at sige, udenfor Tildragelserne, idetmindste mere, end Kamh. v. Scholten, maa hans Dom ogsaa ansees for at være langt mere upartisk end mange
Andres, der have staaet i nærmere Berørel&e med det, som
foregik i hine Dage.
Kamh. I. havde ikkedestomindre

oftere Leilighed til

at gribe ind i Begivenhederne og yde værdifuld Assistance,
hvilket ogsaa er paaskjønnet af St. Croix's Plantere, der
overrakte Captainen en Guld Æressabel, ledsaget af en smig
rende Skrivelse5 og hvad der endmere tjener til Beviis paa
at Kamh. I. fornemmelig bidrog til Øens Rolighed er det
eenstemmige hæderlige Vidnesbyrd, han i saa Henseende
har erhvervet sig af alle Partier paa Øen, og den uskrøm
tede Agtelse, hvormed Alle omtale hans raske Adfærd frem
for flere af Authoriteterne.
„Efter flere Dages Ophold paa St. Thomas, afseilede
Gen. Gouv. v. Scholten den 2den Juli 1848 om Form. til
St. Croix med Orlogsbriggen Ørnen, som jeg commanderede.
Omtrent Kl. 4 Eft. ankrede vi i Basinet (Christiansted) og
anede Intet til de Optøier, som Negerne agtede at foretage.
Generalen spiste til Middag ombord hos mig.
Ved Solens
Nedgang gik han iland for at tage til Billowsminde og da
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han hørte, at jeg næste Morgen agtede at lade Skibet d

male m. m., indbød han mig saalænge at tilbringe Tiden i i
den kjølige, sunde Luft paa hans Landsted.

Jeg modtog i

Tilbudet og fulgte med Generalen.
Omtrent KL 10 gik vi til Ro.

Den 3 Juli omtrent Kl. 2 om Morgenen blev jeg paa .

Biilowsminde vækket af Generalens Tjener, med Anmodning '
om snarest muligt at komme til Generalen, da der, som Tjene- •
ren sagde, var Oprør i Landet.

Strax efter indfandt jeg

mig hos Generalen, som jeg allerede fandt paaklædt.

Han

viste mig en Rapport fra Fortschefen paa West End Capt.

v. Castonier, c!»er meldte: ,,at Negerne vare urolige paa ,
den Deel af Øen, at der ringedes med Klokkerne paa Plan
tagerne og at de blæste Aliarm i deres Shells (store Mus
lingeskaller)".
Da jeg havde læst Rapporten sagde General-Gouverneuren: „hvad er der nu at gjøre ?" Jeg tillod mig at svare, at det
eneste rigtige efter min Mening var snarest muligt at søge
at dæmpe Urolighederne i Fødselen, thi ethvert Minut, som
nu forsømtes, gav Rolighedsforstyrrerne mere Consistence.
Det var min Overbeviisning at der strax burde sendes 20
å 30 bevæbnede Mænd til Hest til West Enden og jage
Negerne fra hverandre.
Generalen yttrede,

at han ikke kunde disponere over

en saadan Styrke, hvorpaa jeg svarede, at det efter min
" Mening ikke kunde være saa vanskeligt at faae et saadant
Antal Militse - Cavalleri samlet

fra de nærmest liggende

Plantager.
Imidlertid vare Generalens Heste sadlede og vi rede
nu Begge, ledsaget af en Rideknægt, ned til Gouvernementshuset i Basinet.

^Natten var stjerneklar og \ eiret
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udmærket snmkt. Vi gjorde af og til Holdt paa Toppen af
de forskjellige Bakker, som

YI

rede over, for at lytte om der

ei hørtes Blæsen i Skaller, Hvtjen og Skraalen, men Alt var
taust og man hørte kun Cocusbladenes Raslen, naar de be
vægedes af Pasatvinden.
Da vi kom til Byen sendtes der Bud efter Major
v. Falbe, der var Fortschef i Basinet, Major v. Gjellerup,
der boede paa Casernen, Oberst de Nully, Major Keutsch o. FL
Der taledes nu, om hvad der var at gjøre og jeg afveeg ved denne Leilighed ikke et Øieblik fra min alt udtalte
Mening, at der maatte handles strax, navnlig maatte den
af mig forlangte Cavalleristyrke skaffes tilveie, — hvis dette,
hvad jeg ingenlunde kunde indrømme, fandtes umuligt, maatte
der øieblikkelig sendes andet Militair til West End.

Jeg

sagde til Generalen , at jeg vilde gaae ombord , for at
lade det Mandskab, der kunde undværes, gjøre klar til
Landgang og tillige gjøre Briggen seilklar, for ved Dag
brækningen at kunne afgaae til West End, om det befaledes.
Generalen anmodede mig om at forblive lidt længere i Gouvernementshuset. Man vilde undgaae at vække Forstyrrelse
1 Byen, hvor Alt var stille og roligt og Resultatet blev; at,
jeg troer , Major Keutsch's Tjener eller Kudsk afsendtes
Wester efter, for at indhente nærmere Underretning om,
hvorledes det stod til paa Øen.
Tiden gik hen — der
handledes ikke — Klokken var nu vel omtrent 5 om Mor
genen.

Jeg troede at kjende Negernes Feighed, da jeg saa

ofte havde været i West Indien og deriblandt ogsaa henved
2 Aar som Havnecapitain paa St. Thomas — i Alt omtrent
6 Aar — og jeg var desaarsag overbeviist om, at Urolig
hederne maatte og kunne dæmpes , naar man benyttede
Midlerne og da jeg indsaae at min Nærværelse i Gouvernementshuset Intet nyttede, meldte jeg Generalen, at jeg nu
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gik ombord for at give Ordre til at gjøre Briggen seilklar
og tillige for at gjøre Alt klar til at kunne sende bevæb
net Mandskab iland; jeg imødesaae derfor Generalens nær
mere Ordres.
Til min Forundring fik

jeg ingensomhelst Ordre og

benved Kl. 8 gik jeg atter iland.

Man sagde mig at Oberst

de Nully og Lieutn. v. Meincke vare sendte til West End;
endeel Militair var opmarscberet og færdig til Udrykning,
eftersom jeg hørte dog med Ordre ikke at gaae længere
end til Kingsbill (en Plantage midt paa Øen).
Paa min Forespørgsel til Generalen om Briggen ikke
skulde seile til West Enden, fik jeg det Svar, at den muligen var ligesaa nødvendig i Basinet, og at jeg skulde faae
nærmere Ordre.
I Basinet var Alt roligt og jeg begyndte at troe, at det
Hele ikke havde noget stort at betyde — Ingen vidste nogen
Besked. Jeg meddeelte Generalen, at Alt ombord var klar,
saavel til at seile, som til at sende Folk iland og ,,dersom
Hr. Gen. havde Noget at befale, da vilde jeg være at træffe
i Athenæum" — o: et Læselokale skraaes overfor selve Gouvernementshuset.
Omtrent Kl. 1 ankom Lieutn. v. Meincke fra West End
og meldte Tilstanden der (see efterfølgende Rapport) og
bragte tillige den Efterretning , at Negerne vilde tale med
Gen. Gouv. selv.

Gen. Scholten lod strax spænde for og

tog Kammerjkr, Rothe med sig i Vognen for at kjøre til
Frederikssted; denne Mand havde, efter hvad der var mig
meddeelt, altid været en Ven af Negernes Emancipation.
Det er min Formening, at Gen. langt tidligere burde
være taget til West End enten med Orlogsbriggen , eller
ogsaa om Morgenen med det udmarscherede Militair , der
nu var ved Kingsbill.
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Forinden Gen. kjørte, forlangte jeg en bestemt Ordre,
oinjeg skulde vedblive at henligge i Basinet eller afgaae til
"West End — efter nogen Betænkning erholdt jeg den ønskede
Ordre at afseile til West Enden. (See Rapporten.)
Strax efter at have ankret ved West Enden, armeredes
Ørnens Fartøier og jeg gik i Land. Kongeværftet var fyldt
med Negere, Alt var i Uorden. —

Ledsaget af nogle af

mine armerede Folk, gik jeg til Fortet. Ved Indgangen til
samme mødte jeg Gen. v. Scholten i sin Vogn ; han var
netop i Færd med at kjøre tilbage til Basinet. Jeg meldte
min Ankomst og udbad mig hans Befalinger.
Gen.s Svar
var: „Jeg har givet Emancipation — hliv nu her med Ør
nen", hvorpaa han kjørte.

Dette var den sidste Ordre jeg

modtog af ham og jeg saae ham ei mere, før min Ankomst
til Danmark i det følgende Aar.
I Fortet talte jeg med Capt. v. Castonier, og strax
efter sendte jeg ifølge Aftale med denne, en Officeer med
omtrent 50 Mand iland til Fortets Forstærkning, samt til
Patrouillering o. s. v., hvilken Forstærkning i længere Tid
forblev iland.
Uddrag af Capt. Irmingers Rapport til Marine
ministeriet, afsendt den 12te Juli 18 4 8.
D e n 2 d e n July om Morgenen afseilede jeg fra St.
Thomas med General-Gouverneuren ombord

—-

ankrede i

Basinet om E. M. Kl. 4.
D e n 3die om Morgenen Kl. 2 modtog General-Gouver
neuren ved Estafette fra Fortchefen paa West-Enden, Under
retning om, at Negerne i den vestlige Deel af Øen vare
meget urolige, at Klokkerne ringede paa alle Plantager og
at de blæste Aliarm i deres store Muslingeskaller (Shells).
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Oberst de Nully og Lieut, Meincke afsendtes for att)
undersøge Tilstanden.
Lieut. Holstein med

en Snees Mand af Garnisonen,

omtrent ligesaa mange Militse-Jægere, 14 å 16 Bevæbnedeo
til Hest, samt 1 Feltkanon, rykkede Wester efter.

Kl. 1 kom Lieut. Meincke tilbage med høist forur ol i-pi
gende Efterretninger fra West-Enden, livor flere

tusindes

Negere vare forsamlede, forlangte deres Frihed og fordrede, t
at Gen. Gouv. snarest muligt kom til dem.
Strås efter kjørte Gen. Gouv. til West-Enden.

Paa

Æ

samme Tid fik jeg Ordre at gaae derhen med Briggen.
Endnu arbeidede Negerne paa de fleste Plantager Østen i
for Kingshill og forholdt sig rolige.

Da jeg passerede Pynten ved Spratthole , gav jeg et i
Kanonskud — noget efter endnu eet, for at avertere min
Ankomst til West-Enden, hvor jeg ankrede Kl. 6 E. M. —•
Havde Alt klar til at gjøre Landgang. — Jeg gik iland og

paa Værftet mødte jeg Gen. Gouverneuren, som netop var •
i Begreb med at kjøre til Basinet igjen. Han underrettede
mig om, at Negerne vare emanciperede.
Flere tusinde Negre, hvoraf de Fleste bevæbnede med
Cutlasser, Køller og doslige, havde ved Gen. Gouverneurens
Ankomst til West-Enden omringet ham paa Fortspladsen og
fordret deres Frihed.

Fortet skød ikke paa dem , fordi,

som jeg hører , man i saa Fald frygtede for at Byen var
bleven stukken i Brand.
Næsten alle Plantage-Negerne havde ved min Ankomst
til West-Enden allerede forladt Byen igjen. Dog var endnu
Alt i største Forvirring. Byfoged Andresens's, Politilieutenant Diderichsen's Huse og Politikammeret vare aldeles øde
lagde af Negerne. — En Hrr. Moore's Huus og Boutik
ligeledes — den Sidste havde lidt et Tab af omtrent 20,000
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Piastre

—

desuden havde Negerne begavet flere

mindre

Excesser — bevæbnede Negre saaes af og til ride i Car
riere gjennem Gaderne — og de fleste Blanke vare flygtede
til de paa Rheden liggende Skibe , hvoraf Johanne Marie
alene havde over 200 Flygtninge ombord.
Forstærkning fra Briggen afgaves til Fortet. Om Nat
ten vare Ildebrande paa forskjellige Steder af Øen synlige.
D e n 4de. Da Alt endmx var i største Forvirring, og
det var af yderste Vigtighed at begynde paa at tilveiebringe
Orden, sammentraadte

Vice-Stadshauptmand F. Scholten,

Fortchefen Capt. Castonier, den af Gen. Gouverneuren Da
gen iforveien udnævnte Politimester Øgaard og jeg
udstedte følgende:

—

vi

,,It is hereby made known for the information of every
one concerned , that in case the country people should
come to town in any riotous way, and threaten to attack
the fort, or otherwise disturb the inhabitants, then and in
such case where more than ten people are collected
together, the fort is ordered to fire upon them, as also
his Majesty's brig-of-war Ørnen.
Any and every peaceable iuhabitant are therefore desired not to interfere with the country people , but keep
out of their way.
Frederikssted 4th of Julj 1848.
F. Scholten. C. Irminger.
Castonier. Øgaard."
(Herved gjordes alle Vedkommende opmærksom paa, at
Fortet og Orlogsbriggen havde Ordre til at skyde, saafremt
Landnegerne kom ind til Byen i Bander, enten for at an
gribe Fortet eller paa anden Maade fortrædige selve Indvaanerne — ligesom ogsaa , naar mere end 10 Personer
fandtes forsamlede — enhver fredelig Indvaaner advares for
Samquem med de oprørske Landfolk.)

i
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Tillige oplæstes Emancipations-Proclamationen, som van
bleven sendt til West-Enden fra Basinet. Den er følgende;:

1. All Unfree in the danish westindia Islands are from too
day emancipated.

2. The Estate Negroes retain for three months from date©

the use of the houses and provisiongrounds, of* which ri
they have hitherto been possessed.
3. Labour is in future to be paid for by agreement, bxiti
allowance is to cease.

4. The maintainancc of old and infirm, who are not ablee

to work, is until farther determination to be furnished £
by the late owners,

GL-neral-Gouvernementet over de danske vestindiske Øer, St. Croix j
d. 3die Juli 1848.
P. v. Scholten.

(L. S.)

(1. Enhver Ufri paa de dansk vestindiske Øer er fra denne i
Dag fri.
2. Plantagenegerne beholde i 3 Maaneder fra Dato Bru- gen af de Huse og Jorde, som de hidindtil have været
tilstaaede.

3. Arbeidet skal for Fremtiden betales ifølge Overeens- komst, men allowance (visse Ting der var tilstaaet en
hver Neger paa en Plantage, saasom Sild, Magismeel,
etc. etc.) skal ophøre.
4. Gamle og Svagelige, som ei kunne arbeide, skulle ind
til nærmere Bestemmelser, underholdes af de tidligere
Eiere.)
Endnu herskede den største Uorden paa Landet og megen
Plyndring og Ødelæggen paa Plantagerne, — Imidlertid viste

1
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mange Negre, at de selv ønskede Fred og Orden, idet flere
af Urostifterne fangedes og indbragtes til Fortet af de fre
deligsindede Negre.
D e n 5 te. Landets Tilstand omtrent som igaar. — Da
flere Bygninger samt en stor Have med Cocustræer tæt ved
Fortet, aldeles hindrede Udsigt og Skyden fra Fortet imod
Øst henad Nord , fandtes det rigtigst at demolere disse
Gjenstande , hvilket derfor i kort Tid udførtes af Briggens
ufortrødne Mandskab , saa at man nu fra Fortet kan be
stryge Nord Side Veien etc.

40 til 50 Mand fra Briggen

vare næsten bestandig til Forstærkning i Fortet.
Det ansaaes nødvendigt at foretage militaire Excursioner til det Indre, for at imponere Negerne, samt tillige at
bemægtige sig Ophavsmændene for Oprøret , derfor overtog
jeg
D e n 6 t e førend Dagbrækningen Commandoen af For
tet og besatte det med Briggens Mandskab. Kl. 4 om Mor
genen afmarscherede, under Fortchefen , Capt. Castonier's
Commando, Alt det kongelige Infanteri og Artilleri, samt
alle tilstedeværende Plantere, Overseere, Underforvalterne
paa Plantagerne etc. Denne sidste Styrke alene beløb sig
til omtrent 40 Mand til Hest, og 60 å 70 Mand til I^ods.
Om Middagen ankom Art.-Lieut. Frank med et Detache
ment Milice-Cavalleri fra Basinet.
Strax efter udspredtes
Rygtet , at der i Basinet havde dannet sig en Regjering,
fordi General-Gouverneuren laae for Døden m. v. — jeg
spurgte Lieut. Frank om han vidste noget derom, hvorpaa
han svarede mig , at han kort førend han havde forladt
Basinet havde seet Generalen paa Værftet.
Noget efter ankom Kamjkr. Rothe i en
Basinet og oplæste følgende:

Baad fra
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,,I General-Gouverneurens Sygdoms Forfald og med I
hans Samtykke, ere vi Undertegnede Regjeringsraad Kun- -

zen, Regjeringsraad Petersen, Kjkr. Landsoverrets-Asses. .
sor Rothe, Justitsraad Landsoverrets-Assessor Fæster, Ju- -

stitsraad Politimester Frederichsen, Kammerassessor Arne- -

sen og Procurator Bahneberg sammentraadte i en ^iegje- -

rings-Commission, med fuld Myndighed til at tage alle de ;

i den nærværende forstyrrede Tilstand nødvendige For- holdsregler for at tilveiebringe Fred og Orden paa Landet. .

Den militaire Commando vil blive ført af Oberst P. .
de Nully og Major A. v. Falbe ,

hvilke conferere

med J

ovennævnte Commission om fornødent."
St. Croix, Christiansted den 6. July 1848.

Kunzen,
C. B. Petersen.
Fæster.
Rothe. .
Frederichsen,
H. L. Arnesen.
Bahneberg.
Carl Reimers.

Da de 2 kongelige Regjeringsraader Kunzen og Peter
sen alligevel, ifølge mine Anskuelser, med fuld Myndighed
havde været i Besiddelse af Regjeringen, skjøndt Gen. Gouverneuren var syg — og da modsigende Rygter om Gen.
Gouverneurens Sygdom vare udspredte, protesterede jeg for
min Part imod at anerkjende denne nye Regjering , indtil
jeg fik Vished om, hvordan det egentlig var gaaet til med
denne nye Regjerings Optræden.
Kl. 4 1 /« E. M. kom det om Morgenen udmarscherede
Mandskab tilbage med flere

af Lederne for Opstanden —

hvorpaa jeg igjen overleverede Fortet til Fortchefen.
Endskjøndt det tilbagekomne Militair ikke havde fundet
Modstand paa deres Marsch, og Negerne paa mange Plan
tager havde beviist, at de ønskede Fred og Orden tilveie-
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bragt, var der dog endnu mange Negre, der søgte at op
hidse den bedre Deel af Befolkningen; det var derfor nød
vendigt at handle, hvorfor Khr. Vicestadshauptmand F. Schol
ten, Major, Chef for Brandcorpset, Gyllich, Capt. Castonier,
Politimester Øgaard, Procurator Sarauw og jeg bleve enige
om, at lade bekjendtgjøre Følgende :
,,Da Authoriteterne her intet Svar have modtaget
fra H. Exe. Gen. Gouv. paa de ham tilstillede Rapporter
og begjerede Instructioner, og det idag er bragt i Erfa
ring, at han paa Grund af Sygdom er ude af Stand til
at befatte sig med Forretninger, og da det fremdeles
under nærværende Neger-Rebellion er nødvendigt her i
Jurisdictionen at handle øieblikkelig, saa ere Undertegnede
sammentraadte for indtil videre at handle som høieste
Authoritet paa Stedet."
Frederiksted d. G. Jnly 1848.

F. Scholten.

C. Irminger.
Øgaard.

Castonier.

Gyllich.

Sarauw.

Vi bekjendtgjorde:
,,It is with the utmost satisfaction that the inhabitants of this jurisdiction have learned, that order and
obedience to the laws has commenced to be reestablished,
and from most evidences the hope can be entertained,
that regularity and good will speedily will go hand in
hand , it is hereby promulgated any person or persons
opposing the authorities or in any other manner combining for illegal or violent purposes, -will be dealt with as
rioters, and instantly be shot.
The peaceable and well disposed inhabitants are
9
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cailed upon to assist the authorities in quelling disorder 'i
and appreliend the rioters.
Frederiksted 6. July

F. Scholten.

C. Irminger.
Øgaard.

1848.

Castonier.

G y l l i c h . .i

S ar au w.

(Proclamationen underrette Vedkommende om, at des
ved

at

optræde

mod

Regjerings - Commissionen,

eller *x

ved Rebellion etc. ville blive behandlede som Oprørere og ^
skudte paa Stedet.

Ligeledes opfordres de fredelige Ind--

vaanere til at staae Authoriteterne bi.)
Da de mange Flygtninge paa Skibene frygtede de op
rørske Negre, og for at hindre deres Bortrømmen fra Øen,

t

forbød jeg al Færgen med Fartøierne fra Kl. 9 Aften til i
Kl. 4 Morgen, hvilke Tider forkyndtes ved et Kanonskud fra J
Briggen.
Den 7 de.

Idag gjordes igjen Udmarscher af Militairet j

i forskjellige Retninger af Jurisdictionen
det havde god I
Virkning paa Negerne, ogVeiene bleve sikkrere at passere. .
I Fortet vare omtrent 100 Oprørere, hvoraf største Delen i

vare indbragte af fredeligsindede
Negre fra Plantagerne. .
Endeel Fanger toges ombord i Briggen og Enkelte fordeel- tes i Koffardiskibene.
Vi som vare sammentraadte paa West -Enden, lod be-

kjendtgjøre, saavel i Frederisksted som paa Plantagerne, at
Vedkommende inden 3 Dage havde at udlevere alt stjaalet ;

og røvet Gods samt Vaaben , da Enhver, som efter denne
Tid, var i Besiddelse af Saadant, vilde blive straffet efter •
Lovens fulde Strenghed.

1
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Den 8de.

Imellem Basinet og West-Enden passerede

flere Vogne, Alt roligt og sikkert paa Veien'. Flygtningene
fra Skibene flyttede iland for at tage Bopæl i Byen — fra
flere Plantager bragtes Sukkre ind til Udskibning , og da
Alt lovede, snart at ville gaae sin rolige Gang, overdroge
vi sex Herrer, der vare sammentraadte som høieste Anthoritet paa Stedet, Forretningerne til Fortchefen og Politi
mesteren.
Om Middagen ankom hertil 220 Mand spanske Hjælpe
tropper — 360 vare

ankomne i Basinet.

Gen.

Gouv.

havde anmodet om denne Assistence fra Portorico. Som et
iBeviis paa den udmærkede Gen. Prim's sædvanlige Activitet,
bør det fremhæves, at disse 580 Mand skjønne Tropper med
nogle Kanoner og 30,000 Patroner ombord, alt stak i Søen
til vor Undsætning, 5 Timer efter at han havde modtaget
Gen. Gouv.s Skrivelse.

Medens Oprøret i den vestlige halve Deel af Øen var
r undertrykt forinden Spaniernes Ankomst*), vil deres Tilsteder

værelse i nogen Tid dog have en særdeles god Virkning paa
[ Befolkningen.

D e n Øde. Endskjøndt Negerne endnu kun paa en[ kelte Plantager ere gaaede til Arbeidet igjen, er Landet "dog
t roligt.

Kamhr. Oxholm kom idag til West-Enden og overtog
> Gen. Gouverneurens Forretninger.

Ifølge Standretsdom ere -alt flere af Oprørerne blevne
3 skudte.

Endskjøndt Planen for Oprøret var høist umoden og
3 slet gjennemtænkt, da det kun udbrød i den vestlige halve
*) Ogsaa i den østlige Deel, som vil sees senere.

9*
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Deel af Øen d. 2den om Aftenen , medens Negerne i den ri
østlige halve Deel endnu vare ved deres Arbeide og aldeles s

rolige til langt ud paa Eftermiddagen den næste Dag, saa £
beviser 'dette noksom, hvor usle og sygnende alle Forholds--;
regler vare her til at dæmpe Agitationen. Fortet paa West-Enden var meget svagt besat. Militsen, som efter min Me- -

ning burde have været indkaldt strax Søndag Aften, kom fj
Dagen efter enkeltviis, og endnu uden nogen Ordre til a t i
møde — Politiet,

som itide burde have vidst, hvad der-x

foregik, var uvirksomt, skjøndt det er bleven mig forsikkret, t

at det allerede den 2den om E. M. Kl. 3 gik fra Mund tilli
Mund paa West-Enden, at Negerne agtede at gjøre Optøier..
Kort sagt. Modstanden fra Authoriteternes Side var usynlig,,
og uden at det kostede et eneste Menneskeliv, ja ikke en
gang et Skud Krud, opnaaede nogle tusinde Negre, efteratJ
have plyndret og røvet i Frederiksted , hvorfor de

burdes

have havt en alvorlig Tugtelse, at faae Emancipationen ! etl
Exempel paa Kraftløshed og Mangel paa Energie, som staaen
ene i Historien.

Af Rapporten vil sees, at Kamjkr. Rothe den 6. Juli,,
som en Art Regjeringscommissair, eller hvad man vil kaldes

det, indfandt sig paa West-Enden, medens jeg commanderedec

Fortet og agtede at proclamere den i Basinet indsatte nyet
Regjering — jeg var nemlig bleven enig med Capt. v. Ca-stonier om at jeg denne Dag skulde overtage Commandoenr

paa Fortet med mit Mandskab, medens han med Militaireti
foretog en Marsch ind ad Landet til

jeg protesterede 6

imod at underkaste mig denne Regjering, thi:
1. antog jeg, efter den Beretning Lieut. Frank havde givet i
mig, at Gen. v. Scholten ikke var saa syg, at han jo (
nok kunde have underskrevet en Ordre til mig,
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2. fandtes der i den nye Regjering flere Navne, som jeg
saa godt som ikke kjendte og
3. foreviste Kamjkr. Rothe intet Skriftligt , hverken fra
Gen. v. Scholten, eller dersom han var syg, da fra den
bestaaende Regjering, de 2 andre Regjeringsraader,
Kunzen og Petersen, angaaende den nye indsatte Regjerings- Commission.
Jeg ansaae det derfor for Pligt ikke blindt hen at
underlægge mig denne Commissions Commando , især da
Rygtet sagde at Gen. Gouv. var bleven afsat.
Da Capt. v. Castonier om Efterm. vendte tilbage med
Militairet , underrettede jeg ham om min Protest — han
deelte mine Anskuelser.

De andre Authoriteter i Frederik

sted fulgte vort Exempel og omendskjøndt Vice-Stadshanpt*
manden Kamh. F. v. Scholten havde Betænkeligheder, under
skrev han dog de Foranstaltninger, vi toge paa West-Enden
for at gjenoprette Orden og Rolighed,
Rapporten er dateret 12, Juli, hvilken Dag jeg afsendte
samme fra TVest Enden til St. Thomas, for at afgaae med
Paquetten,

Den er altsaa skreven i de Dage, hvor Urolig

hederne gik for sig og mine Anskuelser om Optøierne og
Dom over Vedkommende har aldrig senere forandret sig.
Jeg anede endnu ikke at Gen. v. Scholten vilde forlade
Øen, hvilket som bekjendt skete strax efter og selvfølgelig
kom min Rapport hjem med samme Paquet, som han. Den
24. Jnli forlod jeg West Enden for at være ved Haanden
til Assistance paa St. Thomas,
Den 6te Septbr. fik jeg
Ordre snarest muligt at komme med Ørnen til Basinet, da
der havde fundet Optøier Sted og man kun i største Nøds
tilfælde vilde bruge Spanierne, Fortet i Basinet erholdt nu
i længere Tid Besætning fra Ørnen; thi som bekjendt, havde
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Regjeringen givet efter for Brandcorpset og afskediget den ri
energiske Politimester Friedericlisen".

I hvor kjært det end er, at Slaveriet paa vore dansk--;
vestindiske Øer er ophørt, kan Forfatteren dog ikke andetJ

end billige Kamh. Irmingers Anskuelser at Emancipationenn

ei burde være fremtvungen af Negerne — Oprøret burde o
være underkuet, om ei for andet, saa dog for at Negernes
kunde bevare den Authoriteterne skyldige Respect;

vilde a

Kongen saa senere have skjænket Negerne Friheden, vildea

det Hele have havt et bedre Udseende; thi en Regjering maaB
give Friheden, men Negere ei selv tage den.
Vi overlade imidlertid til vore Læsere selv at sammen-ligne de anførte Skildringer af Mænd,

der begge have be

klædt en høi Stilling og havt nogen Andeel i Emancipations a
Begivenhederne, samt deraf uddrage, om Authoriteternet

have handlet rigtigere i at vise Eftergivenhed eller om des
maaskee ved en rask bestemt Adfærd og ved at vise Ne

gerne at de vare determinerede til at vove det Yderste før i

de gave efter — om hiint eller dette vilde have bidraget}

meest til Øens Velfærd.
løvrigt er Høiesterets Dommen r
over Gen. v. Scholten saa nylig bekjendt, at den vil være e
i Enhvers Minde.
Med Hensyn til Begivenhederne paa St. Croix Ostende f

og Gen. Gouv. v. Scholtens Forhold gives her en sammen--

trængt Oversigt:
Som tidligere anført vendte General v. Scholten den i
2den Juli tilbage til St. Croix fra en Inspectionsreise ham

havde foretaget til St. Thomas og St. Jan. Han ankom om i

Eftermiddagen Kl. 4 med Orlogsbriggen Ørnen under Capitain i
Irmingers Commando til Christiansted. Alt var da roligt paa Ost
enden af Landet. Den 3die om Morgenen Kl. iVs ankom en

J
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ridende Ordonants fra Frederiksted afsendt af Capitain v. Castonier, Fortschefen i Frederiksfort, med den Melding, at siden
Kl. 8 den foregaaende Aften havde Negerne reist sig, for
drevet Planterne og ringende med Stormklokken opfordredes
de endnu rolig værende Negere, til at deeltage i Oprøret. —
General v. Scholten, der modtog denne Melding paa Biilowsminde, begav sig ufortøvet til Christiansted, hvor han be
falede Majorerne v. Falbe og v. Gjellerup at holde Fortet
og Tropperne beredt. Paa Fortet bleve nu Kanonerne ladte
og alt gjort i den bedst mulige Stand, ligesom i Casernen,
det vestindiske Infanterie-Compagnie erholdt Ammunition og
gjordes færdig til at rykke ud.
Militsen blev givet Varsel
om ligeledes at holde sig færdig , thi man vilde endnu ei
gjøre Allarm, da Landet omkring Christiansted var alde
les roligt.
Ogsaa blev Briggen Ørnen meddeelt Ordre
at holde sig klar til paa hver Maade at yde Assistenee.
Omtrent Kl. 5, blev Oberst de Nully, Stadshauptmand paa
St. Croix, ledsaget af Pr. Lieut. v. Meincke af det vestindiske
Infanterie , sendt til Frederiksted for at erfare Sagernes
sande Sammenhæng.
Henved Kl. 9 vendte den Sidste til
bage med Melding: at 6 å 7000 Negere alt vare i Frede
riksted, hvor de truede Fortet og havde plyndret Kjøbmand
Moore's Huus, fordi de havde hørt denne opmuntre Capt. v,
Castonier at skyde paa dem, hvilket Fortschefen troede ei
at være rigtigt, da Oprørerne alt var i Besiddelse af Byen. Da
Sagerne altsaa stod meget slet, formeente General v. Schol
ten at det var rigtigst at han selv begav sig til Frederik
sted, i det Haab, at han, der bestandig havde været Negerne
en sand Ven og som de holdt meget af, endnu skulde have
nogen Indflydelse paa dem og bringe dem til Orden.
løvrigt opfordredes han hertil fra flere Sider.
Gen. Gouv. v, Scholten reiste omtrent Kl. 10 til Fre
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deriksted ledsaget af Kammerjunker Eothe. Ved haus Afreise 9
overgav hau Commandoeu i Christiausted til Major v. Falbe,

t

der strax besatte Byeus tveude ludgauge med Artillerie, ,

vestindisk Infanterie og en Deel Militse, den uordre Indgang "<

under Lieut. Mc. Cutshin og den østre under Lieut. Ralir, ,

begge af Militsen ; de erholdt Ordre: ei at tillade Negertrups at J
, begive sig ind i Byen og dersom saadanne, efter at være ad- -

varede, ei adløde, da skulde man bruge Kardætsker. Endvidere •

blev det store Fængsel besat af 1 Uuderofficeer og 2 Mand af i

Christiansteds Jægercorps. — Omtrent Kl. 6 vendte Gene
ral v. Scholten tilbage fra Frederiksted, efterat han der havde :
proclameret Negernes Emancipation. — Major v. Falbe meldte •
nu til Generalen hvad Forholdsregler hau havde taget, hvilke

bifaldtes og tillodes det ham at skyde Aliarm for at samle -

hele Militsen til Byens Forsvar om Natten. Omtrent Kl. 7V2 :
vilde Majoren lade denne Ordre udføre; men modtog i
samme Øieblik Ordre til at udsætte dette; da han imidler
tid samtidig hørte at der faldt Kanonskud ved Byeus
nordre Indgang, lod han strax de 3 Allarmskud affyre for
at kunne samle Militsen til Byeus Forsvar, da samme nu syntes
truet.

Lieut. Mc. Cutshin meldte nu , at eu Negertrup af

omtrent 2000 Negere havde viist sig og da de , skjøndt
flere Gange advarede, vedbleve at trænge paa, bleve de
modtagne med Kardætsker, hvorved Nogle dræbtes og Flere
saaredes. Med denne Modtagelse syntes Negerne ei tilfredse,
eftersom de i vild Flugt søgte Landet. Det oplystes senere at det
havde været deres Hensigt at tænde Ild paa Byen og plyndre den.
Skjøndt Negerne havde opnaaet deres Ønske at være
frie, vedbleve de endnu om Tirsdagen d. 4de at plyndre
og ødelægge Alt paa Plantagerne. General v. Scholten der ei
vilde tillade Major v. Falbe at rykke ud imod dem, reed selv
med sin Adjutant ud paa Landet, hvor han mødte flere
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Røvertrups, der efter at være formanede af ham, lovede
at gaae hjem; men ei saasnart havde Generalen vendt dem
Ryggen, før de paany begyndte med Ødelæggelse.
syntes Borgerne og de Plantere, der vare flygtede

Det

til Byen,

at der burde raades Bod paa denne Uorden og de henvendte
sig desaarsag til Major v.Falbe for at han skulde søge at formaae
Generalen til at tage virksomme Forholdsregler; denne, der alt
Dagen i Forveien havde anmodet Generalen om at maatte
rykke i Marken mod Negerne , hvilket nægtedes ham,
bade nu Borgerne, at forholde sig rolige, lovende dem, at
ban atter idag skulde fornye

sin

Anmodning og begav

sig strax til Generalen, hvor han, i Kammerassessor Arne
sens Nærværelse, paa det Indstændigste forlangte Tilladelse
af Generalen til at rykke ud. — Efter endeel Modstand
blev det tilstaaet ham under Betingelse: at Assessor Rothe
skulde gaae med som civil Commissair og at Majoren maatte
love ei at skyde paa Negerne. Paa det Første indgik Ma
joren med Lethed, paa det Andet kun paa den Betingelse,
at hvis Negerne skjød paa ham, vilde han ripostere. Asses
sor Arnesen nedskrev strax den Instruction, hvorefter |Majoren havde at handle og da denne troede at det vilde have
en god moralsk Indflydelse paa Negerne , naar man viste
sig i aaben Mark mod dem, søgte han ved enhver Concession
at formaae Generalen dertil. Naar han først var ude maatte
hans Handletnaade jo meest beroe paa Omstændighederne.
Major v. Falbe fik da omtrentlig 2 Kanoner, 60 Cavallerister af Prindsens Escadron og Center Divisionen , samt
circa 140 Mand Infanterie , hvoraf 24 af det vestindiske
Infanterie , Resten Milits af Christiansteds Brandcorps og
Jægercorps.
Med dette Commando -afmarscherede han om
Morgenen Kl. 9 og drog ud ad Nordsiden, overhalede Plan
tagerne Grande Princesse, St, John's, hvor en Negertrup
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tilhest var ifærd med at plyndre og som, efterat have affy--•
ret deres Vaabeu mod Cavalleriet, iilsomt toge Flugten over-x

Bjergene; dernæst marscheredes over Montpellier, Morning*
Star, og over Høideryggen til Sion-hill og flere i Midten n
af Landet liggende Plantager.

Negerne, der om Morgenen

IJ

havde samlet sig omtrent ^000 Mand stærk paa Monbijou J:
i den Hensigt atter at prøve paa at overrumple Christian-sted, fik ei saasnart Troppernes Udmarsch at vide, før de i i

største Skynding begave sig hver til sit Hjem og saaledes E
fandt Commandoet paa hver Plantage det kom til, Neger-befolkningen

opstillet ,

forsikkrende Majoren at de vilde i

forholde sig rolige. Om Aftenen Kl. 9 vendte Commandoet J

tilbage og Generalen yttrede sig tilfreds med hvad der var i
foretaget.
Imidlertid havde Tiden ei tilladt at vise sig paa Syd
siden og Følgen heraf var, at man der vedblev at plyndre.
Rygtet om denne vedvarende Uorden naaede Byen Tors
dag Morgen

og da

Generalen om Morgenen tidlig viste

sig paa Værftet, blev han modtaget af adskillige Borgere og
Plantere, der bebreidede ham hans Handlemaade, sigende
at dersom han ei strax indskred skarpere ,

maatte de

see at faae en anden Befalingsmand ; Generalen søgte at
blive dem qvit og reed hurtigen hjem og da i det samme
Major v. Falbe vilde begive sig op til Gouvernementshuset,
kom disse ovenomtalte Mænd til ham og sagde , at de
havde sagt Generalen, at de ei meer vilde anerkjende hans
Commando, hvilken de bad Majoren overtage; denne søgte
at stille dem tilfreds , men blev i det samme beordret til
Generalen, hvem han forefandt, deels efter en besværlig
Keise , og deels efter i 4 Dage og Nætter ingen Roe at
have havt, i en meget svækket Tilstand. Generalen overgav
nu Commandoen til Majoren, hvem han bad at tage Oberst,
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Stadshauptmand de Nully til Medhjælper, hvorimod Majoren
intet kunde have at indvende. Øen blev nu erklæret i Beleiringstilstand og et civilt Raad af flere agtværdige Embeds
mænd nedsattes for at være Militair-Commandoen behjælpe
lig, især ved Troppernes Forsyning. Militair Commandoen
beordrede nu Major v. Gjellerup at rykke ud med omtrent
et lignende Commando, som det, der Dagen iforvejen havde
været ude, med Ordre til, med Magt at standse Urolighe
derne og at indsende som Fanger de Negere , der havde
viist sig meest urolige.

Majoren fik

tillige Ordre at for

blive ude til al Uorden var standset. Paa samme Tid gik
der Ordre til Frederiksted om derfra at udsende lignende
Streifcorps , hvilket paa det nøiagtigste blev efterlevet af
Capitain v. Castonier.
I Løbet af Torsdagen og hele Fredagen indbragtes nu
Fanger til Christiansted, saa at baade Fortet og Fængslerne
vare overfyldte, og endelig Løverdag Morgen indtraf Major v.
Gjellerup med sit Commando, medhavende en Deel Fanger,
hvis Antal nu beløb sig til over 300.
Oprøret kunde nu
ansees for endt og Roligheden tilveiebragt, saa at Major v.
Falbe, efter med egne Kræfter, at have dæmpet dette Oprør,
om Middagen kunde modtage de fra Portorico Indsendte
600 Mand Tropper , med 2 Bjergkanoner , som General
Grev Prim ,
daværende spansk Generalgouverneur paa
Øen, med saamegen Beredvillighed og Hurtighed havde
sendt til St. Croix, — med den glade Efterretning, at Rolig
heden var vendt tilbage, men at deres Nærværelse jo vilde
være til stor Nytte for at vedligeholde Ordenen. — Løver
dag Aften ankom Oberst v. Oxholm til St. Croix og Søn
dag Morgen afgav Oberst de Nully og Major v. Falbe, den
militaire Commando til ham, der efter General v. Scholten nu
skulde fungere som Generalgouverneur.
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Som et mindre bekjendt Factum, troer jeg det maa-skee vil interessere Læserne, at erfare hvorledes det gik Neger--general Bourdeaux. Buddoe (Gotlief) var en ung Mand, d e r i
havde tilhørt Eieren af Plantagen la Grange.

Han beviste a

de Blanke en stor Tjeneste, ved at forraade sine Kamme-rater.

Han angav de vildeste og farligste Oprørere.

Men c

en naturlig Følge heraf var, at han ei mere var sikker paa f
sit Liv og desaarsag stillede han sig under Brandcorpsets g
Beskyttelse.

Major Gyllich var dettes Chef og da Buddoe f

havde reddet hans Liv, viste Majoren sin Taknemmelighed, ,

ved at tage Buddoe hjem til sit eget Huus. Brandcorpset J
skal have svoret den Hævn, der vovede at lægge Haand l
paa Buddoe. I Christiansted ønskede man imidlertid gjerne

B. fjernet fra Frederiksted, da denne Mands Nærværelse i i

paakommende Tilfælde kunde blive farlig. Frit. v. Holstein i
beordredes desaarsag at skaffe Buddoe til Christiansted —- •
med List eller Magt var ligegyldigt, naar man blot fik ham.
Denne,

der vidste at Brandcorpset passede paa, at Intet

nærmede sig Hr. Generalen,

kjørte, blot ledsaget af en

Constabel, men begge velbevæbnede, i en almindelig Phaeton til Frederiksted — erholdt friskt Forspand i Fortet og
kjørte nu til Majorens Bolig.
For Majoren angav han at
Generalgouverneuren, Kammerherre Oxholm, ønskede at
tale personligt med Mr. Buddoe.

Majoren spurgte om Bud

doe var Arrestant, da han havde indestaaet for hans Liv
med sit eget! Hertil svarede Lieutenanten at han var ubekjendt med Generalgouverneurens Hensigter. .

Da Majoren

hørte dette, forlangte han at ville kjøre med, hvilket bevil
gedes.
Majoren sad hos Kudsken, medens Buddoe fik
Plads ved Lieutenantens Side. Constablen var vel instrue
ret i Tilfælde af nogen fjendtlig Demonstration og nu gik
det i Galop gjennem Byen.
Lieut. v. H. viste strax Bud-
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doe en spændt Pistol med den Bemærkning: ,,at han blev
skudt ned ved første Tegn paa nogen Undvigen" — men
alt gik roligere af, end man formodede. — Ingen bemær
kede Bortførelsen og Selskabet ankom snai-t i god Be
hold til Christiansted.
Her indsattes Buddoe i Fortets
Fængsel — ledsaget af hans Protector, Major G., der ei
vilde forlade sin Protegé,

men

deelte

hans Fængsel i

flere Dage. Da man maatte indrømme , at Negergeneralen
havde gjort Øen mere Nytte end Skade, blev han ei under
kastet nogen Straf, men transporteredes til en af de andre
vestindiske Øer.
Briggen Ørnen, Capt. Irminger, fik i December Maaned Ordre at gjøre en Tour til Windward Øerne og Syd
amerika og ei'holdt Capitainen tillige det Hverv at medtage •
Buddoe, tilligemed en couleurt Mand, Skelton, der havde
kastet Gift i en Brønd, hvoraf Spanierne toge deres Drik
kevand.
Gen. Gouv. Hansen overlod Capitainen at sætte
disse to Fyre iland, hvor han maatte finde for godt, dog
helst paa et Sted, hvorfra der ikke var synderlig Samqvem
med de danske Øer; tillige havde Capitainen det Hverv af
og til at forhøre Buddoe for muligviis at faae ham til at
bekjende, hvem der egentlig havde givet Ideen til Optøierne
paa St. Croix. De bleve udleverede fra Fortet i Christian
sted den Ilte December. B., en høi, stærkbygget Neger,
mødte ombord, klædt som Gentlemen, thi Mange paa Øen
understøttede denne Oprører saavel med Penge, ?om Klæ
der. Ved Ankomsten ombord medførte han flere Kufferter
med nye Klædningsstykker, nogle Penge og en Mængde
Breve fra hans Venner. Capt, I. lod Alt visitere. B. stod
i den Formening, at han skulde føres til Tortola og der
steds erholde sin Frihed.
De fleste Breve vare desaarsag
ogsaa Anbefalings-Skrivelser for ham til Folk paa hiin 0
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og

i flere

fandtes Udtryk

som :

,,onr friend ,

the go

vernor general" eller ,,general Buddoe" (vor Ven General
Gouv. eller General Buddoe).

Da der tillige fandtes endeel

andre Personers Navne i Brevene og da det maatte være
magtpaaliggende i de fremtidige Forhører, at lære B.'s Ven
ner nøiere at kjende, afsendtes alle Brevene til Generalgouverneuren.

B. blev naturligviis meget stødt over Capi-

tainens Adfærd i saa Henseende.
og Skelton

ombord

ligesom

Fra nu af forpleiedes B.

Mandskabet.

Paa

Reisen

spurgte B. flere Gange Capt. I., hvor han skulde føres hen
og fik til Svar, at det tildeels vilde beroe paa de Oplysnin
ger, han gav angaaende Negeroptøierne — var han aabenhjertig og tilstod Alt, vilde man pardonere ham, ellers
vilde det gaae ham galt.

Capt. I. tog ham ofte i Forhør

i sin Kahyt, men han var i den Grad indesluttet,

at han

aldrig gav en eneste væsentlig Oplysning.
Det var Capt. I.'s Hensigt enten at lade ham forblive
paa Trinidad eller at sætte ham i Land paa Paria, Landet
ligeover for denne 0.
Den 8de Januar 1849 landsattes han i Port Spain
paa Trinidad og Capt. 1. underrettede ham om, at hvis
han nogensinde kom tilbage til de dansk-vestindiske Øer,
vilde han have sit Liv forbrudt.

Han skal senere være

kommen til Curacao.
Til Martin Kings Held, blev han først paagreben efter
Standretternes Ophør — han var arresteret et Par Aar
og indtager nu en Eottefangers beskedne Stilling paa en af
Nordsideplantagerne.
Om Morgenen den 4de forkyndtes St, Thomæ Indvaanere, ved Skonnerten Vigilants Ankomst, den overraskende
Nyhed om Oprøret.

Den største Gjæring sporedes og for
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meredes ved Proclamationen om Frihed, hvilken forkyndtes
ved Trommeslag igjennem Gaderne. En Masse Qvinder og
Børn fulgte dandsende, huiende og larmende med Tambouren
•— ellers herskede Orden i Staden. Paa Landet lod det til,
som om Proclamationen ingen videre Indflydelse havde paa
Negerne, thi de vedbleve rolig deres Arbeide. Man nærede
imidlertid den største Ængstelse for St. Croix's Sikkerhed, da
man saae de, den 4de og paafølgende Nat herskende Ildebrande
— navnlig herskede naturligviis stor Bekymring blandt de
Borgere, der havde Slægtninge og Venner paa Søsterøen. Som
sagt. Byen forholdt sig rolig og den 5te rapporteredes fra
Planterne, at Negerne arbeidede paa Landet, som om Intet
var forefaldet.

Byens Bestyrtelse bragtes atter til

den

høieste Grad, da Vigilant anden Gang ankom med en Em
bedsmand fra St. Croix.
Han skulde forlange St. Thomæ
Milits's Hjælp og tillige anmode det engelske Damp
skib „Eagle", otn
spanske Soldater.

at seile til Portorico for at afhente
Ligeledes anmodedes den engelske

Officeer, der commanderede den i Havnen liggende ,,Thunderer", om at afseile med samme til Assistance for Chri
stiansted. 60 Frivillige af Borger- og Jægercorpset indski
bedes i Vigilant og en umaadelig Menneskemasse tilraabte
dem Levvel ved deres Afreise. Dampskibet „Eagle" lettede
kort efter og gik til Portorico; ombord var den spanske
Consul paa St. Thomas, Senor Don F. W. Segundo, hvis
levende Sympathi for de Danskes Sag, fortjener al mu
lig Roes.
Neppe var dette skeet, før det kom til Authoriteternes
Kundskab, at Negerne paa Landet havde ophørt at arbeide
og havde faaet den Idee, at ville trænge ind i Byen. Fortets
virksomme Chef iagttog strax enhver mulig Forsigtighedsre
gel— ligeledes Politimesteren; frivillige Politibetjente aflagde
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Eed , Patrouiller organiseredes o. s. v. o. s. v.

,,The Tbim-

derer" kastede Anker tæt ved Kongeværftet.

Samme Aften

ankom Skonnerten ,,von Scholten" fra St. Croix, med en
Mængde Passagerer, hvoriblandt adskillige mæhriske Brødre,
der Alle søgte Tilflugt paa St. Thomas.
Den 8de ankom de spanske Tropper til St. Croix; de
bestode af: 500 Mand Infanteri, en Division Sappenrer og
Mineurer, samt 2 Stykker grovt Skyts — Alt under Oberst
Sanguesas Commando. , Under

Foregivende

af Sygdom,

havde imidlertid Generalgouverneur von Scholten, nedlagt
Commandoen — reiste over St. Thomas tilbage til Dan
mark og blev der, som bekjendt, stillet for en Commission,
der for Pligtforsømmelse fradømte ham sit Embede, som
Generalgouverneur over de

dansk-vestindiske Øer.

Han

appellerede til Høiesteret og frikjendtes.
Oprøret qvaltes
efterhaanden, hvortil de spanske Troppers Nærværelse, be
tydelig medvirkede, og den 10de Juli indkaldtes Planterne
til et Møde, for at man kunde gjøre et Udkast til nye
Love, samt bestemme Prisen paa Arbeidet.

Der udvalgtes

6 til at sammentræde i en Comitté.
Paa nogle faa Plan
tager fortsattes nu Arbeidet, men paa de fleste, vilde Ne
gerne aldeles ikke bestille noget ; naar man ei vilde gaae
ind

paa deres ubillige Forlangende

med Hensyn til Be

taling.
Resultatet af Oprøret for Landets Vedkommende var:
at nogle Plantager vare aldeles udplyndrede — andre havde
lidt mindre — Meubler, Sukker- og Rombeholdninger vare
tildeels ødelagde og Gangklæder samt andet deslige bortrøvede.

Vaaningshuseue frembøde kun et sørgeligt Syn —

den raaeste Vandalisme havde overalt gjort sig gjældende;
saaledes saaes til Exempel store Speilglas aldeles knuste til
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Støv.
Endelig havde Ilden fortæret en Mængde Sukker
stykker, Magasbeholdninger og en Masse Udhuse.
Mange ere af den Formening at Generalgouverneur
Scholten forud vidste at Oprøret vilde finde Sted og kunde
have

forhindret

det ved

itide anvendte Forholdsregler;

hvorimod Andre troe, at han var ligesaa uvidende om dets
Tilværelse som de andre Indbyggere, og at hans Opførsel
enten var fremkaldt af Frygt, eller af den Tro , at disse
Begivenheder

var

en

god Leilighed til at imødekomme

Moderlandets Ønsker, med Hensyn til Emancipationsspørgsmaalet.
Vi ville ei bedømme Bevæggrundene: ofte opstaaer falsk Mistanke af de reneste Hensigter og ligesaa
ofte ere de laveste Motiver blevne misforstaaede og tilraabt
Bifald, som de bedste Handlinger.
I alle Tilfælde var
Scholtens Opførsel ved en saa farlig Begivenhed,
det Embede, han beklædte,

uværdig

da han satte de Menneskers

Lykke og Velfærd paa Spil, som han skulde beskytte.
Man maa med Rette forbauses over at Slaverne ei forledtes
til flere Voldshandlinger med Hensyn til Eiendoms Ødelæggelse
eller Opoflrelse af Liv, hvilket beviser at en stor religieus
Indflydelse maa have indvirket paa deres Sindelag.
Hvor
har man seet et Oprør af en saa stor Mængde Mennesker,
der hørte til den meest uvidende arbeidende Classe — der
havde tiltaget sig Magten over Lovene og Øvrigheden —
der var i Besiddelse af saamange herreløse Eiendomme —•
der flere Steder kunde raade over deres Herrers Liv og
som endelig besad alt, hvad der kunde tjene til at op
vække deres Lidenskaber — uden at der tillige har viist
sig de grueligste Resultater i Voldshandlinger og Mord?
Det er med stor Fornøielse vi bemærke, at Æren herfor
fornemmelig tilkommer Religionen og dens Tjenere; thi ved
disses Hjælp og utrættelige Virken vare Negerne blevne
10
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indpræntede Evangeliets store Principer, og Eiere og Plan
tere vare blevne ledede til at behandle deres Slaver med
langt

større Godhed, end

sligt ellers var Tilfældet paa

nogensomhelst anden 0 i Vestindien.

Endelig fortjener

Regjeringen i Moderlandet Roes for dens faderlige Love og
store Omhyggelighed for Slaverne, hvilket i mange Aar havde
været Gjenstanden for dens ivrigste Bestræbelser i Colonicrne, ihvorvel det sidste Skridt, der skete i den bedste
Hensigt, nu maaskee viste sig som Hovedbevæggrnnden til
Oprøret —

nemlig hiin Forordning: at Slaveriet skulde

ophøre om 12 Aar!
Imidlertid antoge de fleste Negere, saavel paa St. Croix,
som paa de andre Øer at ,,Frihed" betød at man var al
deles fritaget for at arbeide — et Privilegium paa, at de
kunde være saa tøilesløse, som de havde Lyst til o. s. v.;
denne Tro var vanskelig at udrydde og det viste sig at
Negerne vare langtfra modne til Friheden.
Under 29de Juli udgik Ordre til at paabegynde Arbeidet paa Plantagerne og ingen Neger inaatte forlade den
Plantage, han tidligere havde tilhørt; tillige indskjærpedes flere
nødvendige Forholdsregler.
Disse havde kun tildeels et
godt Udfald -— man længtes efter den nye Generalgouverneur fra Danmark og de nye Regulativer, han rimeligviis
medbragte,

da Øens Tilstand nu var undergaaet en saa

betydelig Forandring.

Mange vare fortvivlede over Eman

cipationen og forudsagde Øens Ruin. — Andre vare vel ved
godt Mod og meente at Alt endnu kunde vendes til
det Gode.
Paa St. Thomas maatte man tage sin Tilflugt til me
get strenge Forholdsregler for at tvinge Arbeiderne paa
Plantagerne til at bestille Noget. Ihvorvel Enhver væmme
des ved Brugen af Pidsken, maatte den dog ofte i Gang,
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da det var bedre at lade Negeren lide et kortvarigt Onde,
end tillade ham at følge sit eget Hoved, der rimeligviis
vilde have havt al selskabelig Ordens Ophør, til Pølge.

Tiende Gapitel.
Generalgonverneur Hansens Ankomst — den arbeidende Glassøs
nuværende Tilstand — Gouverneur Feddersen — Optøier 1852.

Endelig ankom i December 1848 Etatsraad Peter Hansen
som Eegjeringscommissair og ad 'interim Generalgonverneur
over de dansk-vestindiske Besiddelser. Han var bleven over
draget fuld Myndighed til at udstede de nødvendige Love,
der passede til de forhaandenværende Omstændigheder og
regulere Forholdet mellem Planteren og Arbeideren. I den
Tid, der forløb inden hans Ankomst havde man allerede
vunden endeel Erfaring jmed Hensyn til de bestaaende For
hold — og han vandt derved dygtige Raadgivere i sin ansvars
fulde Post. Efter kort Tids Forløb udstedte han en Aet,
der viste Klogskab pg som paa en, til de daværende Om
stændigheder passende Maade, imødekom Enhvers billige
Fordringer. Den fortjener nok at gjennemlæses, da man
derved vil erholde en klar Oversigt over Arbeidssystemet
paa de 3 vestindiske Øer. Her følger samme:
Provisorisk Anordning til at bestemme Forhol
dene mellem Landeiendomsbesiddere og de frie
Arbeidere af Landbefolkningen.
Jeg, Peter Hansen, Commandeur af Dannebrogen,
Kongelig Regjerings-Commissair, samt ad interim fungerende
10*
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General-Gouverneur over de dansk-vestindiske Øer, gjør
vitterligt: At eftersom Anordningen af 29. Jnli f. A., hvor
ved aarlige Contracter for Arbeide paa Plantagerne ind
førtes, ikke er bleven tilbørligen efterlevet, eftersom, saavel
Planternes som Arbeidernes Interesse fordrer, at deres gjensidige Forpligtelser bestemmes, og det derhos, ved at under
søge herværende almindelige Brug og hidtidlige Contracter
og Overeenskomster er befundet hensigtssvarende at fast
sætte almindelige Regler for hele Øen, til en Rettesnor for
alle Vedkommende, bydes og befales herved som følger:
1. Alle "Contracter med de nærværende Plantagearbeidere,
der modtage Løn i Penge eller i natura for saadanne
Plantagers Dyrkning, skulle vedblive, som bestemt i
Anordningen af 29. Juli f. A. til 1. October d. A. og
alle deslige Contracter skulle for Fremtiden indgaaes
eller ansees at være indgaaede for en Tid af 12 Maaneder, altid fra 1. October at regne. Forpligtelser,
indgaaede af Familieoverhoveder, forstaaes at indbefatte
deres Børn fra 5 til 15 Aar og andre Paarørende,
der hos dem opholder sig og have deres Underhold.
2. Ingen Arbeider, der i Overeenstemmelse med Foranstaaende, er sysselsat med Plantagedyrkning, maa af
skediges eller løses fra sin indgangne Forpligtelse, saalidet som han selv kan hæve samme, før dens Udløb
ved hvert Aars 1. October, undtagen i efternævnte
Tilfælde:
a) ved Overeenskomst mellem Herre og Arbeider,
indgaaet i Overværelse af Politimesteren.
b) ifølge Politimesterens Kjendelse paa at Vedkom
mende fremførte gyldige og billige Grunde. Lov
ligt Ægteskab og det naturlige Baand mellem
Mødre og deres Børn, skal af Politimesteren agtes
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for skjellig og lovlig Grund

til Forflyttelse fra

den ene Plantage til den anden, Huusbonden skal
have Ret til at lienflytte til hans Kone og Konen
til hendes Huusbond, ligesaa Børn under 15 Aar
til deres Mødre,

alt under Forudsætning af, at

der fra Plantageeierens Side, hvortil Forflytningen
attraaes, ikke er nogen Hinder mod fornævnte
Personers Anbringelse.
3. Ingen Arbeidscontract skal herefter agtes gyldig, med
mindre den er indgaaet i Vidners Overværelse og ind
ført i Plantagebogen.
4. Opsigelse af Tjeneste, saavel fra Arbeidsherrens som
Arbeiderens Side, maa kun finde
Aaret, i Løbet af August Maaned.
i Plantagens Journal,
gives Arbeideren.

Sted een Gang om
Den bør indføres

og en skriftlig Tilstaaelse skal

Arbeideren skal have givet eller modtaget lovligOpsigelse fra Plantagen, hvor han tjener, førend nogen
Anden kan fæste ham.

I modsat Tilfælde er den nye

Contract ugyldig og den Part, der contraherer med
en Arbeider, der er i anden Mands Brød, eller søger
at lokke ham af hans Tjeneste, vil være at drage til
Ansvar, overeensstemmende med Anordningerne.
For det Tilfælde, at nogen Plantageeier eller For
valter i Løbet af Aaret maatte afskedige nogen Ar
beider uden tilstrækkelig Grund, eller han maatte afslaae at modtage ham til den bestemte Tid, eller
findes uvillig til at give ham lovligt Pas, naar gyldig
Opsigelse har fundet Sted, da skal saadan Eier eller
Forvalter betale Arbeideren fuld Skadegjeld, og des
foruden erlægge en Bøde af indtil $ 20.
5. Arbeidérne skulle efter den Classe, hvortil de henhøre.
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udføre alt Arbeide i Marken, eller ved Værkerne, eller
hvad

der iøvrigt forefalder ved Plantagen,

saaledes

som det hidtil har været dem anviist overeensstemmende
med Aarstiden.

De skulle troligen udføre deres Gjer-

ning og villig efterkomme Arbeidsherrens eller hans
Istedtræders Befalinger og Tilhold.
Ingen Arbeider maa fordriste sig til at foreskrive
hvad Gjerning han vil udføre, eller vægre sig ved at
forrette det Arbeide,

der anvises ham, med mindre

han udtrykkeligen er fæstet for et vist Slags Arbeide.
Dersom en Arbeider troer sig besværet mere end
tilbørligt, maa han ikke derfor forlade sit Arbeide,
men kan i tilbørlig Tid henvende sig til Plantageeieren eller Øvrigheden om Opreisning. Det er enhver
Arbeiders Pligt ved alle Leiligheder og til alle Tider,
at beskytte hans Herres Eiendom, og afværge al Be
skadigelse eller Overlast, at paagribe de Skyldige,
og ikke understøtte eller fordølge nogen ulovlig frem
færd.
Arbeidsdagene skulle være, som hidtil, alene de 5
Dage i Ugen, og de samme som forhen. Det sæd
vanlige Plantagearbeide skal begynde ved Solens Op
gang og ende ved dens Nedgang, saaledes at der gives
1 Fritime til Frokost og tvende Middagstimer fra Kl.
12 til 2, Plantere, som maatte foretrække at lade
Arbeidet begynde Kl. 7 om Morgenen uden nogen Mellem
time til Frokost, skal det staae frit for at indføre en saadan Arbeidsorden, enten gjennem hele Aaret, eller
naar Høsten er til Ende.
Arbeiderne skulle møde betids om Morgenen paa
de behørige Steder. Naar Opraabelse finder Sted efter
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Listen skal Enhver svare til sit Navn, eller i modsat
Fald agtes for at være for sildig mødt.
7. Ingen skal være forpligtet til at kaste Græs eller
Brænde i Extratimer, i hvad Overeenskomster om det
Modsatte, der end tidligere maatte være trufne, hvor
imod Arbeiderne, medens Høsten staaer paa, ville have
at hjembringe et Knippe Langtoppe fra Marken, hvor
de ere til Arbeide. ISiaar Karremænd eller CrookGangen ophøre med Arbeidet, skulle de bringe Krea
turerne i Stald eller Fold og give dem Foder og anden
Pleie, saaledes som hidtil har været Brug.
8. Under Høsten skal Møllegangen, Crookgangen, Koge
mændene, Fyrbøderne, Arbeiderne i Destilleriet og
Allesomhelst, der ellers have Arbeide ved Møllen og
Kogehuset, vedblive

deres Arbeide uafbrudt, under

Frokost og Middagstimerne,

saaledes som hidtil; og

Kogemændene, Fyrbøderne, Magasbærerne o. s. v. lige
ledes blive ved deres Arbeide i Aftentimerne efter So
lens Nedgang, uaar saadant forlanges eller behøves;
men til alle saaledes anbragte Arbeidere, skal der be
tales en Extragodtgjørelse for sligt Arbeide udenfor de
sædvanlige Timer.
Førend de forlade Arbeidet, skulle de dermed
Sysselsatte, saaledes som hidtil, gjøre Kogehuset reent,
vadske Møllen og feie Magassen op.
Møllen maa ikke gaae efter Kl. 6 om Aftenen og
Kogningen ikke fortsættes efter Kl. 10, uden ifølge
særlig Tilladelse fra Generalgouverneuren, som i saa
Tilfælde vil bestemme om nogen, og da hvilken Extrabetaling, der skal tilkomme Arbeiderne.
9. Arbeiderne skulle indtil videre oppebære følgende Ve
derlag :
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a) Brugen

af et Huns eller Beboelsesleilighed for

dem og deres Børn, at bygge og boldes vedlige
af Plantagen, men at holdes i tilbørlig Orden af
Beboerne.
b) Brugen af et Stykke Jord, 30 Fod i Qvadrat,
som sædvanlig for enhver Arbeider af 1ste og
2den Classe, eller om det er Jordlod, der ikke'
ombyttes, op til 50 Fod i Qvadrat.

Arbeidere

af 3die Classe ere, om der maatte blive dem til
lagt nogen Jordlod, dog ikke berettigede til nogen
saadan.
c) en ugentlig Løn af 15 Cents*) om Dagen til en
hver Arbeider af 1ste Classe, 10 Cents til en
Arbeider af 2den Classe og 5 Cents til en Arbei
der af 3die Classe, for enhver Arbeidsdag at regne.
Hvor den sædvanlige Ration af Meel og Sild efter
fælleds Overeenskomst er bleven modtaget for endeel
af den, Arbeideren tilkommende Løn, skal fuld ugentlig
Ration tages for 5 Cents om Dagen eller 25 Cents
om Ugen.
Ammer, der maae forsømme 2 Timer hver Ar
beidsdag, skal betales som for 4 fulde Arbeidsdage i Ugen.
Betalingen til Børn bliver som hidtil at erlægge
til deres Forældre, eller til dem, som staae i Forældres Sted.
Naar en Arbeider ikke melder sig til Betalings
tiden, enten personligt eller ved en Anden, vil han
have at vente til næste Betalingsdag, med mindre han
var forhindret ved Arbeide for Plantagen.
Ingen Pantsættelse eller Beslag af Løn for privat
*) 100 Cents = 1 Dollars eller $ 1 ,00.
1 Dollars = 1 Rd. 5 Mk. 4 'Sk. K. M.
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Gjæld er tilladt, ikke heller kan mere end de 2 /3 Dele
afdrages for Gjæld til Plantagen,
udtrykkelige Bestemmelse.

uden Øvrighedens

Extra Provisioner, der leilighedsvis tilstaaes paa
de sædvanlige Arbeidsdage, kunne ikke fordres som
nogen Ret, saa lidet som derom kan tinges.
10. Arbeide i Extratimer under Høsten betales som følger:
til Møllegangen og Crookgangen betales for at arbeide
i Frokosttiden 1 Styver*) og for at arbeide Middags
timerne over, 2 Styver om Dagen.
Extraprovision skal ikke gives, med mindre Arbeiderne maatte foretrække saadant, istedenfor eller
mod Afdrag i deres Pengebetaling.
Kogemænd, Fyrbødere og Magasbærere skulle
oppebære for hver Dag, Kogningen fortsættes til silde
ud paa Aftenen, et Maximum af 2 Cents om Dagen.
Ingen Tingning for timeviis Extrabetaling er tilladt.
Folk, der arbeide i saadanne Extratimer alene
skifteviis, kunne ikke gjøre Fordring paa Tillægsbetaling.
11. Haandværksfolk paa Plantagerne ere pligtige at udføre
det samme Arbeide, som hidtil har været Brug, med
at være behjælpelig ved Markarbeidet, med at karre o. s. v.
De skulle overeensstemmende med deres Duelighed
henføres til 1ste, 2den eller 3die Arbeidsclasse. Hvor
man ikke i Forveien er bleven enig om visse bestemte
Vilkaar, fastsættes Lønnen til Haandværkere af 1ste
Classe, der have fuldt Arbeide i deres Profession til
20 Cents om Dagen. Enhver allerede afsluttet Contract med Haandværkere, bliver i Kraft til indeværende
Aars 1. October.
*) 75 Styver til $ 1,00.
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Ingen Haandværker maa holde Lærlinge , uden
Plantageeierens Saratykke, og skulle saadanne Lærlinge
ansees bundne for et ikke ringere Tidsløb end 3 Aar,
hvorhos de ikke kunne afskediges eller forflyttes, uden
Øvrighedens Samtykke.
12. Ingen Arbeider er forpligtet til at arbeide for Andre
om Løverdagen, men om han er sindet at udleie sit
Arbeide, er det i sin Orden, at hans egen Plantage
har Fortrinsret dertil.
For en fuld Dags Arbeide om Løverdagen maa
der ikke forlanges eller gives mere end:
20 Cents til en Arbeider af 1ste Classe,
13
7

—
—

—
—

—
—

2den
3die

— , og
—.

Arbeide om Løverdagen kan iøvrigt paalægges af Øv
righeden , sora Straf for den Arbeider,

der har und

draget sig fra Arbeide i Ugen, for en heel Dag eller
flere, eller sora har viist sig efterladen, og i saa Til
fælde skal Arbeideren ikke nyde mere, end hans sæd
vanlige Betaling paa en Hverdag.
13. Alle Mandfolk blandt Arbeidsbefolkningen, Haandværkere indbefattede,

og som ere over 18 Aar, ere

forpligtede til skifteviis at tage Nattevagten paa Plan
tagen, hvor de arbeide, men dog kun en Gang i
10 Dage.
Tilsigelse skeer før Middag om at afbryde Arbeidet om Eftermiddagen med Ammerne og at komme
til Arbeide næste Dag Kl. 8.
Vagten sættes paa sædvanlig Maade fra Solens
Nedgang og til dens Opgang.
Ovenstaaende Bestemmelse medfører imidlertid kun
Tvangspligt for Arbeiderne, hvor frivillige Vagtholdere

155
ikke kunne erholdes for den Betaling, som Plantagerne
maatte ville give, for at indvinde den Tid, der gaaer tabt
ved at anvende deres almindelige Arbeidere til Vagthold.
De mandlige Arbeidere ere ligeledes forpligtede
til, een Gang om Maaneden paa Søn- og Helligdage,
at tage Dagvagt paa Gaarden og at passe Kreaturerne
mod at modtage deres sædvanlige Betaling for en Uge
dags Arbeide. Denne Kegel er ogsaa anvendelig paa
Crook-Gangen.
Alt, hvad der angaaer Vagtholdet, bør ordentlig
indføres i Plantagens Journal.
Dersom en Arbeider, uagtet han er bleven lovlig
tilsagt, ikke indfinder sig til Vagthold, maa en anden
Arbeider leies i den Udeblevnes Sted og paa hans
Bekostning, dog ikke over 15 Cents.
Naar Nogen modvilligen forlader sin Vagt , eller
forsømmer den, bliver han at anmelde for Øvrigheden,
for at straffes efter Omstændighederne.
Arbeiderne, der forsætligen afholde sig fra Arbeide
paa en Arbeidsdag, have forbrudt deres Løn paa den
Dag og ville desforuden have at betale en Bøde, at
indeholde i deres Løn, af 7 Cents for en Arbeider af
1ste Classe, 3 Cents for en Arbeider af 2den Classe
og 2 Cents for en Arbeider af 3die Classe. I Høsten
og paa Dage, da der males, ville slige Gjenstridige , om de ere anbragte ved Værkerne eller med
at skjære Sukkerrør eller Crook-Gangen, blive ifunden
en Tillægsstraf af Øvrigheden paa indgiven Klage
over saadant Forhold.
Arbeidere, der afholde sig fra Arbeide en halv. Dag,
eller som bryde af med deres Arbeide, førend de have
Hjemlov, have forbrudt deres Løn for en Dag.
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Arbcidere, der ikke komme paa Arbeide til rette
Tid, have derved forbrudt en halv Dags Løn.
Forældre, der holde deres Børn fra Arbeide, skal
mulcteres istedetfor Børnene.
Ingen Huusleie maa herefter beregnes for Ude
blivelse fra Arbeide eller for Løverdagen.
Arbeidere, der modvilligen afholde sig fra Arbeide,
for 2 eller flere Dage i Ugen, eller som gjøre Vane
af at holde sig borte, eller som udføre deres Arbeide
skjødesløst eller efterladent, skulle paa Klage til Øv
righeden straffes efter Fortjeneste.
16. Arbeidere, der forgribe sig paa nogen Befalingshavende
paa Plantagen, eller som sammenrotte sig for at hæmme
eller standse Arbeidet,

eller enes om at afholde sig

derfra, og bryde deres Forpligtelser, skulle straffes efter
Loven, efter at Sagen af Øvrigheden er undersøgt.
17. Indtil Forholdsregler kunne blive vedtagne, for at sikkre
Arbeiderne Lægetilsyn og bestemme de Syges og Sva
ges Behandling, fastsættes det herved:
at svage og affældige Personer, der ere uskikkede
til Arbeide, skulle, som hidtil, underholdes paa de
Plantager, hvor de høre hjemme, og pleies af deres
nærmeste Paarørende;
at saadanne Affældiges Forældre eller Børn ikke
maae fraflytte Plantagen og lade dem tilbage, uden at der
sørges for dem, til Eierens eller Øvrighedens Tilfredshed ;
at Arbeidere, der paa Grund af Sygdom eller
syge Børns Pleie, ikke kunne passe deres Arbeide,
skulle derom

gjøre Melding til Forvalteren eller en

anden Befalingshavende paa Plantagen, som, naar Til
fældet synes farligt og den Syge hjælpeløs, skal drage
Omsorg for, at der skaffes Lægehjælp;
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at alle syge Arbeidere, der under deres Sygdom
ville forblive paa Hospitalet, skulle pleies paa Plan
tagens Bekostning.
18. Dersom en Arbeider, der er anmeldt syg, skulde no
gensinde blive funden fraværende fra Plantagen, uden
Tilladelse eller omdrivende der, eller sysselsat med
Arbeide, der forudsætter Helbred, skal han agtes for
at have skulket og for modvillig at have unddraget
sig Arbeide.
Naar en Arbeider paaskyder Ildebefindende og
ikke er tilsyneladende syg, skal det paaligge ham , at
bevise saadan Sygdom ved Lægeattest.
19. Frugtsommelige Koner skulle som forhen kun arbeide
med den lille Gang, og efter deres Nedkomst ikke
kaldes til Arbeide, før 7 Uger ere forløbne.
Smaa Børn skulle fødes og pleies under Arbeidstimerne paa et passende Sted og paa Plantagens Be
kostning. Ingen tillades at afholde sig fra Arbeide,
under Paaskud af at pleie en Syg, undtagen Konen
og Moderen i farlige Sygdomstilfælde.
20. Det er Forvalterens Pligt at melde for Politiet ethvert
smitsomt eller mistænkeligt Sygdomstilfælde eller Døds
fald, isærdeleshed om stor Forsømmelse antages at
have fundet Sted, eller naar Børn have været forsømte
af deres Mødre, for at den Skyldige derefter kan blive
draget til Ansvar og straffet efter Loven.
21. Driveren*) paa Plantagen skal have 4V2 Dollars i maanedlig Løn, om ikke anderledes betinges.
Driverne kunne afskediges paa enhver

Tid af

*) Driveren er en af de flinkeste Negere; han paaseer kun Arbeidets ordentlige Udførelse.
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Aaret med Øvrighedens Tilladelse.

Det er Driverens

Pligt at see Arbeidet forsvarligen udført, at overholde
Orden og Fred paa Plantagen, saavel under Arbeidet,
som ellers og at forebygge eller anmelde alle Uordener,
der maatte begaaes. Skulde nogen Arbeider fornærme
ham, eller bruge Uqvemsord mod ham, under, eller i
Anledning af Opfyldelsen af hans Pligter, skal saadan
Person straffes efter Loven.
22. Ingen Arbeider maa uden Eierens eller Forvalterens
særlige Tilladelse tilegne sig Træ, Gi'æs, Urter, Frugter
eller deslige, henhørende til Plantagen; eiheller maa
han tilegne sig saadant fra andre Plantager,

saalidet

som skjære Sukkerrør eller brænde Kul. . Personer,
der heri findes skyldige, skulle straffes efter Loven,
med Bøder, eller Fængsel med haardt Arbeide, og
den blotte Besiddelse af saadanne Sager, hvorfor ikke
tilfredsstillende kan gjøres Rede, skal ansees som til
strækkeligt Beviis for ulovlig Erhvervelse,
23. Alle Contracter, der ere i Strid med foranstaaende
Regler, skulle være ugyldige og magtesløse, og Plantageeiere eller Forvaltere, der befindes i nogen Fremfærd,
sigtende til forsætligen at modarbeide eller hæve disse
Bestemmelser, være sig umiddelbart eller middelbart,
skal erlægge en Mulkt af indtil 200 Dollars.
Gouvernementshuset, St. Croix, den 26. Januar 1849.

P. Hansen.
Ved denne Lov kunne Planterne vedblive at dyrke
deres Plantager og nyde Godt af disses Productioner.
Det kan ei betvivles, at Emancipationen har udøvet
en velgjørende Indflydelse paa Negerne i det Hele — men
først en senere Periode vil afgjøre -de af samme flydende
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Resultater.

Meget vil naturligviis afhænge af Gouverne-

mentet — navnlig i at opretholde Arbeidet til en bestemt
Priis.
I denne Henseende bør Loven strengt overholdes,
thi mildnes den, fremkaldes uundgaaelig Lediggang og Løsgjængeri, hvilket vil have Øens Ruin tilfølge.
Principet: ,,at Arbeidet selv skal bestemme sin Priis"
er rigtigt, men der findes Undtagelser under visse Omstæn
digheder. Mennesker, som nylig ere løste af Slaveriets
Baand, kunne ei upartisk bedømme Arbeidets Værdi og det

i er en nødvendig Følge, for at undgaae mange Onder, at
Gouvernementet fastsætter denne Priis ved Lov.
Nogle

1

• ville vel lide herunder, men Pluraliteten vinder

man

i seer saaledes det største Løsgjængeri paa de fleste engelskr
f

vestindiske Øer, hvilket er forhindret paa de danske, ved at
bestemme en fast Priis for Arbeidet og opretholde denne P^orord-

t ning ved billige Love. For at forebygge hiin Forbandelse
) (Lediggang) fra de vestindiske Øer, er en saadan Tvang baade

i nødvendig og retfærdig — og man maa fordømme dem,

) der kjæmpe for en større Frihed for en uvidende Masse
I Mennesker, der snart vilde føle sig mere ulykkelige herved

) end ved selve Slaveriet -— disse Forkjæmpere gjøre Uret mod
i Samfundet og lade sig forlede af en falsk Menneskekjær1 lighed!

Noget ganske Andet har været Tilfældet med Største) delen af de Negere, der vare Slaver i Byerne — isærdeles-

I bed paa St. Thomas. De have næsten Alle forladt deres
t tidligere Herrer og altfor Mange have hengivet sig til et
a ørkesløst og som oftest lastefuldt Liv. Der fandtes Vaga-

J bonder nok før Emancipationen •— men efter samme have
t) de betydelig formeret sig; sligt udøver naturligviis en uheld-

Li' bringende

Indflydelse paa Byernes Moralitet og Religions
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tilstanden er kun maadelig. At slige Subjecter efterhaanden
synke ned i Armod og Laster er en ligefrem Følge heraf.
Eierne af de forhenværende Slaver have lidt et stort
Tab ved Emancipationen — de, der ei kunne forstaae dette,
maae i Sandhed være blinde.

Nu, da Arbeiderne ere frie,

ere naturligviis Plantagernes Værdi betydelig nedsat

—

Udgiften paa dem er forøget i en anseelig Grad, og Ind
tægten er nødvendigviis formindsket. — Der findes naturlig
viis enkelte Undtagelser, f. Ex.

der hvor Jorden letteligen

kan pløies.
Man kan ei nægte, at der svæver en stor Uvished over
Fremtiden, hvilket end mere forringer Plantagernes Værdi
og saafremt Arbeiderne blive misfornøiede med en Eier og
forlade Plantagen (hvilket de jo Alle kunne gjøre paa eengang — ved Opsigelse til 1. Octbr.), vilde han være aldeles
ruineret, saafremt han ei kunde skaffe Folk til at udfylde de
Andres Plads. Smaae Plantager, især de, hvor der ei dyr
kes Sukker, hvor Eieren ernærede sig og sin Familie ved
en lille Flok Qvæg, ved at slaae Græs og hugge Brænde,
ere nu næsten aldeles værdiløse og mange ere ganske forladte;
paa enkelte seer man den forhenværende Herre forene sig
med Arbeiderne — hans tidligere Slaver — for at forskaffe
Familien en tarvelig Tilværelse. Og desuden, hvormange
Enker og Børn (uden Forældre), ja enkelte hele Familier
ere ei blevne satte i den største Forlegenhed ved Emanci
pationen, da de ofte næsten ganske vare afhængige af deres
faa Slavers Arbeide; de udleiede nemlig disse, deels som
Markarbeidere, deels som Haandværksfolk, hvorimod de nu
ere blevne berøvede ethvert Subsistentsmiddel.
I længere Tid kunde den danske Regjering ei bevilge
nogen Erstatning til de forhenværende Slaveeiere, tildeels
som en Følge af Finantsernes betydelige Udgifter til den
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slesvigholsteenske Krigs Førelse.

Som bekjendt er denne

Sag bleven discuteret paa det Heftigste og blandt andet er
der bleven indsendt et Andragende fra Beboerne af Øerne
St. Thomas og St. Jan,

der var meget vel skrevet*);

da

Sagen jo nu er afgjort, ihvorvel ei saa ganske svarende til
de første Forventninger, ville vi ei videre indlade os herpaa, men skulle kun bemærke: at man i hiin Petition kunde
have tilføiet, at saafremt Øernes Bestyrelse ei havde været
saa viselig ledet af Authoriteterne, disse været understøttet af
Indvaanerne, og Colonisterne ei havde deelt Gouvernementernes Anskuelser, i at behandle deres egne Slaver saa vel,
at den fortrykte Slavetilstand omdannedes til en friere Ud
vikling, end denne noget andetsteds har været — ihvorvel
det maaskee havde været mere politisk for disse, at holde
Slaverne i den dybeste Uvidenhed — da, havde upaatvivlelig en langt større Ødelæggelse fundet Sted paa Øerne
og de kunde have tabt deres Værdi som Colonier for en
lang Aanække. Uafhængigt heraf, reddedes den danske
Regjering selv for store Tab, da den havde udstrakte Besid
delser paa alle tre Øer.
Forinden vi slutte Capitlet ville vi henlede vore Læ
seres Opmærksomhed paa den arbeidende Classes nuværende
Tilstand, navnlig paa St. Thomas. Visse Professioner beskjæftige en Mængde — maaskee for mange Mennesker,
saasom: Tømrere, Murere, Skræddere, Skomagere, Sned
kere, Skibsbyggere, Cigarmagere og Sjouere — om
man kan medregne disse til en Profession.
Der
ere Færre anbragte som Tjenestefolk eller i anden lig
nende Beskjæftigelse.

Alle disse Folks Løn er meget høi

— i Gjennemsnit fra 6 til 25 Dollars om Maaneden. Mange
af disse Haandværkere ere store Fuskere; dog er der ogsaa
*) Vi henvise til den Berl. Tid. af 12 eller 13 Februar 1852.
11
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endeel flinke Folk, der til enhver Tid kunne faae tilstræk
keligt Arbeide. Fruentimmerne erhverve især deres Under
hold som: Ammer, Sypiger, Huustyende, Vadskerkoner,
Fiskersælgersker og endelig en særegen Classe, dei udsælge
alle mulige nødvendige Artikler — saavel Luxusgjenstande,
som Fødevarer — hvilke de bære paa Hovedet i en Slags liæbakke, og vandre saaledes fra Huus til Huus med deres \arei.
Naar man er vant til at see den Driftighed, dei her
sker i de nordligere Lande ved alle Haandteringer, vil man
med Rette forbauses over den Tid Vedkommende anvende dertil
i Vestindien. Climatet bidrager vel endeel til denne Lang
somhed, men, som oftest have Svende og Drenge aldeles
ingen Interesse for deres Mesteres Velfærd og man er al
deles uvidende om den moralske Forpligtelse, der paahviler
Enhver, som indgaaer nogen Contract, hvilken Forpligtelse
skulde bidrage til Troskab og Flid. — Sligt gaaer naturligviis tilsidst ud over vedkommende Kjøber.
Det vilde maaskee her være passende at bemæike
de Onder, som overalt hvor Slaveriet existerer eller har
existeret, følger af samme. Vi holde os iøvrigt nærmest til
de danske Øer:
Den Drift, Slaven føler i sig til at fuldføre det ham
paalagte Arbeide, opstaaer ingenlunde af Lyst til hans dag
lige Beskjæftigelse, men ene og alene af Frygt for at blive
underkastet Straf, indtil han fuldbyrder det Forlangte. Han
kjender ei til at arbeide med Lyst og er naturligvus mis
undelig paa hans begunstigede Mester, der kan nyde For
nøjelser og anvende sin Tid, som han lyster, uden at be
høve at qvæle sig med Hverdagslivets Møisommeligheder thi naar Sligt skeer paa Commando, bliver det end mere
trivielt og møisommeligt.
Denne Mangel paa Virksomhed, jeg vil slet ikke tale

163
om Ærgjerrighed, har altid dannet en uoverstigelig Skranke
tor den afrikanske Menneskeraces Fremskridt.
De føle, og det med Rette, Slaveriets Skamplet: „Af
hængighed og Underkastelse af en Andens Villie"; altid
møisommeligen at maatte arbeide for andre Mennesker, har
været den Kræftskade, der er trængt ind, selv i deres Sjæl
og det er saaledes ei forunderligt, om de fra dette Stand
punkt betragtede Friheden som det største, ønskeligste Gode
• i Verden.
Men denne Tankegang uddøer ingenlunde med Slave
nets Ophør — den er indpodet og fastklamrer sig gjennem
flere Generationer ! Og seer man ikke hyppigt Mange, der
aldrig have været underkastede Slaveriets Aag,

unddrage

sig Arbeide!? Det er næsten utroligt, hvor liden en Deel

af St. Ihomas's arbeidende Classe virkelig er i Tjeneste
i Byen
næsten ethvert Tjenestetyende i Familierne,
har Een eller Flere, der afhænge af det, da disse, istedetfor selv at forskaffe sig en Tilværelse ved at arbeide, langt
[ hellere modtage Levninger af Fødevarer af Een og et Sove-

i stod af en Anden. Dette er alt hvad der behøves i et tro-

[ pisk Clima, naar man undtager en Smule Klæder, og med en
3 slig Levemaade ere de tilfredse — at kjende til et Hjems
[ Behageligheder kan der ei være Tale om.

Et andet Onde, der hersker i den arbeidende Classe,
) er den Anskuelse : ,,at det er ydmygende at arbeide". St.

; Thomas, som Handelsby, kjender imidlertid mindre hertil,
9 end Øens Plantager — thi Kjøbmændene, som med faa
Undtagelser ere Fremmede, ere meer eller mindre virk
somme og give saaledes Negeren et godt Exempel. Dog
J burde Mange, der raisonnere over Negerens Afsky for Anstrænggelse, først see sig selv i Speil — naar de f. Ex. betragte
bdet som en Scandale, at bære den mindste Pakke gjennem
11*

'
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Gaderne, hvorfor finde de det da saa latterligt, at Ilaandværkeren efteraber de Andre og stolteligen spadserer foran
den halvnøgne Lærling, der bærer hans Værktøi? Af hvem
har han lært dette ? Af Eder selv og Latterligheden falder
tilbage paa Eder!
Uheldigviisboer sjelden n o g e n megen virksom Aand i en Syd
boer eller Vestindianer, hvilket forplantes paa Børnene derved,
at de fra den spædeste Alder opvartes altfor meget. Ifølge Nege
rens Mening er man først „Gentlemen", naarman har Commando
over Andre og saaledes idetmindste kan tiltvinge sig Agtelse,
Naar man seer en Arbeidsmand ved sit Haandværk, er
han altid omringet af endeel unge Lærlinge, hvis eneste beskjæftigelse bestaaer i, at række deres Mester hans Værktøi, etterhaanden som det skal bruges, og andre deslige Smaatjenester.
Ligeledes sikkrer Huustyendet sig slige Opvartere, dei
gaae i Byen for dem og i det Hele taget sørge toi
deres Comfort! Slaveriet har ogsaa tjent til at udslette,
hvad man kalder fiin

Følelse eller Delicatesse — det har

gjort Manden til Tyran.
lavere Classer.

Vi referere hermed især til de

De Undergivne behandles ofte høist uret

færdigt i deres Tjeneste, men kjende intet Middel herimod; ;
de blive da hævngjerrige, og da de sjelden kan udøve
denne Følelse paa Ophavet til det Onde, søge de Gjenstanden andetsteds. Hovedtrækkene i de arbeidende Clas-

sers Characteristik er derfor: Herskelyst og Tyranni. Ue
ere de strengeste Mestere, de meest tyranniske Ægtemænd J
og de grusomste Forældre 5

hvorofte pines ikke Naboernes <

Høreorganer ved de ynkeligste Børneskrig, der ere frembragte ;
ved Straf enten med Remme, med et Stykke Brænde eller

andet farligt Redskab, thi den opbragte Mester, Fader eller
Moder, gribe det første det bedste for at tilfredsstille deres c
Opbrusning.

Offeret har naturligviis kun det Alternativ: at J
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udholde, hvad det sandsynligviis classificerer blandt Barn
dommens uundgaaelige Onder — og Tanken: Touren kommer
nok engang til dig — og da gaaer det ud over den næste
Generation. Det var ønskeligt, om man forsøgte paa at for
hindre dette Onde ved Lovens Magt!
En anden , ikke mindre alvorlig Følge af Slaveriet, er
Hang til Ødselhed.

Lnder Slaveriet erholdt Tjenestetyendet

Alt, hvad det behøvede, og uden at kjende Værdien paa
nogen Artikel, ere de nu ødsle. Denne Ødselhed viser sig
isærdeleshed i Klædedragten.
\ el er det glædeligt at see, selv den Fattigste, an
stændig klædt, men her seer man overalt Klædedragter,
hvis Værd langt overstiger Vedkommendes Pung, og da man
lægger altfor megen Vægt herpaa, ere de fleste Tjeneste
folk i en dyb Gjæld og det uagtet deres brillante Løn.
Haandværkeren vilde skamme sig ved at vise sig offent
lig i sin Arbeidsdragt, og i hvor meget man end skynder
paa sin Tjenestepige for at faae et eller andet vigtigt Ærinde
udført i en Hast, skal hun dog altid skifte Klædedragt og
pynte sig, for hun begiver sig paa Veien. Og hvad er
Følgerne af dette? Som alt bemærket er Størstedelen, om
de end have stadig Condition, i Gjæld, og deres Savn i
Sygdomstilfælde eller i deres Alderdom, vilde i Sandhed
væie overordentligt, naar de ikke gjensidig stod hinanden
bi i en foibausende Grad. Denne Medlidenhed er hyppig gaaet
for vidt, da ofte Lediggang og Betleri fremstaae paa denne
Maade. Man vil altsaa ei mere undre sig over at træffe
saamange Vagabonder paa et Sted, hvor der hersker en saa
stoi Afsky for al Arbeide. Det er ogsaa forunderligt nok
at de, som betragte det for en Nedværdigelse at arbeide,
ingenlunde finder sligt ved „at tigge". Det er sørgeligt
at see Folk,

som ingenlunde behøvede at være afhængige

166
af Andre, uden Skam anraabe om Medlidenhed og vente at
man skal hjælpe dem, som en Ting, der følger af sig selv
de blive meget fornærmede ved et Afslag eller naar man
skulde være letsindig nok til at byde dem mindre end en Eeal^),
og man kan i slige Tilfælde være rolig for, at de da ingen
lunde betragte Vedkommende som en „Gentlemen".
De ovenanførte Onder føre altsaa til Udsvævelser og
Mange foretrække, af lutter Dovenskab, at føre et lastefuldt
Liv. — Resultatet bliver ofte: — „Mangel paa Beskjæftigelse er Koden til alt Ondt'
Forbrydelser.
I de hyppigste Tilfælde foragtes Ægteskabet, og ifølge
officielle Beretninger ere 3 /4 af de her fødte Børn
Ba
starder. Var denne Synd endda indskrænket til de ringeie
Classer — men man maa høiligen beklage, at see saamange agtværdige Mænd deeltage i, og derved vedligeholde,
denne ødelæggende Last.
Da der udsælges Rom til en meget billig Priis fia 25
forskjellige priviligerede Værtshuse — eller Kneiper
, skulde
man tro, at d e r herskede megen Drukkenkab i Byen
men
dette er ingenlunde Tilfældet.

Her findes kun faa Drukken

bolte og det er et sjeldent Syn, at see en beruset Person
paa Gaderne — derimod er dette hyppigt Tilfælde med de
engelske og amerikanske Matroser. Pluraliteten bruge dog meei
eller mindre stærke Drikke, men enten er det kun til Maade,
eller maaskee man er bedre vant til disses Nydelse.
Man hører altid, at det er meget dyrt at leve paa St.
Thomas. Dette er ganske sandt, navnlig for Embedsclassen.
Der udfordres en god Gage til at bestride Huusleie, Levemaade. Løn til Tjenestetyende og mangen en Luxusartikel,
der under et tropisk Clima, saa let bliver til Nødvendighed
i den Stiil Sligt finder Sted. Dog staaer det naturligviis
*) 1 Real = 12 /5 R. M. — 15 Realer = ^ l,oo.
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Enhver frit for, at vælgB en simplere Levemaade og derved
betydelig forringe Udgifterne.
Den arbeidende Classe leier i Almindelighed Værelser
fra 1 til 8 Dollars maanedligt; vel synes dette dyrt, men
det staaer dog i Forhold til den Priis, man giver for Boutiquer og større Vaaningshuse. Huusudgifter forøges ved Van
skeligheden for Eieren i at vedligeholde sin Eiendom mider
et saadant Climat — og hyppig bedrages han ganske for Leien.
Den fattige

Classes Hovednæringsmidler

i'i sk og Hvedebrød.

bestaae

i:

Som bekjendt spiser man ei Rugbrød

i Vestindien og Hvedemelet sælges ofte til en overordentlig
lav Priis — intet Bønderfolk kunne rose sig af at spise
bedre Brød, end St. Thomæ Fattige.
Der er stor Mangel paa gode offentlige Skoler i Byen.
Indtil for faa Aar tilbage bleve ingen af disse understøttede,
hverken af Gouvernementet eller af Indvaanerne.

Havde

man ei Søndagsskolerne, oprettede af Privatpersoner, vilde
Børn opvoxe i den største Uvidenhed.
Den danske Konge forordnede engang at der skulde
bestemmes et I ond til oifentlige Skolers Opbygning paa
Øerne. Dette l 1 ond anvendtes til dyre Skolebygningers
Opførelse paa St. Croix, men St. Thomas fik ing^n.
I 1848 afløstes de spanske Tropper af danske Fri
villige , som ankom i Slutningen af Aaret.
Cc. 400
Md. friske, nylig fra Krigen komne Tropper, bidroge
betydelig til Ordenens Vedligeholdelse paa St. Croix og
St, Thomas — St. Jan har kun et Fort, hvor Land
fogden boer, men ingen Garnison. — Ved en Ulydighed
af Negerne paa Plantagen „two Friends" blev en Negerinde
skudt i Februar 1849, men dette havde ingen videre Følger.
To danske Orlogsbrigger vare forblevne i Farvandene i
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længere Tid — men endelig afgik- den ene i Marts s. A.
og, som sædvanlig, forblev kun een paa Stationen.
Endeel Rivninger opstod mellem den militaire Overcommando og Generalgouverneur Hansen, hvoraf Følgen var,
at Denne d. 3. April. 1849 overtog Styrelsen af alle
militaire Anliggender og endeel Officerer hjemsendtes. I
October 1850 var der nogle ubetydelige Uordener i Christianssted, foranlediget

ved at man søgte at indskrænke

Bissekræmmernes Antal paa Øen.
Fruentimmerne spilte,
som ved de fleste Negeruroligheder, atter her Hovedrollen.
Istedetfor Titel Generalgouverneur. tillagdes Vedkomkommende kun: Gouverneur for Fremtiden — og Gouverneuren over St. Thomas og St. Jan, skulde foi Fremtiden
føre Titel af Commandant.
I Aaret 1851 afløstes Gouverneur Hansen af Justitsraad Feddersen, der overtog Gouvernementet over Øerne
den 24. Juni s. A.
Under dennes Gouvernement aabnedes Øernes første
„Colonialraad" under Gouverneurens Præsidium, i 1852.
Medlemmerne bestode af 4 Kongeligvalgte og 16 af Valgdistricterne — 6 fra St. Thomas, 2 fra St. Jan og Resten
fra St. Croix's to Districter. — Forsamlingen aabnedes i
Christiansted den 8. October; Møderne holdes for lukkede
Døre.
Samme Aar begyndte den gule Feber at rase, hvorfor
især en Mængde Matroser og Soldater bleve Offre
navnlig
leed St. Thomas meget, saavel dette Aar, som det følgende.
En Handelstractat afsluttedes samme Aar med St. Do
mingo.
Ved Juletider udbrød der Uroligheder i Christiansted,
foranledigede ved det Forbud: ,,at der, paa Grund af den
megen Sygdom, ei maatte afholdes Dands „efter Tromme"
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midt i Byen, men kun i sammes Udkanter." Desuagtet af
holdtes Dandsen i et Huus midt paa et Torv, og da Politiet
skred ind, forjagedes og stenedes det.

Havde de ei faaet

Døren til Politibygningen ismækket til rette Tid, kunde det
bave seet galt ud for dem. Don militaire Magt reqvireredes,
og da man vedblev at overdænge Soldaterne med Steen,
blev tilsidst skudt skarpt.

5 Negere, deriblandt en bøit-

frugtsommelig Kone, dræbtes, og en Deel bleve saarede.
Olden og Ko tilveiebragtes atter ved Militairets faste
Holdning.

Følgen heraf var Militsecorpsets Afvæbning.

Den følgende Dag udkom følgende
Proclamation;
Det er med den dybeste Smerte, at jeg har seet Byens
Rolighed forstyrret ved Uordener, der ere udartede til An
greb paa den offentlige Magt og derved have ledet endog
til Blodsudgydelse og Tab af Menneskeliv.
Enhver tro Undersaat maa erkjende,

at Øvrigheden

skal adlydes og at Angreb paa dens Officianter eller den
militaire Magt maa standses ved Midler, som i saadanne
Tilfælde staae til Raadighed. Hvorvidt Nogen maatte være
gaaet videre i Brugen af sitVaaben, end Omstændighederne
krævede, vil uden Ophold blive Gjenstanden for lovlig Un
dersøgelse. Fremfor Alt maa den offentlige Rolighed haandhæves.
For at forebygge den Fare for den almindelige Sikker
hed, som kan opstaae af ; at de hos Militsetropperne om
kring i Husene beroende Vaaben, naar disse faldt i Hæn
derne paa Ildesindede og Urostiftere, har jeg foranstaltet
dem henbragte i Fortet, hvorfra de, i fornødent Fald, naar
Militsetropperne skulle blive indkaldte, kunne udleveres til
de Yedkommende.
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De i Helligdagene brugelige Optog gjennem Gaderne,
saavelsom mindre

Samlinger af Mennesker paa Gaderne

eller offentlige Pladse, forbydes fra nu af indtil Videre.
Christiansteds Indvaanere! I Hans Majestæt Kongens
Navn opfordrer jeg Eder til at bistaae mig i Overholdelsen
af Byens Rolighed!

Lad de faldne Offre for dette første

Brud paa den offentlige Orden, under mit Gouvernement,
være en Opfordring til at afværge nogensomhelst Gjentagelse af slige beklagelsesværdige Optrin.
Gouvernementet over de dansk - vestindiske Besiddelser, den
25. December 1852.

Feddersen.
Gouverneur Feddersen skal maaskee i indeværende Aar
(1855) afløses, hvilket inaa ansees for skadeligt for Øernes
Administration.

Neppe

bar en Mand nogenlunde sat sig

ind i de coloniale Forretninger og netop begyndt at høste
Frugterne heraf, før han kaldes tilbage, for at give Plads for en
anden Embedsmand, der ligeledes maa begynde forfra.
Grunden hidrører jo imidlertid ogsaa meget af Vedkommendes
Ulyst til at binde sig for en lang Aarrække paa et saa
fjerntliggende Sted fra Hjemmet.
Gouverneur I. F. Schlegel har den 27. April 1855
overtaget Gouvernementet over de vestindiske Øer; forinden
Gouv. Feddersens, kort efter paafulgte Afreise fra St. Croix,
modtog han flere Hengivenheds-Adresser, deels fra Øens
Communalbestyrelse, deels fra andre Borgere og Privatfolk.
Communalbestyrelsen. udtaler sig blandt andet saaledes: ,,Idet
vi tage Afsked fra Deres Excellence ønske vi, paa egne og
St. Croix's Indvaaneres Vegne, offentlig at udtale vor store
Erkjendtlighed for Deres kloge og omsigtige Bestræbelser
for at bevare os for Choleraens Ødelæggelser, der i lang
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Tid rasede saa frygteligt paa Naboøerne. Vi tvivle ikke
om, at det var Deres Viisdom i at beslutte og Deres Fast
hed i at udføre de nødvendige Forholdsregler til vor Be
skyttelse , som, næst efter Gud, sikkrede vor lykkelige Be
varelse for Sygdommen.

Vi anerkjende taknemmeligen den

Iver, Udholdenhed og Duelighed, som De har lagt for Da
gen, ved heldigen at sætte hiin vigtige repræsentative Insti
tution, vort Colonialraad, i Værk. Hvormeget denne kon
gelige Gave er værd for Coloniernes fremtidige Velfærd er
allerede seet og følt ved de Fremskridt, der ere gjorte i
at reformere Lovene, at befrie dem fra Forvikling og Uty
delighed og i at reducere dem til en simpel systematisk
Lovbog.

Vi kunne ikke lukke Øinene for det Factum, at

hvis Colonialloven fra Begyndelsen af var bleven betroet til
mindre liberale, kloge og virksomme Hænder, saa vilde dens
Værdi have
vaanerne."

været

meget

mindre iøiefaldende for

Ind-

Ellevte Capitel.
De forskjellige Religionssecters Historie.

Vi ville i dette Capitel kortelig omtale de forskjellige
Religionssecter, nærmest med Hensyn til St. Thomas.
Det dansk-vestindiske Compagnie, som indsaae Vigtig
heden af Religionens Indførelse paa de vestindiske Øer,
foranstaltede kort efter Coloniens Grundlæggelse offentlig
Gudsdyrkelse, fornemrndlig efter luthersk Ritus. Vi have
tidligere seet, at i Gouverneur Iversens første Befaling paa
bødes det at helligholde Søndagen, idet alle Indbyggere
paalagdes at møde til Gudstjeneste i Christiansfort, enten om
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Morgenen eller Eftermiddagen. Den om Morgenen afholdte Guds
tjeneste var paa Dansk — den om Eftermiddagen rimeligviis paa Hollandsk.

Vi vide ei, hvilke de første Geistlige

vare i Coloniens tidligste Historie — men at det ei var
Lægmænd er vist nok 7

da disse paa denne Tid sjeldnere

paatoge sig det præstelige Embedes Ansvar og Pligter.
Ligeledes sees af de 1678 udstedte Gavebreve, at et lyder
paa: „Præstens Plantage" og et paa Navnet: „Domine
Oleandus". Den første Plantage maa have været bestemt
for den lutherske Præst, der sandsynligviis er kommen ud
med Gouverneur Iversen og til hvis Underhold der saaledes
blev truffen Foranstaltninger. Ved at eftersee den lutherske
Kirkes Beretninger, erfares, at de kun gaae tilbage til Aaret 1688, i hvilket Aar Navnet ,,A. Bastian" findes
skrevet som Præst,

ind

Han har rimeligviis været længei'e Tid

paa Øen, før han begyndte sin offentlige Virken som fast
ansat Præst ved en regelmæssig Kirkegang.
Det Væ
relse , der saaledes var indrettet til Kirke, hvilket varede i
mange Aar, findes endnu i Fortet — nu bruges det til
ganske andet*).

To Gravstene ligge tæt ved Indgangen —

de udgjøre nemlig en Deel af Gaardens Brolægning.

Paa

den ene staaer indskreven General J. M. v. Holten, som
døde 1708 — den andens Indskrift er ulæselig.
Danmark udsendte bestandig lutherske Præster, enten
til Afløsning eller ved indtruffen Dødstilfælde — og denne
Kirke blev saaledes velvedligeholdt med Hensyn til Prædikanter.
Disse Geistlige have kun været meget kort Tid paa Øen i
deres Embede eller ogsaa ere de blevne Offre for Climatet,
thi fra 1688 til 1750 — et Tidsrum af 62 Aar — findes
anført 18 — altsaa i Gjennemsnit have de kun beklædt
deres Embede i tre Aar hver.
*) Officeersqvarteer.
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Her

vedføies en Liste over alle Præster, tilligemed

Angivelse af det Tidsrum, de have gjort Tjeneste ved den
lutherske Kirke paa St. Thomas:

Navn

A. Bastian
E. Monrad

Tjenestetid

1688 — 1695 I
1695—1696

D. Fenrich
A. Chorne

1697 — 1701

A. Samsing

1708 — 1711

C. Fischer

1711 — 1714
1714—1717

C. Eiise
C. Brandt
F. Tandrop
A. Dietrichs
A. Thamsen
N. Bang
F. Hoffmann
M. Walberg
Heldt
S. Bjergboe
R.
H.
R.
S.
J.

Frick
Æreboe
Frick
Baar
Borch

Vedtegninger

1701 — 1708

1718—1720
1721 — 1722
1724 — 1732
1732—1733
1735—1736
1737
1739
1740
1741 — 1747
1747 — 1750 i
1750 ,
1750—1754
1754 — 1759
1759 — 1765

M. Salling

1765

M. Aalholm
C. Rørdam
M. Ohm

1766—1768
1769—1775
1775 — 1779

døde — Frick overtog paanj
Embedet.
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Navn

Tjenestetid

Vedtegninger

N. Gloerson

1780—1785

M. Ohm

1785— 1788

A. Kreidahl

1788 — 1790

T. Lund

1790—1795

A, Volkersen

1795 — 1813

F. Oxholm

1813—1817
1817 — 1819

constitueret fra St. Croix.

1819—1821

constitueret fra St. Croix.

A. Volkersen
F. Oxholm
Karmark
J. Prætorius
S. Ortved
J. Prætorius

1821
1822—1826
1826—1828
1828 — 1830

A. Brøndsted

1830—1832
1832 — 1840

J. Bagger
F. Tolderlund

1840—1843
1843 — 1851

W. Tidemand

1851 — 1854

J. Bagger

tillige ansat som Præst paa
St. Croix.
tillige Missionair,

constitueret fra St. Croix.

constitueret fra St. Croix.

Omtrent 1750 lagdes Grundstenen til en Kirke circa
150 Alen Nordost for Fortet. — Murene opbyggedes, men
derved blev det.

Præsten, som paa den Tid beklædte Em

bedet, H. Øreboe eller Ærøboe, -døde kort efter og begra
vedes mellem Murene. Grunden solgtes senere og der blev
opført en privat Bygning paa Fundamentet.

Da

man for

et Par Aar siden vilde udvide Bygningen, opdagedes hans
Velærværdigheds Been. Mange, som vare uvidende om
Grundens tidligere Bestemmelse, udledede heraf de gyseligste
Gisninger, indtil de erfarede det rette Sammenhæng. — Benene
bleve, efter

den

lOOaarige Hvile

bortkastet mellem det
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øvrige Affald.

Hvor

sjeldendt

ligge

vore Døde

ufor

styrrede !
I benved 111 Aar vedblev den lutherske Menigbed at
holde deres Gudstjeneste i Fortet.

Hvor stor Menigheden

var paa den Tid, lader sig ei nøiagtigt bestemme, eibeller
bvilken Tilgang den bavde fra Tid til anden; stor bar den
ikke været, da den største Deel af Indvaanerne i lang Tid
vare Hollændere, der bavde grundlagt deres egen Kirke.
Den 9. Juli 1789 lagdes Grundstenen til en ny Kirke
paa samme Sted, bvor den nuværende Kirkebygning er op
ført.

Den indviedes 14. Juli 1793 af Missionairen Lund.

Fra den Tid afholdtes regelmæssig Gudstjeneste indtil 13.
Juli 1826, da Kirken afbrændte.

Den blev imidlertid saa

hurtig gjenopbygget, at Hans Velærværdigbed Pastor S.
Ortved kunde indvie den d. 8de Juli 1827.
Til Gjenopbyggelsen bidrog navnlig Major v. Magens,
der desaarsag offentlig takkedes ved Indvielsesfesten af den
nuværende Domprovst i Roeskilde, Ortved.
Det lader ei til at den lutherske Kirke optog nogen
Slave i dens Skjød; og da de mæhriske Brødre bavde helli
get sig til Slavernes Omvendelse, er det sandsynligt, at
ingen Slave tænkte paa at henvende sig til nogen anden Kirke.
Imidlertid oprettede Frederik d. 4de 1711 et Missionscollegium, udelukkende i den Hensigt, at grunde en Missionskirke for Slaverne. Nogen Tid efter udsendte Collegiet
en Missionair og fra den Tid sluttede Missionskirken og den
lutherske Kirke sig sammen, hvilket finder Sted den Dag
i Dag. Begge Menigheder holdt Gudstjeneste i samme Byg
ning — i Keglen dansk Prædiken om Formiddagen og engelsk
Prædiken om Eftermiddagen — de havde i Førstningen
hver sin Præst — nu for Tiden altid samme Præst. Det
var imidlertid byppigen Tilfælde, at den lutherske Geistlige
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ogsaa prædikede for Missionsmenigheden, eller Missionairen
for den lutherske Menighed og som alt anført er der ingen
Missionair udsendt i en lang Aarrække.

Begge Kirkers

Lærdomme og Ceremonier er nøie overeensstemmende med
den Augsburgske Confession.

Den hellige Jsadvere uddeles

4 Gange aarligt i hver Kirke eller rettere i hver Menighed. —
Kirken har i forrige Aar mistet en duelig og nidkjær Her
rens Tjener i Hans Velærværdighed Hr. Pastor Tidemand,
der

opfyldte sine Pligter paa den elskeligste og utrætte

ligste Maade; han var lige agtet af Høi og Lav.
To Søndagsskoler ere oprettede af Menigheden, og
disse besøges af henved 200 Skolebørn;

tilmed haves —

deels kjøbt, deels foræret af den amerikanske Søndagsskoleforening — et stort Bibliothek til Disposition for Lærere
og Lærerinder, samt Disciplene.
Den hollandsk-reformeerte Kirke.
Det synes som om

de

første

hollandske Colonister

paa Øen have indgaaet en Forening til at antage en Præst,
der kunde holde Gudstjeneste for dem.

Det er mere end

sandsynligt, at disse Colonister vare nogle af de Hollændere,
som i Aaret 1667 bleve tvungne af Engellænderne til at
forlade St. Thomas.
Maaskee de allerede dengang havde en Præst og en
Kirke, thi da de anden Gacg vendte tilbage til Øen, til
stodes dem, paa Grund af deres Gudsfrygt, de samme Pri
vilegier, som de tidligere havde været i Besiddelse af. Den
Gudstjeneste, Gouverneur Iversen forordnede at afholdes om
Søndagen, er rimeligviis bleven forrettet af den hollandske
Præst. Denne Geistlige var sandsynligviis denDomine Oliandus,
som i Aaret 1688 tilskjødedes en Plantage, ifølge de an
førte Gavebreve.

Det var sandsynligviis Lønnen for hans
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Tjenester.

Ifølge den første Kirkeberetning af Aaret 1744

erfares, at den gamle Bog uheldigviis er bleven ødelagt. Men
ved at undersøge de lutherske Kirkeberetninger, sees at der
af og til er omtalt hollandske Geistlige i Tidsrummet 1688^—1744 og dette, i Forbindelse med at de fleste Indvaanere
bestode af Hollændere, lader os slutte at det hollandske
Sprog i mange Aar har været „den indfodte Tunge" , der
selvfølgelig har. lagt Grunden til det nu paa Øen herskende
Creolsprog blandt den farvede Befolkning. Eimeligviis har
Holland regelmæssig udsendt Geistlige fra Amsterdam for at
bestyre en saa talrig Menighed.
Der nævnes imidlertid kun to Navne paa hollandskreformeerte Geistlige i den lutherske Kirkebog. Den ene
Præst var Christianus Strumphias i Aaret 1712 — den
anden Domine Isaac Gronewold 1718.

Af den lutherske

Kirkebog kan man ogsaa see, at det kun var i korte Mel
lemrum at Menigheden ingen Præst havde, thi det staaer
specielt bemærket, naar Daabsacter eller Bryllupper ud
førtes af den lutherske Geistlige — og da altid at ved
kommende Personer henhørte til den hollandsk - reformeerte
Kirke.
Paa Grund af det broderlige Forhold, der fandt tSted
mellem den lutherske og hollandske Præst og den store
Enighed mellem Compagniet og Hollænderne,

tillodes det

disse at holde Gudstjeneste i det indviede Værelse i Fortet.
Dette vedvarede saalænge til Menigheden, endnu før 1718,
opbyggede en Kirke; jeg siger før 1718, thi ifølge et Kort
over Øen, optaget dette Aar, sees en holl.-reform. Kirke
bygning paa en Hede, nær Strandbredden — Østen for
Fortet. I dette Nabolaug findes endnu af og til gamle
Gravsteen, hvilket synes at antyde, at Menighedens Kirkegaard rimeligviis har været rundt om dens Kirke. Man

12

178
kan ogsaa see af de, i Gouvernementet opbevarede Døds
lister, at Menigheden eiede en saadan Begravelsesplads i
Aaret 1731.

Uagtet alle Bestræbelser, har det ikke været

muligt at udfinde

andre Spor af

en slig Bygnings Til

værelse, end de — ifølge gamle Traditioner — her omtalte.
At der fra den tidligste Tid var tilstaaet den hollandskreformeerte Menighed specielle Privilegier, fremfor

andre

Religionssecter, erfares af en Forordning fra Aaret 1707,
der tillader Bekjendere af denne Tro , at testamentere den
Sum, som Loven ellers fordrer som de Fattiges Andeel, til
deres egne trængende Landsmænd

—

og endnu af en

anden Befaling fra 1733, der forbyder alle Secter, und
tagen den lutherske og hollandsk-reformeerte,

at holde

offentlig Gudstjeneste i Bygninger, der vare indviede.
Den velærværdige Arnoldus Von Drumen

var

ansat

som Kirkens Præst fra 1733—36, da han døde og efter
fulgtes af Johannes Borm. Dennes Kone døde kort efter
hendes Ankomst til Øen.
Paa Gouvernementets Dødsliste findes tilføiet den Be
mærkning ved Borms Dødsaar 1743: ,,at han paa sin Døds
seng blev viet til sin Kjæreste". Denne Bemærkning tyder
hen til en afskyelig Last, der dengang og desværre endnu
sees altformeget igjennem Fingre med paa Øen. Concubiner
holdtes selv af Geistlige, uden at den moralske Agtelse, som
en saadan Mands Stilling burde indgyde, leed synderligt
Skaar derved.

Sligt, som ødelægger Stedets Moralitet og

den herskende Gudsfrygt, ansaaes dengang langt mindre for
nogen Synd end nu — nu søger Vedkommende dog at
skjule slige

Forhold

—

forhen lod man al Verden see

derpaa!
1744 ankom John Paldamus, der indførte Navnene paa
142 Tilhængere — 89 Hvide og 14 Couleurte, i Kirkebo
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gen; de øvrige 39 havde netop forenet sig med den, paa samme
Tid oprettede nye Coloni paa St. Croix.

Kirkens Forstan

dere vare: Lazaer Zugareth og Johannes De Windt og Dia.
conerne: Abraham Rogiers og Lucas De Windt.

Forinden

denne Præsts Ansættelse, eller omtrent paa denne Tid, havde
Menigheden af en nkjendt Grund, forladt den gamle Kirke
bygning og opbygget en anden paa Sydsiden af den mid
terste Høi , hvorpaa St. Thomas er bygget.
Gudstjeneste i mange Aar

—

Her holdtes

den var omtrent beliggende

i Dronningens Qvarteer i Sneglegaden. — Paldamus efter
fulgtes 1752 af den velærværdige John A. Monteneag.
Hidindtil vare alle Kirkens Udgifter blevne bestredne
ved dens Menigheds frivillige Bidrag — endog Kirkebygnin
gen var bleven opført ved slige Gaver — nu blev den be.
friet fra disse Udgifter.

Enken Fru Catharina De Windt

overdrog ved sin Død 3die Decbr. 1759, Plantagen Catha
rinaborg til Kirken._ Dens Jorder strakte sig heelt ned til
Byen og bleve senere (efter 1792) meget værdifulde som
Bylodder — men uheldigviis for Kirken, var forinden den
Tid , Plantagen bleven solgt til den velærværdige Francis
\ erboom, som kun betalte 38,400 Dollars for samme, me
dens han
Dollars.

alene for Bylodder ,

erhvervede

sig 100,000

Af Kirkens Eiendom var 7680 Doll. bestemte til de
Fattiges Underhold og den øvrige Deel til Kirkens Besty
relse og Vedligeholdelse.
G. J. Scheers var Kirkens Præst fra 1763—84 , da
han døde og efterfulgtes af d. velærv. Francis Verboom.
Denne Geistliges moralske Characteer og hele Virken var
snarere skadelig end gavnlig for Kirken — han var umo
ralsk i sit Levnet, besad ingen Fromhed — men derimod
en stor Begjærlighed efter Penge.

Det er forbausende at
12 *

i
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man taalte liam som Kirkens Overhoved i lienved 28 Aar.
Ved den store Ildebrand 1804 tilintetgjortes, tilligemed
saa mange andre Bygninger, ogsaa

den hollandske Kirke.

Dette Tab var meget føleligt for Menigheden,

da man ei

havde assureret — men desuagtet lagde man strax Haanden
paa en ny Bygning, som neppe fuldendtes, før den afbrændte
ved den anden store Ildebrand 1806. Til Opbyggelsen havde
man anvendt et Beløb af 12,000 Dollars, som rimeligviis var
den hele i Behold til Opførelsen bestemte Sum. Dette, i For
bindelse med

Menighedens store Tab ved Privateiendom,

der var bleven et Rov for Flammerne , nedslog dens Mod
og man gjorde intet Skridt til at opbygge nogen ny Kirke.
Den øvrige Tid (af Verbooms Embedstid) erholdt Menigheden
Tilladelse af den lutherske Menighed, at holde deres Guds
tjeneste i dennes Kirke

—

den Tid af Søndagen hiin ei

benyttede samme. Verboom trak sig tilbage til Holland, som
en riig Mand, i 1812.

Kirken havde^ i et Tidsrum af 68

Aar vunden 850 Tilhængere.
Menigheden havde nu hverken Præst eller Gudshuus og dens
Gudsfrygt var betydeligen svækket ved dens sidste ugudelige
Geistlige

den følte ei heller nogen Trang til at anmode

Amsterdam om nogen ny Præst — og efter 15 Aars For
løb var Menigheden saa godt som tilintetgjort. De faa r l iloversblevne hængte dog fast ved deres Fædres Tro og kun
Faa gik over til nogen anden Religionsseet.
Nogle bivaanede den lutherske Missionsmenigheds Gudstjeneste — Andre
sluttede sig til de mæhriske Brødre

—

og endelig holdt

Resten sig til den velærværdige Nicolas Mc Laughlin , der
hørte til den engelsk-biskoppelige Kirke.
Denne Geistlige
var ankommen til Øen i Aa^et 1820 og var strax bleven
indbudt til at afholde offentlig Gudstjeneste.
Endelig indsaae Kirkeværgerne at det var en Umulighed at Kirken

.
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kunde bestaae med mindre den fik en Præst; de henvendte
sig desaarsag til den holl.-reform. Kirke i de forenede Sta
ter i Nordamerika; man samtykkede i Menighedens Anmod
ning og 3. Januar 1828 ankom den velærværdige Abraham
Labagh til Øen.
Menigheden modtog ham med Varme og sluttede sig
atter sammen. Han fandt Alt i en ynkelig Tilstand. Kir
kens Midler vare slet anbragte — endeel forødte og tabte.
Capitalen , som mindst skulde have været 30,000 Dollars,
maatte, efter Fradrag af de Fattiges Andeel, have havt en
Indtægt i Renter af mindst 20,000 Doll. — nemlig 15 Aar;
men Præsten modtog end ikke en eneste Hvid!!
Kirkens Værger havde i 1827 indgaaet et Arrangement
med de lutherske Kirkeværger — hvorved man understøt
tede Lutheranerne med

en Sum af 3200 Doll. til deres

Kirkes Gjenopbyggelse — den var nemlig afbrændt 1826
— dog med det Forbehold, at man til Vederlag, maatte
afbenytte den nye Kirke en Deel af Søndagen.
Mr. Labagh kunde saaledes strax begynde sin aandelige Virken — og Gudstjenesten, som hidindtil var bleven
afholdt i det hollandske Sprog, udførtes nu for første Gang
paa Engelsk.
Hans Velærværdighed var utrættelig i sit Kald og gjorde
sig meget fortjent ved sin Virken for Kirken: mangt et ind
sneget Onde og Misbrug udryddedes — Kirkens frafaldne
Tilhængere bragtes tilbage til deres Pligt — Kirkebøgerne
bleve omhyggelig gjennemsete og mange omskrevne — og
det meest forbausende var, at han endog efterlod et Kirke
fond paa omtrent 40,000 Dollars.
^ ed Orkanen 1837 og Plantagen Smithbay's senere
forringede Værdi, gik circa 7000 Doll. tabt. Kirken fik i
de 13 Aar Labagh var dens Overhoved, omtrent 150 nye Til
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hængere.

Han forlod Øen i 1841 almindelig agtet, saavel

af sin egen Menighed, som af alle hans mange andre Ven
ner — og man kan med Rette sige, at han har lagt Grun
den til en Gudsfrygt i Kirken , saaledes som den tidligere
aldrig havde været paa Øen.
Den velærv. Mr. Ph. M. Brett kom det følgende Aar
til Menigheden, som dens Præst. Han var en energisk For
kynder af det hellige Evangelium og hans treaarige Virken
var høiligen velsignet. Ikke færre end 117 nye Tilhængere
optoges i dette Tidsrum i Kirkens Skjød.
Den Søndagsskole, som var grundet af hans virksomme
Forgænger, var tildeels hensygnet — og saa godt, som ned
lagt. Mr. Brett ynkedes ved at see Børn opvoxe i Uviden
hed og besluttede paany at oprette en Søndagsskole. Hans
dristigste Forventninger bleve langt overtrufne ved det glim
rende Udfald af hans Plan.
Skolen etableredes ved frivil
lige Bidrag af Menigheden, der understøttede deres elskede
Præst paa det Kraftigste; — der kom over 500 Børn, ikke
alene af deres egen Menighed, men ogsaa fra alle de andre
i Byen, og med Skolen var tillige oprettet et temmelig be
tydeligt Bibliothek.
Mr. Brett har saaledes lagt Grunden til de mange
senere oprettede Skoler efter den hollandsk-reform's Mønster
— thi lidt efter lidt erholdt hver Menighed sin egen Søn
dagsskole, hvorved Disciplenes Antal i den første hollandske
efterhaanden formindskedes.
Opmuntret ved dette heldige Resultat, besluttede Mr.
Brett at faae Menigheden til at opbygge en Kirke. Deels
var der nemlig neppe Tid til at afholde de 3 Gudstjenester
om Søndagen i samme Bygning — 1 for den lutherske
1 for Missions- og 1 for den reform. Menighed — deels var
Menigheden nu betydelig forøget og det vilde saaledes være
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den rette Tid, at, fremkomme med et saadant Forslag. Me
nigheden understøttede ham atter og ved Subscription ind
kom alene 6000 Doll. 5 11,000 Doll. bleve opsagte af Kirkefon
det og Grundstenen til den nuværende hollandsk-reformeerte
Kirke blev lagt 18. Septbr. 1814. Man begyndte strax at
bygge

—

men Menigheden berøvedes den Glæde at see

deres vakkre Præst indvie den nye Bygning, da han vendte
tilbage til Amerika i 1845.
Hans Efterfølger, Mr. Knox,
den nuværende Sognepræst , kom samme Aar til Øen
og Kirken indviedes 8. Febr. 1846. For Tiden er der om
trent 360 Tilhængere af Kirken.
Der afholdes Guds
tjeneste Søndag og Onsdag, samt Communion 4 Gange
om Aaret; Lærdomme og Ceremonier ere overeensstemmende med den Heidelbergske og Westminsterske Troesbekjendelse.
Mange Hollændere have imidlertid forladt Øen, og de
fleste Tilhængere ere Presbyterianere fra Storbrittanien og
Irland, samt Amerika, nogle tydsk Reformeerte og enkelte
romersk Catholske.
Menigheden bestaaer omtrent af ligesaamange Blanke,
som Couleurte, der — da ingen Forskjel gjøres — sidde
mellem hverandre i Kirkestolene og ved Alterbordet.
For at forstaae dette, maa Læseren være bekjendt med
det almindelige Had, Amerikanerne vise mod alle Couleurte.
Under mit Ophold paa St. Croix indtraf engang det Til
fælde, ved Uddeleisen af det hellige Sacramente i den en
gelske Kirke i Frederiksted, at den amerikanske Præst først
gav Sacramentet til de Blanke , dernæst til de Couleurte,
uagtet, de knælede mellem hverandre for Alterbordet.
At vises Foragt formedelst sin Ansigtsfarve er haardt
at taale , men endnu mere , naar Sligt skeer for Herrens
Bord af Ordets Forkynder. Imidlertid maa man dog tilføie
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at Alle misbilligede Præstens Adfærd og at han kort efter
maatte forlade Menigheden og Øen.
Den interessanteste Kirkehistorie paa St. Thomas , er
unægtelig de mæhriske Brødres.
De mæhriske Brødre.
Brødrene begyndte deres Missionsværk paa Øen for at
omvende Slaverne fra Hedenskabet.
Man har seet , hvor
ledes disse gudfrygtige, utrættelige Mennesker næsten i alle
Verdensdele, have opoffret sig, for at vise deres Medmen
nesker Veien til Saliggjørelsen.

Siden 1728 har man fun

den Missionairer paa Klodens fjerneste Dele og Tusinder
af Hedninge ere blevne omvendte ved deres Bestræbelser.
Ved Christian den 6tes Kroning i Kjøbenhavn 1731
var en Grev Zinzendorf tilstede — han traf her en Ven i
Grev Laurvig , der havde en Neger fra St. Thomas ved
Navn Anthony, i sin Tjeneste. Grev Zinzendorf erfoer nu
af Anthony, hvilken sørgelig Stilling, Øens Slaver befandt
sig i med Hensyn til Religionen.

Neppe fik

han at vide,

at Mange gjerne vilde antage Christendommen, før han strax
underrettede Herrnhuttermenigheden herom, og denne, der
længe havde ønsket et sligt Tilbud , modtog samme med
Glæde.

Leonard Dober xidnævntes til Missionair og skulde

ledsages af David Nitschmann, der dog atter skulde vende
tilbage til Danmark.
Man gjorde fra flere Sider adskillige
Forsøg paa at afholde dem fra dette Forehavende, og navn
lig, hverken bifaldt eller opmuntredes de dertil af det dansk
vestindiske Compagni. — Ved Understøttelse af Prindsesse
Charlotte Amalie og Hofcapellanerne Rens og Blum,# samt
enkelte andre Personers frivillige Bidrag, indskibede de sig
8. Octbr. 1732 i et hollandsk Skib, fra Kjøbenhavn. Den
13. Decbr. landede de paa St. Thomas og modtoges der
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paa det Bedste af en Planter Lorentzen , der var bleven
underrettet om at de vilde komme til Øen.
Nitschmann reiste atter hjem i April n. A. Dober havde
paataget sig et svært, ansvarsfuldt Værk og uagtet hans altopofFrende Bestræbelser, mødtes han dog af saamange Vanskelig
heder, at han, for at skaffe sig det daglige Underhold, var nød
saget til at tage sin Tilflugt til sin Profession, som Pottemager.
Man brød sig imidlertid ei meget om hans Potter og han maatte nu
tage mod en Post, som Hovmester i Gouverneur Gardelins Familie.
Kort

efter

hans Ankomst til Westindien var Oprøret

udbrudt paa St. Jan og det var saaledes meget mistænksomt
at omgaaes for meget med Slaverne. Dober var imidlertid
ingenlunde fornøiet med den Plads han beklædte i Gouverneurens Familie, uagtet Alle behandlede ham med stor Velvillie ; i hiin Stilling forhindredes han navnligen i at virke
i sit Kald og desaarsag tog han snart sin Afsked.
Han leiede sig nu et lille Huns i Byen og maatte er
nære sig som Vogter paa en Plantage — hvilket kun for
skaffede ham et tarveligt Underhold.
Medens Leonard Dober saaledes var overladt til sig
selv, vare 18 andre Missionairer paaVeien ud til Vestindien,
deels for at forene sig med ham , deels for at oprette en
Mission paa St. Croix.
Dette Selskab, hvoraf de 10 vare
ugifte, forlod Stettin 12. iSTovbr. 1733, men ankom først,
efter de haardeste Møisommeligheder, til St. Thomas d. 11.
Juni 1734 — man havde overvintret i en norsk Havn.
Kort efter disses Ankomst forlod Dober, der var bleven ud
nævnt til deres „Ældste", Øen og begav sig tilbage til Europa.
Mange af de nyankomne Brødre faldt som Offre for
Climatfebre, hvorved Missionen saagodtsom Intet virkede —
dog ankom i Marts 1^36 to nye Medlemmer, Frederik Mar
tin og Johan Bønnike, og samme Aars September Maaned,
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høstede

Missionen

de første Frugter af dens Arbeide —

der blev nemlig døbt 3 Slaver.

Deres Virken blandt Sla

verne tiltog og selv mange Plantageeiere, som saae hvilken
velgjørende Indflydelse Prædikenerne udøvede paa deres
Undergivne, understøttede Missionen. Saaledes erhvervede
de sig en lille Plantage — nu bekjendt under Navnet „Ny
Herrnhut" — den Tid ,,Posaunenberg", hvor de oprettede
Missionens Station,

den 30. August 1737.

Bønnike, der

egentlig kun var udsendt for at bidrage til Missionens Un
derhold ved sin Profession , troede pludselig i sig at have
opdaget glimrende Talenter i andre Retninger, og skilte sig,
uagtet alle Forsøg paa at holde ham tilbage, fra Missionen
— dog blev han kort efter dræbt af Lynilden og fik saa
ledes ikke Ledighed til at vise Verden, hvad han duede til.
Kort efter at Missionen var bleven oprettet paa Posaunenberg, begyndte Planterne at forbyde deres Slaver at over
være Brødrenes Prædikener.

Selv den velærv. J. Borm lod

sis; henrive af visse Fordomme til at indsende et Memorandum mod de mæhriske Brødre til Gouvernementet. — Skal
man imidlertid dømme efter denne Geistliges moralske Van
del ,

er der megen Anledning til at troe , at slig Klage

ingenlunde skete paa Grund af Kjærlighed til Christendommen — men af Privathensyn.
Hovedanklagen bestod i at
Martin , som Borm troede ei at være en ordineret Mand,
havde viet sin Assistent Freundlich til en Mulatinde.

Man

tog med Rette aldeles intet Hensyn til hiint Memorandum.
Men nu fik Vedkommende en anden Grund til at forfølge
Missionen.

Brødrene i Danmark havde udsendt en Mand,

ved Navn Fredler til St. Croix, som Colonist; Fredler for
lod den derværende Mission og reiste til St. Thomas , for
at drive Forretninger ; kort efter blev han beskyldt for at
have frastjaalet Lord Kajnh. du Pless's Plantage, adskillige
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Artikler og fængsledes. Tillige mistænktes Assistent Freundlich og hans Kone;

—

de indkaldtes for Retten, men, da

deres Keligion forbød dem at aflægge nogen Eed, og man
forlangte at de skulde beedige deres Forklaringer, nægtede
de dette og bleve derfor mulkterede for 36 Dollars. De
kunde ei betale Mulkten og bleve desaarsag arresterede i
Fortet, hvor de maatte forblive fra Octbr. 1738 tilslutnin
gen af Januar 1739.

Til deres Befrielse bidrog fornemme

lig Grev Zinzendorf, der netop ankom til St. Thomas, for
selv at overbevise sig om Missionens Udfald. Hans dristigste
Forventninger vare blevne opfyldte — over 800 Slaver vare
blevne Missionens Tilhængere; og det var navnligen dette Held,
som havde forskaffet Brødrene saamange forbittrede Fjender.
Forinden sin Afreise foranstaltede Greven en Sammen
komst med alle Tilhængerne , for at sige hele Menigheden
Farvel.

En slig Interesse for Slaverne, opvakte disses dy

beste Ærbødighed. Resultatet var imidlertid uheldigt. Da
Greven forlod Missionsstationen", ledsagedes han af næsten
alle Slaverne ind til Byen. Planterne og andre Interesserede
brød i Mellemtiden ind paa „Herrnhut", ødelagde Meubler
og Huusgeraad, samt pidskede de faa tilbageblevne Slaver.
— Det er sikkert nok at Greven og Missionairerne havde været
uforsigtige og ophidset de fjendtlige Gemytter. Greven var
ogsaa tildeels ubekjendt med de Fordomme , man nærede
mod Brødrene og istedetfor at disse skulde have bidraget mere
til at svække hine Fordomme — nærede de dem tvertimod
bestandigt ved deres Overbærelse mod Slaverne. Man maa
nemlig erindre , at mange Familier endnu vare ophidsede
mod Slaverne, paa Grund af Oprøret paa St. Jan 1733 og
de gruelige Scener, der havde fundet Sted ved samme.
Gouverneur F. Moth misbilligede imidlertid høfligen hiint
Udbrud af Forbittrelsen mod Missionen og lovede Greven
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at tage Brødrene under sin Beskyttelse.

Oppositionen ved

blev desuagtet og yttrede sig, naar Ledighed fandtes.
Grev Zinzendorf var imidlertid reist tilbage til Danmark
og overgav strax et Bønskrift fra Negerne til Kongen —
Følgen af Grevens varme Anbefaling var at Christian d. 6.
under 7. August 1739 forordnede Gouvernementet, at Brø
drene skulde nyde samme Friheder og Beskyttelse som de
meest begunstigede Religionssecter. Da Martin senere over
gav den danske Konge et - nyt Bønskrift tilstod Frederik d.
5te Brødrene endnu flere specielle Privilegier i Aaret 1747.
Denne kongelige Gunst, i Forbindelse med Missionairernes
Blidhed og taalmodige Udholdenhed i Udbredelsen af Chri
stendommen, omvendte endeel af deres tidligere Fjender til
deres Venner.
Deres Samfund forøgedes stadigt med nye Tilhængere
og mange Plantageeiere indbød Missionairer til at prædike
paa deres Eiendomme.
Tilhængerne vare i Aaret 1755 saa betydeligen for
øgede, at Missionen ei havde Plads nok i Posaunenberg.
Man besluttede desaarsag at oprette en anden Mission paa
Øens Vestside og kjøbte der en lille Plantage , som

blev

kaldet Niesky.
Missionen vedblev at blomstre , erhvervede sig Alles
Agtelse og vandt bestandig nye Tilhængere. Til de Syges
og Svages Beqvemmelighed afholdtes nu ogsaa Gudstjeneste
i selve Byen St. Thomas. Tillige understøttedes Missionairerne i deres Kald af endeel Indfødte, der selv formaaede
at lære og undervise deres mere uvidende Brødre.
Vi ville ei opregne alle de forskjellige Hændelser, der
mødte Missionen , men skulle indskrænke os til at omtale
følgende Kjendsgjerninger.
De tre Stationer paa Øen have bestandig vedligeholdt
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sig.

Saasnart en Missionair døer udsendes en Anden enten

fra Europa eller Amerika.
af Missionens Assistenter.

Skolerne paa Landet bestyres

Menighedens Antal er for Øieblikket saaledes:
B y e n s S t a t i o n med en solid Bygning, indbefattende
Kirken — Præsteboligen og et Contoir, hvor der udsælges
gudelige Bøger — har 92 Communicanter med en Menighed
paa 227 Personer.
Stationens Overhoved er den velærv.
E. Hartvig, der understøttes i sit Embede af sin Kone.
Stationen Ny H e r r n h u t med et stort beqvemt
Vaaningshuus, indbefattende Kirken og Udhuse — har 262
Communicanter med en Menighed paa 859 Personer —
under den velærv. A. H. Ziock og Kone.
S t a t i o n e n N i e s k y , med lignende Bygninger, som
de paa Ny Herrnhut, har 469 Communicanter med en Me
nighed paa 1316 Personer, under den velærv. G. A. "Weiss
og Kone.
1'ra Missionens første Tid vare endeel Slaver kjøbte
af den 5
de anvendtes til Markarbeide eller som Tjeneste
folk. De bleve godt behandlede og gjaldt snart for at være
efterlignelsesværdige Mønstre for Øens øvrige Slaver. Imid
lertid havde Brødrene i Betheldorp , som Følge af deres
Mission i Vestindien, sat sig imod Slaveriet og befalet, at
der for Fremtiden ei skulde kjøbes flere Slaver og at de,
som Missionen eiede ei skulde sælges. Aar 1843 bestemtes,
at alle Slaverne paa Stationerne skulde være frie. Vel mod
satte General v. Scholten sig denne Forholdsregel, men des
uagtet gjennemførtes Bestemmelsen og mod Slutningen af
1844, skjænkedes flere Slaver Friheden.
Det Gode, Brødrene have fuldført paa alle 3 danske Øer,
med Hensyn til Slavebefolkningen har været overordentligt. Gud
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har velsignet deres Værk og ved hans Medvirkning ere Tu
sinder blevne omvendte til Troen paa Forløseren.
Vi ville slutte denne korte ufuldstændige Beretning om
Missionairerne, med at beskrive deres første Stations — Ny
Herrnhuts — Begravelsessted. Denne Plads ligger bag Mis
sionshuset mod Syd paa en lille Høi eller snarere Skraaning.

Et

Slags Amphitheater af Høie omgiver det Hele,

medens en lille Bæk risler tæt forbi — en skyggefuld Allee
fører til den hellige Plet, som indesluttes af en Steenvold.
To høie Mangotræer udbrede deres Grene over Gravene.
96 Medlemmer hvile der; hver Grav er omgivet af en lille
Steenvold og paa hvert Gravmonument sees en lille Plade, der
angiver dens Beboers Navn og Dødsaar. Da jeg*) stod paa denne
indviede Plads ved Siden af disse blide og ydmyge Guds
mænd vare mine Følelser ubeskrivelige — rundt om os disse
tro Levninger af Mænd og Qvinder, der vare komne langveis fra , blot for at frelse deres Medmenneskers Sjæle -—•
hvormeget have de ikke gjennemgaaet? hvormange Lidelser,
Prøvelser og Offre'? Og dog var der altid Andre, der ind
toge de Hedenfarnes Plads — man kan ei undre sig over
at et Værk lykkedes, hvor saamange Mennesker vare op
fyldte af Kjærlighed, Iver og

Selvopoffrelse for sammes

Udbredelse. Forsynet har selv velsignet deres daadrige og
dog saa lidet anmassende Værk ! Her hviler ogsaa to for
henværende Slaver — de vare blevne Missionens Assistenter
og udbredte atter hines Lære — de nyde nu den Ære at
hvile ved Siden af dem, der udreve deres Sjæl af Mørket.
Hvilken from Hob venter ei her paa Opstandelsen og det
evige Liv! Vi ere overbeviste om, at der kun tindes faa
Steder paa Jorden , som indeslutte saamange selvopoffrende
Mennesker, som dette. Hvilken Udmærkelse engang at hvile
blandt saa „fuldkomne Døde"!
*) Præsten Kuox.
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Den romersk-catholske Kirke.

I Aaret 1701 var der kun en Person paa Øen, som be: kjendte sig til denne Tro. Men allerede i Aaret 1754 indsendte

Nicholas Quits et Bønskrift , hvorved Catholikerne erholdt
[ kongelig Tilladelse til at opbygge en Kirke og indbyde

' Geistlige af deres Tro til Øen; dog vare Jesuiterne ei ind-

f befattede under denne Tilladelse.

Denne Forordning ude-

I lukkede Catholikerne fra at beklæde noget Embede under

• Gouvernementet. Man benyttede ei Tilladelsen , ; at bygge
[ Kirker" før i Aaret 1773.
Gudstjenesten afholdtes i en,
[ Kongen tilhørende , af Menigheden leiet Bygning.
Denne

1 kjøbtes senere af den catholske Præst J. Sellanolle, til MenigI hedens Brug. — Men Præsten beholdt Pengene og Menigheden

i maatte henvende sig til Biskoppen i Portorico, der befalede

a feellanolle at forlade Øen og en anden Præst udnævntes i
[ hans Sted.

Deres første Kirke nedbrændte ved den store Ildebrand
t 1804
den næste afbrændte i 1825.
Som Følge heraf
) ere Kirkeberetningerne gaaet tabte, saa at vi ei ere istand
t til at berette nogen udførlig Kirkehistorie. En ny Kirke opstod

a snart
men imidlertid var Menigheden betydelig forøget
3 og da som Følge heraf, Kirken var for lille, blev den atter
r nedreven 1844, og endelig opbyggedes s. A. den nuværende

I Kirke. Alt i mange Aar bestaaer Menigheden af 1 /i Deel
R af Øens Beboere og er følgelig meget stor.
Kirken hen[[ hører under Biskoppen paa Dominique, — Gudstjenesten afii holdes for det meste paa Fransk eller Spansk — undertiden
oogsaa paa Engelsk. Monsieur I. Pratt er nu Kirkens Over-

dhoved og understøttes i sit Kald af 2 Kirkeværger.
Den episcopale Kirke.
Uagtet der vel, fra Tid til anden befandt sig endeel
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Tilhængere af denne Tro paa Øen, var deres Antal dog ;

for ubetydeligt til at de kunde danne en egen Meniglied. .
De deeltog derfor som oftest i den hollandsk-reformeerte ;
Kirkes Gudstjeneste.

Disse to Menigheders Familier havde •

ogsaa giftet sig ind i hinanden.
I den lutherske Kirkebog findes 1785 anført, at en i

episcopal Geistlig, den velærv. William Thomas, var bleven i
gift. Om han var ansat paa Øen eller kommen dertil fra J
en engelsk Nabocoloni vides dog ei.

I Aaret 1820 kom i

den velærv. Nicholas Mc Laughlin , tidligere Capellan ved 1

den engelske Militairstyrke paa St. Eustacia og Tortola, til 1
St. Thomas.

Den holl. reform. Kirke havde netop ingen x

Præst og Mange af dennes Tilhængere forenede sig med de f
Episcopale og indbød Mr. Mc Laughlin til at holde Gudstjeneste f
for dem om Søndagen i den lutherske Kirke.

Han var en i

meget agtværdig Mand og afholdt af Alle — hans Besty- -

relse tjente til at forene de to Menigheder nærmere til hin- anden og han imødekom mangt et Savn og mange Ønsker

i sin lange Virken. Nye Tilhængere kom imidlertid til fra J
Europa, St. Croix og Tortola.
Denne værdige Geistlige ;

døde 1838 og efterfulgtes af en episcopal Præst, der havde •
boet paa Tortola.

Paa den Tid Confirmationen afholdes, ,

besøges Øen af Biskoppen over de engelske Øer for Vin- den. — Saasnart Menigheden ingen Præst havde deeltog :

den i den holl.-reform. Kirkes Gudstjeneste.
I Aaret 1847 ankom den velærv. J. P. Brandigee til 1

St. Croix fra Amerika for at gjenvinde sit Helbred. Da j
han hørte at der var over 1000 Episcopale paa St. Thomas. <

uden Præst eller Kirke, saa indgik han et Arrangement med J
disse, om at holde Gudstjeneste og organisere en regelmæs- •
sig Kirkebestyrelse.

Man erholdt den lutherske Kirke til-

laans endeel af Søndagen.
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Mr. Brancligee var utrættelig i sine Bestræbelser, høflig
i sin

Opførsel og besad en høi Grad af Selvfornægtelse.

Disse Egenskaber forskaffede ham Menighedens Tillid og
Kjærlighed i den Grad at han endelig havde den Glæde, at
faae saamange Bidrag samlet, saavel fra denne , som fra
andre Menigheder,

at

man var istand til at opbygge en

Kirke, der indviedes 21. Novbr. 1848 af Antigua's Biskop
— den velærv. Mr. Dawis.

Menigheden beholdt kun deres

selvopoifrende Præst til 1850, da han atter vendte tilbage
til Amerika. Mr. G. D. Gittens fra Barbados var hans Efter
følger, men kun i kort Tid (1851) da hans svage Helbred
snart tvang ham til at forlade Menigheden.
Man har imidlertid Haab om snart at faae en ny Præst
fra Amerika. Gudstjenesten afholdes hver Søndag; en Søn
dagsskole vedligeholdes af Menigheden, der tæller 300 Communicanter. Biskoppen over Antigua besøger Øen een Gang
aarlig for at holde Confirmation,
Jurisdiction over Kirken.

men uden at have nogen

De franske Hugonotter.
Vi ville ei undlade at omtale den Sect, der blev saa
grusomt forfulgt i Frankrig og tvungen til at sprede sig
over hele Verden, for at bevare deres Tro i dens Reenhed
— de opgave frivillig deres Hjem og Fædreland for Christi Sag!
Enkelte Familier kom omtrent 1685 eller maaskee tid
ligere til St. Thomas. Ved det nautiske Edicts Ophævelse
kom Endeel af samme Troesbekjendelse fra St. Christoph
og forenede sig med deres Brødre paa St. Thomas. Disse
Christnes haarde Prøvelser, bandt dem kun fastere sammen
indbyrdes og bestyrkede endmere deres Tro.
De bragte
enten deres Præst med, eller sikkrede sig snart efter deres
Ankomst en Geistlig., Pater Labat udtaler sig om denne
Menighed i hans Beretning om haus Besøg paa Øen 1701
13
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— navnlig omtales den store Sorg, som Menigheden udviste,
i Anledning af deres trofaste Præsts Hedenfart.

Alle Spor

om denne lille Hob er gaaet tabt , undtagen en Beretning
i den lutherske Kirkebog, hvoraf sees, at i Aaret 1718 var
deres Præst, en M. Tissot — og paa et samme Aar udkom
met Kort over Øen sees en fransk reformeert Kirke paa
„Frenchmanns Hill".
Det er sandsynligt, at disse Franske
have givet Anledning til dette Navn „Franskmandens Høi" og
endnu den Dag i Dag vides sikkert, at deres directe Efterkommere blomstre i nogle faa Familier i Byen, Disse Familier
have nu forenet sig med den holl.-reform. eller luth. Menighed.
Vi have saaledes seet , at St. Thomas altid har nydt
Godt af Evangeliet og i flere Henseender endogsaa været
høiligen begunstiget. Hvad der meget skadede Gudsfrygten
var imidlertid den Formalisme, der i mange Aai fandt Sted,
saavel i den lutherske, som i den holl.-reform. Menigheds
Gudstjeneste. Begge Kirker tillod Enhver, der var confirmeret, strax at nærme sig Herrens Bord og deeltage i den
hellige Nadveres Uddelelse

—

hvorved mange Uværdige

deeltog i Sacramentet. Troen paa Christus forhaanedes og
var anstødelig for den sande Gudfrygtige.
Hertil bidrog
ogsaa ofte

Manglen

paa

gode Prædikanter og de mange

Fristelser, der sædvanligen følge med Livet i Colonierne.
Uagtet de talrige Religionssecter var Christendommen
dog langtfra i nogen blomstrende Tilstand og sand Guds
frygt existerede kun i nogle faa Familier.

Mange Misbrug

fandt tidt Sted i Kirkerne og deres Præster gave ofte for
argelige Exempler ved deres umoralske Levemaade.
Chri
stendommen uddøde, saa at sige, efter 1792 — den Tid, da
Øens Handel var paa sit Høidepunkt, da Rigdomme strøm
mede ind, fulgt af Luxus og Laster — Søndagen ringeag.
tedes som Helligdag, Umaadelighed, Hazardspil, Ryggesløs.
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hed og Umoralitet hørte til Dagens Orden.

Ødelæggende

Sygdomme, rasende Ildebrande og heftige Orkaner, synes
at være Varsler fra Gnd. Denne Periode vedvarede næsten
til 1828 : Handelen var nu ei mere saa levende og Kirkerne fik
omtrent paa denne Tid nye Præster, hvorved Christendommen
atter begyndte at udbredes i dens Reenhed.
Søndagssko
lerne og flere velgjørende Indstiftelser har bevirket meget
til Religionens Overholdelse og Prædikenerne høres nu med
mere Andagt af alle Menigheder, end tidligere.
Jø derne.
Dersom der har existeret nogle Beretninger om Jøderne
paa St. Thomas, fra en tidligere Periode end 1796, da maa
de været gaaet tabte. Man seer dog af et Familieregister,
i Hr. A. Wolffs Besiddelse, at et Barn af jødisk Herkomst
fødtes 1757 paa Øen.
Eustacia flygtede

Da Rodney 1781 udplyndrede St.

Størstedelen af de der boende Jøder til

St. Thomas.
De afholdt ingen offentlig Gudstjeneste før
1796, da Menigheden opbyggede en Synagoge, kaldet „Vel
signelse og Fred". Man seer af en Beretning fra 1801 at
Menigheden kun bestod af 9 Familier. I 1803 kom endeel
Jøder fra England, St. Eustacia og Curacao, hvorved Fami
liernes Antal steg til 22.
Deres Synagoge afbrændte ved
den store Ildebrand 1804. En lille Bygning oprettedes først
i Aaret 1812, men den blev snart for lille, da Menigheden
formeredes betydelig og efter 11 Aars Forløb besluttede
man at nedrive den lille Bygning og opbygge en stor Syna
goge.
I det følgende Aar 1824 beløb Menigheden sig til
64 Familier —• men Ulykken kom atter over deres Syna
goge , da den nedbrændte 1831. Menighedens Mod var
dog ei nedslaaet ved disse successive sørgelige Tildragelser;
den skød sammen og understøttet af alle Øens Indvaanere
ved Gaver , i Forbindelse med Pengebidrag langveis fra,
13*
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opbyggedes i 1833 den nuværende Synagoge. IAaretl850
sanctionerede Kong Frederik d. 7de Lovene angaaende Me
nighedens Bestyrelse. — Jødernes Antal beløber sig nu til
benved 500 Personer.

De nyde samme Rettigheder, som

enhver anden Beboer paa Øen og Flere beklæde Æres- og
Tillidsposter.
Menigheden har for Øieblikket ingen Præst,
da den Sidste, der var Rabbin, opgav sit Kald 1850.
Synagogen understøttes ved aarlige Bidrag af Menig
heden. Dens Bestyrelse er overdraget fem Medlemmer, der
vælges af de Jøder, der

betale 12 Doll. eller derover til
•

Synagogen; Valgbare ere kun de, der betale 32 Doll. To
af disse nedlægge hvert Aar deres Embede.

Tolvte Capitel.
Beskrivelse af St. Thomas.

De dansk-vestindiske Øer udgjøre tilsammen; 7,56 • Mile
med 43,178 Indv. nemlig:
St. Croix 3,58 • Mile med 26,681 Indv.
St. Thomas 2,21
—
— 14,022 —
St. Jan
1,77
—
—
2,475 —
Øen St. Thomas ligger under 18° 20' 42" n. B. og 64 u 48'
9" v. L. for Paris. Gjennemsnitsbreden af Øen er omtrent
3 /4

Miil — dens Længde fra 0. til V. circa 2 1 /2 Miil. Syd

for St. Thomas ligger i c. 10 Miles Distance St. Croix og
V. for den, i samme Distance, Portorico. Havnen og Byen
ligger omtrent paa Øens Midte, af dens Sydside. Indseilingen er noget af det Skjønneste, man kan tænke sig; længe
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før man er inde i Havnen ,

kan

man see Byen Charlotte

Amalie — et Navn, som man imidlertid aldrig hører paa
selve Stedet, ja jeg troer de 9 /io af Indvaanerne ere uvi
dende om dette Navns' Existens — St. Thomas er den
gjængse Benævnelse, og da der ingen anden By findes paa
.Øen, kan man ei tage Feil. — Byens amphitheatralske Be
liggenhed paa 3 eller rettere 4 Høie, gjør dens Situation
høist imponerende.
Først efter at man er kommen ind i
Havnen opdager man der en Mængde Skibe fra alle Ver
densdele; — Havnen er nemlig dannet i Form af en Heste
sko og Landet saa høit at Skibenes Master ganske skjules.
Havnen er omtrent 3000 Al. bred og har næsten samme
Længde — dens Munding er henved 1600 Al. bred.

Den

kan saaledes optage en Masse Skibe , da Oceanet tilmed ?
paa Grund af de herskende Passatvinde, kun sjeldent trænger
stærkt ind. Denne Sikkerhed giver St. Thomæ Havn den bety
delige Overvægt over alle andre vestindiske Havne. Paa begge
Sider af Indløbet findes Batterier — det til høire kaldes
General Miihlenfels — til venstre: Cowells og Prinds Frederiks
Batterier — hiint ligger høiest og er indrettet til Telegraphstation — dette lavest og monteret.
Miihlenfels bruges til
Fyrtaarn, hvis Fyr lyser fra Solens Nedgang til dens Opgang.
Midt i Havnens Munding findes en Klippeformation —
Prinds Rupert kaldet — der kun hæver sig nogle faa Fod
over Vandspeilet. — I Orkantiden kunne disse Klipper ofte
blive farlige for indkommende Skibe og flere have ogsaa lidt
Skibbrud paa dem — til større Sikkerhed ere de hvidmalede,
hvorved de kunne sees i den mørkeste Nat.
Dybden paa begge Sider er tilstrækkelig for de dybestgaaende Skibe.
Kommer man end med de dristigste Forventninger, blive
de dog ei skuffede ved Byens Betragtning. Den ligesom læner
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sig opad Bjergene,
1 /3

der ganske omslutte samme.

Deel af Bjergryggen er bebygget

—

vilde deels medføre megen Bekostning,

Omtrent

at bygge høiere
deels maatte man

befrygte Jordskælvene.
Det gamle Taarn — Kjærs
Taarn — tiltrækker sig strax vor Opmærksomhed — det
er et vigtigt Retningspunkt for indkommende Skibe.

Man

lander ved et Værft — Kongeværftet — hvor ingen tjenst
ivrig Toldofficiant viser sig , for at visitere de Reisendes
Kufferter; man finder sig strax omgivet af alle mulige Na
tionaliteter og alle mulige Nuancer af Hudfarver; fra den
hvideste til den kulsorteste. Den længste Gade, Storegaden,
løber paralel med Strandkanten; i denne

Gade findes

de

fleste store Handelshuse.
Boutikkerne ere ildfaste Bygnin
ger, almindeligvis kun een Etage høi og Magazinerne strække
sig fra disse perpendiculair ned til Havnen, ofte en 3 å 400
Fod og ende ved et Værft. Et Par andre Gader løbe nord
ligere paralel med Storegade, og de øvrige mindre Gader
og Stræder krydse disse under rette Vinkler.
Strax ved Kongevæftet findes en smagfuld anlagt Have;
den er nok værd at lægge Mærke til, da der ei findes
mange Haver paa St. Thomas og den har krævet megen
Omhyggelighed og slugt mange Penge , før det var muligt
at danne noget saa Smukt af den ufrugtbare Jordbund.
Denne Have er offentlig, men kun lidet besøgt, med Und
tagelse af Fremmede og Ammer.
Som Ammestue staaer
den ei tilbage for Kongens Have i Kjøbenhavn. En offent
lig Markedsplads findes mod Øst, beplantet med Cocus- og
Tamarinthetræer.
Øens hele Folkemængde beløber sig til
14,022 Indvaanere, hvoraf de Fleste boe i selve Byen; der
findes neppe meer end en 1300 Mennesker paa Landets
Plantager.
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St. Thomas har ingen andre offentlige Bygninger, end
de i forrige Capitel omtalte Kirker. Ligeoverfor den oven"
omtalte Have , findes Byens største Hotel — Commercialhotel — paa en særdeles heldig Plads, tæt ved det almin
delige Landingssted og nærved Fortet, Commandantboligen,
Politikamret o. s. v.
Der findes en Mængde Bygninger af alle Slags , der
ved deres lyse Farver, røde eller tegltækte Tage, tage sig
maleriske nd fra Havet.

De fleste Fremmede ere henrykte

første Gang, de besøge St. Thomas og erklære almindelig
at det Syn man nyder ved Indseilingen i dens Havn er
uovertræffeligt og at intet andet Sted i hele Vestindien
kan taale nogensomhelst Sammenligning hermed. Ligeledes
er Udsigten fra Byen herlig og Mange have været galante
nok til at sammenligne den med Funchalis paa Madeira.
Betragter man denne Udsigt fra ,,Louisenhøi", et Landsted,
778' over Havet, da er den i Sandhed majestætisk — man
seer Møllerne paa St. Croix mod Syd — Portorico sees
som en blaa Taage , mod V. og en Mængde Smaaholme
sees rundt om St. Thomas, blandt andre den næsten kegelrunde Fugl-eklippe — langt ude i Havet sees Dampskibe
eller svære Raaseilere arbeidende sig op mod Havnen, saavelsom nærmere under Land en Mængde Fiskerbaade, Slupper
eller andre Kystfartøier, der seile mellem Øerne. Da Louisenhøi ligger saa høit, nemlig paa de Byen omgivende
Bjerges høieste Spidse o; circa 780 Fod over Vandfladen,
tage alle disse Seil sig ud som Maager paa Havet og Byen
ligger som for Eens Fødder.
Som bekjendt, har det dansk vestindiske Gouvernement
sit Sæde paa St. Croix.
over alle Forhandlinger ,

Gouverneuren fører Overopsyn
saavel militaire som civile Affai-
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rer; han besøger undertiden St. Thomas og St. Jan paa
Embedsvegne.
Paa St. Croix findes Appellations- eller Overretten for
de 3 Øer; den bestyres af 3 Dommere — hvoraf den ene
tillige fungerer som Registrator.

Dog kan

Vedkommende

endnu appellere til Høiesteret i Kjøbenhavn. St. Thomas og
St. Jans høieste Authoritet er Præsidenten, forØieblikket, Etatsraad Berg. Han assisteres af et kgl. Raad. Til denne Branche
henhøre ogsaa en Seeretair, en Bogholder og en Casserer.
Til at haandhæve Retfærdigheden paa Øen, findes føl
gende Rettergange:
1. en almindelig Byret — hver Mandag , bestaaende af
Dommeren , som Præses og 4 Assistenter, der væl
ges blandt Borgerne.
De vælges paa 1 Aar, men
ere ei berettigede til at votere. For denne Byret be
handles alle civile Sager mellem Mand • og Mand ; en
Retsforvalter indregistrerer alle lovformelige Documenter ved denne Domstol. Fordringer under 128 Dollars
kan plaideres af Parterne selv og Dommeren er pligtig
at vise dem tilrette.

Er Fordringen høiere, maae Par

terne engagere Sagførere.
2. en speciel Ret — holdes, naar forlanges og bestyres af
Byrettens Dommer , som Præses og 2 Assistenter.
Den behandler navnlig de civile Retsstridigheder, i
hvilke der ere givne Forpligtelser og naar en af Par
terne er en Fremmed.
3. Criminairetten afholdes, naar Nødvendigheden byder
det og bestyres ligeledes af Dommeren over By
retten samt 2 Assistenter.
I Livs- eller Æressager
forlanger han 4 Assistenter, der da ere berettigede til
at votere ved Doms Kjendelse.
Dommeren ved disse 3 Retter udnævnes af Kongen.
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Fremdeles haves :
4. en. Politiret, under Præsidium af en Politimester.
Hjælp

har han en Adjutant og 12 Betjente.

Til
Alle

mindre Forseelser og Lovovertrædelser behandles ved
denne Eet.
5. Skifteretten holdes 2 Gange ugentlig,

bestyres af et

første og andet Medlem og behandler alle Dødsboer
og Falliter.
6. Forligelsescommissionen holdes 1 Gang ugentlig; den be
styres af Byfogden og 2 Dommere, der aarlig vælges
blandt Borgerne. Byfogden voterer ei, men skal paasee, at Forhandlingerne ere lovmæssige og give Raad,
om behøves.

Alle civile Retsstridigheder bringes først

for Commissionen, for muligviis at forlige Parterne.
Vil man klage, sendes Besværingen til den ene Dom
mer, hyorpaa Klager og den Anklagede stevnes til
første Session. Begge kunne nu fremføre, hvad de
have at sige i Striden — Dommeren siger derpaa sin
Mening og søger atjevne Sagen ved et for begge Parter
tilfredsstillende Arrangement. Skeer dette, underskrives
Forliget af Klager og den Anklagede og nu gjælder
ingen Appel. Vil Vedkommende desuagtet unddrage sig
sin Forpligtelse, skrider Byfogden ind med de nødvendige
Tvangsmidler. Faaer man intet Forlig arrangeret, gaaer
Sagen over til Byretten. Dette er, i det Hele taget,
en superb Indstiftelse, som ethvert civiliseret Land
burde adoptere — thi de fleste Klager gaae til For
lig, hvorved Parterne spare Penge og Tid, navnlig
bilægges hyppige Besværinger over Eiendomsstridigheder
og Pengefordringer.
Saaledes indkom 1849 383 Sager for Forligelses
commissionen; deraf arrangeredes de 226 paa venska-
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belig Maade og de 10 bleve ei optagne — kun 147
bragtes for Byretten og heraf blev der kun fældet Dom
i 25.
Man seer heraf hvorledes Medborgeres uinteresserede
Meninger og Raad bidrage til at stifte Fred mellem Par
terne, medens derimod saa ofte Vrede giver Anledning til
uudslukkeligt Had og indvikle Parterne i ødelæggende Ud
gifter.

Procuratorer maae ei procedere for denne Commis-

sion og den eneste Udgift,

der er forbunden med disse

Forhandlinger, varierer mellem 3
og 2 Rdlr. R. M. Dom
merne erholde Intet. Hvormange Stridigheder mellem Na
boer ville ei blive forligte, dersom man kunde bringe dem
sammen Ansigt til Ansigt for et uinteresseret venskabeligt
Forum!?

Dette burde tilmed være den Maade, hvorpaa

alle Christne gik frem •— thi ,,St. Paul vil have at de
sande Troende kun skulle kjende Forligelsescommissioner!"
Der findes 4 Sagførere paa St. Thomas — deres
Fordringer ere høist ublue, ligesom alle andre Retsudgifter

—

med Undtagelse

af Forligelsescommissionens —

hvilket imidlertid har til Følge, at Enhver skyer Retsstrid
og at Den, der engang har været i Lovens indviklede Væv,
tager sig vel i Agt for at komme der nok engang.
I Christiansfort er stationeret et Compagni af den vest
indiske Hærstyrke, der planmæssig beløber sig til 180 Hoveder.
Garnisonen casernerer i en stor, beqvem og luftig Bygning,
der er bygget paa en Landtunge, Syd for Fortet. I Novem
ber Maaned 1827 nedsattes en Commission, hvori Major v.
Magens fungerede som Præses, for at skaffe Militairet en be
qvem Gaserne; som Følge heraf opbyggedes denne 1829 og
har ved sin Beliggenhed

bidraget

meget til

Soldaternes

velvedligeholdte Sundhedstilstand. Compagniet udstiller en
regelmæssig Nattevagt fra Solens Nedgang til dens Opgang.
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Saavel Artilleriet som Infanteriet staaer nu under samme
Commandeur.
.
Borgercorpset beløber sig til 200 Md., deeltito Compagnier.
Jægorcorpset er ligeledes paa 200 Md. i 2 Comp. Stadshauptmanden er Chef for denne Militse. — Borgerne klage
meget over deres militaire Pligter og finde at de nok kunde være
fritagne derfor, da der nu ligge saamange Soldater paa Øen.
Endelig har Byen et Brandcorps under en Brandmajor;
det er inddeelt i 2 Comp., bærer Uniform og have naturligviis Opsigt med Byens Slukningsapparater. Dets Sprøiter
ere udmærket gode, navnlig
været meget dyre.

to Metalsprøiter, der have

Toldvæsenet bestyres af en Toldintendant.
Al Beregning skeer efter Skibsførerens Opgivende og Af
giften er kun IV4 pCt. — man kan altsaa let blive be
dragen, da den eneste Maade, hvorpaa man kan komme
efter Sandheden er en Sammenligning mellem Skibsførerens
Opgivende og vedkommende Kjøbmænds Bøger.
Havne-n staaer under en Havnecaptain.
Havneafgifterne beløbe sig omtrent til 6 Rd. R. M.
pr. 100 Tons.

Hertil kommer endnu en Afgift til Told

væsenet af c. 1 Rd. pr. Ton af hvert Skib fra Europa og
c. 3 ^ af hvert fra Amerika. Dampskibe, der tilhøre det
kgl. engelske Postdampskibscompagni, ere fritagne for alle
Havneafgifter og Kulskibene betale kun en høist ubetydelig
Afgift. — Intet Skib maa forlade Havnen uden at have
udelareret, hvilken Clarering bliver foreviist i Fortet og
Tilladelsen til at afseile betales da med:
a.
b.
c.
d.

1 Skib
4 Rd.
1 Brig
2 1 Topseilsskonnert 1 alle andre Fartøier
-

72
R. M.
44 —
18 —
60 —
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Hiver et Skib Anker op eller gaaer under Seil uden at
have erholdt Tilladelse , bliver det strax varslet ved et løst
Skud fra Fortet. Vender det ei, skydes skarpt og samtidig
telegrapheres Ordre til Prinds Frederiks Batteri at chargere,
naar Vedkommende skulde nærme sig dette. Og desuagtet
lykkes det undertiden en eller anden forvoven Amerikaner
at undslippe til stor Morskab for Høienes Beboere. — Som
oftest vender Skibet imidlertid strax, da Sligt meest skeer
ved Forglemmelse af Vedkommende.
Enhver Skibsfører maa ved sin Ankomst opgive Passa
gerernes Navne paa Politikamret; ei heller maa Nogen afreise fra Øen uden Pas.

Afgiften er imidlertid kun ubety

delig, varierende mellem Bestemmelsesstedets længere eller
kortere Afstand fra St. Thomas.
Paa Øen findes en Quarantainecommission, bestaaende
af Politimesteren, Havnecaptainen, Toldintendanten og Landphysikus.
Den engelske Postexpedition har en Agent paa Øen
til Postens Besørgelse.

Andre Breve smides ind i den

første den bedste Boutique og kan henligge der i lang Tid,
naar Een eller Anden

ei gjør Vedkommende opmærksom

paa, at der ligger Brev med Eens Addresse.

Dette er en

stor Mangel og mange Breve gaae aldeles tabte — lige
ledes kunne Breve fra Nordamerika over New York kun
naae til Havanna — hvorledes de nu komme derfra til St.
Thomas er en Gaade.
Af Bankindstiftelser haves: St. Thomæ Bank og en
Branche af Londons Colonialbank; begge oprettedes 1837.
Fremdeles findes

en i 1847 oprettet Sparekasse, der gjør

god Fremgang; den disconterer ikke.
Endelig har Øen et i 1848 organiseret Assurancecompagni og en Dok.
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Ikkun følgende Nationer ere repræsenterede i St. Tho
mas , nemlig:
Spanien ved en Consul,
Frankrig ved en Viceconcul,
Sardinien ved en Consul,
Nordamerika ved en Handelsagent
og Venezuela ved en Handelsagent.
Øens Municipalanllggender bestyres af et Borgerraad,
bestaaende af 5 Medlemmer. De forrette deres Embede
uden Løn og Forhandlingerne blive ei offentliggjorte —
undtagen en aarlig Beretning over Indtægter og Udgifter.
Medlemmerne vælges blandt Stadens agtværdigste Borgere
og have stedse udført deres Hverv med megen Virksomhed
og Oeconomi. Da Landkassen staaer under Raadets Con
trol vil følgende sammentrængte Beretning fra Aaret 1850
vise Indtægter og Udgifter samt Resultater:
Indtægter:
Huus- og Bygningsskat
Boutique- og Værtshuusskat
Bager sk at

12,617^/4 Doll.
—
306V4 —

Slagter skat
Karreskat
Hotel- og Billardskat .,.
Borgerbreve
Pas
Auctioner
Adskillige ubestemte Indtægter

SSTVs
SlVs
760 3 /4
412 3 /4

—
—
—
—

1,20(^/2
672 3 /5
1,178

—
—
—

Summa . . . 25,552 14 /i5Doll.
Udgifter:
8,685 1 /3 Doll.
691V5 —

Politiet
Stevningsmænd
Lateris . . .

9,376 8 /i5 Doll.
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Transport . . .

9,376 8 /i5 Doll.
834 1 /«
755V6

Militsen
Brandcorpset
Skarnagervogne
Løn til Districtsgjordemødre
Hospitaler

—
—

1,540

—

400

—

5,900

—

824 1 /o

—

Skolerne paa Landet

l,022 1 /6

—

Quarantaineudgifter
Arrestanter

960
l,779 1/6

—

Adskillige ubestemte Udgifter

3,893

—

Patienter, der ere behæftede mod Halssvulster

—

Summa . . . 27,284 13 /i5Doll.
Altsaa omtrent 1730 Dollars Underballance.
Af efterfølgende Uddrag af Moderlandets Budget fra
1. April 1850 til 31. Marts 1851 vil man faae en omtrentlig
Idee om den kongl. Kasses Indtægter og Udgifter.
St. Thomas &
St. Croix.
Indtægter:
St. Jan.
# 85,306
^ 115,572
Toldintrader
9,124
23,833
Grund- og Bygningsafgift . . . .
1/4

1,468 .

3,700

pCt. af Obligationer

Stempelpapiir

3,615

4 pCt. af Auctioner

1,437
345
6,477

Komudsalgsprivilegier
Adskilligt Skatter paa Arvegods

6,084
768
7,158
97

268

Commissionsgebyhrer

2,447
Skibsafgifter indbetalte paa ForExtraordinaire

1,582

1,050
10,206
^ 168,950

6,245
^ 117,832

Summa . . . $ 286,782.

207
Den IV4 pCt, i Told, der ovenfor er anført paa St.
Thomas, er meget lav — varierende fra 100,000 til 140,000
Dollars.
Udgifter:
Gouverneur, civile Embedsmænd, Retter etc
paa St. Croix
Commandant,

$ 77,853

civile Embedsmænd, Contoir

udgifter paa St. Thomas
Embedsmænd paa St. Jan

25,028
2,292

Kirkerne paa St. Croix
Do.
paa St. Thomas og St. Jan . . .
Offentlige Skoler paa St. Croix

197V8
1,410 1 /?
4,288

Overretten paa St. Croix

11,616

Leie af offentlige Bygninger og milit. Hosp
Garnison : gamle Tropper

25,600

—
Tropper udsendt 1848
Orlogsbriggen

70,000

Ammunition, Vaaben, Uniformer

19,500

Overordentlig Gave af Kongen tilstaaet Ge
neral von Scholten i Aaret 1834 . .
Pensioner for Tjeneste i Vestindien . . . .
Summa

55,000
29,760

6,000

$ 335,444.

De beregnede Udgifter overskride saaledes Indtægterne
med $ 48,662 , men paa Grund af den Sparsommelighed,
der gjennemførtes Aaret rundt og ifølge visse iværksatte
Forandringer, har man den Formodning, at der i Virkelig
heden ingen Underballance har fundet Sted.
Et stort Overskud af St. Thomæ Indtægter medgaaer
til St. Croix's Administration.
Den danske Eegjering har iøvrigt mange Indtægter af
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den Mængde kgl. Plantager, der eies paa St. Croix, hvilke
Revenner ei ere opførte i Budgettet.
Den eneste Avis, der publiceres paa Øen, er: St. Tho
mas Tidende.

Den stod indtil for nogle Aar tilbage under

en meget streng Censur. Den udkommer 2 Gange ugentlig
— men er meget bebyrdet med Offentliggjøreisen af alle
Gouvernementsavertissementer,

uden noget Vederlag,

til

Gjengjæld for Privilegiet. Udgiveren beklager sig herover
paa det gudsjammerligste. Bladet har naturligviis ingen
politisk Farve.

En meget nyttig Indstiftelse for Byen er

dens Athenæum, der oprettedes 1839. Athenæum har gjort
hurtige Fremskridt i dets kortvarige Tilværelse i litterair
Henseende.

Det eier et Bibliothek paa over 5000 Bind i

forskjellige Sprog, samt Læseværelser, hvis Borde bugne af
alle mulige Slags Aviser, Flyveskrifter etc. fra Europa og
Amerika.

7 Directeurer bestyre det og for Tiden bes'taaer

det af omtrent 130 Medlemmer.

Fremmede have Adgang

til Athenæum, naar de blive indførte af et Medlem.

Den

Nydelse, Athenæum forskaffer, er saa at sige den eneste
offentlige Fornøielse, der haves paa St. Thomas. Man har
flere Gange forsøgt paa at faae et Theater oprettet, men
uden Held.
Hvad man maatte ønske paa St. Thomas, med Hensyn
til Øens og dens Indvaaneres Velvære e r :
a. en bedre Fattigforsørgelse.
b. offentlige Skolers Oprettelse.
c. nogle Helligdagsanordninger.
d. Indskrænkning i Løsgjængeri, hvilket saameget sees paa
alle Gader og Stræder.
Borgerraadet har anvendt et opsamlet Fond til at bygge
et Hospital, som Byen længe har maattet savne.

Planer

til Skolers Oprettelse ere allerede udkastede og vil vel snart
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komme til Udførelse, om det ei allerede er skeet gjennem
Øens Repræsentanter.

Trettende Capitel.
Climatet — Sygdomme — Forsig'tighedsreg'ler — Eeiserouter
og Priser.

St. Thomas Climat er overordentlig behageligt og sundt.
»fDen tropiske Sols Hede formindskes meget ved den her
skende Passatvind, der tillige er meget styrkende; thi, da

1 Øen er lille og skovløs, føres den friske Vind uden Modi stand over Landet; den er aldrig opfyldt med usunde. Feber

i foraarsagende (mismatiske) Dunster. En Bolig paa en af
. Høiene forskaffer den behageligste Kjølighed, saavelsom

> den skjønneste Udsigt over Oceanet. Forsynet har viist en

i stor Barmhjertighed i at lade Passatvindene herske, thi,
r uden disse vilde Solens lodrette Straaler gjøre Vestindien
f til et ubeboeligt Opholdsted for Menneskene. Paa Grund

; af Brisen kan det neppe siges, at Indbyggerne lide af He) den til Yderlighed og ofte føles en mere trykkende Varme

; under nordligere Breddegrader, hvor ingen Passatvind her? sker, end paa St. Thomas.

For at give vore Læsere en Oversigt over St. Thomas
I Meteorologie anføres her nogle Tabeller over Temperaturen,
I Barometrets Stigen og Falden, Regnmængden o. s. v., paa

1 hvilke Tabeller man kan stole i videnskabelig Henseende,
j da de ere blevne forfærdigede med den allerstørste Omf hyggelighed.

Vi have omtrent 11,000 Observationer liggende for
o os; de ere iagttagne fra Aar 1843 til 1851 — men da

B

14
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St. Thomas i meteorologisk Henseende nøie er forbunden
med den hele Ørække (Jomfrugruppen og Øerne for Vin
den), saa have vi sammenlignet disse Observationer med de
tilsvarende vidtløftige og nøiagtige, der ere anførte i Alex.
Moreau de Jonnés: „Historie physique des Antilles fran^aises" og iagttagne paa Martinique, Guadaloupe og St. Do
mingo. Dette er den eneste Forfatter, der har offentliggjort
noget Fuldstændigt med Hensyn

til de

vestindiske Øers

Climatforhold. Tilmed maa vi bemærke, at de Thermometre vi have benyttet ere overordentlig gode calibrerede
Instrumenter, der ere forfærdigede af dygtige Folk og prø
vede af Kjøbenhavns Observatorium; dette er nødvendigt
at vide, da Mange more sig med at anstille Iagttagelser,
uden at være forsynede med gode Instrumenter.
a.

Daglige Variationer.

Disse ere paa St. Thomas, som gjennem hele den
tropiske Zone, meget begrændsede.
Thermometrets Stigen og Falden er meget sjelden meer
end 5° Celsius (9° Fahr.) daglig — under nordligere Bredde
grader er Variationen ofte 20° om Dagen.

Om Morgenen

mellem Kl. 3 og 5 er Thermometret lavest — det begynder
ofte først at stige Kl. SVs- — Stigningen skeer nu hurtig
til Kl. 8 — derpaa langsommere til mellem Kl. 1 eller 2
og forbliver nu paa sit høieste Punkt indtil Kl. 3, da det
begynder at falde. Dette skeer, ligesom Stigningen, i Be
gyndelsen langsomt til Kl. 7, nu hurtigere til efter Midnat,
ofte til hen ved Kl. 1 Morgen.
Fra denne Tid til Kl. 3 falder Thermometret kun
meget lidet.

Saaledes er Gjennemsnitstemperaturen

klart Veir i alle 24 Timer.

ved

Til Sammenligning anføres:
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En slig regelmæssig Stigen og Falden finder imidlerlertid, som sagt, kun Sted ved klart Veir gjennem hele
Døgnet.
Denne Regelmæssighed forstyrres ved} Vindstø
denes Forøgelse' eller Formindskelse, ved Regn, selv i
betydelig Frastand fra Observationsstedet, og endelig maa
iagttages om Vinden dreier sig, hvilket ligeledes formindsker
Regelmæssigheden.
Vi ville her anføre en saadan Tabel, der viser Ure
gelmæssigheden ved Thermometrets Stigen og Falden, foraarsaget af de ovenanførte Grunde.
Observationen 1 — øverst anførte — er iagttaget den
9. September 1845; —
Observationen 2 -— mellemst anførte — iagttaget den
15. September s. A.; — og
Observationen 3 — nederst anførte — den 17. Sep
tember s. A.
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Vi have engang bemærket, at efter et Regnskyl for
stærkedes Vinden og foraarsagede Thermometrets pludselige
Fald indtil 3° C. (5 0 4 Fah.), hvilket er et meget sjeldent
Tilfælde under disse Breddegrader. Slige 3 0 s Falden har
en ligesaa alvorlig Indflydelse paa Indbyggernes Sundheds
tilstand, som f. Ex. 20° C. vilde have paa Londons eller
New Yorks Befolkning. —• Følgerne ere ialmindelighed Forkjølelser, Febergysninger og Mavesmerter. Saaledes kunne
vi blot erindre t. Ex. at efterat der i længere Tid havde
hersket usædvanlig Hede og Tørke, faldt der pludselig nogle
faa Timers Regn i 1851 — ifølge Lægernes Opgivelse for
aarsagede dette Tilfælde et Par Maaneders Forkjølelse m. m.
paa henved 4000 Indv.

Folk, der lide af Lungesygdom,

finde Climatet meget velgjørende, hvilket begrundes i Tem
peraturens meget ubetydelige daglige Variationer. Patienter,
der øiensynligen hentæres af Brystsvaghed og Svindsot,
spore efter nogle faa Maaneders Ophold paa Øen, Climatets
forbausende Virkninger. Have alle andre Apothekermidler
slaaet feil, da reis til St. Thomas og dens klare blaa Him
mel, eensformige Temperatur og friske, styrkende Luftstrøm
ning ville ofte udrette langt mere, end alle Lægers Recepter'.
b. De maanedlige Variationer.
De varmeste Maaneder ere Juli, August og September
— de koldeste December, Januar og Februar.
Paa Grund af de hyppigere Regnskyl, der finde Sted
i Mai — Juni og October — November (den Tid, man be
nævner Regntiden), er Temperaturen ogsaa underkastet de
største Forandringer i disse Maaneder.
For at vise de maanedlige Variationer vedføies Tabel 4.
Observationerne ere gjorte paa det samme Sted i 3 paa
hinanden følgende Aar, 15 Fod over Vandspeilet.
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Tabd
St. TK

\

Middeltemperatur i hvi

Januar

1847

Middeltal

Marts

April

Mai

Juni

Juli

Augi

26°,i

25 , 3

260,9

26°,8

O
27 . 6

o
28 , 6

280,8

296

79

77^5

80^4

80^2

81 . 7

83 , 5

83 , 8

841

26 , 4

26 ,1

26 , 5

26,6

27

28 , 3

28 , 5

288

79^5

79~

W,i

79 , 9

80 , 6

82^9

83 , 3

83 c

25

25 , 3

25 , 7

25 , 8

26 , 5

27 , 9

28 , 3

288

T

77 , 5

78^3

78 , 4

79 , 7

82,2

82 , 9

83.c

25 , 8

25 , 6

26 . 4

26 . 4

27

28 , 3

28 , 5

28/

78 , 4

78 ,1

79 . 5

79 . 5

80,6

82^9

83 , 3

83..(

1845

1846

Febr.

T

o
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li

ccm as.

flVIfianed.

8 Seplb.

Octbr.

Aarlig Største Mindste Aarlig Største
Middel Varme Varme Stigen maaned.
Stigen
tempe grad
grad
og
og
ratur i Aaret i Aaret Falden
Falden

Decbr.

28 ° 3

o
27 , 2

o

o

o

28 , 4

27,i

31 , 8

21 , 3

o
10,6

8,9

83,i

82 , 9

81

80 , 8

89 , 2

70^1

19^1

itT

29

27 , 5

26 , 8

27 , 6

32 , 5

21 , 9

10,6

9,3

i 84

84 , 2

81 , 5

80 , 2

81 , 7

90 , 5

7M

19~i

16^7

2 29

28

27 , 2

26 , 4

27

31 , 6

19 , 3

12 , 3

10 , 6

i 84 , 2

82 , 4

81

79 , 5

80,6

88 , 9

66,8

22,1

19^1

S 28 , 9

28 , 5

27 , 7

26 , 8

27 , 2

83 , 3

81 , 8

80 , 2

81

2

28 °7
DC
1ot
0
1 0

1

Novbr.

28 , 9

o

o

0
1 0
O
1 O

1
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c.

Aarlige Variationer.

Med Hensyn til de aarlige Variationer henvise vi til
Tabel 4. Den høieste Thermometergrad er bleven seet paa
Martinique, nemlig 35° C.; paa St. Thomas stod Therm. i
Septbr. 1844 paa 33°! C. (91 0 G Fah.) og en Dag i Sep tbr.
1851 paa 33 0 3 C. (91 0 9 Fah.).
Paa vort Therm., der var ophængt saaledes, at ingen
Solstraale kunde virke paa det, har Middeltallet af
høieste Grader i et Aar været 32°! C.

de

De høieste Varme

grader indtræffe i Aug. , Septbr. og Octbr.

Den laveste

Varmegrad vi nogensinde have bemærket paa St. Thomas
var 18°! C. (64 0 5 Fah.).
Middeltallet af
20 o i

de laveste Varmegrader i et Aar er

(68 0 18

C.
Fah.). I Port Royal paa Martinique angives
det til 20 o 5 C. De laveste Varmegrader indtræffe i Almin
delighed i de sidste Dage af Januar eller første af Februar,
i hvilke Maaneder jo ogsaa den største Kulde finder Sted i
hele den nordlige Hemisphære.
Af lave Varmegrader er bemærket i St. Pierre—Martinique
19044 c.
—
—
—
i St. Rose—Guadaloupe
18 0 5 C.
—

—

—

paa

St.

Thomas kun
18°! C.

I længere Tid troede vi, at denne lave Grad maatte beroe
paa en Feiltagelse, indtil ovennævnte Observationer kom os
for Øie. — Vi erindre endnu tydelig hiin Morgen: Natten
havde været fuldkommen klar, saa at Jordens Varmeuddampning havde været saa stor som mulig — en eensformig N.N. O.
Luftstrømning svævede over Høiene og en blaaagtig Taage
overspændte hele Øen —

kort Naturen havde ganske det
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samme Udseende, som den første kolde Efteraarsnat udspre
der over Alt, navnlig Planteverdenen, under nordligere Him
melegne.

Indbyggerne leed naturligviis strax af Forkjølelse

eller Snue.
Gjennemsnittet

af

Thermometrets aarlige Stigen og

Falden anføres saaledes :
paa Guadaloupe

20 o 8 C. efter Jonnés,

paa Martinique
paa St. Thomas

14 o 40 C. efter Jonnés,
12 0 l C. efter Knox,

paa Jamaica

12 0 22 C. efter Dr. Hunter.

Denne ubetydelige Stigen og Falden i Aaret foraarsager biin fulde Udvikling af Former og Couleurer, som
finder Sted i den tropiske Zones animalske og vegetabiliske
Rige.
Til Bekræftelse paa dette anføres Gjennemsnittet af
Thermometrets aarlige Stigen og Falden paa forskjellige Ste
der fra Equator til Nordpolen:
Cumana » 2 0 4 C.
St. Thomas 3°! -

4 0 3 Fah.
505 —
11 0 5 —
34 0 9 —

Funchall 6 0 4 Rom 1904 41 0 2 —
Stokholm 2209 60°! —
Enonthekis i Lapland 3304 115 0 5 —
Nordpolarexpedition Capt. Perry 64: 0 2 I Henhold til Tabel 4 er Differentsen mellem de kol
deste og varmeste Dage i de tre Aar :
St. Thomas 0 C 6 C
1 0 2 Fah.
Jonnés angiver paa Martinique 1 0 5 - . . . . 2 7 —
— Guadaloupe 1 0 9 - . . . . 3 0 4 —
—
Barbados 0 o 2 - . . . . 0 o 36 —
Humboldt angiver alle Antillers Middeltemperatur til :
27 0 5 C

81 0 5 Fah.
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men ifølge senere Observationer er denne Angivelse 0 o 6 C.
for høit;
thi efter Ferrara - Havanna
— M. St. Mery - St. Domingo
— Dr.Walberg- Barbados
— Jonnés
— Blagderv

Martinique
- Jamaica

Middeltemperaturen
25°? C. . . . 78 0 2 Fah.
. . 79°! —
26 0 2
-

.

26 0 3

-

.

27 0 2

-

.

27 0 2

-

.

-

.

-

.

. . 80 o 9 —
. . 81 0 6 —

-

.

. . 81 0 8 —

— Krebs

St. Thomas

27 0 2

— Jonnés

Guadaloupe

27 0 5
27°?

— Humboldt - Cumana
Middeltal

. . 79 0 3 —
. . 80 o 9 —
. . 80 o 9 —

26 0 9 C. .

. . 80 o 3 Fah.

Paa Høiene i Vestindien er naturligviis Temperaturen
betydelig lavere end nær ved Strandbredden.
De Jonnés har 12. Marts 1788 iagttaget Thermometret paa Bjerget la Selle paa St. Domingo og funden det
6 0 8 C.

44 024 Fah.

803 -

44 0 9

—

Golden Spring 13 0 8 -

56 0 8

—

saa lavt som
*

Ifølge Observation paa Jamaicas Bjerge :
—

—

—

9

Paa St. Thomas have vi iagttaget følgende Forskjel
paa Thermometret ved Strandbredden og paa det, 778 Fod
over Havet liggende, „Louisenhøi",
(Strandbredden.)
Kl. 6 Morgen 24 0 5 C. 76°! Fah.
Kl. 2 Middag
Kl. 8 Aften

28 0 8 26° -

83 0 8 —
78 0 8 —

(Louisenhøi.)
C. 72°! Fah.

22 0 28
26 0 2

-

79 0 i —

23 0 2

-

73 0 7 —

Vare vore Bjerge paa St. Thomas 14,000 Fod høie
ville Toppene være bedækkede med evig Snee.
Man paastaaer at have seet Snee paa Loquillos Top i Portorico,
men man har Lov til at betvivle dette.

m
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Man har kun en Gang seet Hagl i St. Croix — nem
lig 13. Apr. 1844 — Haglene skulle have været saa store
som Hønseæg (?), hvilket i alle Tilfælde viser, at de ere
faldne fra en meget stor Høide. Ifølge en ældre Beretning
har man ogsaa havt Haglveir paa St. Thomas 13. Mai 1828.
Vi skulle nu kortelig omtale Temperaturen i Solen .
Thermometret, hvorefter Observationerne her anføres, var
hængt ud tæt ved en Steenvold, der var malet med en
lysegraa Farve:
høieste Grad var: 51° C. 123 0 8 Fah.
Middeltallet af mange Observationer var: 40° C. 105o8 —
Findes ingen Luftstrømning paa et saadant Sted, da er
det neppe til at udholde

— men, som sagt. Passatvinden

foraarsager at dette ei er nogen synderlig trykkende Hede.
Forinden vi slutte disse Observationer over Tempera
turen, ville vi anføre et Uddrag af Jonnés Værk. Det vil
vise, hvorledes Creolerne føle ved Atmosphærens Forandring;
— det samme gjælder ogsaa for Fremmede, der i lang Tid
have opholdt sig i en tropisk Zone.
Han siger: ,,Er Temperaturen kun 25° C. 77° F. da
føles Kulden , men er den sunken til 23°? C, 73 0 5 F. da
er Kulden meget skarp. I Aaret 1799 lede Creolerne ligesaameget af Kidden, som Franskmændene i det sydlige
Frankrig, naar Thermometret var under Frysepunktet. Staaer
Thermometret paa 28° C. (82 0 4 F.) eller 30° C. (86° F.),
da er Varmen mild og behagelig, Aandedrættet let og Fordøielsen regelmæssig.
Over 30° C. (86° Fah.) begynder
Varmen at blive trykkende — med 33 0 75 C. (92 0 75 Fah.)
uden Brise er den qvælende og 35° C. (95° Fah.) føler
man sig upasselig og sporer Febergysninger".
Fremmede lide mere af Heden end Creolen — denne
lider derimod langt mere af Kulden end hiin.
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Barometret.
Barometrets Forandringer er endnu mindre og regelmæs
sigere end Thermometrets i Vestindien. Vore Observationer
ere iagttagne paa samme Tid, som de anførte Ihermometerobservationer. Ved vore mangfoldige anstillede Observationer
ere vi komne til den Overbeviisning, at den atmospbænske
Strøm bevirker en bestemt regelmæssig daglig Forandring paa
Barometret. Hvad der end er Aarsagen til disse daglige og
natlige Variationer — om muligt Solens eller Maanens Til
trækningskraft, saaledes som dette er Tilfælde med Mod og
Ebbe — nok dette Factum er ubestrideligt i Vestindien.
Er Veirliget stadigt paa St. Thomas begynder Baro
metret daglig at stige Kl. 4 om Morgenen
langsomt til
Kl. 8 — hurtigere indtil Kl. 10 Form. , da det ei stiger
mere; dette kan man kalde den atmosphæriske Strøms Flod
— Ebben indtræder strax, da det falder til Kl. 3 Efterm.
'— nu begynder Qviksølvet atter at stige indtil Kl. 11 og
nu indtræder igjen Faldet til Kl. 4 Morgen.
I 24 Timer sees altsaa 2 Flodstrømninger og 2 Ebbestrømninger. Quiksølvets Stigen og Falden ved disse atmos
phæriske Svingninger er meget begrændset sjelden over 0,5
af en Tomme. Forandringen er dobbel saa stor om Dagen,
som om Natten. Herved bestyrkes den Mening, at denne større
Variation foraarsages om Dagen ved den Udvidelse, som
Heden bevirker paa Barometret. Bemærkes en uregelmæs
sig daglig Stigen og Falden, da angiver Barometret en \ eirforandring; dets almindelige aarlige Stigen og i alden er
kun omtrent 0,2 af en Tomme (fra 29,8 til 30 T-.).
Paa Grund af det ustadige Veir og den foranderlige
Vind i Maanederne Aug., Septbr. og Octbr. afbrydes hyp
pigt denne daglige Regelmæssighed.

••-vi •***& •
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I Almindelighed stiger Barometret naar Vinden er N. 0.
og ligesaa almindeligt synker det naar Vinden er S. 0.
Ved en frisk nordøstlig Brise have vi engang seet det stige
3,15 Tommer, men sligt er meget ualmindeligt.

Orkaner

virke betydeligt paa Barometret; de synke forholdsviis ved
stærke eller stærkere Vindstød fra 1 til 1V2 ja 2 Tommer.
Om man imidlertid aldeles sikkert kan forlade sig paa at
Barometret kan forudsige Orkanen er tvivlsomt; dog ere
desaarsag de fleste Familier paa St. Thomas forsynet med
et saadant. Naar Veiret har et truende Udseende lette de
dog Sindet, dersom Quiksølvet bliver staaende og endnu
mere, naar det stiger. Smaa Byger foraarsage sjelden eller
aldrig nogen Forandring ved Barometret, ei heller har man
nogensinde seet at det bliver paavirket af Jordskjælv.

Regn.
En 24 Timers vedvarende Regn finder kun Sted nogle
faa Gange om Aaret paa St. Thomas.
Den kommer i Al
mindelighed Bygeviis og vil ofte i en 2 å 10 Minutter falde
rigeligere, end i ligesaamange Timer under nordligere Him
melegne.
Støvregn

Regn , draabeviis , finder kun sjelden Sted og
eller hiin klamme , ubehagelige Taage , der

næsten gjennembløder Folk i nordligere Lande , kjendes ei.
Regnen falder almindeligviis paa et meget begrændset Rum,
saaledes at den ene Plantage kan blive rigelig vandet, me
dens Naboplantagen forsmægter af Tørke.
I efterfølgende
Tabel anføres den aarlige Regnmængde, som er bleven iagt
taget af Dr. Hornbek mellem Aarene 1828—39.
Tallene angive Middel-Regnmængden i hver Maaned,
hvoraf atter er udledt det aarlige Gjennemsnit:

•'*•&<:
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Januar . . .

2.6 eng. Tommer.

Februar

2.8

. .

—

Marts

2.7

April

2.8

Mai .

5.0

Juni

3 .1

Juli .

3.5

August . . .
September .

5 .1
5.6

—

October...

5 .1

—

November

.

5.7

—

Decembér

.

2.8

—

—

—

Aarligt Middeltal for Regnmæng
den paaSt. Thomas i 11 Aar = 46.8 eng. Tommer.
Samme Forhold finder omtrent Sted paa St. Croix og St. Jan.
Jo mere ligelig fordeelt Kegnen falder gjennem hele
Aaret, desto bedre bliver Sukkerhøsten.
Det er ikke sjeldent at Øen kan være plaget med en
3 til 9 Maaneders Tørke — men kommer saa endelig Reg
nen, kan man være vis paa, at det er i store Masser.

De

svære Regnskyl komme almindeligviis fra O. — O. N. O.
— O. S. O. og S. O. — Solen skjules aldrig af Skyer i læn
gere Tid; disse vestindiske Skyer have ofte det skjønneste
Udseende og meddele den op- eller nedgaaende Sol

cn

Fragtfuldhed, som kun hører hjemme i de tropiske LandeEn Eiendommelighed for de hede Zoner er ogsaa de, ofte
paa Himlen fremstaaede Skybelter, der dannes af lange Sky
linier, som Passaten langsomt fører fra Øst til Vest og ud
mærke sig ved deres farverige Nuancer.
Vi bemærke her de af Climatet bevirkede Sygdoms
tilfælde;
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Febre, herske hyppig i de sidste og første Maaneder
af Aaret, navnlig paa Lavlandet mellem Iløiene. De
foraarsages udentvivl hovedsagenlig af Mangel paa frisk
Luftstrømning , vaade Gulve (da Grunden under Hyt
terne bliver fugtig og Regnen sjelden afledes) og ende
lig af Ureenlighed. Slige Febergysninger forvirre meget
Patientens Constitution og de ere undertiden saa haardnakkede at Mange maa forandre Climat for at afryste
dette ubehagelige Trylleri.
Galdeagtige Febre foranlediges ved Umaadelighed og
ved at udsætte sig meget enten for stærk Regn eller den
hede Sol, Disse Sygdomme ere dog ei farlige, naar man
itide anvender de rette Lægemidler; ikke climatiserede
Fremmede ere hyppigere udsatte for dem, end de Indfødte.
Guul Feber havde i lang Tid ei raset paa Øerne og
i alle Tilfælde bortreves kun enkelte Matroser fra Ski
bene i Havnen —• rimeligviis havde disse

medbragt

den fra andre Steder — men i 1852 indfandt den sig
paa Øerne og bortrev Mennesker i Hundredeviis, navn
lig Soldater og Matroser, samt i det Hele taget Frem
mede
kun faa Indfødte maatte dele de Andres Skjæbne.
I dette Aar (1855) raser den værre end nogensinde.
Tæring dræber mange Indvaanere — men det gjør
den jo overalt.
Dens sædvanligste Offre ere af den
arbeidende Classe navnlig blandt de Personer, der ere
meget udsatte for Sol og Regn.
Fremdeles er det
meget farligt at raabe med Varer om Aftenen , at
vaage om Natten samt overdreven Dands og Umaadelighed.
Gigt kræver ogsaa sine Offre og dens Anfald ere mer
get piinlige og langvarige; dog findes Gigt ei saa hyp
pig, som i koldere Climater.
Neuralgia o.-. Nervesmerter finder

hyppig Sted; ofte
15
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viser disse Smerter sig i Ansigtsmusklerne, hvorved Folk
sees at skjære de meest comiske Ansigter — navnlig
bliver sligt latterligt, naar man ei forhen har hørt om
en saadan Sygdoms Tilværelse.
g. Trøske angriber undertiden Børn, men den er mindre ska
delig for disse end naar Voxne angribes. Denne Sygdom
foranlediges ofte af et altfor langt Ophold

i

den tropiske

Zone og undertiden kan den kun fordrives ved en Søreise.
h. Dyssenteri er ogsaa en sædvanlig Sygdom, der ofte foraarsager hyppige, piinlige og farlige Anfald.
i.

Influenza kommer ofte, som en Epidemie, uden nogen
tilsyneladende Aarsag — saaledes i Midten af 1851,
da over 80 pCt. af Indvaanerne vare angrebne. Syg
dommen er imidlertid ei stort andet end en almindelig

j.

Forkjølelse og snart forbi.
Børnekopper grasserede paa St. Thomas i Aaret 1843
fra 27. Septbr. til 9 Febr. n. A.; de krævede mange
Offre; her anføres et Uddrag af Byens tre Begravelsessteders authoriserede Bøger til Bedømmelse af Sygdommens
Kasen. Maaskee kan en eller anden Læge gjøre Brug heraf.
Voxne Personer.
Børn.
Mandf. Fruent.
Drenge. Piger.
1
57
5)
1843 Septbr. . . 1
3
5
11
Octbr. . . 11
—

—

—

1844
—

Novbr. . . 20
Decbr. . . 27
Januar . . 13
Februar

n

24
7

33
10

55

3

2

67

69

72
Summa . . 72
lait 280 Mennesker.

Dødeligheden var størst i December: 108.
k. Cholera viste sig i 1854.

21

25
24
10

29
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Heri er dog ei indbefattet de mæhriske Brødres eller
Jødernes Døde — men Dødeligheden var ei stor blandt
disse. Af det Factmn, at af de 280 Døde bleve de 199
begravne paa offentlig Bekostning, kan man udlede at de
rigere og mere velhavende Familier have været mindre ud
satte for denne Epidemie, end de Fattige. Medens de gras
serede saa stærkt paa St. Thomas viste der sig kun et
eneste Tilfælde paa St. Croix og slet intet paa de andre
nærmest liggende Øer — St. Jan, Tortola eller Portorico.
Recepternes Antal, som bleve besørgede af det eneste
paa Øen privilegerede Apothek, vare:
1843 i November

300 til et Beløb af

— i December 1248
1844 i Januar . . 200
—

i Februar . 3 8

$

7 7 ,13

—
—

—
—

- 306,36
- 60,47

—

—

-

10,59

Antal 1786 til et Beløb af ^ 454,65
Det Otfentlige betalte Regningerne fra Decbr. til Febr.,
hvilke beløb sig til $ 377,42.
Lægerne troede , at der siden hiin ovenomtalte Epide
mie var foregaaet en Forandring i Climatet til det B«dre,
med Hensyn til Børnekopper, Kighoste, Skarlagensfeber
og Mæslinger — men 1852 har atter viist sig som et
sørgeligt Aar, idet navnlig Kighoste grasserede meget paa de
vestindiske Øer. samtidig med den gule Feber.
Der synes ei at kunne være noget bedre Climat til
Børns Udvikling, end det vestindiske — dog kun til de fylde
det 12te Aar, da der saa ofte indtræffer et farligt Vendepunkt i
deres Constitution — de synes da at trænge til at komme til I
et andet Land, hvilket ogsaa hyppigt skeer. Mange [mindst Vs ]
Deel] af de Fattiges Børn, hvoraf over Halvdelen fødes uden ?
for Ægteskab, bortrives i en tidlig Alder, enten som Følge 1
15*
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af Forsømmelse eller paa Grund af deres Mødres udsvævende
Levnet.
Dødeligheden er, som anført, langt betydeligere blandt
de Fattige end blandt de Rige.

Efterfølgende Tabel er

uddraget af officielle Dødslister fra St. Thomas mellem Aarene 1835—50 incl.
11071 Indb.

1835

360 Døde

1836

324

—

1837

503

—

1838

436

—

1839

316

—

1840

405

—

1841

379

—

1842

384

—

1843
1844

695
398

—
—

1845

337

—

1846
1847

434

—

385

—

374

—

Tørke.

1849

450

—

1850

483 —

Tørke.
halveAartørt, halvevaadt

1848

|

Orkan.

10076 —
Børnekopper.

10560 —

11383 —

Tages 11,000 til Middeltal af Befolkningen, saa sees
a t der i Gjennemsnit aarlig døer 416 o.* 1 af 26.
St. Thomas Befolkning varierer overmaade meget paa
Grund af Fremmedes og Reisendes midlertidigt Ophold paa
Øen , hvisaarsag det bør bemærkes at Dødslisterne ogsaa
indbefatte alle de Matroser og Udvandrere, der døe medens
de resp. Skibe ligge i Havnen.
Udlændinge, som opslaae deres Bopæl paa St. Thomas,
befinde sig i Almindelighed meget vel ved Climatet, endog
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ved et længere Ophold; dog er det undertiden nødvendigt,
at foretage Reiser til nordligere Egne , hvilket høiligen bi
drager til Legemets Styrke og Friskhed. Da Aarstiderne ei
undergaae nogle væsentlige Forandringer, svækkes Legemet
tilsidst, om man end er nok saa forsigtig og maadeholden
hele Systemet afkræftes og paadrages Sygdomme, almindeligviis intermitterende Febre eller, hvad der er endnu
hyppigere, Underlivssmerter.

Der findes kun faa Undtagel

ser fra denne Regel og disse Bemærkninger kunne gjælde
for alle de vestindiske Øer.
Amerikanere og Europæere
forlade derfor gjerne Øen engang imellem og tilbringe nogle
faa Maaneder i deres Fødeland og de vende altid tilbage
med et langt stærkere Helbred end det, de besad, før denne
Udflugt.

Undlader man

denne Foi'sigtighedsregel vil man

vel nok kunne udholde et forlænget Ophold paa Øen, men
man løber en stor Resico. Dersom en slig Forandring kan
foretages hvert 4de eller 5te Aar, gives der vist neppe
noget sundere Opholdssted end j)aa vore danske Øer, under
den Forudsætning, at man undgaaer Umaadelighed og ei ud
sætter sig
Døer
hurtig —
serne finde

for meget for stærk Regn eller stærk Hede.
man i Vestindien, da begraves man ogsaa meget
det seneste er 12 Timer efter Døden; Begravel
almindeligviis Sted Kl. 5 Eftermiddag. Da Re-

gjeringen er Eier af Kirkegaarden maa der betales en lille Afgift
for hver Grav, der graves. Jøderne og de mæhriske Brødre
have deres egen Kirkegaard. De Fattige — deres Tal ere
mange — begraves paa Landkassens Regning.
Gouvernementet har ogsaa en Militairkirkegaard paa Byen St. Thomas
nordøstlige Side.
En eneste Person har det Privilegium at holde Liigvogne og disses Afbenyttelse er derfor kostbar — fattigere
Folk maae lade deres Døde bære, hvilket er meget besvær
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ligt under et saa varmt Climat, da Afstanden mellem Byen
og Kirkegaarden er temmelig betydelig og det ikke engang
er tilladt at medbringe Skamler; Vedkommende have derfor
ogsaa ofte megen Umage med at faae det nødvendige Antal
Bærere.
I 1851 var der 5 practiserende Læger paa Øen. —
Omendskjøndt deres Regninger ere meget høie ere de dog
regulerede af Loven.
Plantager og enkelte Familier slutte
Accord aarviis, da Honoraret ellers vilde blive noget ganske
utroligt — hvert Besøg i Byen betales med l 1 ,2 Dollars
3 Besøg om Dagen bliver altsaa omtrent 8 Rd. R. M. De
ere dog meget liberale mod Fattige, hvilket maaskee imid
lertid er en Dyd af Nødvendigheden; thi ,.hvor Intet er,
har Keiseren sin Ret forloren".
Øen har kun et privilegeret Apothek. Det skal være for
synet med alle mulige Lægemidler og formedelst Ildebrandstilfælde have en dobbelt Beholdning paa to Steder. Fremdeles
skal det holde en examineret Pharmaceut, som Hovedmed
hjælper.
Apotheket er overordentlig vel indrettet og altid
godt betjent. Vel klage Enkelte over dette Monopol og navn
lig kan det undertiden være haardt nok for Fattigfolk, som ei
have fri Medicin.

Priserne paa Medicinen reguleres af en

Comitte af Læger og man kan være vis paa altid at faae
udmærket friske og gode Lægemidler. Apothekeren skal tilmed
udlevere Medicin, uden øieblikkelig Betaling, saasnart dette
forlanges af vedkommende Læge ved Recept.

Monopolet

har vel nok sine onde Sider, men disse ere vist Intet mod
det , Indbyggerne tidligere vare udsatte for, nemlig: slet,
ligegyldig Sammenblanding af Ingredientserne ja ofte daarlig og forfalsket Medicin.
Apothekeren er tilmed en libe
ral Mand, der ofte indgaaer Accord med Foreninger og
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deslige om en billigere Betaling — ligesom i hans Fordrin
ger mod fattige Mennesker.
Derimod savner Byen en Materialist; da et saadant
Etablissement, under særegne Regulationer, høiligen vilde
bidrage til Sundhedens Vedligeholdelse og ofte redde Men
neskeliv , var
hjulpet.

det ønskeligt om dette Savn snart blev af

Gouvernementet har sørget for gode Sundhedsanordninger. Spedalske, en temmelig almindelig Sygdom, sendes
strax ud af Byen til et eget dertil indrettet Huus.
ei tilladt at indmure Liig —

Det er

der maa ei holdes Sviin i

Byen; de offentlige Brønde holdes rene; tillige finder
de
sædvanlige Anordninger til Gaders og Stræders Reengjøring,
Sted.
Vestindien har i længere Tid været et Yndlings-Tilflugts
sted for Brystsvage og navnlig har St. Croix været den 0,
man helst søgte hen til. lalmindelighed have Vedkommende
faaet deres Helbred igjen, dersom de ikke have udsat denne
Udflugt al for længe. Naturligviis ere disse Besøg aftagne
i de sidste Aar, da den gule Feber har raset.
Climatets Tørhed i Vintermaanederne, den eensformige
milde Temperatur, saavel om Dagen, som om Natten (Therm.
stiger sjelden meer end til 82° om Dagen — og falder
kun til 72° om Natten), den mageløse Udsigt over Hav og
Land, hvortil kommer St. Croix's beundringsværdige Landeveie, det reneste Vand i Verden (Cisternevand), deilige tropfske Frugter, beqvemme Hoteller og, hvad der ei er uvig
tigt, en directe Dampskibsforbindelse mellem Europa, Ame
rika og flere Naboøer — Alt dette er Bevæggrunde nok,
for Syge eller Personer med svagelig Consutution , til at
gjøre Øerne til et kortere eller længere Opholdssted. Rei
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sende burde vexelviis opholde sig nogen Tid paa hver 0,
da et længere Ophold paa den ene let bliver eensformigt
— vil han have det roligt, stille og afsondret, da vælge han
St. Croix, vil han færdes mellem alle Nationer, høre Nyhe
der, kort have Afvexling, da maa han gaae til St. Thomas.
Betalingen er omtrent 40 Dollars om Maaneden paa
et Hotel for Kost, Logi etc. Familier nyde naturligviis Eabat.

Jeg anfører dette fordi maaskee Bogen kan falde en

eller anden Syg i Hænderne og som maaskee kunde faae
Lyst til at besøge Øerne. Endnu nogle Forsigtighedsregler:
Folk fra kolde Climater maae være omhyggelige med deres
Klædedragt f. Ex. anlægge Flonel om de end ellers ei ere
vante til sligt; ei heller bør man klæde sig altfor let i
Begyndelsen; — man maa undgaae Middagssolen eller gaae
med Bomuldsparapluie, hvilket er ligesaa almindeligt for
Herrer i Vestindien , som at see Damer med Parasol paa
Østergade i Kjøbenhavn — endelig maa man vel tage sig
i Agt for at gaae med vaade Klæder, og være vel forsynet
med Undertøi at man ofte kan skifte — helst engang om
Dagen.
Vi skulle endnu kun bemærke, at der afgaae engelske
Postdampskibe den 2, og 17. i hver Maaned fra Southamp
ton til St. Thomas og at der de samme Dage afgaae et
hver Gang til England. Et Skruedampskib, Petrel, forlader
New York den 8de i hver Maaned og er efter 9 Dages Seillads i St. Thomæ Havn. Endelig kan man letteligcn besøge
en Mængde af de andre vestindiske Øer ved Hjælp af
engelske Damp- eller Paquetfartøier.
Vi vedføie her nogle Tabeller over Router og Priser
ved regelmæssige Dampskibsforbindelser.
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Tabtifl

Reiser i de ves g1

Havana.

o
"3
5
5

Grey Town.

Grenada.

Dominique.

Demerara.

Chagres.

•4-i

Carthagena.

ct

Carriaco.

Steder.

Barbados.

(Fragten bercgntm

25 25 55 65 40 12 25 8 75 80
15 70 80 20 15 15 20 90 95
20
70 80 35 20 5 20 90 95
25 20
15 100 80 85 75 30 115
75 85 85
Carthagena
110 90 95 85 15 125
95
95
25
85
Chagres
35 30 40 110 115
40 20 30 90 100
Demerara
25 8 85 90
75
40
25
25
65
12
Dominique
20 90 95
25 20 5 70 80 35 20
Grenada . .
80 85
8 25 25 60 70 40 8 25
Guadaloupe
140
100 110 110 40 15 125 105 110 100
Grey Town
120
110
135
145
135
120
125
115
110
120
Havana
110 120 120 125 135 135 115 120 110 145 30
Honduras
55 65 65 70 80 80 60 65 55 90 50
Jacmel
70 80 80 85 95 95 75 80 70 105 30
Jamaica
12 25 25 65 75 40 8 25 8 85 90
8 25 25 55 65 45 15 25 12 75 80
Montserrat
75
85 85 90 100 100 80 85 75 110 115
Nassau
12 30 30 50 60 50 20 30 15 70 75
Newis
St. Juan—Portorico . 35 50 50 50 60 60 40 50 35 70 65
12 30 30 50 60 50 20 30 15 70 75
St. Kitts
15 15 20 70 80 30 10 20 15 90 95
St. Lucia
40
8 25
35
25
60 65
50
40
30
50
25 35 35
20 15 5 75 85 30 15 10 20 95 100
St. Vincent
145 155 155 160 170 170 150 155 145 180 105
30 25 25 80 90 35 25 15 30 100 105
30 25 12 80 90 35 30 10 30 100 105
Trinidad
140 150 150 155 165 165 145 150 140 175 100
Vera Cruz
ø
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3iidiske Colonier.

85 40 50 15 8 55 8
100 55 65 15 20 70 25
100 55 65 20 25 70 25
120 75 85 80 70 90 70
150 85 95 90 80 100 80
120 75 85 55 40 90 45
95 50 60 8 12 65 15
100 55 65 20 25 70 25
90 45 55 8 8 60 12
145 100 110 105 95 115 95
50 65 40 115 105 125 105
75 50 115 105 125 105
20 60 50 70 50
60
25
75 65 85 65
40
12 65 15
95 50 60
55 8
85 40 50 15
70
120 75 85 80 70
80 55 50 20 8 50
70 25 50 40 50 50 50
80 55 50 20 8 50 4
100 55 65 8 15 70 20
70 25
105 60
115 100
110 65
110 65
110 95

25 10 15 50
40 25 12 65
40 25 20 65
60 70 80
70 80 90
60 45 50 85
55 15 8 60
40 25 20 65
50 12 12 55
85 95 105
80 105 115 120
80 105 115 120
25 50 60 65
40 65 75 80
55 15 8 60
25 8 15 50
60 70 80 85
20 4 20 50
50 40 50
20
20 50
40 20
65

o

ri
c5

H

CH

bD Ti
eS
X2
a

Vera Cruz.

Tampico.

St. Vincent.

St. Thomas.

Sta Martha.

St. Lucia.

St. Kitts.

£
05
ÉH

St. Juan.

Nassau.

Montserrat.

Martinique.

Jamaica.

Jacmel.

Honduras.

IDollars.)

15 25 115 55 50 110
50 12 150 20 20 125
50 5 150 20 12 125
50 85 150 95 95 145
60 95 160 105 105 155
50 50 150 55 50 145
25 25 125 55 50 120
50 10 150 20 10 125
20 25 120 55 50 115
75 110 175 120 120 170
85 120 105 150 150 100
85 120 115 150 150 110
50 65 85 75 75 80
45 80 65 90 90 60
25 25 125 55 25 120
15 25 115 55 50 110
50 85 150 95 95 145
12 50 115 40 55 110
1 2 50 95 60 55 90
1 2 50 115 40 55 110
50 20 150 50 20 125

55 50 20 40 20 10 20 50 55
55 100 45 45 95
70 15 20 75 25 45 25 15 70 55
155 25 15 150
75 150 140 160 140 115 140 150 155 120 155
165 165 12
10 155
75 25 50 80 35 50 55 25 75 40 25 140
155
75 25 50 80 55 50 55 25 75 40 15 140 15
70 145 155 155 155 110 155 145 150 115 150 12 160 160
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Naar Reisende paa en eller anden Route, — paa Grund
af, at vedkommende Skib , hvormed de skulle seile videre,
endnu ei er kommet, — maae opholde sig paa en Station,
ere de underkastede den Bestemmelse: skulde Skibet ei
indtræffe efter 4 Dages Forløb, maa den Reisende efter
denne Tid selv sørge for sin Forpleining, saalænge Vente
tiden varer.

løvrigt kan man stole paa de i Tabel 5 an

førte Priser.

Fjortende Capitel.
Geologi — Jordskjælv — Orkaner — Orkanen 1837 — Zoo
logi — Vestindiens Frugter.

Øen St. Thomas kan betragtes som Ryggen af en lille
Bjergkjæde under Havet; — en Række høie Klipper strække
sig gjennem Øens hele Længde fra 0. til V. Omtrent midt
paa Øen løber en anden Række mod 0 paralel med den
større. Disse to Kjæder ere overskaarne paa Midten af
Øen af en Bjergknude, hvorved begge forenes — denne
Green strækker sig fra N. til S. Der udgaae ogsaa endeel
Forgreninger baade mod N. og S. fra den større Ivjæde.
De høieste Bjerge findes paa Vestsiden, hvor de naae
en Høide af 1515 (danske) Fod, derfra tabe de sig gradeviis til 1470' og |der hvor de to Rækker begynde at løbe
paralel med hinanden, er den største Kjæde kun 7 78'
fra dette Punkt hæver den sig igjen til 971', bliver smal
lere og taber sig tilsidst mod 0. gradeviis fra 661' til 307'.
Den mindre Kjæde er ligeledes høiest mod V., omtr.
962', synker gradeviis til 858' og ender i lave Høie mod
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0.

Knuden, der forener Kjæderne er omtrent 350' høi.

Gaaer man over denne Tvergreen, findes en stor Dalstræk
ning mellem Rækkerne; man finder af og til Høie, som ere
Forgreninger fra Kjæderne. Her findes Øens eneste Strøm,
i Form af en lille Bæk, der løber mod SO. og taber sig i
sig selv nær Strandbredden; — rimeligviis forener den sig
med Havet under dettes Overflade.
Høiene bestaae af en Mængde uordentlig henkastede
Klippestykker, der snart ere blaaagtige og grønlige, snart
blygraae; de bestaae af forskjellige Sammensætninger, der
snart ere aldeles glatte, snart meget ujevne, formodentlig
begrundet paa det Mineral, de indeslutte. De fremherskende
Mineraller, dog i meget forskjellig Proportion, ere Jern,
Flintesteen, Felspath og Olivine. Tillige findes en Mængde
Chrystallisationer

—

Klipperne indeholde talrige Qvarts-

aarer, der med forskjellige Dimensioner løbe i alle Retninger.
Klippernes Overflade hensmuldre paa nogle Steder i en seig
rødlig eller guulagtig Leerart, paa andre Steder er denne
grøuagtig eller hvid og har en paafaldende Lighed med
Mergel. Den første Slags Leerjord er ofte gjennemskaaret
af Qvartsaarer — i den sidste Slags, der sees i Huller, fin
des hyppig Muslingeskaller — Muslingen findes imidlertid
ei paa Øen nu.
Ved denne Opløsningsproces fremstaae en Mængde
nøgne, spidse Fjelde, der ere haardere i deres Bestanddele,
end de dem omgivende Masser.
Nogle af disse opløste Klipper have den besynderligste
Form —• ofte af en ganske kugelrund Bygning. Saaledes
sees en nøgen Høi paa Nordvestsiden, der har Udseende
som om et stort Åntal Kanonkugler vare blevne affyrede mod
den, medens dens Overflade har været stillet blot. Høien
afskaller i talrige concentriske Lag.
16
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Paa en lille Holm ligeoverfor Byen er Klippernes Over
flade meget jevn og har Udseende af forhærdet Leerjord.
Paa nogle Steder af Øen, f. Ex. henimod sammes NordØstside findes blaaagtige Skiferbrud i sammentrykte Lag;
Grunden lyder huul — om der skulde findes Forsteninger
paa slige Steder er ei bleven undersøgt.

Man kan efter

spore Lava ved ,,Eed point" og ,,Coculusbay", begge paa
Øens Sydside.

3 /4

Miil SV. for Redpoint findes

den lille

Holm, ,,Little Saba"; paa dennes Nordside sees to Laguner.
Høien er 200', og man kan stige op ad dens ene Skraaning (dog ei paa Sydsiden, som er meget steil og nøgen);
her sees reen Lava, der indeholder en Mængde Allunstene.

Den sydlige, bratte Skraaning er sandsynligviis

den ene Side af en udbrændt Vulkan.
De Dale, der findes nær ved Havet, navnlig mellem
de to Bjergkjæder, ere fremstaaede derved, at den stærke
tropiske Regn

har

opløst Klippernes Overflader og ned-

vadsket Jorden ad deres Skraaninger.
meget udstrakte Dale eller Enge.

Man finder intetsteds

Ved Havets stadige Op-

skvulpen dannes overalt paa hele Øen en Mængde Sandsteen.
Paa Cokipoint, St. Thomas nordbstlige Forbjerg viser sig
en besynderlig Klippeformation.

Fjeldryggen er smal, lø

bende i østlig Retning i Havet, som en Arm, og danner
saaledes en Bugt. Ved Havet er denne Fjeldspids meget
steil, omtrent 50' høi; her findes en Mængde haard, grøn
agtig Porphyr.
Paa Overfladen findes

en Masse Kalksteen , der have

en afvexlende graalig, blaa eller hvid Farve, og i samme
findes indsprængte endeel Skaller.

De ere undertiden me

get compacte næsten som Marmor — til andre Tider ere
de bløde og indeholde SvovlBlandt Forsteningerne
findes

talrige

cerithia,

nerinea

og

adskillige

bivalves;

r;

• ./fx
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mange Forsteninger see ud som afkortede Løgrødder,

da

de bestaae af laminæ, der indcirkle hinanden og danne
en halvkugelrund Masse — maaskee ere de Coraller?
En Art af denne Kalksteen, som indeholdt Forsteninger,
sendtes for kort Tid siden til det brittiske Museum. Fra
Secretairen ved det geologiske Selskab i London, er bleven
anført følgende Bemærkninger desangaaende: ,,det er en
Hoben Kalksteen, fuld af nerina. Denne Art er beslægtet
med de simplere Kalke og Ooliten.

Prøven ligner meest

nogle lignende fra Portland Klippen.
Man kunde haabe
at bestemme Kalkstenens Alder ved vel at eftersøge de
organiske Levninger,

der ere forstenede i samme.

Dette

troer jeg imidlertid er første Gang at man erfarer Oolitens
Tilværelse i Vestindien".
St. Thomas Jordbund er meget mager og paa Grund
af Klippernes steile Skraaninger, bortvadskes den hyppig ved
stærke Regnskyl. Derfor dyrker man ogsaa kun Smaadalene og de mindre steile Skraaninger.
Paa flere Steder af Øen tæt ved Strandbredden, findes
Saltpøle af ringe Udstrækning; de skilles fra Havet ved en
Barriere, der seer ud som om den var et Coralrev; men
de ere ei blevne undersøgte, saa at det ei bestemt kan
angives, af hvilke Bestanddele disse Barrierer bestaae.
Der er ingen bestemt Grund til at anføre om Øen
hæver sig eller synker — enkelte Kjendsgjerninger lede
Flere til at tro, at den hæver sig. Af ovenanførte Beskrivelse
vil man lettelig indsee, at der findes de meest henrivende
Prospecter fra Øens Høidepunkter. Svulmende Høie og
dybe Afgrunde, grønsværklædte Skraaninger, den smilende
Havn med Skibe en miniature. Byen, seet fra disse Høider, de talrige Holme, der dukke frem af Havet og
16*
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omgive Øen paa

alle Sider,

den hvide

Brænding,

der

bryder sig over skjulte Klipper, Oceanets umaadelige Flade
og endelig fjernt, som i en Taage, Øerne St. Croix og Por
torico — Alt dette frembyde de prægtigste Udsigter og
belønner Beskuerens Umage med at bestige ofte temmelig
steile Skraaninger; — Sindet opløftes ved slige Naturscener
og Tankerne hæve sig til Skaberen fulde af den høieste
Beundring over hans Almagt og Godhed!
Noget af det deiligste man kan tænke sig er Udflugter
tilhest en tidlig Morgenstund eller en klar Maaneskinsaften
— thi Øiet trættes aldrig, hvor ofte man end betragter
de samme Prospecter — nye Skjønheder opdages hvergang
og ville rigelig belønne Beskueren.
J o r d s k j æ l v finde hyppig Sted paa Øen, som oftest i
Maanederne Januar, Februar og Marts.
Denne bølgeformige Bevægelse begynder næsten altid
fra S. og strækker sig mod N.

Undertiden hører man kun

en rumlende Lyd, -— omtrent som den man fornemmer, naar
man paa Rundetaarn i Kbhvn. hører en belæsset Vogn
kjøre forbi, — uden at man bemærker nogen Zittren i Jorden;
til andre Tider er Bevægelsen meer eller mindre stærk —
ofte som stærke Stød — men aldrig er denne Bevægelse
saa stærk, at den foraarsager betydelig Skade. Gamle Mure
eller løse Stene kunde vel omkastes, men ikke nogenlunde
ordentlig opførte Huse. Det er ikke altid Tilfælde at der
indtræder Stilhed forinden Rystelsen — eiheller seer man
noget øiensynligt Tegn paa atHavet stiger eller falder ved Jord
skjælv. Undertiden høres som sagt en stærk Rumlen før
Stødet — undertiden kommer denne Rumlen og Stødet
samtidig — men aldrig er dette omvendt, at Rumlen skulde
høres efter Stødet; dette

varer ialmindelig fra 2 til 20

Seounder — sjelden længere Tid.
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Man kan ikke forklare sig den Skræk som Jordskjælvene altid ndøve paa Indvaanerne, da det dog er velbekjendt, at de aldrig have foraarsaget nogen videre Skade
paa Øen.

Nyankomne

og ængstelige Mennesker ere sta

dige parate til at lytte efter den befrygtede rumlende Lyd;
de fatte hurtig Betydningen af den endnu fjerne Rumlen, deres
Ansigt antage et piinligt og vildt Udtryk og med qvalt Aandedræt høres Skriget „Jordskjælv!" medens at Mange i fuld
Sjæleangst styrte ud af Husene, ned ad Gaderne til Hav
bredden.
Dette Phænomen er i Sandhed ogsaa forun
derligt: denne stærke rumlende Lyd, der nærmer sig med
stærkere og stærkere Hvirvlen og uimodstaaelig Kraft, Qen
Skjælven eller pludselige Stød og den voldsomme Bølgebevæ
gelse, overvælder det menneskelige Sind, driver det til^ den
høieste Uro og gjør det den Almægtiges Nærværelse og
Almagt bevidst.
O r k a n e r have anrettet store Ødelæggelser paa St.
Thomas. Man anseer disse med Eette for den skrækkeligste
Tilskikkelse, der kan møde Øen.

De finde

Sted i Maa-

nederne August, September og October, der ogsaa kaldes
Orkantiden — de indtræffe aldrig i de andre Maaneder
af Aaret. Det er vist meget vanskeligt at forudsige deres
Nærmelse — men, da de synes at staae i nøie Forbindelse
med den electriske Atmosphære, ville alle Instrumenter, maaskee med Undtagelse af en Electricitetsmaaler, som jeg troer
først maa opdages, være unyttige.
Barometret vil vel begynde at falde, naar Blæsten
kommer, men da er allerede Orkanen der. — Forud for
Orkanerne indtræder en høitidelig Stilhed, hvilken afbrydes
af en mild Vind, der løber alle Compassets Streger rundt;
denne Luftning kommer stødviis. En slig Tilstand i Atmos-
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phæren, finder imidlertid ogsaa ofte Sted, uden at nogen
Orkan paafølger.
Den Theori, at Orkaner have en Rotationsbevægelse
fra høire til venstre, eller rundt om N., V. og S., naar de
indtræffe N. for Æqvator, synes udentvivl at være rigtig.
Alle de Orkaner, som have funden Sted paa Øen og pas
seret den med deres Centrum, have, forsaavidt man har
kunnet efterspore dem, begyndt med NO.-Vinden, der derpaa forandredes til NV., fulgt af en circa 15 Minutters
Stilhed; de ere derpaa pludselig brudt frem med endnu større
Raseri fra SV., gaaet over til S. og SO., hvorpaa Orkanener
taget af.

Man har udledt Theorier for at forklare Mal

strømme, der gaae fra høire til venstre, som en Følge af
Jordens Omdreining om dens Axe — hvorfor ikke den samme
Theori ved Orkaners besynderlig eensformige og kredsagtige
Bevægelse ?
Barometret falder ved Orkaner Vs å 2 Tommer efter
som de rase meer eller mindre stærke.

Man kan bestemt

see naar Orkanen har naaet sit Høidepunkt, da Quiksølvet
saa strax begynder at stige.
Orkanens Kraft er næsten utrolig stærk — er den
meget heftig kunne kun de stærkeste Bygninger modstaae
den,

Ogsaa heri seer man Forsynets Barmhjertighed; thi

da Orkaner udøve saa ødelæggende Virkninger, er det en
Lykke at de kun komme med store Mellemrum — almin
delig 15 til 25 Aar.
Det Rum Orkanerne overspænder, er temmelig begrændset,
og mange vestindiske Øer mærke aldeles intet til dem. St.
Thomas's Beliggenhed er i saa Henseende uheldig, da den
næsten bestandig hjemsøges af Orkaner, og iahnindelighed
vise de sig meget ødelæggende. Der har fundet stærke
Orkaner Sted i Aarene: 1713 — 38 — 42 — 72 — 93
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og 1819 — 37, samt enkelte af mildere Natur i Mellem
rummene.

Man har en Angivelse, ifølge hvilken der i en

Periode af 352 Aar (1494—1846) har fundet 127 Orkaner
eller svære Storme Sted i Vestindien.
I Gjennemsnit faldt de i følgende Maaneder:
Marts 1,
Juni 4,
Juli 11,
August 40,
September 28, og i
December 2.
For saameget som muligt at beskytte sig mod Orka
nernes ødelæggende Virkninger, findes hvert Huus forsynet
med stærke Træ- eller Jernstænger. Saasnart Orkantiden
begynder, tages de frem og holdes i Beredskab i paakommende Tilfælde; viser sig truende Symptomer i Veirliget,
lukkes og stænges Vinduer og Døre, saa at Byen seer ud
som om den var forladt af dens Beboere. Undertiden er
vel denne Forholdsregel unødvendig, men man maa heller
gjøre sig en Smule Uleilighed, end være uforberedt.
Den Uvishedstilstand man befinder sig i, medens Or
kanen raser, er frygtelig; man er intet Øieblik sikker paa
at Huset maaskee giver efter og at Alle begraves under
dets Ruiner. Det er intet Under om den Stærkeste for
skrækkes ved en slig Uvished, i Forbindelse med Blæstens,
alt bedøvende Hylen, oprykkede Træers Bragen, og ofte
hjerteskærende Skrig om Hjælp. At vove sig ud er næsten
den visse Død, da Luften er opfyldt af nedslængte Tag
steen, Planker, Træer etc. ete., der altsammen drives frem
i et Chaos med ustandselig Kraft.
For at give en Idee
om den svære Orkan paa St. Thomas i Aaret 1837 ville
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vi her anføre et Uddrag af de Nissenske Reminiscentser og
af den engelske Skonnert „Spy's" Logbog.
Nissen: „Den 2. Aug. 1837, omtrent Kl. 5 Eftermiddag
kunde Enhver forudsee, at vi vilde faae en heftig Orkan. Alle
rede Kl. 6 blæste det voldsomt; Blæsten kom fra NO. og var
i sin største Easen fra Kl. G 1 /«—TVs, I Løbet af denne Time
maa det største Antal Huse være blæste ned.

Det var en

af de frygteligste Timer i mit hele Liv. Vinden lagde sig
omtrent T 1 /^ og til Kl. 8 var det ganske stille — man vo
vede endog at aabne Vinduer og Døre.

Denne Stilhed

varede, som anført, en halv Times Tid, da Orkanen igjen
brød frem fra S. og blæste nu atter med den største Hef
tighed.

Paa 236 Bylodder bleve næsten alle Bygninger

ødelagde.
14 Mennesker begravedes under Ruinerne og
deres Levninger bleve først dragne frem for Lyset den føl
gende Dag."
Spy's Logbog: Søndagen 6. August 1837.
,,Kom til Ankers i St. Thomæ Havn og landede Posten.
Her lod det til at Orkanen den 2den havde samlet al sin
Magt, Kraft o^ Rasen.

Thi Havnen og Byen frembød en

Scene, der vanskelig lader sig beskrive.

26 Skibe og min

dre Fartøier ligge aldeles skibbrudne rundtomkring i Hav
nen; heraf ere omtrent 12 Stk. sunkne eller kuldseilede
med Ankeret ude; andre reed for Ankeret ved at bort:
hugge Masterne; næsten 100 Sømænd ere druknede. Det
er vanskeligt at finde

en god Ankerplads, da Havnen er

fyldt med Vrag og Stumper.

Følgerne af denne Orkan vil

længe mindes paa Øen. Fortet, der ligger lige for Indløbet
til Havnen, er sunket i dets Fundament og de 24 HS Ka
noner ere kastede ned; det seer ud, som om det var bleven
bombarderet. Der er intet Sted i hele Vestindien, der hidtil
har lidt saameget af Orkaner, som dennegang St. Thomas."
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Det berettes ofte at Jordskjælv følge med Orkaner —
men vi Iroe neppe at disse Phænomener følges ad. Rystes
et Træhuus pludseligt af et usædvanligt stærkt Vindstød,
antages det ofte at være foranlediget ved et Jordskjælv.
Det dansk-vestindiske Gouvernement har for mange Aar
tilbage forordnet, at den 25. Juli skal ansees som en Bodsog Bededag. Der bliver holdt Prædiken i alle Kirker og
det samme er Tilfælde den 25. October, da der afholdes
Takkebøn. Orkantiden ansees den Dag for at være tilende.
Med Hensyn til Z o o 1 ogi e n, da kunne vi kun omtale
den ialmindelighed, da ingen Forsker hidtil har undersøgt
Øens Dyrerige, og vi ei ere competente til at paatage os
dette.
De tropiske Øer have altid en Overflødighed af Insecter, dog er St. Thomas ei saa plaget, som mange af
dens Naboøer.
1. Myrer, navnlig de smaa Sukkermyrer, ere meget ødelæggende for Huusholdningen — en anden Slags for
tærer Bygningstømmer; man kalder dem derfor ogsaa
Træmyrer, Træluus eller de hvide Myrer. En lille rød
Myre foraarsager megen Uro for de Sovende, da dens
Bid er meget smerteligt.
2. Endeel Havebuskvæxter og navnlig Appelsin- og Lemontræet beskadiges ofte af et Insect, hvis Hun indspinder
sig i et Slags Stof som hvid Bomuld, paa Træernes
Stamme og Grene.
3. Sommerfugle, og
4. Natsværmere, ere langtfra talrige;
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5. Meubler ødelægges ofte af en Slags Orme, der gjennembore dem i alle Retninger — undertiden opdages
sligt først, naar Meublet er ganske ruineret.
6. En Mængde forskjellige Slags Moskitter plage i en
utaalelig Grad, navnlig Fremmede — Størstedelen af
Indvaanerne ere derfor ogsaa nødsagede til at sove
under Moskittonet, Nær Strandkanten findes altid en
Masse Sandfluer, der dog ei komme ind i Husene,
7. Chigoen eller Jigger (Pulex penetrans), seer ud som
en lille Loppe; de lægge deres Æg under Neglene paa
Menneskenes Tæer og foraarsage' megen Smerte; de
bemærkes imidlertid snart, og reenlige Mennesker ere
sjelden plagede med dem.
8. Lopper genere meget paa visse Tider af Aaret, men
Reengjøring, Skuren af Gulve etc. fordrive dem snart.
9. Den amerikanske Scorpion findes
hyppig i Husene;
dens smertefulde Stik er omtrent som et Bræmsetik.
10. Tusindbeen findes

meget hyppig i gamle Huse; deres

Stik er ligesaa piinligt som Scorpionens — men de
gyselige Fortællinger, der ofte høres om de farlige
Følger af disse to Dyrs Bid ere temmelig overdrevne.
En Smule Laudanum i Saaret hæver snart Smerten.
11. Edderkopper findes

i Mængde, men gjøre ingen For

tred — de ere meget store og væmmelige.
12. Kakkelakker ere nogle ubehagelige Dyr, der findes i
Masser, ødelægge Tøi, Bøger, Skotøi o. s. v., og ud
brede en høist ubehagelig Lugt, naar de dræbes.
13. Af Krybdyr er Guanaen eller Iguanaen den største af
Sauriansslægten, der er seet paa Øen, dog findes de nu
kun meget sjeldent.
14. Af Lizards findes talrige Slægter, saasom Jordlizarden,
den rødhalsede Lizard, Træslaven etc.; de ere mere

^

i
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nyttige end skadelige, da de fange Moskitter og andre
Insecter.
15. Af Slanger er der kun funden een Art, der sees sjelden og er uskadelig.

I Casernegaarden paa St. Tho

mas har jeg engang fanget en paa 2 Alens Længde,
saa tyk som en Tommelfinger.
Fugle findes ei meget paa Grund af Øens Mangel paa
Træer og Buske, og dens ubetydelige Størrelse.
1. Ani eller Black Witsch, som en af vore Krager sees
hyppig i Flok. Den er ikke frygtsom;
deres Reder
ere saa store, at flere Far samtidig beboe dem og ud
ruge deres Unger i Fælledsskab. Dens Kjød smager
ikke videre godt — man skal kunne lære den at efter
snakke enkelte Ord.
2. Præstespurvene (Spermophila bicolor), bygge deres Reder
ved Vaaniugshusene som Spurve og Svaler i Danmark
— de ere ingenlunde sky for Menneskene.
3. Guulhalsen (Matacella pencilis), ødelægger Yiindruerne.
4 . At Drosler haves et Par Arter; de synge ei, men de
res Skrig har Lighed med en Fløiten.
5. Af en Slags Papegøier findes en Mængde ved Stranden,
men af en mindre efterspurgt Slægt end de sydameri
kanske —^ ligeledes en mindre Slags (Psittacus tui).
6. Af Colibrier sees to Slags i Haverne, men ei talrige —
de ere ganske deilige.
7. Den grønne Due (Columba Sancti Thomas) tilligemed
flere Afarter komme hyppig fra Portorico til St. Tho
mas for at søge Bær. — En anden Slags Duer
(Columba passeris), findes i Mængde — de ere meget
smukke — og Wilson anfører: ,,at de franske Plan
tere beære dem med Navnet; Ortolanen."
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8. Høge — heraf findes to Slags, som ødelægge Lizards og
Kyllinger — den ene Slags er langt talrigere end den
anden.
9. Vagteler ere kun sjeldne — ligeledes Uglen.
Som man seer, er der kun meget faa Fuglearter der
høre hjemme paa St. Thomas.
Den tropiske Zones Søfugle, især Pelikanen og flere
Slags Maager besøge hyppig Havnen og Kysterne.

Under

tiden sees ogsaa: Ænder, Vandhøns, lisfuglen og den grønne
Heire (Ardea viridus).
Foruden de sædvanlige Huusdyr findes kun Rotten paa
Øen-,

den

ødelægger Sukkerrør,

mange Slags Planter og

Frugter; de ansees saa ødelæggende paa Plantagerne, at
disse ialmindelighed have Rottefangere til at forhindre de
unge Sukkerplanters Tilintetgjørelse.
aguti), sees næsten aldrig.

Agoutien (Dacyprocta

Der existerer ogsaa en 2 å

3 Slags Flagermuus, men de sees sjeldent.
Forinden vi give en Oversigt over Planteverdenen,
ville vi, uden Hensyn til nogen Orden, kortelig omtale Øens
Frugter. Man kan almindeligviis faae enhver vestindisk
Frugt paa St. Thoinæ Marked, men de fleste føres hid fra
Naboøerne.
1. Appelsiner faaes i Overflødighed i Vintermaanederne
fra St. Croix og Portorico; thi der dyrkes ei det til
strækkelige Antal paa St. Thomas.
2. Plantains (store Bananer) — Musa paradisaica

og

Bananer (Musa sapientum) ere meget almindelige. De
største tilberedes paa mangfoldige Maader til Maaltider, som Gemyse, i Suppe o. s. v., — de mindre ligeledes,
men nydes ogsaa som Frugt —begge Slags ere meget
sunde.

Markedet er forsynet med dem fra Øens Plan

tager og endeel fra Portorico.
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Avocadopæren (Laurus persea), ansees for en Luxusartikel

— den er større end Nordens Pærer

aldeles ikke liig disse i Smag —

men

derimod ligner den

dem i Udseende og har i Midten en meget stor Kjærne;
dens Kjød er fuldt og blødt; den spises med Salt og
Peber; den er meget delicat, men falder ei i Enhvers
•Smag; den kaldes ogsaa hyppig Alligatorpear og i
de spanske Colonier benævnes den Aguacate.
Sapodillaen (Achras sapota), er rundagtig, med et grovt
bruunt Skind og ei indbydende at see til. Imidlertid
finder den snart Fremmedes Bifald; man kan sammen
ligne dens Smag med en sødlig, lidt fordærvet Pæ
res; den er meget saftfuld og nærende. De bedste
komme fra Curacao og det almindeligste Navn paa
Frugten er: ,,Mespel".
Belle Applen (Passiflora laurifolia), — paa de engelske
Øer benævnes den Vandmelonen, —haren lyseguul Farve,
omgivet af et seigt, læderagtigt Skind, af oval Form;
den bestaaer af ganske smaa, flade Kjærner i en
klæbrig Masse — alt dette Indvendige spises og det
er en meget delicat Frugt.
Granadilloen (Passiflora quadrangularis),

er af samme

Art som Bellcapplen; begge Slags voxe paa Ranker og
Blomsterne ligne den i Norden dyrkede Passionsblomst.
Granadilloen er imidlertid i Form og Størrelse væsent
lig forskjellig fra Belleapplen. Den nærmer sig i Stør
relse til en Melon, med et meget tykt, mørkt guulgrønt Skind; derimod er den af samme Beskaffenhed
som Belleapplen med Hensyn til Smagen og den egent
lige Frugts Bestanddeel. Dens Kjærner og klæbrige Masse
blandes i et Glas med Madeiraviin og Sukker og Mange
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ere enige i at den, nydt paa denne Maade, er over
ordentlig piquant.
7. Ananas (Bromelia ananas), er altfor vel bekjendt til at
behøve nogen Beskrivelse. St. Thomas har kun faa —
men de bringes ofte i stor Mængde fra de andre Øer.
Endskjøndt denne luxurieuse Frugt hører hjemme i Vest
indien, er den dog sjelden fuldkommen udviklet — den
er eiheller anseet for at være sund.
8. Mangoen (Mangibera indica), findes i Masser, navnlig
i Orkantiden.

Den er nyreformig, med en meget

stor Kjærne ; den voxer paa store Træer, der have
Lighed med en Slags Kastanietræer. Nogle af disse
Mangoer

have

en

ilde Smag af Terpentin

andre

benævnes: Ferskenmangoen og smage godt. Lægerne
paastaae, at de ere høist skadelige og foraarsage
mange Sygdomme.
9. Guavaen (Psidium pomiferum), voxer vildt paa Smaabuske — Blomsten ligner vor Kirsebærblomst.

Den

bestaaer tildeels af haarde Kjærner, smager godt, men
spises i Almindelighed henkogt i Gelee.
10. Granatæblet (Punica nana), dyrkes snarere som en
blomstrende Busk end som Frugttræ; det har et tykt
Skind, ofte af den brillanteste røde Farve og aabner
man det, sees indeni de agatagtige Kjærner — kun
den Kjødmasse, der |findes om disse Kjærner spises;
man spiser hyppig Frugten med Madeira og Sukker.
11. Papaw (Carica papaya), bruges meest nedsyltet ; den
mælkeagtige Saft har den Egenskab at gjøre seigtKjød
mørt, naar dette indgnides i samme.
12. Cashew (Anacardium occidentale), ligner et stort Peber,
af en guulagtig, undertiden rødplettet Farve. Dens
Kjærne er nyreagtig og findes paa Enden af Frugten,
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ganske udenfor Kjødet — dette er skarpt og uagtet
Kjærnen ansees for giftig i raa Tilstand, spises den dog
gjerne, naar den er ristet. Mig bekjendt, er det den
eneste Frugt, hvis Kjærne ei findes inde i Kjødet.
13. Mammee (Mammea americana), ligner noget vore røde
Æbler, men er langt større. Skindet er tykt, Lugten
deilig og Kjødet velsmagende; men den er meget ufordøielig og spises sjelden raa.
14. Sour Sop (Annona muricata), findes i stor Mængde;
dens Skind er mørkegrønt og besat med Pigge —
dens Form er nyreagtig; Smagen er behagelig skarp,
og naar Saften udpresses og fryses, tilberedes derved
en af de delicateste Jiscremer.
15. Sukkeræblet (Anona squamosa) , ligner i Udseende
Fyrretræets Frugt; det er meget sødt men noget vam
melt.
16. Flødeæblet (Anona reticulata), er rundt, omgivet af et
blødt guult Skind, under hvilket findes
en blød
Substans, der har nogen Lighed med Fløde. Det er
overordentlig delicat.
17. Stjerneæblet (Chrysophyllura cainito), er omtrent af
Størrelse som en stor Blomme; det er bleggrønt og
naar det aabnes ligge Kjærnerne i en Kreds, dannende
en Stjerne; en anden Art, Pahneten, er purpurrød;
begge have en mælkeagtig Smag og ere kun sjeldne.
18. Cocusnødden (Cocos nucifera), findes i Mængde. Frug
ten er meget søgt, formedelst dens delicate Vand.
Træet er den vigtigste og smukkeste af Vestindiens
Palmer. I Tropelandene bruges Kjærnen kun til Kager etc.
Lægerne ordinere undertiden i Febertilfælde at drikke
Vandet, som er meget lædskende.
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Fremdeles findes paa St. Thomas:
19. Genip (Melecocca bijuga).
20. Viindruen (Coccoloba urifera), der voxer ved Stranden.
21. Cherris (Malpighia glabra); smaa røde Kirsebær.
22. Jamaicablommen (Spondias lutea).
23. Guavabær (Eugenia floribunda), smager superb i Mar
melade — eller sat paa Rom.
24. Tamarinther (Tamarindus indicus), —• til Punsch.
25. Cocusblommen (Chrysobalamis icaco); bruges nedsyltet.
26. Lemoner, smage prægtige som syltede.
27. Sbaddocks, der ere meget store og velsmagende.
28. Forbuden Frugt, som Appelsiner, men Smagen er bit
ter, navnlig er Skindet meget bittert.
29. Der findes ogsaa en Slags Brødfrugt, der bestaaer af
endeel Kjærner, bedækkede med et Slags Skind
men kun sjeldent og den anvendes da som Gemyse.

Femtende Capitel.
Botanik — Catalog over St. Thomas 1220 Planter
Øernes &eneralgouverneurer, Gouverneurer og Commandantei.

Det efterfølgende Catalog over Øens, saavel vilde, som
opelskede Planter er blevet samlet efter 9 Aars Studium
og omhyggelige Observationer. Faa, eller ingen vestindisk
0, er bleven saa nøie undersøgt, med Hensyn til Botaniken, som St. Thomas. Dette skyldes de berømte Bota
nikere West, Eavn og Ehrenreich.
Vi have afbenyttet
deres Værker og man vil i Cataloget finde

1220 Planter.
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Denne store Masse Planters Udvikling paa en saa lille 0,
er begrundet i den tropiske Sol.

For at vise Contrasten

bemærkes, at Grønland, ifølge Mørk og Råben kun har 407
Planter paa 20,000 • Mile.
Hvad der er endnu mere særegent er at Øen næsten
ganske bestaaer af en Klippemasse, med et meget tyndt
Jordlag og at der kun findes yderst faa Vandspring eller
rindende Vand.
Strandbredden, der bestaaer af Sand, og som er udsat
for megen Hede samt for Havets saltagtige Overskyllen,
har naturligviis kun faa Planter; dog findes følgende:
Tournefortia gnaphaloides, Br.
Sessuvium portulacastrum, Linn.
Rumex vesicarius.
Iresina crasa-ipomæa pes capræ, Sw.
Cakile æqualis, L'Herit.
Parthenium integrifolium.
Atriplex cristatum.
Pilocarpus paucifiorus.
Hudsonia tomentosa, og
Tournefortia glabra.
I Lagunerne voxe: Avicennia tomentosa & nitida, hvilke
ere de meest fremherskende —• ja paa mange Steder de
eneste Planter, der voxe paa disses Bredder; nogle voxe
endog i Lagunens Vand; — endelig Canocarpus erecta,
der aldrig kommer over Vandskorpen. Stene, som ligge i
Nærheden af Lagunerne eller i samme, ere bedækkede med
forskjellige Arter af: Parmelia.
Overalt, hvor Klipperne danne Afsatser (ved Strand
kanten), eller hvor der i deres Revner findes en Smule
Jord — bemærkes ogsaa Planter af særegen Skjønhed, især
de mange Arter af Cactus.
17
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Her blomstrer ofte Melocactus, med en næsten usynlig
Rod — og vi have seet M. communis voxe saaledes og dog
veie 20 å 25 tt.
Denne Plante voxer saa villig, at den meget ofte pla
ceres paa en bar Steen- eller Muurvold, for at tjene til
Prydelse.

Her findes ogsaa Cereus lanuginosus, som naaer

en Høide af 20 til 30 Fod; fremdeles Mamelania nimosa,
Opuntia piens & pusilla.

En sjelden Gang kan man finde

en Cerens strictus.
Cactns trives sjelden høiere end 300 Fod over Havets
Overflade — dog har man funden: Opuntia curassaviea og
Cereus triangularis, i betydeligere Høider.
Under denne Inddeling maa ogsaa indbefattes AgaveSlægten , hvis Blomsterstok ofte hæver sig til en Høide af
henved 300 Fod, hvilket, navnlig i dens Blomstertid, giver
hele Egnen et særeget Anstrøg. Paa golde Klippestykker
findes i blomstrende Tilstand; Pitcairnia angustiflora og latifolia — Jacquemontia violacea samt Cassia prostrata.

Den

største Busk paa disse Klipper er Plumieria alba, der uagtet
Jordbundens Ufrugtbarhed, kan, naar man paa visse Tider
af Aaret brækker den over, afgive en overordentlig Mængde
mælkeagtig Saft; denne Busk findes
600 Fod.

ofte paa en Høide af

Hertil maa man endnu føie :

Heliopsis buphthalmoides,
Argothamnia candicans,
Croton bitulinus,
Hudsonia tomentosa,
.

Epidendrum elongatum, og
Anthacanthus squamosa — de naae 100 å 200 t od.
Fra Strandkanten op til en Høide af 300 Fod dannes
Buskene af følgende Væxter:
de tre største ,ere: Bucida buceras, Thura crepitans

4

•
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og Eriodendrum infractuosum — fremdeles blandt mang
foldige andre mærkes: Tamarindus indicus — Crescentia
cupieta — Ficus lævigata — Guazuma ulmifolia — Bur
sera gummifera.
Af Buske af anden Classe, bemærkes:
Acacia — Pictetia — Tecoma — Plumieria — Anona etc.
Af denne Afdeling have følgende de smukkeste Blomster:
Antherylium — Citharoxylon — Jacqninea — Juga —
Agati — Cassia og Caparis.

Til denne Afdeling henhøre

flere Slyngplanter, hvoraf følgende ere mærkelige ved deres
Størrelse og deres Blomsters Farve: Bignoniaceæ — Convolvulaceæ og Passifloreæ. Med en eneste Undtagelse, hen
høre alle Palmerne til samme Afdeling.
I en 300 til 800 Fods Høide findes: Croton — Euphorbia — Cestrum — Cordia og endeel andre.
I en Høide af over 800 Fod findes Slægter af: Piper
Filices (Ferns) — Pothos — Caseraria og Epidendrums.
De her specificerede Planter, der ere henførte til visse
Afdelinger, findes
dog undertiden sammenblandede med
andre.
I Øens Planterige ere ogsaa fremmede Planter ind
befattede, men de henhøre med Rette til samme, da de ere
blevne acclimatiserede.

17*
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€ a ta 1og
over

de Planter, der findes paa Øen St. Thomas i Vestindien.

Acanthophora thierii, Lam.
a
Abrus præcatorins, Linn.
Acacia aeantholaba, H. & B.
— acicularis, H. & B.
— catechu, W.
— tarnesiana, W.
— flexuosa, H. & B.

Acetabuiaria crenulata, Lmx.
Achynanthes aspera, Linn.
Acnistus canliflorus, Schatt.
Acrocomia fusiformis.
Acrostichum aureum, Linn.
Adenanthera pavonina, Linn.
Adenostemma swartzii, Cass.

— glauca, W.
— latisiliqua, W.
— lebbek, W. Thibet Træ.

Adhatoda eustachiana, D. C.

— macraeanthoides, Bert.

— periplocifolia, D. C.

— macrostachya, Reich.
— nigricans, R. B.

— sphærosperma, D. E.
Adiantum cuneatum, Lgd.&Fisk.

— nudiflora, W.

— denticulatum, Sw.

— obtusa, H. & B.

— falcatum, Sw.
— intermedium, Sw.
— rhomboideum, H. B. & K.

•— parvifolia, W.
— platylaba, Bert.
— procera, W.
— salinarum, D. C.
— sarmentosa, Desv.
— westiana, D. C.
Acalypha corehorifolia, W.
— reptans, Sw.

— carthagienensis, D. C.
— lithospermifolia, Jacq.

— striatum, Sw.
—
— tenerum, Sw.
fruhaar.
Agati coccinea, Derv.
— grandiflora, Desv.
Agave americana, Linn.

Jom-,
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Agave mexicana, Hav.

Anacardium occidentale, Linn.
Cashew.

— vivipara, Linn.
Ageratum conyzoides, Linn.

Andira inermis, H. B. & K.
Andromeda fasciculata Sw.

Aliamanda cathai'tica, Linn.
Allium ascalonicum, Linn. Char- Andropogon alopecuroides,Linn.
— bicolor, Roxb.
lotter.
— cepa, Linn. Løg.
— porrum, Linn. Purre.

— cernuus, Roxb.

— sativum, Linn. Hvideløg.

— saccbaratns, Roxb.
— schænantlius, Linn. Lemon-

-— scorodoprasum, Linn.
Allosorus dealbatus, Presl.
Aloe vulgaris, Cand.
Alpinia nutans, Rafe.
Alsidium seaforthii, Ag.
— triangulare, T. Ag.

— trchaemum, Linn.

græs.
— sorghnm, Brot.
Anethum graveolens, Linn.
Anguria trilobata, Linn.
Anona cherimolia, Mill.

Althernanthera richardii, D. C. —
— sessilis, R. B.
—
Althæa rosea, Cav.
—
Alysicarpus vaginalis, D. C.
—

cinerea, Dunal.
glabra, Linn. Vild Sour Sop.

laurifolia, Drunal.
muriéata, Linn. Sour Sop.
Amarantus paniculatus, D. C. — palustris, Linn. Hundeæblet.
— spinosus, L.
— reticulata, Linn. Flødeæblet.
Amaryllis atamasco, Linn.
— squamosa, Linn. Sukker
— belladonna.
—- equestris, Ait.

æblet.
Anthacanthus armatus, D. C.

— formosissima, Linn.

— spinosus, D. C.
—
—
horridus.

— pnmilio, Ait.
Amblogyna polygonoides, D. C. Anthephora elegans, Scbreb.
Ambrosia artimisiæfolia, Linn. Antherylium rohrii, Vahl.
Amerimnum brownii, Sw.
Apium graveolens, Linn. Silleri.
Arachis liypogaea, Linn.
Ammania sanguinolenta, Sw.
Amomum sylvestre, Sw.
Areca oleracea, Jacq. Kaal.
Amyris sylvatica, Jacq.
Ardisia coriacea, Sw.
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Argemone mexicana, Linn. Guul Banisteriaperiplocaefolia, Desv.
Batates edulis, Chais. Sød Kar
Tidsel.
Aristida capillacea, Lam.

toffel.
— littoralis, Chais?.

•— plumosa, Linn.

— pentaphylla, Chais.

— stricta, Mich.
Aristolochia anguicida, Linn.

— quinquefolia, Chais.
Batis maritima, R. Br.

— trilobata, Linn.

Bauhinia pubescens, D. C.

Argothamnia candicans, Sw.

Arrhostoxylum coccineum, N. Beloperone nemerosa, D. C.
Beta vulgaris, Moc. RødeKjær& E.
Artocarpus incisus, L.
frugttræet.

Brød

Arum hederaceum, Linn.

ner.
Bidens bipinnata, Linn.
— heterophyllum, Ort.

majus, Decourt. -— leucantha. W.
— pilosa, Linn.
— lingulatum, Linn.
— portoricensis, Spr.
— pictum, Linn.
Bignoniaunguis, Linn. Katteklo.
Arundo donax, Linn.
—

—

Asclepias curasavica, Linn.

Bixa orellana, Linn.

Asparagus officinalis, Linn. Fug- Blechnum occidentale, L.
— angustifolium R. Br.
legræs.
Aspidium plumierii, Presl.

— brownii, Juss.

— trifoliatum, Sw.
Asplenium pumilum, Sw.

Bletia verecunda, R. Br.
Boerhavia decumbens, Vahl.

Averrhoa caramboba, Linn.
— bilimbi, Linn.

— erecta, Linn.
— hirsuta, Linn.

Avicennia nitida, Jacq.
— tomentosa, Jacq.

— paniculata, Rich.
— scandens, Linn.

B.
Bambus arundinacea, Willd.
Banisteria dichotoma, Linn.
— emarginata, Cav.
— floribunda,

D. C.

Bombax septenatum, Jacq.
Bontia daphnoides, Linn.
Borassus flabelliformis, Linn.
Borrenia densiflora, D. C.
— spinosa, Chamb.
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Borrenia stricta, Mejer.

Cakile amerieana, Nutt.
— æqualis, L'Herit.
— verticillata, Meyer.
Borrichia arboresceus, D. C. Caladium arborescens, Vent.
— esculentum, Vent. Tanier.
Vild Tobak.
— seguinum. Vent.
— frutescens, D. C.
Brossica napus, Linn.

Calendula officinalis, Linn.
Calliopsis bicolor, Reich.

— oleraceacapitata, Linn.
—
—
— crispa,Linn.Kaal. Callisia repens, Loff.

Calonyctyon speciosum, Chais.
— rapa, Linn.
Broinelia ananas, Linn. Ananas. Calophyllum calaba, Jacq.
— pinguin, Linn.

Calotropis aspera, R. Br.

Broussonetia plumierii, Sp.

— gigantea, D. C.

— tinctoria, Kunth.

— procera, R. Bro.
Calycephyllum coccineum, D.C.

Brnnfelsia amerieana, Sw.
— undulata, Sw.

Calyptranthes cbytracula, Sw.
Campliyloneurum phyllitidis,

Brya ebenus, D. C.
Bryonia ficifolia, Lam.
Presl.
Bryophyllum calycinum, Salisb. — repens, Presl.
Bucida buceras, Linn.
Canavalia ensiformis, D. C.
Bumelia reelinata, Vent.
Canella alba, Murr.
— retusa, Sw.
Canna coccinea, Ait.
Røde
Bunchosia media, D. C.
Indiakjærner.
— nitida, D. C.
— glauca, Linn.

— palystachya, D. C.
— indica, Ait.
Almindelige
Bursera gummifera, Jacq. Ter
indiske Kjærner.
pentin- eller Gummitræet. — occidentalis, Bosc.
Byrsannima coriacea, D. C.
Caperonia palustris, Hibar.
— laevigata, D. C.
Caparis amydalina. Lam.
— lucida, D. C.
— breynia, Linn.
— spicata, D. C.
G.
Cajanus flavus, D. C.

— cynophallopbora, Linn.
— eustachiana, Jacq.
— ferruginea, Linn.
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Caparis iutermedia, H. T3.&K. Cassia prostrata, H. & B.
— riparia, H. B. & K.
— pauciflora, H. B. & K.
— saligna, Valil.
— spinosa, Liun.

— tora, Linn.
— viminea, Linn.

— tenuisiliqua, Jacq.

Castela depressa, Turp.

— torulosa, Sw.

Catasetum tridentatum, Hook.

Capraria biflora, Linn.

Cattleya labiata, Lind.

Capsicum annuum, L.
— baccatum, Linn.
— frutescens, Linn.

Peber. Coulerpa clavifera. Ag.
— cupessoides. Ag.
— pennata, Lamrx.

Cardiospermum corindum, Linn. — plumaris, Ag.
— halicaeabum, Linn.
Vild — prolifer, Ag.
— selago, Ag.
Petersille.
Carica papaya, Linn. Papaw. — urifera. Ag.
Caulinia guadalaupensis, Spn.
Carolinea alba, Lodd.
Cascaria parviflora, W. Vildt Ceaothus colubrinus, Lam.
Honningtræ.
— ramiflora, Vahl.

— ferreus, D. C.
— lævigatus, L'Herit.

Cassia alata, Linn. Ringorms- — reclinatus, L'Herit.
— sarcomphalus, D. C.
træet,
— bicapsularis, Linn.

Cecropia pcltata, Linn.

Celosia argentea, Linn.
—
stricta, Schrank. — cristata, D. C. Hanekam.
— paniculata, Linn.
frutescens, Mill.
Celtis aculeata, Sw.
glandulosa, Linn.
— australis, L.
macrophylla, Kunth.

— chamæcrista, Linn.
—
—
—
—

— nictitans, Linn.

Cenchrus echinatus, Linn.

— lævigatus. Trin.
Sennes. — tribuloides, Linn.
Ceramium diaphanum, Roth.
— occidentalis, Linn.
— rubrum, Ag.
— occ. glabra, D. C.
—
— nitens, Ag.
— occ. aristata, D. C.
— obovata, Call.
— obtusifolia, Linn.
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Cereus lanuginosus, Haiv

Cissus ovata, Lam.

— peruvianus, Tabern.
— strictus, D. C.

— sicyoides, Linn.

pæren.
Cestrum citrifolium, Retz.

— quadrangulare, Jacq.
— villosum, Jacq.

— diurnum, Linn.

Citrus aurantium, Risso.

— trifoliata, Jacq.
— triangularis, Haw. Jordbær- Citharoxylon cinereum, Linn.

Sød

— laurifolium, L'Herit.
Appelsin.
— nocturnum, Linn. Nattens — buxifolius, Padr. Forbuden
Dame.
— vespertintim, Linn.

Frugt.
— decumana, Linn. Shaddocks.

Chamissoa altissima, Humb.
— limonum, Risso. Lemoner.
Chenopodium antlielminthicum, — medica, Risso, Citroner.
Linn.
Claytonia perfoliata, Dunn.
— spatulatum, Lieb.
Chiococca rocemosa, Jacq.

Cleome pentaphylla, D. C.
— pubescens, Sims.

—
— laxiflora, D. C. — spinosa, Linn.
Chloris cruciata, Sw.
— tripbyila, D. C.
— radiata, Sw.
Clibadium asperum, D. C.
Chomelia fasciculata, Swartz.
— erosum, D. C.
Chondria papilosa, Ag.

Clitoria plumieri, Turp.

Chrysobalanus teaco, Linn. Co- — ternatea, Linn.
cusblomme.
— virginiana, Linn.
Chrysophyllum cainito, Linn. Clusia alba, Linn.
Stjerneæblet.
— rubra, Linn.
— glabrum, Jacq.
— microcarpum, Sw.
— rugosum, Sw.
Cissampelos pareira,
Fløielsblad.
Cissus acida, L.
— obovata, Vahl.

Coccocypselum spicatum,Kunth.
Coccoloba barbadensis, Jacq.
Coccolaba excoriata, Linn.
Lam. —
—
—
—

latifolia, Lam.
microstachya, W.
nivea, Jacq.
obtusifolia, Jacq.
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Coccolaba punctata, Linn.

Cordia ulmifoHa, Juss.

—
—
ovata, D. C.
— uvifera, L. Druen.
Cocosnucifera, Linn. Cocusnød. Corypha umbraculifera, Linn.
Cratæva gynandra, Linn.
Codium elongatum, Ag.
— tapia, Linn.
Coix lachryma, Linn. JobsTaare. Crescentia acuminata, H.B. & K.
— cucurbitina, Linn.
Comelina commnnis, Linn.

Coffea arabica, L.

Caffetræ.

— elegans, Humb.

— cupeta, Linn. Calabastræet.

— graciliis, R. & P.

Cribraria purpurea, Ait & Sw.

— longicaulis, Jacq.

Crinum ei'ubescens, Ait.
Crassandrainfundibuliformis, N.

Comocladfmn ilicifolia, Sw.
Conferva aenea var. occ., Mar
tens.

& E.
Crotalaria incana, Linn.
— latifolia, Linn.
— mucronata, Desv.

— clavata, Ag.

— dispansa, Ag.
— distans var. subtilis, Linn. — retusa, Linn.
— verrucosa, Linn.
— membranacea, Ag.
—
-—- obtusa, D. C.
— trichotoma, Ag.
Conocarpus erccta, H. B. & K. Croton astroites, Ait.
— balsamifer, Linn.
— erecta arborea, D. C.
Conostegia procera,' Don.
Convolvulus nodiflorus, Desv.

— betulinus, Vahl.

Corchorus acutangulus, Lam.

— buxioides, Vahl.
— cliamædryfolius, Lam.

— hirsutus, Linn.

— corylifolius, Lam.

— hirtus, Linn.
— silqnosus, Linn.

— diffusus, Rich.

Cordia elliptica, Sw.
— gerascanthus, Jacq.
-— mj'xa,

Linn.

Blomme.

— discolor, Rich.
— flaveus, Linn.
Croton trilobatus, Willd.

Afrikansk Cucumis anguria, Linn.
— citrullus, Ser. Vandmelon.

— macrophylla, Mill.
— sulcata, D. C.

— flexuosus, Linn.
— melo maltensis, Linn.
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Cucumis sativus, Linn. Agurk. Datura arborea, L.
Cucurbita melopepo ,
Linn. — fastuosa, L.
— metel, L.
Pumpkin.
— pepo, Linn. En Slags Melon. — stramonium, Linn.
Daueus carota, Linn.
Cuscuta americana, Linn.
— corymbosa, R. & P.
— racemosa minuta, C bais.

Gule

rødder.
Davallia aculeata, Sw.

Cycas revoluta, Thunb. Sago Desmanthus depressus, H. & B.
— punctatus, Willd.
palmen.
Cynodon dactylon, Pers. Djæ- — virgatus, D. C.
velsgræs.
Cyperns brunneus, Sw.
— distans, Linn.
— ehrenbergii, Kunth.

Desmodium axillare, D. C.
— incanura, D. C.
— molle, D. C.
— oblongifolium, D. C.

— terax, Eich.
— haspan, Linn.

— reptans, D. C.
— scorpiurus, Desv.
— spirale, D. C.

— ligularis, Linn.
— odoratus, L.

— supinum, D. C.
— tortuosum, D. C.

— rotundus, L.
— tenuus, Sw.

— triflorum, D. C.
Dianthus chinensis, Linn.
— caryophyllus, Linn.

— elegans, Linn.

— viscosns, Ait.
Cæsalpina coriaria, W.
— glandulosa, Bert.

Dicromena ciliata, Vahl.
— leucocephala, Midr.

— sappan, Linn.

Dictyota atomaria, Greville.

— dicbotoma, Lamrx.
— linearia. Grev.
D.
Digenia simplex. Ag.
Dactyloctenium
aegypticmn , Dioscorea alata, Linn.
Willd.
Yams.
Dahlia variabilis, Desv.
— bulbifera, Linn.
Dalechampia scandens, Linn,

— sagittata, Pair.

Rød
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Yams. Eleocharis interstincta, Brown.
— mutata, Brown.
Distictis lactiflora, D. C.
Distreptus spicatus, Cass.&Less. Elepliantopus mollis, H.B. & K.

Dioscorea sativa, Linu.

Ditaxis fasciculata, Juss.

Eleusine mucronata, Muehl.

Dodecatheon meadia, Liun.

— indica, Gaertn.

Dodonaea viscosa, Linn.
Dolichos luteus, Swartz.

Emilia sonchifolia, D. C.
Epidendrum bicornutum, Sw,

— sesquipedalis, Linn.

Hali- — bifidum, Aubl.

— ciliare, Linn.
faxært.
— sphærospermus, D. C. Sort- — elongatum, Jacq.
Eranthenium acanthoides, Spr.
øieært.
Dolichos vexillatus, H. B. & K. — bicolor, Schranck.
Dracæna ferrea, Linn. Drage Erechtites liieracifolia, Kaf.
Erigeron canadens, Linn.
blod.
Dracontium lanceæfolia, Jacq. — jamaicense, L.
Drepanocarpus lunatus, Meyer. — lævigatum, Rich.
Drymaria cordata, W.
Duranta pluniierii, Linn.

— spathulatum. Vest.
Eriodendruminfractuosum, D.C,

e
Ecastaphyllum brownii, Pers,

— v. caribæum, Silkebomulds-

Echites agglutinata, Jacq.

Eritbalis fruticosa, Linn.
Erythrina corallodendron, Linn.

— biflora, L.
— circinales, Sw.
— thomasiana, D. C.
— nitida, Valil.
— suberecta, Jacq.
Egletes domingensis.

træet.

Coraltræet.
— glanca, W.
— crista galli, Linn.
— spinosa, Andr. Hanespore.
Erythroxylum areolatum, Linn.

— glabrata, Cass.
Ehretia bourneria, Linn.

Eugenia axillaris, Pair,

— tinifolia, Linu.

— cordata, D. C,

Eleocharis capitata, Brown.

— disticha, D, C.
— floribunda, West.

— geniculata, Br.

— bnxifolia, W,
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Eugenia fragrans, W.

Euxolus oleracens, D. C.

— fætida, Pers.

— viridis, D. C.
Evolvolus linifolius, Linn.

— lancea, Pair.
— ligustriua, W.

— numularius, Linn.

— lineata, D. C.

Excoccaria lucida, Sw.

— michelii, Lam.

Exogonium filifoi'me, Cbais.

—
—
—
—

Exostemma caribæum, R. &Sch.

pimenta, D. C,
procera, Pair.
pseudo-psidium, Jacq.
sessiliflora, D. C.

— virgultosa, D. C.

F.
Faramea odoratissima, D. C.

Ficus carica, Linn.
— lævigata, Vahl.

Eupatorium atriplicipolium, Vahl — pedunculata, Ait.
— sinescens, Vahl.
— serratus, Linn.
— macranthura, Sw.
Fimbristylus ferruginea, Vahl.
— odoratum, Linn.
— spadicea, Vahl.
— repandum, W.
Fischeria scandens, D. C.
Enphorbia antiqviomm, Linn.
— articulata, Lam.
rotimdifolia, Kr.
— cotonifolia, Linn.
— geniculata, Ortg.
— glabrata, Vahl.
— lieterophylla, Linn.

Funicnlum vulgare, Gaertn.
Furcellaria acanthophora, Ag.
g
Galatia pendula, Pers.
Gardenia florida, Linn.
— fl. pleno.

— bypericifolia, Linn.
-— linarifolia, Willd.

— latifolia, Ait.
Gaertnera vaginata, Lam.
Genipa am ericana, Linn.

—
—
—
—
—
—

Geophilareniformis, Ch. &Schl.
Gloxinia speliosa, Lodd.
Glycine striata, L. junGamphrena globosa, Linn.
Goniopteris crenata, Presl.
— megalodes, Schk.

neriifolia, Linn.
obliterata, Jacq.
petiolaris, Linn.
pelulifera, Linn.
prostrata, Ait.
punicea, Sw.

Eustacbys petræa, Desv.

— tetragona, Presl.
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Gonzalea panamensis, Pevs.

Heliogytum parviflorum, D. C.

— spicata, D. C.

Heliopsis bnpbthalmoides, Du-

nal.
Gordonia hæmatoxylon, Sw.
Gossjpium barbadense, Linn. Heliotropium curasavicum, L.
— fructicosnm, L.
— herbaceum, Linn.
— peruvianium, L.
Gouania domingensis, Linn.
Herpestis monnieria, H. B. & K.
— tomentosa, Jacq.
Graptopbyllumhortense, N.&E. — stricta, Schrad.
Heteropteris purpurea, H.B.& K.
Guaiacum ofificinale, Linn.
Hibiscus abelmoschus, Linn.
Gnazvima nlmifolia, Linn.
Guettarda elliptica, Sw.

— bifureatus, Cav.

— parviflora, Vahl.

— canabinus, Linn.

— scabra, Lam.

— domingensis, Jacq.

Guillandia bonduc, Ait.

— esculentus, Linn.

Ochro.

—- maculatus, Desv.
— bonduc minus.
Gyranogramma
calomelanos , — micans, Cav.
— mutabilis, Linn.
Kaulf.
— pbæniceus, W.
— peruviana, Desv.
— tartarea, Desv.
Gnnandropsis pentapbylla, L.

— rosa sinensis, Linn.
nesisk Rose.

Chi-

— sabdariff, Linn.
h
Haloptens scolopendrina, Presl. — tiliaceus, L.
Hippocratea ovata, Lam.
Halyseris delicatnla, Ag.
Hippomane mancinella , Linn,
— polypodioides, Ag.
Hamelia patens, Jac.q.

Mancbeniltræet.

Hebeclininm macropliyllum,D.C. Holosteum diandrum, Sw.
Hudsonia tomentosa, Nutt.
Helianthus annuus, Linn.
Hura crepitans, I j.
— multiflorus, Linn.
Helicteres jamaicencis, Jacq.

Hutcbinsia pericladus. Ag.

Hydrangia horteria, D. C.
— isora, Linn.
Helicteres verbascifolia, Link. Hymenaea coarbaril, Linn. Locusttræ.
Heliogytum indicum, D. C.
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Hypnea muscifonnis, Lmrx.
Hyptis brevipes, Poit.
— capitata, Jacq.
— ebracteata, Poit.

— hirta, Vahl.

Ixora stricta, Roxb.
j.
Vild La

vendel.

Jacquemotia violacea, Chais,

— peetinata, R. Br.
— verticillata, Jacq.
Hæmatoxylou

Isotoma longiflora, D. C.

Jacquinia arborea, Vahl.

— arrnillaris, Jacq.
campechianum, Jambosa vulgaris, D. C.

Linn.
1.
Icaca altissima, Aubl.

Jasminum arboresescens, Roxb.
— axoricum, Linn.

Illecebrum achyranthe, W.

— hirsutum, Linn.
— officinale,Linn. Hvid'Jasmin.

Impatiens balsamina, Linn.
Indigofera anil, Linn.

— pubescens, Willd.
— revolutum, Linn.

Ipomæa dumetorum, Willd.
— incarnata, Chais.
— jastigiata, Sw.
— pes capræ, Sw.
— setifera, Pair,

Jatropha cureas, Linn.
— gossypifolium, Linn.

— sagittata, Desv.
— sinuata, Ort.
— triloba, Linn.

— manihot, Kunth.

Casava.

— multifida, L.
Juga cinerea, H. & B.
—- heterophylla, W.
—- laurina, W.

— tuberosa, Linn.
— umbellata^ Meyn.

— purpurea, W.
— unguis cati, W.
Jonidium strictum. Vent.

-— ventricosa, D. C.

Jussiæa acuminata, Sw.

Iresina aggregata, D. C.
— crassifolia, D. C.
— elatior, Rich.
— vermicularis, D. C.
Isachne dubia, Kunth.
Isolepis articulata, N. & Es.
— palidiflora, D. C.

— erecta, Linn.
—
— plumeriana.
— dodecandra, D. C.
K.
Kalstræmeria maxima, W. & Au.
Kieseria sericea, Reinu.
Kyllingia pumila, Mx.
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Loranthus occidentalis Linn.

l

— pauciflorus, Sw.
Lablab vulgaris, Sw.
—
— albiflorus, D. C. Lorentea humifusa, Less.
Lourea vespertilionis, Desv.
Lactuca canadensis, Linn.
Lycopersicum esculentum, Dun.
— sativa, Linn.
Tomato.
Lagers træmia regina , Rosb.
m
Blomsternes Dronning.
Malachra capitata, Liun. BaLagetta lintearia, Juss.
stardochro.
Laguncularia racemosa, Gaertn.
— radiata, Linn.
Lantana polyacantha, D. C.
Malpighia coccifera, Linn.
— crocea, Jacq.
— involucrata, Linn.
Laurencia papillosa, Grenvill.

— fucata, Ker.

Lappago racemosa, Schreb.

— glabra, Linn.
— punicifolia, Linn.

Laurus coriacea, Sw.

— setosa, Bert.

Lawsonia alba, Lam.
Leonotis nepetæfolia R. Br.

— urens, Linn.

Leonurus sibericus, Linn.
Lipidium virginiaeum L.
Pebergræs.

Malva americana, Linn.
— capitata, Linn.

Vild — spicata, Linn.
Mammea americana ,

Liria albicans, D. C.
— nutans, D. C.
Liueas martinicensis R. Br.
Liagora pulverulenta, Åg.
— viscida, Ag.

Mammee.
Mangifera indica, Linn.

Linn.
Man

goen.
Mappa tanaria, Spr.
Marantha arundinacea, Linn.

Linociera compacta R. Br.
Liparis labiata, Linn,
Lithobrocliia pedata, Presl.

Marginaria augustifolia, Presl.

Loasa triloba, Juss.
Lomentaria ovalis, Endl.
Loneliitis aurita, Linn.

— serpens, Presl.
Melastoma nodosa, Desv.
Melia azedarach. L. Syrenen.

Lonicera flava, Sims.

— sempervirens Sw.

— incana, Presl.
— piloselloides, Presl.
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Melicocca bijuga, Linn.

Muehlenbergia tenuissim aKunth.
Melocactus commnnis, Link & Muntingia calabura, Linn.
Otto.
Musa paradisiaca, Linn. Store
— comm.oblongus,Link & Otto.
Bananer.
— — macrocephalus ; L.&0. — rosea, Jacq.
Melochia pyramidata, Linn.
— sapientum Linn. Bananas.
— tomentosa, Linn.
Myginda latifolia, Sw.
Melothria pendula, Linn.
Menais topiaria, Linn.

— rhacoma, Sw.
Myrica aeris, D. C.

Mentha crispa, Linn.

Myrospermum frutescens Jacq.
piperita, Linn. Pebermynt. Myrtus commnnis, Linn.
— viridis, Linn. Fruensmynt. — salutaris H. B. & K.
Metastelma parviflorum R. Br.
IV.
Miconia pyramidalis, D. C.
Nama jamaicensis, Linn.
Microrynchus nudicaulis, Less. Nasturtium officinale R. Br.
Mikania conoclada, D, C.
Necotiana tabago, L. Tobak.
Milium lanatum, R. & Sch.
Nerium oleander, Linn.
]\Iimosa ceratonia, Linn.
Netirolaena lobata, R. Br.
— pudica glabrata, D. C.
Nyctanthes sambac, L.
Mirabilis dichotoma,
Linn.
o.
Klokken 4.
Obione cristata, D. C.
— jalappa, Linn.
— portulacoides D. C.
Mollugo bellifolia, Ser.

Ocymum basilicum, L. .

Momordica charantia, Linn.

—
—thyrsiflorum, D. C.
—
— abreviata, Sw, Olea europæa, Linn.
Morinda citrifolia, Linn.
Oncidium allissimum, Sw.
Moringapterygosperma, Gaertn. — ceboletta, Sw.
Morisonia americana, Linn.
— papilio, Lindl.
Mourinia gujanensis Aubl.
— pulchellum, Hook.
Morus tinctoria, Linn.
Opuntia curassavica, Mill.
Mucuna pr uriens, D. C.
— ficus indica, Haw.
— urens, D. C.
— monacantha, D. C.
18
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Opuntia polyantha, Haw.
— pusilla salm, Dnck.

Panicum sulcatum Aubl.
Parkinsonia aculeata, Linn.

Parmelia rocella, Ag.
— spiaosissima, Mill.
— vulgaris, Mill. Prickelpear. Parthenium hysterophorus,Linn.
Oplismenus colonus, H. & K. Paspalum caespitosum, Fluegg.
Origanum majorana, Linn.

— conjugata, Berg.

Ormosia dasycarpa, Jacks.

— glabrum, Pair.

Oxalis corniculata, Linn.

— gracile, Rudge.

— lyoni, Pursh.

— laxum, Lam.

— pilosiuscula, H. B. & K.

— notatum, Fluegg.
— virgatum, Linn.

P.
Padina pavonia, Lamrx.
Paederia erecta, Roxb.
Pachystachus coccinea, D. C.

Passiflora angustifolia, Sw.
— foetida, Caw.
— hibiscifolia, Lam.
— laurifolia, Linn. Belleapple.

Palicourea pavetta, D. C.
Pancratium caribaeum, Linn.

— maliformis, Linn.

— undulatum, Kunth.

— multiflora, Linn.

— minima, Jacq.

Pandanus odoratissimus. L. jun. — pallida, Linn.
— pubescens H. B. & K.
Panicum anceps, Mich.
— aquaticum, Pair.
— cartliagenensis, Sw.

— quadrangularis, Linn. Granadillo.

— rubra, Linn.
distachyum, Linn.
Kort — suberosa, Linn.
-— tuberosa, Jacq.
Græs.
jumentorum, Pers. Guinea Paulinia carthagenensis, Jacq.
— pinnata, Linn.
græs.
Pavonia spinifex W.
molle, Sw.
—
—
ovalifolia D. C.
maculatum, Aubl.

— divaricatum, Linn.
—
—
—
—

— oryzoides, Sw.
— pilosum, Sw,
— repens, Sw.

Pectidium puntatum, Less.
Pectis ciliaris, Linn.
Pedilanthus padifolius, Poit.
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Pedilanthus tithymaloides, Poit. Piper aequale, Vahl.
— amalago, Linn.
Felargonium fisifolium, Pers.
— peltatum, Ait.
— zanale, Willd.

— amplexicaule, Sw.
— asperifolium li. & P.

Pelexia aduata, Spr.
Pereskia aculeata, Mill.

— discolor, Sw.

kelsbærbusk.
Persea gratissima,
Avocadopæren.

Stik — glabelbum, Sw.
— obtusifolium, Linn.

Gaertn. — pellucidum, Linn.
— peltatum, Linn.
— scandens, Vahl.

— leucoxylon, Spr.
Petiveria alliacea ? Linn.
Petraea volubilis, Linn.

Pisum sativum, Linn.
Piscidia carthagenensis, Jacq.

Petroselinum sativum, Haffen. — erythrina. Linn.
Pisonia aculeata, Linn.
Petersille.
Phaseolus latbyroides, Linn.
— eunatus, Linn.
— multiflorus, W.
Pbarbitis violaceus, Boj.

— discolor, Sp.
— nigricans, Sw.
— subcordata, Sw.
Pitcarnia angustifolia, Ait.

Pharus glaber, H. & K.
— latifolius, Linn.

— bromelifolia, Ait.
— latifolia, Ait.
Pleopeltis aurea, Presl.

Phloxorata, Linn.
Phoenix dactylifera, Linn. Dad Plocaria dura, Nees.
— multipartitus, Nees.
deltræ.
Phyilanthus falcatus, Sw.
— niruri, Linn.

— purpurascens, Nees.
Plumbago capensis, Thumb.

— rosea, Linn.
Physalis angulata, Linn.
— scandens, Linn.
— barbadensis.
Plumeria alba, Linn.
Picramnia pentandra, Sw.
— rubra, Linn.
Pictetia squamata, D. C.
Pilocarpus pauciflorus, St. Hil. Poa ciliaris, Linn.
Poinciana pulcherrima , Linn.
— racemosa, Vabl.
Dudledu.
Piper acuminatum, Linn.
18*

276
Q
Polyanthes tuberosa, Linn. Tuberoseu.
Quamoclit hederifolia , Chais.
Polypodium alatum, Linn.
Nellike.
— auriculatum, Presl.
— coccinea, Moencli.
— flaveo-punctatum,

Kaulp.

— vulgaris, Chais.

Polystachya luteola, Haak.

Quassia amara, Linn jun

Polysticum auriculatum, Presl.
Portlandia grandiflora, Linn.

R.
Rajania cordata, Linn.

Portulaca oleracea, Linn.

Randia latifolia. Lam.

— pilosa, Linn.

— mussaendae, D. C.

—
—
subglabra, Linn.
— rubicaulis H. B. & K.
Pothos acaulis, Linn.

Raphanus sativus, Linn. Ræddik er.
Raumalfia nitida, Linn.

— cordatus, Linn.

Redoutea heterophylla. Vent.

— crassinervius, Jacq.

Reseda odorata, Linn.
Rhaphis flabelliformis, Ait.

— macrophyllus, Sw.
Priva echinata, Jusf.

Rhipsalis cassytha, Gaertn.

— mexicana, Pers.

— parasitica, D. C.

Psidium aromaticum, Aubl.

Rhizophora mangle, Linn. Mangotræ.

— pomiferum, Linn.

Rhynchosia caribæa, D. C.

— pumilum, Valil.
Psychotria laxa, Sw.
— brownii, Spr.

— minima, D. C.
— reticulata, D. C.

Pteris plumerii, W.

Rhytoglossa pectoralis, N. & L.

Pterocaulon virgatum, D. C.

— reptans, D. C.

Pteropsis angustifolia, Desv.
— secunda, D. C.
Panicum granatum, Linn. Gra — sessilis, I). C.
Ricinus communis, Linn. Amenatæblet.
rikansk Oliebusk.
— nana, Linn. Dværggranat
Rivea tiliæfolia. Chais.
æblet.
Rivina humilis, Linn. Katteblod.
Pyrethrum sinense, D. C.
(

— laevis, Linn.
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Rivina octandra, Linu.

Sapota achras, Mill. Sapodilla-

— purpurescens, Schrod.

træet.
Sarcostemma swartzianum, D.C.

Rondeletia pilosa, Sw.
Rosa damascena, Linn.
— semperflorens, Curt.

Sargassum bacciferum. Ag.

— sempervirens, Linn.

— vulgare. Ag.

— thea var.
Ruellia clandestina, Linn.

Scaevola plumerii, Vahl.
Schaepperia frutescens, Jacq.

— serpens, Linn.

Schoepfia arborescens, R. & S.

— tuberosa, Linn.
Rumex vesicarius, Linn.

Schwenkia spec.
Sicleria communis, Kunth.

— piluliferum, Kunth.

— hirtella, Sw.
Russelia juncea, Zec. Madeira — filiformis, Sw.
— flagellum, Sw.
planten.
— lotifolia, Sw.
S.
Scolosanthus versicolor, Vahl.
Ruppia maritima, Linn.

Scoparia dulcis, Linn.
Saccharum officinarum, Linn. Sechium edule, Sw. Cacao.
Securidaea virgata, Sw.
Sukkerrøret.
Salvia calaminthaefolia, Vahl. Serjana lucida, Schum.
Sesamum indicum, D. C.
— coccinea, Linn.
Sesuvium portulacastrum, Linn.
—- fulgens, Cav.

Sahinea florida, D. C.

— occidentalis, Linn.
— serotina, Linn.
— tenella, Sw.
Sambucus canadensis, Linn.
Samyda serrulata, Linn.

Setaria gracilis, H. & K.
Sectaria inberbis, Roem.
Sida abutiloides, Jacq.
— althaeifolia, Sw.

— americana, Linn.
— angustifolia, Lam.
Sapindus frutescens, Aubl.
— saponaria , Linn.
Sæbe — arborea, Linn jun.
— arguta, Sw.
træet.
— asiatica, Linn.
— steunopterus, D. C.
— bivalvis, Cav.
Saponaria officinalis, Linn.
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Sida carpinifolia, Linn jun.

Solanum mainmosam, Linn.

— ciliaris, Linn.
— crassifolia, L'Herit.

— micracanthum. Lam.
— nigrum, Linn.

— fætida, Cav.

— ovigerum , Dunn.

— glutinosa, Cav.

Ægge-

planten.

— graveolens, Roxb.

— polycanthum. Lam.

— hederaefolia, Cav.

— polyganum, Vahl.

— hernandioides, H. B. & K. — richardii, Dunn.
— racemosum, Linn.
— jamaieensis, Cav.
— panienlata, Linn.
— permollis, W.

— scandens, Linn.

— pubescens, Cav.
— pyramidata, Cav.

— verbascifolium, Linn.
Sonchus ciliatus, Lam. Tidsel.

— repanda, Eath.

Sparganophorus

— retrofracta, D. C.

— torvum, Linn.

vaillantii,

Gaertn.

— rhombifolia, Linn.

Spermacoce articularis , Linn.

— sessei, Lag.
-— spinosa, Linn.

jun.
— prostrata, Aubl.

— umbellata Linn.

— radicans, Aubl.

— viscosa, Linn.

— tenuior, Linn.

Sinapis alba, Linn.

Spbaerococcus acicularis. Ag.

— lanceolata, Cav.

— corneus sterinalis. Ag.
— crispus v., Ag.

-— nigra, Linn.

Sennep.

Jerngræs.

Sisyrinchium palmifolium, Linn. — rigidus, Ag.
— spinescens. Ag.
— plicatum, Sp.
Spigelia anthelmia, Linn.
Solanum ambiguum, Dunn.
— balbisii, Dunn.
— conocarpon, Richt.
— diphyllum, Linn.
— esculentum, Dunn.
— incanum, Linn.
— maccai, Richt.

megræs.
Spondias dulcis , Forst.

Or
Det

gyldne Æble.
— lutea, Linn. Svineblommen.
— purpurea, Linn.
Blomme.

Spansk

Sporobolus pungens, Kunth.
— tremulus, Kunth.
— virginicus, Kunth.
Spyridia clavulata, T. Åg.

Tecoma stans, Juss. Guul Ceder
Tephrasia littoralis. Pers.
Terminalia catappa, Linn. Man
deltræet.

Stachytorpheta capennensis,
Vahl.

Tetrapteris citrifolia, Pers.

Stapelia marmorata, Jacq.
Stemodia maritima, Linn.

Tetrazygia angustifolia, D. C.
— elaegnoides, D. C.

Stenotaphrum americanum,
Schranck.
Stillingia sebifera, Mx.

Tevetia neriifolia, D. C.

Stipa tortilis, Desv.
Stylosanthes procutnbens, Sw.
— viscosa, Sw.

— latifolia, Linn.

Thespecia populnea, Corr. Otaheititræ
Thunbergia alata. Hook.
— capensis, Retz.
Thymus vulgaris, Linn.

Surirana maritima, Linn.
Synedrella nodiflora, Gaertn.

Thypha angustifolia, Linn.

Tagetes erecta, Linn.
— patula, Linn.

Tournefortia bicolor, Sw.
— canescens, H B. & K.
— cymosa, Linn.

Thyrsacanthus nitidus, D. C.
Symplocos martinicensis, Jacq. Tillandsia angustifolia, Sw.
T.
— canescens, Sw.
Tabernaemontana macrophylla, — fasciculata, Sw.
Pair.
— flexuosa, Sw.

Talinum crassifolium, V.
— patens, V.
Tamarindus indicus, Linn. Tamarinthetræ.
— occidentalis, Gaertn.
Tecoma leucophyllum , Linn.
Hvid Ceder.
— pentaphyla , Juss.
Ceder.
— radicans, Linn.

— fætidissima, D. C.
—- gnaphaloides, Br.

— hirsutissima, Linn.
— laevigata, Lam.
— microphylla, Desv.
— scabra. Lam.
Hvid — volubilis, Linn.
Toxocarpus wightianus, d. C.
Trachodes intybacea, Schw.
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Tradescantia discolor, Ait.

Urochloa fasciculata, Kunth.

Tragia angustifolia, Linn.

Urtica betulifolia, Sw.

— infesta, Mart.

.— ciliata, Sw.

— mercurialis, Linn,

— latifolia , Ricb.

Brænde-

— urens, Liun.
— volubilis, Linn.

nelde.
— macropbylla, Thunb.

Tribulus ciptoides, Linn.

— numularifolia, Sw.

— maximus, Linn.
Trichilia emarginata, n. sp.

— portulacina, Linn.

— moshcata, Sw.
— spondioides, Sw.

— triantbemoides, Sw.

— serpyllacea, Kunth.
V.

Trichosanthes anguina, Jacq. Valonia intricata. Ag.
Trinax parviflora, Sw.
Vifte Varronia abyssinica, D. C.
— calyptrata, D. C.
palmen.
Verbena jamaicensis, Linn.
Triopteris jamaicensis, Linn.
Triphasia monophylla, D. C.

Vernonia arborescens, Sw.

— trifoliata, D. C. Sød Lemon. — fruticosa, Sw.
— linearis, Spr.
Triumfetta lappula, Linn.
— procumbens, Forst.

-— obtusifolia, Less.

— semitriloba, Linn.

— rigida, Sw.

Tropaeolum majus, Linn.

Vinca rosea, Linn.

Turbinaria/ denudata. Borg.

Vitex agnus, Linn.
— negundo, Linn.

Turnera ulmifolia, Linn.
—
—angustifolia, D.C.
u.
Ulva compressa, Linn.
— lactuca. Ag.
— latissima. Ag.
— reticulata, Forrk.
Urena reticulata, Cav.
— sinuata, Linn.
— swartii, D. C.

Vild sort

Peber.
Vitis vinifera, Linn. Viindruen.
Volkameria aculeata, Linn.
w
Waltberia americana, Linn.
| — elleptica, Cav.
Wedelia carnosa, Ricb.
X.
Xanthium spinosum, Linn.
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Xanthium macrocarpus, D. C. Zingiber offieinale, Rose. Inge
—
— glabratum, D. C.
fær.

Y.

Zinnia multiflora, Linn.

Yucca gloriosa, Linn.

Zornia reticulata, Smith.

— acuminata, Sw.

Zostera oceanea, Linn.

Z.
Æj.
Zantoxylum clavalierculis, Linn. Æchmea paniculata, R. & P.
— pterota H. B. & K.
Ægiphila martinicensis, Linn.
-— spinosum, Sw.
— trifida, Sw.
— tragodes, D. C.
Zea mayz, Linn.

Æschynomene americana, Linn.
— sensitiva, Sw.

Gouverneurer eller Commandanter over
St. Thomas og St. Jan.
Gouverneur Jørgen Iversen 1672—1679.
Nicolai Esmit
La Vigne

1682.
1682.

—

Jørgen Hansen . . . . 1682.
Adolph Esmit
1684.
Gabriel Milan
1687.

—
—

Adolph Esmit
1689.
Christoffer Heins . . . 1690.

—

Johan Lorentz
1702.
Capt. Clans Hansen . . 1706.

—
—
—
—

Joachim v. Holten. . .
Michel Krone
Erik Bredal
Oberst O. J. Thambsen
Capt. Fried. Moth. . .

1709.
1716.
1723.
1724.
1728.

—
—

Comm. Capt. H. Suhm 1732.
Philip Gardelin . . . . 1736.
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Commandant Capt. F. Moth , . . . . 1740.
Jacob Schønemann . . 1744.
Gouverneur Lieut. Chr. Schweder . 1746.
Christian Suhm . . . . 1758.
—

—

Harrien Felchenhauer . 1761.
Commandant John Georg v. John . 1764.
Peter v. Gyntelberg . . 1765.
—

—

—

—

—

—

Oblt. Ulr. W. Roepstorff 1766.
Raadmand Jens Kragh . 1772.
1773.
Georg Høst
Oberst v. Malleville . . 1796.
Oberst v. Miihlenfels . . 1800.
Oberst C. W. v. Scholten 1801.
Oberst Cowell

(Øen i

Englands Vold)

1802.

Oblt. v. Rømeling . . . 1803.
Ob. C. W. v. Scholten . 1807.
General Mc Lean (Øen i
1815.
Oberst v. Holten. . . . 1819.
Maj. P. v. Scholten . . 1825.
Capt. C.G.Fleischermdlt. 1820.W. Schol-

Englands Vold)

Admiral Jessen
— 1822. Hen perGlkrcomm. Søbøtker — 1824.)mitteret.
Vice-Gouverneur Glkrcomm. J Søbøtker 1826.
Gouverneur Regjraad Rosenørn . . . 1830.
Commandeur L. J. Rohde 1832.
—

Vice-Gouverneur Glkrcomm. J. Søbøtker.
Commandant Ob. Kmhr. F. v. Oxholm 1853.
Præsident og Vice-Gouverneur Etatsraad Berg.
I det Tidsrum fra 1672—1855 har der saaledes været
40 Commandanter over St. Thomas og St. Jan.
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Generalgouverneurer

eller Gouverueurer o ve

St. Croix, St. T h o m a s o g S t. J a n .
Gouverneur Philip Gardelin 1735 —1736.
—

—

Capt. Friederich Moth. 1744.
(Under hans Ophold paa
St. Thomas

var

gers

Comman-

Nissen

Gre

dant paa St. Croix).
Lieut. Chr. Schweder . 1746.

Gen. Gouverneur Christian Suhm
1748.
Gouverneur Advocat Jens Hansen . 1753.
—

Peter Clausen

(afsattes

under Fred. V.)
Gen. Gouverneur Christian Lebrecht.
—
—
—

Baron Prock.
Oblt. Roepstorff . . . . 1766.
Peter Clausen (gjenind-

—
—
—
—

—
—
—
—

sat af Chr. VII.)
Gen. Maj. v. Walterstorff
Gen. Maj. v. Malleville .
Raadsmedl. Lindemann .
Gen. Maj. v. Miihlenfels

—
—

—
—

Gen. Maj, v. Walterstorff 1803.
Gen. Maj. v. Miihlenfels 3 807.

—
—

—
—

I Englands Vold . . . . 1815.
Gen. Maj. v. Oxholm . 1816.
Raadsmedl. Bentzon . . 1818.

—
—
—

—
—
—

Oberst v. Stabell . . . . 1820.
Commandeur Rohde . . 1822.
Admiral Bardenfleth , . 1827.

—

—

Genrlkrcomm. Søbøtker 1830.

—
—

1796.
1799.
1800.
1802.
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Gen. Gouverneur Gen.Maj.Pet.v.Scholten 1848.
(Under v. S.'s Permission
best. Søbøtker Gouvern.)
—

—

Ob. Kmhr. F. v. Oxholm

(midlertidig)
1848,
Gouverneur Etatsraad Peter Hansen 1851.
—

Justitsraad Feddersen . 1855.

—

J. F. Schlegel.

Fra 1735 —1855 har der saaledes været 23 Gouverneurer i Colonierne.

Rettelser og Trykfeil.

19, Seilads 1. Seillads
3, og 1. ;
17, Gjengjeldelse 1. Gjengjældelse
5, Ærgjærrighed 1. Ærgjerrighed
15, Jusitsen 1. Justitsen
8, Indvaanere 1. Indvaaner
14 og 20, Bredde 1. Brede
6, frie 1. fri
9, Adminral 1. Admiral
25, 1716 1. 1715
20, steeg 1. steg
6, efter „fordømmes" 1. „af enhver christen Nation"
21, 28 Juni 1. 28 Juli [og følgelig ei Dronningens
Fødselsdag]
Aass
1. Aars
31,
24, ve 1. vel
12, bliv 1. bliv
Proclamationen sanctioneredes af Rcgjeringen d. 22 Sep
tember s. A.
Linie
G, underrette 1. underretter
—
7, høit 1. høi
—
efter 18, M. Hesselberg — død 1855
— 32, skulde mærkes „j" og følge efter „i" og 16
Linie „j" sættes „k"
— 19, al 1. alt
— 10, bruunt 1. brunt

1 Linie
6
10
42
46
65
67
68
78
81
84
93
93 i|—vh
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

93
115
123
126
130
169
174
226
231
253

—

—

—
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